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Abstract: The aim of the present study was to investigate the structural relationships of 

conflict management styles and innovative behaviors with the mediation of work conscience 

and happiness. The method of the present study was descriptive (non-experimental) and the 

correlational research design was analysis that, based on simple random sampling method, 248 

people from the statistical population of all employees of Lorestan University of Medical 

Sciences were selected as a sample. Then, they answered the questionnaires of conflict 

management styles, work conscience, innovative behavior and happiness questionnaire. 

According to path analysis test, the findings showed that problem solving style, compromise 

style and flexibility style had a positive effect; however, avoidance style and firmness had a 

negative effect on happiness and work conscience; happiness and work conscience had a 

positive effect on innovative behavior; and also, happiness and work conscience played a 

mediating role in the relationship between conflict management and organizational innovation. 

Based on this, the results showed that the tested model with the conceptual model of the present 

study had a good fit and in addition to confirming the assumed paths, the mediating role of 

work conscience and happiness in the relationship between conflict management and innovative 

behavior was confirmed. 
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 مقدمه

رفتارهایی که با خود تغییر به  عنوانبهرفتارهای نوآورانه      

ی سازمانی ارتباط پیدا کرده و سازدگرگوند، با آوریمهمراه 

 للوند یممحسللو   هاسللازمانعامللر ر للد و توسللمه تمللا  

 (. بر اساس دیلدگاه جانسلن1993)وودمن، ساویر و جانسن 

یل   عنوانبلهفردی در محلی  کلار  نوآورانه(، رفتار 2001)

 ود: تولیلد ایلده، یمرفتار پیچیده،  امر سه رفتار مختلف 

یکی از عوامر مهملی  از ایده و عمر کردن به ایده.پشتیبانی 

گذارد یمیر تأثکه بر بروز رفتارهای خالق و نوآورانه کارکنان 

ی درون هلاتمارضیری روش و نلو  سلب  ملدیری  کارگبه

 سازمان توس  مدیر اس .

تمارض ی  کشمکش واضح حداقر مابین دو طرف وابسته به 

و یا اعتقادات ناسلازگار  هاارزشهم اس  که اهداف، مفاهیم، 

 هللر نللو (. رابینلل  2007نمللار   للود )ملل یماز آن درک 

آن را  منشلأناملد و یممخالف  یا تمامر خصمانه را، تمارض 

ی ارز لی هانظا کمیابی منابع، موقمی  اجتماعی، قدرت یا 

دارد، تملارض، فراگلردی یملداند و چنین بیلان یممتفاوت 

بللرای « الللف»اسلل  کلله در آن تللالش عمللدی  للخ  

از طریللن نللوعی «  »ی  للخ  هللاتالشسللازی یخنث

در دسلتیابی بله «  »ی، به عج  و ناکامی  لخ  ترا مانع

(، 1380 ود )رضاییان یمیا اف ایش منافمش منجر  هاهدف

حال در ادبیات مدیری ، پنج سلب  ملدیری  تملارض ینا با

ی مبتنی بر تحکم یا اعمال قدرت، حر مسئله هاسب  امر 

تشری  مساعی، سب  انمطاف یا مدارا و سب  اجتنا  یلا  یا

(. 1995 احتراز و سب  مصالحه وجود دارد )رحلیم و مننلر

که یکی از طلرفین تمایلر  لدیدی در یهننامسب  تحکم: 

خلود دا لته و  موردنظری هاخواس جه  نیر به اهداف یا 

ی طرف مقابر را نادیلده بنیلرد یلا تمایلر خیللی هاخواسته

نشان دهد وی به سوی تحکم  هاآنی ارضای عالین کمی برا

بازنلده حلاکم اسل   -یری کرده اس ، حالل  برنلدهگجه 

(. سب  حر مسلئله یلا تشلری  1380یزدان عابدی ایزدی)

تمارض اس  که  وفصرحرمساعی: ی  راهبرد مدیری  برای 

پلرده دربلاره منلابع و انلوا  یبآن بحثلی عمیلن و  مشخصۀ

ی که بیشترین منافع گروه را در بر حلراهتمارض و رسیدن به 

ی تملارض هلاطرفدارد ولی ممکن اس  به ضرر ی  یا همه 

(. سلب  2007مانتاناا برنده حاکم اسل  )-با د، حال  برنده

انمطاف یا مدارا: در این سب  می ان توجه به خلود پلایین و 

توجه به دینران باال اس . فردی که از ایلن سلب  اسلتفاده 

گیرد و به منافع فلرد یمی خود را نادیده هااستهخوکند، یم

اندیشد. برای حفظ رواب ، منافع دینران را یمیا گروه مقابر 

بازنده حاکم اسل  -دارد، حال  برندهیمبر منافع خود مقد  

(. سب  اجتنا : زمانی که فرد نه عالیلن 1383راد )رحیمی

ران از کند. در سب  اجتنا ، ملدییمو اهداف خود را دنبال 

لحاظ عاطفی، آمادگی کمی بلرای مقابلله بلا فشلار نا لی از 

یری از برخللورد و درگیلری، حللداقر گکنلارهتملارض دارنللد، 

رسلد. ایلن سلب  یمسب  ماهرانه برای حر تمارض به نظر 

باخ  دارد و هر دو طرف  کس  و ناکامی –رویکردی باخ  

ی کنند. چرا که تمارض همچنان حر نشلده بلاقیمرا تجربه 

ی خللود هاخواسللتهکللدا  از دو طللرف بلله یچهمانللد و یم

رسند. وجود تمارض حر نشده احتمال بلروز تملارض در ینم

دهد. یمی پسین و اختالل در جریان کار را اف ایش هافرص 

را اثربخشللی سللازمان  درازمللدتاسللتفاده از ایللن سللب  در 

ی خبلری، بله هاگرف دهد و به قطع  دن داد و یم کاهش

اعتمادی و از میلان رفلتن همیلاری دوسلویه یبمدن وجود آ

 (.1386میان کارکنان سازمان خواهد انجامید )امیرکبیری 

سب  مصالحه: این سب  نقطه مقابر سب  اجتنلا  اسل . 

کار بلا دینلر افلراد  منظوربهدر اینجا همکاری  امر تال ی 

ی اس  که موجب تحقن اهداف هر دو فلرد حلراهبرای یافتن 

ر سب  همکاری ی  یا هر دو طرف درگیلر، تمایلر بشود. د

زیادی هم به تحقن اهداف و منافع خود دارند و هم اهداف و 

( 2006گیرنلد )سلان و الو یممنافع طرف مقابر را در نظر 

ی اسل  کله موجلب حللراهدر این سب ، هدف رسیدن بله 

رو طلرفین بله ایلن یلنازارضای  هر دو طرف تمارض  لود، 

کمل   هلاآنکه تحقن اهلداف دینلران بله رسند یمنتیجه 

با همدینر موفن خواهند بود )چلن و ووسللد  هاآنکند و یم

تواننلد یمی ملدیری  تملارض هاسلب (، هر یل  از 2000

باعث بر متغیرهای اننی  ی چون رضای   غلی،  ادابی و یا 

 وجدان کاری اثرگذار با ند.

 لود کله یمهننامی میسر  هاسازماندستیابی به اهداف در 

های وجدان کاری در بلین کارکنلان وجلود دا لته یشرف پ
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ی یکلی از مسلا ر مهلم کلارکمبا د. ضمف وجدان کاری و 

(. وجدان کاری ی  1990س  )توماس و ولسوس هاسازمان

رود کارکنلان، یملهنجار اجتماعی اس  که طلی آن انتظلار 

ینر وجلدان کلاری، دعبارتبلهکار ان را خو  انجا  دهنلد. 

و هنجارهایی اس  کله کارکنلان در انجلا   هاارزشجموعه م

دهنلد. برخلی دینلر در تمریلف یمامور مورد اسلتفاده قلرار 

که وجدان کاری عبارت اسل   اندگفتهگونه یناوجدان کاری 

رعایل  ال املاتی کله در  منظوربلهاز احساس تمهلد درونلی 

ز ارتباط با کار مورد توافلن قلرار گرفتله اسل . در بسلیاری ا

گیرنلد یموجدان را ی  ویژگی  خصیتی در نظر  هاپژوهش

بریخ که از دو رویه موفقی  و قابلی  اتکا تشکیر  ده اس  )

(. موفقیل  ملداری: موفقیل  ملداری بازتلا  2001 و مانت

تمایر به تالش برای  ایسته و موفن بودن در کار اسل  کله 

ادامله  امر اختیار کردن ممیارهای باال برای عملکرد خود و 

 ود. قابلی  اتکا: قابلی  اتکاء یمفمالی  تا رسیدن به هدف 

دهد. این ویژگی  امر یمبودن را نشان  اعتمادقابرتمایر به 

صادق بودن، خود نظمی، احترا  بله قلانون، ملنظم بلودن و 

هلا در نهایل  باعلث افل ایش یژگیو ود، که ایلن یماقتدار 

ازمان  للده کلله متغیرهللای اننی  للی و روانشللناختی در سلل

با لد  ملثثری و خالقی  سازمانی وربهرهتواند بر اف ایش یم

 (.1990)توماس و ولسوس 

یری کارگبلهاز  متلأثریکی دینر از مفاهیم و متغیرهایی کله 

 نوآورانلهی رفتارهلابا د و بلر یمی مدیری  تمارض هاسب 

گللذارد،  للادکامی اسلل .  للادکامی از یمیر تللأثکارکنللان 

مفللاهیم مطللره  للده در جنللبش روانشناسللی ترین یللادیبن

یر علواملی همچلون جنسلی ، تلأثاس  و تلاکنون  ننرمثب 

عوامر اقتصادی، تحصیالت، سالمتی، رضای   غلی، رضای  

ی هاسلب از زندگی، کیفی  اوقات فراغ ، ابماد  خصلی ، 

ی اجتملاعی بلر  لادکامی بررسلی  لده هاارتباطرهبری و 

همچون  وخ طبمی، گرمی  (، حاالتی2002) سلیگمناس . 

( افلراد 2002داند. از نظلر داینلر )یموخندیدن را  ادکامی 

 ادمان افرادی هستند که در پردازش اطالعات و تفسلیر آن 

ینی و خو حالی سوگیری دارند و اطالعلات بخوشدر جه  

کنند که به  ادمانی آنان منجلر  لود. یمرا طوری پردازش 

 لادکامی عبلارت اسل  از ( ممتقد اسل ، 1969برادبورن )

می ان عاطفه مثب ، منهلای میل ان عاطفله منفلیی و یافتله 

یش این اس  که دو بمد منفی و مثبل  هاپژوهشاصلی او از 

( ممتقلد اسل   لادی حلالتی 1984وجود دارند. مکنیلر )

پایدار اس  که فرد میان امیال ارضلاء  لده و کملال امیلال 

 لرط آنکله امیلال  یابلد، بلهیمین نسب  را ترمطلو خود، 

یرمنتظره اتفاق افتاده با ند، یمنی ملا از غ طوربهارضاء  ده 

مصاحب  با فردی که انتظار دیدن وی را ندا ته با یم  لاد 

 ویم. روانشناسان در تمریلف  لادکامی، بله خو لبختی یم

یرنلد  دربرگکنند که ی  اصطاله چتلری و یمذهنی ا اره 

اش بله عملر یزنلدگخود و یی اس  که فرد از هاارزشانوا  

ها، ملواردی از قبیلر یابیارز ل(. ایلن 2002آورد )داینر یم

خشنودی از زندگی، هیجان، خلن مثب ، فقدان افسلردگی و 

ی مختللف آن نیل  بله هاجنبله لود و یماضطرا  را  امر 

(. دو 2002یابلد )داینلر یمو عواطف نمود  ها ناخ  کر 

ود دارد کله بلا عنلاوین دیدگاه نظری در مورد  ادکامی وجل

ادایمونیلل  مشللخ   دیللدگاه لللذتی )هللدونی ( و دیللدگاه

کانمان (. 1382عابدی به نقر از  2001رایان گردیده اس  )

را مطالملله امللور و  ( روانشناسللی لللذتی1999)و همکاااران 

زندگی را به وجود  بخشلذتدانند که تجار  یمهایی یدهپد

ن روانشناسان هدونی  آورد. در واقع دیدگاه مسل  در بییم

آن اس  که خو لبختی  لامر  لادکامی ذهنلی و تجلار  

 با د. یم بخشلذت

( در پژوهشلی تحل  عنلوانی 1390)آبادی و همکاران شفیع

بینلی  لادکامی دانلش آملوزان یشپسهم خودکارآمدی در 

های  هر رودهن، نشان دادند بلین خودکلار یرستاندبدختر 

دختر رابطه مثب  و ممنلادار  آموزاندانشآمدی و  ادکامی 

 مثثر طوربهتواند  ادکامی را یموجود دارد و خود کارآمدی، 

( طی تحقیقلات خلود دریافل  2012)یوآن بینی کند. یشپ

کلله عللدال  سللازمانی از طریللن مکللانی   روانللی از حمایلل  

بخشلد. طبلن یمرا ارتقاء  نوآورانهسازمانی درک  ده، رفتار 

هللای رهبللری سللازمانی و ی فظر( 2015)واناا  مطالمللات 

منبع رفتار نوآورانه کارکنان  لناخته  عنوانبها تراک دانش 

 دند، زیرا انتشار دانش در تولید ایده اولین بله کلار گرفتله 

 ود. با توجه به آنچه ذکر  د این پژوهش در پی پاسخی یم

ی هاسلب ی بلین ارابطلهپژوهش اس  که آیا  سثالبه این 
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وجلدان  میلانجینریفتارهای نوآورانه بلا مدیری  تمارض با ر

کاری و  ادکامی، کارکنلان دانشلناه عللو  پ  لکی اسلتان 

 لرستان وجود دارد؟

 روش کار

یرآزمایشی( و طره پژوهشی غروش پژوهش حاضر توصیفی )

زیرا در این پژوهش رواب   همبستنی از نو  تحلیر مسیر بود

گیلرد. یمار بین متغیرها در قالب النوی علی مورد بررسی قر

 امر تملامی کارکنلان دانشلناه جاممه آماری این پژوهش، 

بله  95-96علو  پ  کی استان لرسلتان در سلال تحصلیلی 

که بر اساس جدول کرجسلی و مورگلان  نفر بود 689تمداد 

 310ی تصلادفی سلاده تملداد ریگنمونه( و به روش 1970)

نمونلله انتخللا   للدند کلله بمللد از حللذف  عنوانبللهنفللر 

انتخا   دند. در ادامه  248ی ناق  در نهای  هانامهپرسش

  وند:اب ارهای مورد استفاده در پژوهش ممرفی می

. پرسشلللنامه رفتارهلللای نوآورانللله: در ایلللن پلللژوهش از 1

طراحی  ده،  2004، در سال کراسی که توس  اپرسشنامه

ملاده دارد و از دو بملد تولیلد  8استفاده  د این پرسشنامه 

 هاپاسخهای جدید تشکیر  ده اس . یدهاسازی هیادپایده و 

 کامالً( تا 1مخالفم ) کامالًی این پرسشنامه از هامادهدر تما  

( پایلایی بملد 2004اند. کراس ) ده یبنددرجه( 5موافقم )

و پایلایی بملد  78/0تولید ایده را بله روش آلفلای کرونبلاخ 

پایایی این  ببه دس  آورد. ضرای 81/0ها را یدهاسازی یادهپ

(، بلله دو 1390پرسشلنامه در پللژوهش نمللامی و همکللاران )

بله  74/0و  82/0روش آلفای کرونباخ و تصنیف بله ترتیلب 

آوردن روایی همنرا،  به دس همچنین برای  هاآندس  آمد. 

پرسشلنامه  بلاز بلودنهمبستنی این پرسشلنامه را بلا بملد 

سلتنی مورد بررسی قرار دادنلد، ضلرایب همب  خصیتی نئو

نمرات پرسشنامه رفتارهای نوآورانه با نمرات بملد بلاز بلودن 

 01/0آلفلای  سلطح د که در  گ ارش 40/0پرسشنامه نئو 

( ضریب آلفای کرونباخ 2015ممنادار بود. در پژوهش  نور )

 ده اس ، در مطالمه حاضر نی   گ ارش 83/0محاسبه  ده 

ده  د که جه  بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفا

. پرسشلنامه وجلدان کلاری: در 2بود.  79/0برای این متغیر 

ی سلوال 16یله پرسشلنامه وسبهپژوهش حاضر وجدان کاری 

دارای  ( سنجیده  د. این پرسشنامه1998)گرا و کاساتامک

 هاپاسلخو موفقی  مداری اس .  دو زیر مقیاس قابلی  اتکاء

صلفر( تلا خلالفم )م کامالًی این پرسشنامه از هامادهدر تما  

اند. اعتبار این پرسشنامه را  ده یبنددرجه( 4موافقم ) کامالً

زاده و همکللاران . در پللژوهش قاسللمانللددادهگلل ارش  76/0

گ ارش  ده اسل ، در مطالمله  72/0ی ان اعتبار ( م2015)

حاضر نی  جهل  بررسلی پایلایی از آزملون آلفلای کرونبلاخ 

.  لادکامی: در 3بود.  81/0استفاده  د که برای این متغیر 

( استفاده 1977این پژوهش از پرسشنامه  ادکامی فردس )

 ود. پرسشنامه چهارده اصر  ادکامی را ملورد سلنجش یم

ای اسل  ینلهگ  10ماده  48دهد. پرسشنامه دارای یمقرار 

ی گللذارنمره 10های آن بلله ترتیللب از صللفر تللا ینللهگ کلله 

ی  لادکامی را ملورد اهمهارتیکی از  سثال ود. هر سه یم

نیل  بلرای سلنجش  لادکامی  سثالسنجش قرار داده و سه 

کلی در نظر گرفته  ده اس . روایی محتوایی پرسشلنامه در 

( توسلل  پللنج نفللر 2008دار و همکللاران)پللژوهش لیاقلل 

هم از طرین  زمانهمیید  د. روایی تأمتخص  علو  رفتاری 

 73/0 سللنجش همبسللتنی بللا سللیاهه  للادکامی آکسللفورد

محاسبه  د. روایلی سلازه ایلن پرسشلنامه نیل  در پلژوهش 

یید  د. به این صورت که در این پلژوهش تأ( 2002عابدی )

این پرسشنامه توانس  دانشجویان افسرده و غیلر افسلرده را 

متمای  سازد. پایایی پرسشنامه  ادکامی فلوردای  بله روش 

نفللری از دانشللجویان  200آلفللای کرونبللاخ در یلل  نمونلله 

یایی باز آزملایی و پامحاسبه  د  92/0ی اصفهان هاانشناهد

 70/0ملاه  دونفری پ  از دو هفته تلا  50نمونه آن در ی  

آمد. همچنین، در مطالمه حاضر نی  جهل  بررسلی  به دس 

پایایی از آزمون آلفای کرونباخ اسلتفاده  لد کله بلرای ایلن 

 بود. 87/0متغیر 

سلب  ملدیری   ی ملدیری  تملارض:هاسب . پرسشنامه 4

 5بر اسلاس طیلف  سثال 30( دارای 1974)توماس تمارض 

( 1385) پاورحساینی اس . اعتبار پرسشنامه توسل  ادرجه

( 1389و محملدی طاللب ) 85/0( 1388ع ی ی ) و 74/0

ی هاسلب ی پرسشلنامه گذارنمره ده اس .  گ ارش 83/0

مللدیری  تمللارض تومللاس: پللنج سللب  مللدیری  تمللارض 

 و سب  تحکم، حلر مسلئله، مصلالحه، اجتنلا از  اندعبارت

-6-1از  انلدعبارتهای مربوط به سب  تحکم یهگوانمطاف. 
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های مربوط به سلب  حلر مسلئله یهگوو  11-16-21-26

های مربلوط یهگو و 27-22-17-12-7-2 یهاسثال امر 

 و 28-23-18-13-8-3ی هاسلثالبه سب  مصالحه  امر 

و  29-24-19-14-9-4های مربوط به سب  اجتنلا  یهگو

-15-10-5از  انلدعبارتهای مربوط به سب  انمطلاف یهگو

با للند، در مطالملله حاضللر جهلل  بررسللی یم 20-25-30

پایایی اب ار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  د که به ترتیب 

برای ابماد حر مسئله، مصلالحه، انمطلاف، تحکلم و اجتنلا  

 با د.یم( 83/0، 89/0، 79/0، 86/0، 80/0)

 هاافتهی

 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص: 1جدول 

Table 1. Descriptive indicators of research variables 

ی توصیفی مربلوط بله متغیرهلای ها اخ نتایج  1جدول  

ی میلاننین و انحلراف ها لاخ دهلد، یمپژوهش را نشان 

و  هللادادهاسللتاندارد متغیرهللا نشللاننر پراکنللدگی مناسللب 

ی چولنی و کشیدگی حاکی از طبیمی بودن توزیع ها اخ 

با ند. با توجه با این نکته که ماتری  یممتغیرهای پژوهش 

 خصوصلاًی عللی، هاملدلوتحلیر یلهتج همبستنی مبنلای 

ر اس  )کار لکی، یابی ممادالت ساختاری و تحلیر مسیمدل

(، لذا قبر از پرداختن به آزمون النوی نظری، ماتری  1391

همبستنی متغیرهای پنهان/مکنون پژوهش همراه با ضرایب 

ارا له  2را در جلدول  هلاآنداری یممنلهمبستنی و سطوه 

 کنیم تا رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.یم

 

 ل نظری تحقیق حاضر: ماتریس همبستگی متغیرهای مد2جدول 

Table 2: Correlation matrix of variables of the theoretical model of the present study  

بلین متغیرهلای  دودوبهنتایج همبستنی  2بر اساس جدول 

دهد، بر اساس جدول باال رابطه بین رفتار یمتحقین را نشان 

(، بلا سلب  مصلالحه 61/0نوآورانه با سلب  حلر مسلئله )

با د، ولی با یم( مثب  50/0یر )پذانمطاف(، با سب  70/0)

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -31/1 03/0 77/5 52/14 سبک حل مسئله

 -13/1 -22/0 62/5 98/14 سبک مصالحه

 -24/1 18/0 32/5 80/14 سبک انعطاف

 -45/1 -24/0 54/6 22/15 سبک تحکم

 -71/0 74/0 80/5 35/12 سبک اجتناب

 -08/0 -48/0 31/62 56/317 شادکامی

 -80/0 10/0 66/9 62/42 وجدان کاری

 -52/0 -69/0 29/7 01/31 رفتار نوآورانه

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

        1 سبک حل مسئله 1

       1 64/0** سبک مصالحه 2

      1 50/0** 43/0** سبک انعطاف 3

     1 -50/0** -45/0** -42/0** سبک تحکم 4

    1 59/0** -29/0** -32/0** -31/0** سبک اجتناب 5

   1 -43/0** -56/0** 51/0** 66/0** 63/0** شادکامی 6

  1 61/0** -42/0** -52/0** 53/0** 53/0** 54/0** وجدان کاری 7

 1 61/0** 75/0** -33/0** -43/0** 50/0** 70/0** 61/0** رفتار نوآورانه 8

*p<0.05, **p<0.01 
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با لد، یم( منفلی -32/0( و اجتنلا  )-42/0سب  تحکم )

( و وجلدان 75/0همچنین رابطه رفتار نوآورانه با  لادکامی )

با د، رابطه بین رفتار وجدان کلاری یم( مثب  61/0کاری )

(، بلا 52/0(، با سلب  مصلالحه )54/0با سب  حر مسئله )

با لد، وللی بلا سلب  یم( مثبل  53/0یر )پذانمطافسب  

مچنین با د، هیم( منفی -42/0( و اجتنا  )-52/0تحکم )

با لد، یم( مثبل  75/61رابطه رفتار نوآورانه با  لادکامی )

(، بلا سلب  63/0رابطه بین  ادکامی با سب  حر مسئله )

( مثبلل  51/0یر )پللذانمطاف(، بللا سللب  66/0مصللالحه )

( -43/0( و اجتنلا  )-56/0با د، ولی با سب  تحکلم )یم

با د، همچنین رابطه بین سب  اجتنا  بلا سلب  یممنفی 

(، سلب  -32/0بلا سلب  مصلالحه ) (،-31/0مسلئله ) حر

( مثبل  59/0( منفلی و بلا سلب  تحکلم )-29/0انمطاف )

(، -42/0اس . رابطه بین سب  تحکم با سب  حر مسلئله )

( منفی -50/0( و با سب  انمطاف )-45/0با سب  مصالحه )

یر با سب  حلر مسلئله پذانمطافبا د. رابطه بین سب  یم

 ( مثب  اس .50/0مصالحه )( و با سب  43/0)

در راستای آزمون مدل نظری، النوی مفهومی پیشنهاد  لده 

یابی ممادالت ساختاری به روش تحلیر مسلیر مدلاز طرین 

ی براز لللی کللله جلللیفن و ها لللاخ بررسلللی  لللد. از 

، بلرای بررسلی بلرازش انلدنموده( پیشنهاد 2000همکاران)

ر هسلتند.  امر ملوارد زیل ها اخ مدل استفاده  د. این 

( کله d.f/2X) اخ  نسب  مجذور خلی بله درجله آزادی 

قابلر پلذیرش هسلتند،  لاخ  بلرازش  3مقادیر کمتلر از 

( و  لاخ  GFI(،  لاخ  نیکلویی بلرازش)CFIتطبیقی)

نشاننر  9/0( که مقادیر بیشتر از GFIتمدیر نیکویی برازش)

ند، مجذور میاننین مربمات خطای هست برازش مناسب مدل

نشاننر بلرازش  08/0( که مقادیر کمتر از RMSEAتقریب)

پلژوهش   لد مدل آزمون  1مناسب مدل هستند. در  کر 

 حاضر نشان داده  ده اس .

 

 
 پژوهش حاضر شدۀمدل آزمون  :1شکل 

Figure 1. The tested model of the present study 
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 تقیم و مقدار تی. ضرایب مستقیم، غیرمس3جدول 

Table 3. Direct, indirect coefficients and t values 
 داریسطح معنی tآماره  غیرمستقیم مستقیم متغیرها

    - به روی شادکامی از

 001/0 87/4 - 27/0 سبک حل مسئله

 001/0 47/5 - 31/0 سبک مصالحه

پذیرسبک انعطاف  12/0 - 28/2 01/0 

 05/0 -18/37 - -19/0 سبک تحکم

 001/0 -02/2 - -10/0 سبک اجتناب

 - -  - به روی وجدان کاری از

 01/0 75/3 - 23/0 سبک حل مسئله

 001/0 31/2 - 15/0 سبک مصالحه

پذیرسبک انعطاف  24/0 - 11/4 001/0 

 001/0 -24/2 - -15/0 سبک تحکم

 05/0 -47/2 - -14/0 سبک اجتناب

 01/0 -  - به روی نوآوری از

 001/0 19/13 - 62/0 شادکامی

 001/0 04/5 - 24/0 وجدان کاری

     به روی نوآوری از

 01/0 19/2 22/0 - سبک حل مسئله

 01/0 11/3 23/0 - سبک مصالحه

پذیرسبک انعطاف  - 13/0 23/2 01/0 

 01/0 09/3 -16/0 - سبک تحکم

 01/0 11/3 -09/0 - سبک اجتناب

بلا ضلریب  مسئله  تمارض حر با توجه به جدول باال سب

(، سلللب  31/0(، سللب  مصللالحه بللا ضللریب )27/0)

( بلر  لادکامی اثلر مسلتقیم 12/0یر با ضریب )پذانمطاف

( و سلب  -19/0مثبتی دارند، سلب  تحکلم بلا ضلریب )

( بلر روی  لادکامی اثلر منفلی -10/0اجتنا  با ضریب )

بلا ضلریب  مسلئلهدارند. همچنلین، سلب  تملارض حلر 

(، سلللب  15/0  مصللالحه بللا ضللریب )(، سللب23/0)

( بر وجدان کاری اثر مستقیم 24/0یر با ضریب )پذانمطاف

( و سلب  -15/0مثبتی دارند، سلب  تحکلم بلا ضلریب )

( بر روی وجدان کاری اثر منفی -14/0اجتنا  با ضریب )

( اثلر مسلتقیم 62/0دارند. همچنین  ادکامی با ضلریب )

و وجلدان کلاری  ردداری بر روی نلوآوری دایممنمثب  و 

داری یممنل( اثر مستقیم مثب  24/0نی  با ضریب مسیر )

دهلد یمبر روی نوآوری دارد، همچنین جدول بلاال نشلان 

(، سب  مصلالحه بلا 22/0با ضریب ) مسئلهکه سب  حر 

( اثلر مثبل  و 13/0یر )پذانمطاف( و سب  23/0ضریب )

کلم حلال سلب  تحینبااداری بر روی نوآوری دارند، یممن

داری یممنل( اثر منفلی 0-/09( و سب  اجتنا  )-16/0)

بر روی نلوآوری دارنلد. بلا توجله بله اینکله ایلن ضلرایب 

متغیرهای  ادکامی و وجدان کلاری  واسطهبهیرمستقیم غ

توان نتیجه گرف  کله  لادکامی و یم ود، لذا یمبرآورد 

ی حلر تملارض و هاسلب وجدان کلاری در روابل  بلین 

انه نقش میانجی را دارند، از سوی دینر بلر رفتارهای نوآور

ی ملدیری  تلوان هاسلب اساس آزمون ملدل مفهلومی، 

درصلد از  47درصد از واریلان   لادکامی،  59بینی یشپ

 60واریان  وجدان کاری و  ادکامی و وجدان کاری نیل  

 با ند.یمدرصد از رفتار نوآورانه را دارا 
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ادیر کالیلن ی برازش بر اسلاس مقلها اخ  3در جدول 

یافته ها همچنلین نشلان داد  ( گ ارش  ده اس .2011)

( d.f/2Xکه  اخ  نسب  مجذور خی بله درجله آزادی )

اس .  اخ  بلرازش تطبیقلی  20/1که مقدار آن برابر با 

(GFI برابر با )لده یرتمدو  اخ  نیکویی برازش  95/0 

(AGFI برابر بلا )اسل . مجلذور میلاننین مربملات  96/0

 03/0( کله مقلدار آن برابلر بلا RMSEAریب )خطای تق

( برابلر بلا CFIاس . همچنین،  اخ  بلرازش تطبیقلی )

با د که با توجه به ممیارهایی که ذکر  د، مدل یم 95/0

ی گلردآوری  لده هلادادهآزمون  ده برازش مناسبی بلا 

تلوان نتیجله گرفل  ملدل نظلری یمدارد. بر این اسلاس 

در جاممه و نمونله اسلتفاده آزمون  ده مدلی روا و ممتبر 

  ده در این پژوهش اس .

 بحث و نتیجه گیری

سب  حلر  کههای مطالمه حاضر این بود یکی از یافته

، سب  مصالحه و سلب  انمطلاف اثلر مثبل  وللی مسئله

سلب  اجتنلا  و تحکللم اثلر منفللی بلر روی  للادکامی و 

ی ملدیری  تملارض هاسب وجدان کاری دارد، رابطه بین 

ی 1382راد )رحیمللی ی در مطالمللات بسللیاریبللا  للادکام

ابراهیملی و حقیقلی پلور، دسلتنردیی ترابی1388فای ی 

( بررسلی 1391ی پوستوما 1390ی لین 1390ی لیو 1389

ی مدیری  تملارض بلا هاسب  ده اس ، در زمینه رابطه 

)طالبیلان و سلاروخانی  وجدان کاری نیل  مطالملات دینلر

(. به نتایج 2010ان ی دنگ و همکار1394ی کریمی 1382

( در 1382) راداند، برای نمونه رحیمیمشابهی دس  یافته

مطالمه خود که به بررسی رابطه بین ننرش مملمان نسب  

 کلهبه انوا  مدیری  تمارض با عملکرد مدیران نشان دادند 

، مصالحه و انمطاف بر اساس اف ایش مسئلهی حر هاسب 

تواننللد یمرکنللان میلل ان  للادکامی در بللین مللدیران و کا

دنللگ و عملکللرد کارکنللان را افلل ایش دهنللد، همچنللین 

 هاآن( نی  به نتایج مشابهی دس  یافتند، 2010) همکاران

ی هاسللب بلله ایللن نتیجلله رسللیدند کلله مللدیرانی کلله از 

کننلد یمو جبرگرایانله اسلتفاده  وارتحکممدیری  تمارض 

اننیلل ه و بللدون مسللئولی  دارنللد، یبهمللواره کارکنللان 

که مدیرانی که به نیازهای روانلی کارکنلان توجله یدرحال

کننللد، در بللین کارکنللان خللود رضللای   للغلی و یم

ی اسل  انکتلهپذیری باالیی را دارند، این همان ی مسئول

 توان در تبیین این رواب  بدان ا اره کرد.یمکه 

ی مدیری  تمارض با  ادمانی هاسب در تبیین رابطه بین 

هللای  خصللیتی و یژگیوتللوان بلله یمی کاروجللدانو 

یر آن بلر نیازهلای روانلی تلأثی مدیران و نیل   ناختروان

(، در 1384) کارکنان ا اره کلردی در ایلن زمینله، نجفلی

 خصلی   کلهمطالمه خود بله ایلن نتلایج رسلیده اسل  

مللدیری  تمللارض آنللان ارتبللاط داردی  راهبللردمللدیران بللا 

د هننلا  مدیرانی کله  خصلی  منفملر و غیرفملال دارنل

علد  مقابلله اسلتفاده  راهبردرویارویی با تمارض بیشتر از 

کنندی مدیرانی که  خصی  قاطع و فمال دارند هننلا  یم

یی اسلتفاده گراحلرراه راهبردرویارویی با تمارض بیشتر از 

کنندی مدیرانی که  خصی  پرخا نر و تهاجمی دارنلد یم

نترل و تحکلم ک راهبردهننا  رویارویی با تمارض بیشتر از 

توان نتیجه گرفل  کله یمکنند، بر این اساس یماستفاده 

 گرسللازشهای منمطللف و ی  خصللمللدیرانی کلله دارای 

و انمطلاف  مسئلهی مصالحه، حر هاسب هستند بیشتر از 

توانللد موجللب  للادابی در جللو یمکننللد کلله یماسللتفاده 

سازمان  لود، ایلن در حلالی اسل  کله هلر یل  از ایلن 

تواند موجب اف ایش سالم  روانی سلازمان یمها ی  خص

ی، گلریینتمیا کاهش آن  ود، همچنین طبن نظریه خود

، منمطلف و مصلالحه مسئلهی حر هاسب مدیرانی که از 

یرگذاری بر نیازهای روانی کارکنلان تأثکنند با یماستفاده 

، می ان  ادابی و وجدان کاری را نی  هاآنو رضای   غلی 

ی هاسللب در مقابللر مللدیرانی کلله از  دهنللد،یمافلل ایش 

ای اننیل هیبکنند، دارای کارکنلان یمجبرگرایانه استفاده 

 هستند.

یر  لادکامی و تأثهای مطالمه حاضر یکی دینر از یافته

ی بر رفتار نوآورانه در بین کارکنان بود، رابطله وجدان کار

 بین  ادکامی با خالقی  و نلوآوری در مطالملات بسلیاری

( تا ید  ده 1394بینی ی احمدی1394)صانمی و مقیمی 

ی و وجلللدان کلللاراسللل ، همچنلللین، رابطللله بلللین 
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پذیری بللر روی نللوآوری سللازمان یللا خالقیلل  ی مسللئول

ی 1382)ساروخانی و طالبی  سازمانی در مطالمات مختلفی

( 1390ی مرادی و همکلاران 1386اصر وکیلی، سیفالدین

بحلث  قلبالًکله  طورانهملمورد حمای  قرار گرفته اس ، 

 لللد افللل ایش  لللادکامی در سلللازمان باعلللث افللل ایش 

، بللرآورده  للدن نیازهللای روانللی، افلل ایش نف اعتمادبلله

 لود، بلرای یمخودکارآمدی، اف ایش خالقی  و نلوآوری 

(، در مطالمه خود نشان داد که 1394) بینیاحمدینمونه 

 ی مدیریتی مرتب  با اننی ش و  ادکامیهامهارتآموزش 

باعث اف ایش نوآوری و خالقی  در بین کارکنلان دانشلناه 

وجلدان  ود، در مورد وجدان کاری نی  نشان دادند که یم

 هاسلازمانی یکی از عوامر بروز خالقی  و نوآوری در کار

توان بیان دا    ادکامی و وجدان کاری یمبا د، لذا یم

متغیرهلای اننی  لی در موللد بلودن، نلوآوری و  عنوانبه

 با ند.یم مثثرخالقی  سازمانی 

ی اواسلطههای مطالمله حاضلر نقلش یکی دینلر از یافتله

 ادکامی و وجدان کاری در رواب  بین مدیری  تملارض و 

نوآوری سازمانی بود، مدل ساختاری نشان داد کله سلب  

وجدان کلاری  واسطهبهیر پذانمطاف، مصالحه و مسئلهحر 

کله یدرحالری دارنلد و  ادکامی اثر مثبتی بلر روی نلوآو

یرمستقیم سب  اجتنا  و تحکم بلر روی نلوآوری غرابطه 

ی ملدیری  هاسب منفی بود، بررسی رواب  چندگانه بین 

ی چون  ادکامی، وجلدان  ناختروانتمارض با متغیرهای 

)سللیمی  کاری و خالقی  و نوآوری در مطالمات بسلیاری

 ی ی فلای1382راد ی رحیملی1381ی افجله 1379دانشنر 

ی 1389ابراهیملی و حقیقلی پور، دسلتنردیی ترابی1388

( ملورد حمایل  1391ی پوسلتوما 1390ی لین 1390لیو 

، سل های مطالمه حاضر همسوکه با یافته قرار گرفته اس 

( در مطالمه خلود کله 2010) برای نمونه دنگ و همکاران

بلر رفتلار نوآورانله انجلا  داد بله ایلن  مثثربر روی عوامر 

توانلد یمی مدیری  رهبر و مدیر هاسب سید که نتیجه ر

ی چلون اننیل ه  لغلی،  لناختروانمتغیرهلای  واسطهبه

رضای   غلی، سالم  روان و  ادابی بر رفتلار نوآورانله و 

تلوان یمبا د، در تبیین این رواب   مثثری سازمان وربهره

های یژگیو( در زمینه 1990) توماس و ولسوسبه دیدگاه 

عقیلده دارد در  هلاآنی تمارض ا اره نملود، هاسب انوا  

یکلی از طلرفین، طلرف مقابلر را  یا تحکلم رقابتیسب  

لذا باعث  به منافع خود بیف اید. خواهدیسرکو  نموده و م

آن باعث کاهش نوآوری در سلازمان  تبعبهکاهش اننی ه و 

به  تفاوتییکارکنان حال  ب ود، در سب  اجتنا  نی  یم

متوجه تمارض هسلتند آن  کهییمنی درحال دگیرنیخود م

در ایلن وضلمی  فلرد  . به تمبیری دینرگیرندیرا نادیده م

، ایلن یلا جللوگیری از تملارض دارد یریگتمایر به کنلاره

حال  نی  وضمی  مشابه با سب  تحکلم یلا رقلابتی دارد، 

یمنی مصالحه و انمطاف مشوق فمالیل   هاسب ولی سایر 

توانلد موللد نلوآوری یمبه نوبله خلود که  و اننی ه هستند

ی مصالحه، انمطاف و حلر هاسب توان گف  یمبا د، لذا 

تواننلد بلا یمبه دلیر ایجاد  لرای  روانلی مثبل   مسئله

اثرگذاری بلر نیازهلای روانلی و سلالم  روان بله واسلطه 

 با ند. مثثر ادکامی و وجدان کاری بر نوآوری کارکنان 

همچون سایر مطالملات دارای  در نهای  مطالمه حاضر نی 

با لد، از جملله یمها و راهبردهایی برای آینده ی محدود

های این پژوهش استفاده از اب ارهلای سلنجش ی محدود

ی و دهللگ ارشپرسشللنامه و بللر اسللاس خللود  صللورتبه

محدود بودن نمونه بله کارکنلان دانشلناه عللو  پ  لکی 

ملیم نتلایج گیری و تمیجلهنتلذا بایسلتی در  لرستان بود،

حال، بلا توجله ینبااهمواره جانب احتیاط را رعای  نمود، 

ی مدیری  تمارض مصلالحه، حلر هاسب یر مثب  تأثبه 

از ایلن  هاسلازمانو انمطاف بهتر اس  ملدیران در  مسئله

یر مثبل  تأثبهره ببرند، همچنین، با توجه به  هاسب نو  

طاف و انم مسئلهی مدیری  تمارض مصالحه، حر هاسب 

ی هلاکارگاهی آموز ی ضمن خدم  هادورهبهتر اس  در 

 هرچندفراهم آید،  هاسب آموز ی نسب  به آموزش این 

کننلده جنسلی  و یرتمدتوانند به نقش یممطالمات آتی 

ی هاسب  ناختی در رواب  بین ی جممسایر متغیرهای 

 مدیری  تمارض و نوآوری سازمانی نی  بپردازند.
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بللا  نوآورانللهی مللدیری  تمللارض و رفتارهللای هاسللب هللدف مطالملله حاضللر بررسللی روابلل  سللاختاری  چکیددده:

یرآزمایشلی( و طلره پژوهشلی غی و  ادکامی بود. روش پلژوهش حاضلر توصلیفی )وجدان کار میانجینریمیانجینری

نفر از جاممه آماری تمامی  248یری تصادفی ساده تمداد گنمونهش همبستنی از نو  تحلیر مسیر بود، که بر اساس رو

ی ملدیری  هاسلب ی هانامهپرسلشنمونه انتخا   لدند، بله  عنوانبهکارکنان دانشناه علو  پ  کی استان لرستان، 

ر مسلیر نشلان ض، وجدان کاری، رفتار نوآورانه و پرسشنامه  ادکامی پاسخ دادند. نتایج با استفاده از آزمون تحلیلتمار

، سب  مصالحه و سب  انمطاف اثر مثب  وللی سلب  اجتنلا  و تحکلم اثلر منفلی بلر روی مسئلهداد که سب  حر 

یر مثبل  دارد، همچنلین،  لادکامی و تلأثکاری دارد،  ادکامی و وجدان کاری بر رفتلار نوآورانله  وجدان ادکامی و 

نی نقش واسطه را دارد. بر این اساس نتایج در حالل  کللی وجدان کاری در رواب  بین مدیری  تمارض و نوآوری سازما

با د و عالوه بر تا ید مسلیرهای یمنشان داد که مدل آزمون  ده با مدل مفهومی مطالمه حاضر برازش مناسبی را دارا 

 مفروض نقش واسطه وجدان کاری و  ادکامی در رواب  بین مدیری  تمارض و رفتار نوآورانه تا ید  د.

 

 .، وجدان کاری و  ادکامینوآورانهی مدیری  تمارض، رفتارهای هاسب کلیدی: واژگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: h.ghalavandi@urmia.ac.ir 
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