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با تاکید بر   ارائه مدلی برای مدیریت تضاد و تعارض در محیط حسابداری

 مولفه های اخالق حرفه ای 
 

 2یینادر رضادکتر ، 2رسول عبدیدکتر ،*2مرام عسگر پاکدکتر  ،1جبدرق یعقوب محمودی
 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایران  .1

 انشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایراناحد بناب، دحسابداری، وگروه  .2

 ( 01/12/1400، تاریخ پذیرش: 02/10/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در دنیایی از وابستگی های متقابل متعدد، رابطه بین افراد و بیین فیرد و 
محیط او ثابت می کند که زندگی نقشیی محییری داردی ی یی از هن یه 

عیامت  بیین افیراد ا یتی ه به انییا  تاهتماعی، تیههای مهم زندگی  
عتوه بر برقراری و حفظ روابط انسانی کارآمد، زندگی در یک گیروه بیه 

انسان ها با تیهه محیط زنیدگی (ی  1)شیدهای درگیری منجر میمیقعیت
خید می تیانند هییت های گیناگینی داشته باشند کیه هیم را یتا ییا در 

 ازمان میی تییان از   ع تعارضا  دررندی برای رفتضاد با ی دیگر قرار گی
در ط یعت اهتناب   1تعارض(ی  2)  ک های مدیریت تعارض ا تفاده کرد

 (ی 3)ناپذیر ا ت

 

 

 

 
تعارض هزیی الینفیک از زنیدگی انسیان ا یت، کیه بیا وییگیی هیای 
شخصیتی، نیازها، باورها و انتظارا  و ادراکا  متفاو  در یک  یازمان 

 (ی 4)تپذیر ا بروز تعارض اهتناب نا
چندگانه ا ت، بسته به ماهیت عللیی کیه منجیر بیه   2مدیریت تعارضا 

تعارض شده ا ت، برهسته کردن نقی  ارت اطیا  در فرآینید میدیریت 
تعارض قابل تیهه ا ت، به طییر خیا ، نقی  ارت اطیا  کیه مخیر  

بیرای میدیریت   3مشترک همه در نظر گرفته می شیدی ترتی ا   ازمانی
معه بیمی ا تی آنها به طیر مسیتقیم بیا ر کل هاری ها دتعارضا  درگی

 ردها و وظایف، قدر  روابط، تمایز و نق  ییییکم ید منابع، تقسیم کارک
 

 چکیده

ی ا ت و از طرف دیگر نا ازگاری طرز ف یر و تخییل تضاد و تعارض، اختتف میان نیازهای اولیه و نیازهای معنیی، مذه ی و اختقزمینه:  
-، پییوه لیذا .شییدکند مانع از میفقیت شخص دیگر میفرآیندی ا ت که در آن شخص به صیر  آگاهانه تتش میچند نفر یا بین دو یا

ای در حیل ه های اخیت  حرفیهو در آن بر اهمیت میلف حاضر به ارائه مدلی برای مدیریت تضاد و تعارض در محیط حسابداری پرداخته ا ت
 یتعارض نگاهی تاکیدی داشته ا ت

در  ربطییذ رانیمیدهامعیه امیاری انجام گرفته ا تی  بنیادپیوه  در چارچیب روی رد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق دادهاین  : روش
هیا آوری دادهابیزار همیع  یان نمینه انتخاب شیدندیآنها به عننفر    10گیری هدفمند  با به کارگیری روش نمینه  بیدند که  یگذارهیحرفه  رما

 MAXQDAمحیری و انتخابی با ا یتفاده از نیرم افیزار ها در  ه مرحله کدگذاری باز، کدگذاریتجزیه و تحلیل داده  یمصاح ه عمیق بید
 صیر  پذیرفته ا تی 

شید کیه در قالید میدر پیارادایمی شیامل شیرایط  مقیلیه اصیلی 8فرعیی و مقیلیه 44نتایج پیوه  حاضر منجیر بیه شنا یایی :  هایافته
حیل تعیارض، فنیین  یا تراتی راه ردها و اقداما )  ،(تضاد و تعارض  تیریمدپدیده محیری)  ،ی( اختار  یهااختتف  ،یفرد  یهاتفاو علی)
عدم مشارکت افراد ای)زمینه شرایط، (مرز تضاد و تعارض  ازنده و مخرب نییتعگر)شرایط مداخله،  (و اشاعه اخت  حرفه ای  تعارض  تیریمد

 گرفتی( قرار ازنده و کارآمد ریحل تضاد و تعارض در مسپیامدها) ،ی( ازمان یهایریگمیدر تصم
- ازمانی بیه حیل تعیارض واختقی و رفتار شهروندیها می تیانند با برر ی علل تعارض و ایجاد و تقییت رفتارهای ازمان  گیری:نتیجه

-خدماتی بهتر و در نتیجه به ید عمل رد  یازمانی میفیقآرام و دو تانه د ت یابند و بدین ترتید در ارایه اری هییتضادهای میهید و برقر
 یشیند
 
 ، محیط حسابداریاخت  حرفه ایمدیریت تضاد و تعارض، : واژگانلیدک

 pakmaram@bonab.iau.ac.irنییسندۀ مسئیر: نشانی ال ترونی ی:  
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های  ازمانی در هامعه مرت ط هستندی هر  ازمانی صرف نظر از نی  آن 
)می سه دولتی، مؤ سه تجاری دولتی یا مؤ سه غیرانتفاعی خصیصیی 

ه میاهیه ا یت کیه بیر ا یا  علیل مختلیف و غیره( با تعارضا  روزان
ای های زنیدهها  یستم ازمان داخلی و خارهی ایجاد می شیدی  ازمان

هستند که متش ل از واحدهایی هستند که با هم تعامل دارند، هر کیدام 
شده خید را دارند، به ی دیگر وابسیته هسیتند و انتظیار های تعریفنق 
شده عمل کننید، منابع کامتً تعریفرود در یک محیط  اختاریافته با می

تعارض منجر به (ی  5)شیدناپذیر میاگر زمینه چنین باشد، تعارض اهتناب
می تیاند برای  ازمان هیا بسییار پرهزینیه  می شید و  4فر یدگی شغلی

  (ی6)باشد
این بخشی اهتناب ناپذیر از  تعارض در تمام زندگی اهتماعی وهید داردی

عیت های منابع کمیاب، تقسیم کارکردها، روابیط زندگی ا ت زیرا با میق

افتد که اهیداف، تضاد زمانی اتفا  می .قدر  و تمایز نق  مرت ط ا ت
های مختلیف مغیایر  داشیته ها یا برآوردهای افراد یا گردهمایید یسه

باشد و افرادی که مانع تتش دیگران برای د تیابی بیه اهیداف شییند، 
مدر های اولیه مدیریت تعارض در دهه  یدیشتعارض  ازمانی نامیده می

بنابراین م نیای  تی ط روانشنا ان  ازمانی و اهتماعی ایجاد شدی 1970
در  یازمان و  5بنیادین تعارضا  شاد در عدم تیهه به اخیت  حرفیه ای

ههت کیاه  تعیارض  یازمانی بی تیههی به مقیله تضاد منافع باشدی  
هیر مجمیعیس  یازمانی دارای  یای بهره هسیت   میتیان از اخت  حرفه

ه اخت  حرفیه متنا د با  اختار حرفهای خید ا ت ک 6کدهای اختقی
گینگی رفتار و کارکرد شخص چای نامیده می شیدی اخت  حرفه ای به  
ای از ا یتانداردهای   مجمیعیههنگام انجام کار حرفه ای می پیردازد و  
ای را  تار حرفهها در یک  اخ   لیک بشری ا ت که رفتار افراد و گروه

هیا و   ای از کین   ای مجمیعه  همچنین اخت  حرفه(ی  7د)تعیین می ن
شده ا ت که از  یی  ازمانها به مجامع   پذیرفته  7های اختقی  واکن 
شید تا مطلیبترین روابط مم ن را برای اعضای خیید  ای مقرر می  حرفه

زیادی ای منافع  رفهخت  ح( ا8ی)ای فراهم آورد  در اهرای وظایف حرفه
های به ید روابط، ارتقای هی تفاهم و  ی  ازمان از بعد داخلی از هن هبرا

هیای  کاه  تعارضا ، افزای  تعهد بیشتر کارکنیان و کیاه  هزینیه
دارد و از دیدگاه مسئیلیت اهتماعی نیز از راه افیزای    را  ناشی از کنترر

ت تیهیه بیه اهمیی  مشروعیت  ازمان و اقداما  آن التیزام اختقیی در
 زای   یدآوری و مزیت رقابتی را تحیت تییثیر قیرار میدهیدذینفعان، اف

 (ی9)
را در مییان حسیابداران تعیارض و تضیاد عیامیل    کمییتحقیقا  بسیار  

و به وییه کمتر به نق  اخت  حرفه ای در این میان   برر ی کرده ا ت
ها مم ن ا ت درک ما را از این یه چگینیه  یازمان  امر  ی اینتیهه شده

را کیه کارکنیان خیید دارنید، بیه تعارض و تضاد  یانند نق  عیامل  تمی
میدلی  بیر ان شید تیااین مطالعه  از این رو  حداقل بر انند، محدود کندی

در آن بر نماید و عارض در محیط حسابداری ارائه تبرای مدیریت تضاد و  
اهمیت میلفه های اخت  حرفیه ای در حیل تعیارض نگیاهی تاکییدی 

 یباشدداشته 
 

 ش رو
این مطالعه کیفی از نی  داده بنیاد با روی یرد ا یتراو  و کییربین میی 
باشدی روش نظریه داده بنیاد معمیال برای د ت یابی به نظرییه بیه کیار 

ود، ولی این قابلیت را نییز دارد کیه از ت نییک هیای آن در قالید می ر
می با ا تفاده از روش داده بنیاد  (ی  10)روشهای کیفی دیگر ا تفاده شید

قرایی از داده های کیفی ا یتخرا  کیرد و تیان مفاهیم را به صیر  ا ت
به طریق معنی داری در تی عه نظریه های م تنی بر داده ها به کار بردی 
عتوه براین تئیری داده بنیاد محا ن زیادی بیرای کشییرهای در حیار 
تی یعه دارد، زییرا نتیایج تحقیقیا  انع ا یی از شیرایط واقعیی همییان 

کمک  "میان دامنه"ها تی تئیری داده بنیاد به نی عه تئیری هایکشیر
می کند و این ی ی از دالیل ا تفاده از این روش تحقییق بیرای انجیام 

ن پدیده ها ت زیرا تئیری های به د ت آمیده از طرییق   پیرامیپیوه
 ی (11)تجربی قابل آزمای  هستند

 یگذارهیادر حرفیه  یرم   ربطییذ  رانیمیدهامعه هدف پیوه  حاضیر،  
 بییر ها،  یازمان  یکارگزار  ،یگذارهی رمای  هاشرکت  رانیشامل مد

 ،یگیذار هی یرما یهاصیندو  اورا  بهادار، شرکت بیر  و فرابییر ،
 زارگیذاران فعیار در بیا  هیو فاندامنتار(،  رما   اری)ت نی  مال  لگرانیتحل
ران صیاح نظ ریو  یا یگذار هیو  رما یو حسابدار  یمال  دیا ات  ه،ی رما
در این پیوه  نمینه ها به صییر    یبیدند  یرفتار  یهاسکیر  نهیزم در  

شدی همچنین بیرای نمینیه گییری از داده هیا، از روش   انتخابهدفمند  
نه گیری نظری ا تفاده شده ا تی نمینه گییری نظیری بیر م نیای نمی

مفاهیم در حار ظهیر برگرفته از داده ها یتی فرآینید نمینیه گییری تیا 
به اش ا  نظری، یعنی زمانی که هیچ وییگی هدیدی ظهیر   زمان ر یدن

ن ند و یا به بیانی مفهیم هدیدی در ختر گردآوری داده ها خلق نشید، 
 تی در این پیوه  هم زمان با گردآوری داده ها از تحلیل ا  ادامه یافته

مصاح ه بیه مرحلیه اشی ا   10داده ها انجام شد و پیوهشگران با انجام 
 ارایه شده ا تی  1وییگی های همعیتی نمینه در هدور ر یده اندی 

در پیوه  حاضر داده ها از طریق مصیاح ه عمییق بیا میدیران ذییربط 
آوری شدندی روند کار به این گینه بید که پس حرفه  رمایه گذاری همع 

از مطالعییه و برر ییی فییراوان و ا ییتفاده از نظییر متخصصییین راهنمییای 
ی تعیین دقق راهنمای مصیاح ه، ییک مصاح ه تنظیم شد، همچنین برا

مصاه ه آزمایشس در مقیا  کیچ تری انجام شد کیه نهایتیا  ییاال  
شخص شیدی مصیاح ه م  ا ا ی محیرهای مصاح ه با مشارکت کنندگان

انجام شده اند و به طیر میانگین هر  1400ها در ماههای شهرییر و مهر 
د اعت ار عه برای تاییدر این مطال یدقیقه انجام گرفته ا ت  30مصاح ه در  

و مق یلیت داده ها از دو روش بازبینی تی ط مشیارکت کننیدگان میرور 
ت علمیی خ رگان غیر شرکت کننده پیوه )ییک نفیر از اعضیای هیئی

دانشگاه و دو دانشجیی دکترای حسابداری( ا تفاده و پیس از دریافیت 
روش نظرهای اصتحی، ویرای  الزم انجام و میدر نهیایی ارائیه شیدی 

ل داده ها با ا تفاده از نرم افزار م س کیییدا و بیا روی یرد گرانید تحلی
 یتئیری)کدگذاری باز، محیری، انتخابی( انجام شد
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 مشخصات نمونه پژوهشی:  1جدول 
 کاری سابقه تحصیالت  سن  جنسیت

  ار 20الی اب  ار 20تا  10 دکتری کارشنا ی ارشد  ار و بیشتر 45  ار 45تا  35  ار 35کمتر از  زن مرد

6 4 1 3 6 3 7 4 6 

 نفر 10 تعداد کل مصاه ه شینده ها

 
 حسابداری: مدل پارادایمی مدیریت تضاد و تعارض در محیط 1نگاره

 

 یافته ها
برا ا  تجزیه و تحلیل صیر  گرفته طی  یه مرحلیه کدگیذاری بیاز، 

 8مصاح ه صییر  گرفتیه   10کدگذاری محیری و کدگذاری انتخابی از  
مقیله فرعی حاصل گردیدی همچنین روابط بیین   44و تعداد    ه اصلیمقیل

مقیله های ش ل گرفته در داده ها نشان داد که الگیی ش ل گرفتیه بیا 
رادایمی)میدر الگیییی ییا  رمشیق( ا یتراو  و ش ل اصلی الگیی پا

کیربین تطابق دارد، یعنی پدییده محیری)میدیریت تضیاد و تعیارض در 
از شرایط علی بیده و خید بر راه ردها تاثیرگذار محیط حسابداری( متاثر  

ا تی راه ردها نیز به نیبه خید تحت تاثیر شیرایط زمینیه ای و مداخلیه 
میرد برر ی را ش ل می دهندی این الگیی  های مرت ط با پدیدهگر، پیامد

نشان داده شده ا ت که در ادامه به تشریح   1پارادایمی در ش ل شماره  
ذکیر و ذکر نمینه ای از نقل قیلهای مشارکت کننده مقیله های الگیی م 

 یها در هر میرد می پردازیم

 یانهیزم طیشرا
تفاو  در انتظارا   هایبرا ا  نتایج کدگذاری ثانییه پیوه ، شاخص

اختیارا  قانینی م هم، واضیح ن ییدن وظیایف ب ن ییدن   ،ینق   ازمان
به عنیان  بالقیه یهاشرح شغل، تعارضا  اولیه حل نشده، وهید مخالفت

تضیاد و تعیارض در   تیریمید  یبیرا  ییالگیارائه    ای درهای زمینهمقیله
 ی انتخاب شدندیحسابدار  طیمح

 

 شرایط علی
 ا یخصیصیی هایبرا یا  نتیایج کدگیذاری ثانیییه پییوه ، شیاخص

افیراد )طیرز تف یر و اعتقیادا (،  یارزشی یهیامنظا ،یو اختقی  یرفتار
و  ن ییو تفاو  در شناخت و ادراک، ب  تیودمحد  ،یارت اط  یهااختتف 

نگرش متفاو  افراد، رقابیت در د یتیابی بیه منیابع محیدود و کمییاب 
 یهایهیفقییدان شیی گر،ی ییدیبییه  فیکارهییا و وظییا ی ییازمان، وابسییتگ

محیلیه،   یبیدن کارهیا  یتخصص  زانیدر  ازمان، م   کنتررو    یهماهنگ
 ی شرایط علی در ارائههایی به عنیان مقیلهو پا خگی تیابهام در مسئیل

 ی انتخاب شدندیحسابدار  طیتضاد و تعارض در مح تیریمد یبرا ییالگی

 پدیده محوری
  ک هم یاری و   هایبرا ا  نتایج کدگذاری ثانییه پیوه ، شاخص

تشریک مساعی،   ک مصالحه و  یازش،  ی ک تییافقی و نیرم  و 
بیه  تیرازروش اه اری و اعمیار قیدر ، روش اهتنیاب و اح  ،ییمداراگرا

تضیاد و  تیریمید یبیرا ییالگییعنیان مقیله پدییده محییری در ارائیه 
 ی انتخاب شدندیحسابدار  طیتعارض در مح

 های راهبردها و اقداماتمقوله
اشاعه اخت  حرفه   هایبرا ا  نتایج کدگذاری ثانییه پیوه ، شاخص

عیدم مقابلییه،  اییاهتنیاب  یتمیاد، ا یتراتی، هم یاری م تنیی بیر اعای
اشتراک  ،ییراه حل گرا ای، ا تراتیی مصالحه اتیی  ازش یا نرم ا تر
)مد نظر قرار دادن اهداف مشترک(، اهازه دادن به افیراد ههیت   یمساع
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به صیر  منصفانه، داشتن شرح  فیوظا  میتقس  ،یاظهارنظر آش ار و علن
نه برخییرد کیردن بیا گیروه و و منصیفا  میمفصل و روشن مشاغل، مت

گروه به صیر  آش ار، ا تفاده   یتقاد اعضاهتناب از انمنصفانه، ا  یداور
 یو نقشیها، میذاکره و ت یرار و تیداوم برگیزار  فیالگی شرح وظا  کیاز  

 یبرا ییالگیارائه  در راه ردها و اقداما   ی به عنیان مقیلههلسا  گروه
 ی انتخاب شدندیحسابدار طیتضاد و تعارض در مح  تیریمد

 گر شرایط مداخله
و  تییمیقع یبرر   هایانییه پیوه ، شاخصج کدگذاری ثبرا ا  نتای

انتخاب فن حیل اخیتتف متنا ید بیا   ،یتضاد و تعارض  ازمان  طیشرا
دادن ارزشهای شخصیی متفیاو ، تغیییر روابیط و شیفاف   زیمسیله، تما

 ارائیه در گرمداخلیه  طیشیرا  بیه عنییان مقیلیه  یکردن ارت اطا   ازمان
 ی انتخاب شدندیحسابدار  طیرض در محتضاد و تعا تیریمد یبرا ییالگی

 پیامدها
انسیجام   یافیزا هایبرا ا  نتایج کدگذاری ثانییه پیوه ، شیاخص

مخالف  ازمان،  یاعضا انیتعادر م  جادی ازمان، ا  ایگروه    یاعضا انیم 
  ی، افیزایدر  ازمان، تحقق اهداف  ازمان یستی ازش و همز   یافزا

و   ییکیارا   یافیزا   یازمان،   یالم در  ییفضیا  جیادیعمل رد مطلیب، ا
 تیریمد  یبرا  ییالگیپیامدها در ارائه    ی به عنیان مقیله ازمان  یوربهره

 یی انتخاب شدندحسابدار  طیتضاد و تعارض در مح

 یحسابدار طی تضاد و تعارض در محا، مقوله های اصلی و فرعی مدیریت : کده2جدول 
 ه )باز( ی اولیکدگذار ه یاول  میمفاه مقوالت اصلی  کدگذاری محوری 

 یحسابداروهید رفتارهای گیناگین در محیط   یو اختق  8یرفتار  ا یخصیص تفاوتهای فردی  شرایط علی 

 های گیناگین کارکنان خانیاده و تربیت

 ی حسابدار ازگاری با اخت  خیب یا بد هم اران در محیط  

 راد متفاو  افاعتقادا    افراد )طرز تف ر و اعتقادا (   9یارزش  یهامنظا

 ی حسابدارنی  تف رهای گیناگین در محیط  

 های اعتقادی مختلف بین افراد وهید ارزش

 متفاو  افراد تحصیت  و تجربه کاری   10یارت اط  یهااختتف 

 عدم وهید دو تی و صمیمیت در میان اعضای حسابداری

 ناتیانی در برقراری ارت اط 

 عدم شناخت ی دیگر  راک شناخت و اد  و تفاو  در  تی محدود

 فقدان درک صحیح فرد تی ط  ایرین 

 عدم آگاهی از مسائل و مش ت  ی دیگر و قضاو  نمیدن ی دیگر 

 ی حسابدارداشتن اف ار متفاو  در ق ار دیگر هم اران در محیط   و نگرش متفاو  افراد   ن یب

 عدم اهمیت دادن به بین  متفاو   ایرین

 ی حسابداراحترام گذاشتن به نظرا  مختلف در محیط  

 منابع  ازمانی به افرادی خا  عدم اختصا    رقابت در د تیابی به منابع محدود و کمیاب  ازمان  11اختتفهای  اختاری

 برخیرداری منصفانه همه افراد از منابع  ازمانی 

 تخصیص بیدهه به  ازمان ههت تامین کارکنان

 12یحسابدارعدم وهید ا تقتر کاری در محیط   گر ی  دیبه   فیکارها و وظا  یگوابست

 ای از امیر به هم اران ههت پاره پا خگی بیدن

 ی حسابدارگره خیردن برخی وظایف با ی دیگر در محیط  

 ی حسابدارعدم نظار  بر عمل رد کارکنان در محیط   و کنترر در  ازمان   یهماهنگ  یهایهیفقدان ش

 پیچیده شدن کنترر  ازمانی 

 یحسابدارعدم بازر ی و ارزیابی کارکنان در محیط  

 صتح ههت انجام برخی امیر نیاز به افراد ذی محیله   یبیدن کارها  ی تخصص  زانیم

 نیاز م رم به تخصص خا  در یک وظیفه شغلی 

 ی حسابدارنیاز به تجربه کافی ههت پیش رد اهداف در محیط  

 ای عدم واگذاری وظایف به افراد غیر حرفه

 ی حسابدارفقدان شفافیت نق  در محیط   13یی و پا خگی  ت یابهام در مسئیل

 ها در  ازمان مشخص ن یدن مسئیلیت

 عدم پا خگیئی به مش ت   ازمانی 

 یحسابداران اشت بی مسئیلیتی در محیط  

 های مختلف افراد آوری دیدگاههمعآوری نظرا  افراد،  تلفیق و همع   ک هم اری و تشریک مساعی  ارض مدیریت تضاد و تع مدیریت تضاد و تعارض 

 انتخاب یک راه حل میرد تیافق 

  ازی نظریا  مختلف تی ط مدیر ی پارچه

 هماهنگ نمیدن نظرا  



 با تاکید بر مولفه های اخالق حرفه ای  ارائه مدلی برای مدیریت تضاد و تعارض در محیط حسابداری   : و همکاران عسگر پاک مرامدکتر 
 

 82 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
05 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

 برخیرد آگاهانه با نظرا  گیناگین 

 نتایج نهایی میقت تا حصیر  ارائه راه حل     ک مصالحه و  ازش 

 قدر  برابر میان افراد 

 تیافق در حالت میانه 

 عدم اصرار بر اعمار نظرا  خید 

 درنظر گرفتن نظرا  دیگر افراد 

 رخداد اشت اه در  ازمان  یی  ک تیافقی و نرم  و مداراگرا

 حل مسائل از روش نرم  و مصالحه 

 نظر خید حل تعارض با گذشت از 

 نظر از نطرا  خید هلد رضایت دیگران و صرف

 رویارویی با مسائل حیاتی در  ازمان  روش اه اری و اعمار قدر  

 برخیرد قاطع و  ریع در برابر مسائل

 اعمار نظریا  خید با ا تفاده از قدر  شخصی 

 احسا  برد مدیر 

 در  ازمان  عدم حاد بیدن مسائل  روش اهتناب و احتراز 

 اصلی مدیر ایجاد آرام  در محیط به عنیان هدف  

 پرهیز از تیهه به نظرا  دیگران 

 تاکید مدیر بر نظرا  خید 

 14اخذ تصمیما  اختقی اشاعه اخت  حرفه ای  ا تراتیی حل تعارض  راه ردها و اقداما 

 داشتن حق و مسلم بیدن آن 

 ط کارآمیزش رفتار اختقی در محی

 کاری  کامل  مسئیلیتعدم ق یر   ا تراتیی هم اری م تنی بر اعتماد 

 داشتن اعتماد کامل

 اهمیت تعهد افراد به محیط حسابداری 

 یادگیری در محیط حسابداری 

 ن ید زمان و بستر منا د  عدم مقابله   ایاهتناب    یا تراتی

 خید فقدان شانس برای برآورد نمیدن خیا ته  

 اتخاذ تصمیما  فیری 

 تعارضا  پی  آمده حل  

 مهم بیدن مسائل برای فردی دیگر در محیط حسابداری ا تراتیی  ازش یا نرم  

 پی بردن به اشت اه خید 

 زیان ار بیدن رقابت مداوم در محیط حسابداری 

 اهمیت هماهنگی و ث ا  در محیط حسابداری 

 ها بی  از اهدافارزشمهم بیدن   ییراه حل گرا  ا یا تراتیی مصالحه  

 پیچیده  درمیضیعا   میقت  تیافق به  د تیابی

 آمیز میفقیت  و رقابت هم اریفقدان  

 ها اهمیت اهداف بی  از ارزش )مد نظر قرار دادن اهداف مشترک(   یاشتراک مساع فنین مدیریت تعارض 

 انی برد اهداف  ازمتیافق بر پی 

 وهید آمدهمسائل بهمشارکت در حل  

 دادن حق مشارکت فردی در محیط حسابداری یاهازه دادن به افراد ههت اظهارنظر آش ار و علن

 ا تفاده از نظرا  و انتقادا  کارکنان 

 بیان آزادانه نظرا  در محیط حسابداری 

   تخصص هر فرد تخصیص مسئیلیت برا ا به صیر  منصفانه   ف یوظا  م یتقس

 تیهه به تیان و مهار  فردی در انجام وظایف محیله 

 های  نگین برای افراد عدم واگذاری مسئیلیت

  ازی نحیه انجام امیر شفاف شرح مفصل و روشن مشاغل  داشتن

 روش ن نمیدن وظیفه و شغل ی ایک افراد در محیط حسابداری 

 ان ارائه شرح وظیفه شغلی در  ازم

 های خیی  نمیدن افراد با مسئیلیتآشنا  

 ی و منصفانه برخیرد کردن با گروه و داور  میمت

 منصفانه 

 برقراری عدالت در میان اعضای محیط حسابداری

 داوری منصفانه افراد 
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 برخیرد مسالمت آمیز با افراد 

 های کاری میان همع و یا گروی در  عدم انتقاد فرد گروه به صیر  آش ار  یاهتناب از انتقاد اعضا

 ارائه انتقادا  به صیر  انفرادی 

 ارائه نقدهای وادره به صیر  مجزا به هر نفر و بدون دخالت دیگری 

 انتقاد به صیر  پنهانی از  ایرین 

 انداز  ازمانی ارائه الگیی چشم و نقشها  فیالگی شرح وظا  ک ی ا تفاده از  

 م تنی بر اهداف  ازمان طراحی یک الگی  

 مشخص نمیدن نقشها و وظایف همه افراد در محیط حسابداری 

 پا خ دادن به ایهاما  میهید در این میرد 

 برقراری مذاکره گروهی با افراد  ازمان  ی هلسا  گروه  ی مذاکره و ت رار و تداوم برگزار

 برگزاری هلسا  گروهی در محیط حسابداری 

  ازی آن های  ایرین و برآودهخیا تهیدن به  تیهه نم

 ا تمرار داشتن در حل تضادهای میهید 

تعارض تضاد و   مرز   نییتع شرایط مداخله گر 

  ازنده و مخرب 

 میقعیت  نجی تضاد در محیط حسابداری  ی تضاد و تعارض  ازمان ط یو شرا  ت یمیقع  ی برر 

 شنا ایی شرایط تعارض  ازمانی 

 مقابله با تضاد و تعارض به وهید آمده به صیر  عاقتنه و منطقی  نا د با مسیله ل اختتف متانتخاب فن ح

 آگاهی داشتن از چگینگی حل مسائل در محیط حسابداری 

 ارائه راه حل متنا د با مساله میهید 

 افراد احترام گذاشتن به  تیق ارزشی   دادن ارزشهای شخصی متفاو    زیتما

 نی در محیط حسابداری مت انساحفظ کرا

 ارزش نمیدن نظرا  افراد در  ازمان عدم تمسخر و بی

 به ید روابط میان افراد در محیط حسابداری با کسد شناخت بیشتر از ی دیگر  ی تغییر روابط و شفاف کردن ارت اطا   ازمان

  ازمان شفاف نمیدن روابط فردی و میان فردی در  

 ای تعارض در  ازمان در روابط دارایجاد تغییر 

عدم مشارکت افراد در  ایشرایط زمینه

 های  ازمانی گیریتصمیم

 انتظار داشتن از هر فرد متنا د با تیانایی وی  ی تفاو  در انتظارا  نق   ازمان

 ای عدم تحمیل وظایف  نگین به افراد فاقد تیانایی حرفه

 هار  افرا در محیط حسابداریاعطای مسئیلیت متناید با تخصص و م

 رفع اختیارا  دارای ابهام  ازمانی  اختیارا  قانینی م هم 

 دادن اختیارا  واضح و شفاف به افراد 

 عدم ت عیض قائل شدن برای افراد در محیط حسابداری

 ن یدن وظایف واضح   واضح ن یدن وظایف ب ن یدن شرح شغل

 ن یدن شرح شغل

 وهید برخی تعارضا  ابتدایی در محیط حسابداری نشده اولیه حل تعارضا   

 عدم اهتمام ورزیدن به حل مسائل پیشین در  ازمان 

 به تعییق انداختن حل مش ت   ازمانی 

 ایجاد چالشی بزرگتر با تعارضا  الینحل

 وهید برخی افراد در تضاد با اهداف  ازمانی  بالقیه  یهاوهید مخالفت

 عدم تیانایی در هلد نظر تمامی افراد در محیط حسابداری

 شنا ایی مخالفان و تیهیه نمیدن آنها 

 همراه  اختن مخالفان با میافقان در  ازمان 

 انسجام و پای ندی به  ازمان تشییق افراد به    ازمان   ایگروه   یاعضا  ان یانسجام م   یافزا

 بط خید با ی دیگر و با  ازمان ترغید افراد به مح م نمیدن روا 

 انتخاب افراد اصلح در انجام امیر حسابداری 

 شنا ایی اعضای مخالف در محیط حسابداری  مخالف  ازمان   ی اعضا  انیتعادر م جادیا

 همسی نمیدن اعضای مخالف در  ازمان 

حل تضاد و تعارض در  پیامدها 
 مسیر  ازنده و کارآمد

 ارتقاء  ازش در محیط حسابداری  در  ازمان   یستی ازش و همز   یافزا

 تقییت همدلی و همراهی اعضا در  ازمان 

 به ید همزیستی در محیط حسابداری

 منسجم نمیدن افراد نس ت به اهداف  ازمان 

 د تیابی به اهداف خرد و کتن  ازمانی  15یتحقق اهداف  ازمان

 پیشرفت  ازمان 
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 ی های محیطو چال غل ه بر مش ت  

 کسد مزیت رقابتی در برابر رق ا

 به ید عمل رد مدیران و کارکنان  عمل رد مطلیب    یافزا

 افزای  انگیزه کاری 

 حصیر نتایج میفق و میثر در محیط حسابداری 

 ایجاد هیی منا د در محیط حسابداری   الم در  ازمان   ییفضا  جادیا

 در میان اعضاایجاد فضایی صمیمی  

 تشییق افراد به رقابت  الم با ی دیگر 

 افزای  انگیزه و رغ ت کارکنان در  ازمان 

 افزای  کارایی  ازمانی  ی  ازمان یورو بهره  ییکارا   یافزا

  ازمان به ید  یدآوری در  

 وری  ازمانی ارتقاء بهره

 سابداری د تیابی به اهداف و نتایج مدنظر در  ازمان ح

 

 
 MAXQDAافزار خروجی نرم : 2 نگاره

 بحث  
 طیتضاد و تعارض در مح تیریمد الگیی یپیوه  حاضر با هدف طراح

انجام شیده ا یتی در  با تاکید بر میلفه های اخت  حرفه ای  یحسابدار
 یارهیایها، بیا حیذف معمتیین مصیاح ه  یپیوه ، پس از کدگذار  نیا

 یارهیایمع یبندو د یته  یبنیدبیا مقیله  تیو پرت رار و در نها  یمعنهم
 یهای مقیلیهدیحاصل گرد یمقیله فرع 44و   یمقیله اصل  8تعداد    ،یینها
 ،ی یاختار یهااختتف   ،یفرد  یهااحصاء شده ع ارتند از: تفاو   یاصل
و اشیاعه اخیت  حرفیه   حل تعارض  یتضاد و تعارض، ا تراتی  تیریمد
ارض  ازنده و مخیرب، اد و تعمرز تض  نییتعارض، تع  تیری، فنین مدای

حل تضیاد و تعیارض  ،ی ازمان  یهایریگمیعدم مشارکت افراد در تصم
 ی ازنده و کارآمد  ریدر مس
 یفرد یهاتفاو 

ها در عصییر حاضییر انسییان یعنصییر  ییازمان نیو حسا ییتر نیتریدیییکل
 تیریمید  دیهد  یهاهیخاطر ا ت که نظر  نیشیند و به هممحسیب می

 تییبا تیهه به اهم  یپیوهشگران علیم رفتار  داردی  دیمیضی  تاک  نیبه ا
کارکنان  نیدر  ازمان و ب یفرد  یهامیضی  تیهه خید را به تفاو   نیا

ها اگرچیه  یازمان  رانیکارکنان و مد  مختلف معطیف کردهاندی  یهارده
 گری یدیبیا  یاز نقطه نظرا  متعیدد یدارند، ول  گری دیبا    ییهاش اهت

ها را انسییان تیریارت اطیا  و میید یرقییرارهیا، بتفاو  نیییمتفاوتنید و ا



 با تاکید بر مولفه های اخالق حرفه ای  ارائه مدلی برای مدیریت تضاد و تعارض در محیط حسابداری   : رانو همکا  عسگر پاک مرامدکتر 
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 نییا  ینس ت به تنیی  و گینیاگین  رانیمد  یگاهآهرچه    کندیمش لتر می
افیراد  یهابتیانند تتش ن هیباشد، احتمار ا شتریآن ب   ها و ا اتفاو 

  یبیه اهیداف  یازمان و افیزا یابیتحت نظار  خید را در ههت د یت
در ی  خیاهید بیید  شیتریزند بماهنگ  یا، بهتر هیو شغل  یفرد  یبهرهیر

از  یاریافییراد در بسیی یتیشخصیی یهییاییگیشییناخت و یعصییر کنییین
و  نیدیدر فرآ  رانیمد  تیکندی شخصمی  دایضرور  پ  یزندگ  یهاتیمیقع

 قیا یا یتی تحق  رگیذاریتاث  تیریانتخاب روش حل تعارض و   ک مد
طه تعارض راب  تیریو   ک مد  یتیشخص  یهاییگیو  نیدهد بنشان می
 دهییاز کنار مسیله گذشیته و آن را ناد ینسردخ ریوهید داردی مد  یمعنادار

دهیدی از خیید نشیان می دیواکن  شید گرید ریکه مد یدر حال  رد،یگمی
عیامیل ضیرور   نیبه اهداف  ازمان، تیهه به ا  یابید ت  یبرا  نیبنابرا

خیا   یتیریاز   ک مید  یتیشخص  پیبا هر ت  یریداردی چرا که هر مد
از علل و عیامل به وهید  ی یدهد که کندی مطالعا  نشان میمی  یرویپ

افیراد  یتیو شخصی یفرد یاهها، وهید تفاو آورنده تعارض در  ازمان
 ایی تییتیاند من ع تی عه و ختقمی  رانیمد  یتیشخص  یهاا تی تفاو 

و رفتیار  ما یباشد و بر عمل، تصیم  یاز مش ت   ازمان  یاریبس  شهیر
علیت  نیبه ا شهیتعارض هم گریبگذاردی به ع ار  د ریا تیثهآن  ی ازمان

و مییارد   دییدر خصی  اهداف، میضیعا ، عقا  شهیکند که همبروز می
 یهاییگیها با ومشابه تیافق ندارد و از آن ها که افراد شاغل در  ازمان

از هملییه کییانین کنتیرر )درون گییرا، بییرون گییرا(،  یمتفییاوت یتیشخصی
بییدن مشیغیر   ریپذ  سکیو ر  تیبا میقع  ی ازگارعزتنفس،    ،یقدرتطل 

  (ی 12)شیدافراد فراهم می نیدر ب شتریهستند، میه ا  تعارض ب تیفعال
افراد )طیرز  یارزش یهامنظا ،یو اختق  یرفتار  ا یخصیص   یهاشاخص

و تفاو  در شناخت   تیمحدود  ،یارت اط  یهاتف ر و اعتقادا (، اختتف 
 یعلی طیشرا یهاعنیان مقیله به و  افرادو نگرش متفا  ن یو ادراک، ب

 یحسیابدار طیتضیاد و تعیارض در محی تیریمید یبیرا ییدر ارائه الگی
نیز به شاخص ( 13برخی محققان دیگر ) در نتایج مطالعه   انتخاب شدندی

اشاره شده و از این منظر با نتایج پییوه    و نگرش متفاو  افراد  ن یب
 حاضر همسی ا تی

 ی اختار یهااختتف 
تیهه به  یعال ای یانیو م  ییدر  طیح اهرا تیریعمده مد  لیاز مسا  ی ی

 ییهاها در روابط خید دچار تعارضها تی گروهدر  ازمان یروابط گروه
 یو درون گروهی یفرد نیو ب یشیندی تعارض مم ن ا ت درون فردمی
اطتعیا  و  یاختار   ییوییی باشدی کم یید منیابع و نار یا  یگروه  نیو ب

 یفیرد  یروانی  یهاییگیو و  ا یروابط صف و  تاد و خصیص   ون   ازما
 ییکیار و عیدم کیارآ  طیاز محی  یناشی  یکارکنان و مش ت  و فشارها

  (ی  14)دینمامی لیتعارض را تسه   دهیارت اطا ، ظهیر پد
رقابت در د یتیابی بیه منیابع محیدود و کمییاب  یازمان،   هایشاخص
و  یهمیاهنگ  یهایهین شیفقیدا  گر،ی یدیبیه    فیکارها و وظا  یوابستگ
محیلیه، ابهیام در  یدن کارهیابیی  یتخصصی  زانییدر  ازمان، م   کنترر
 ییالگیهای شرایط علی در ارائه  یی به عنیان مقیلهو پا خگی  تیمسئیل

ی انتخیاب شیدندی در حسیابدار طیتضاد و تعارض در محی  تیریمد  یبرا
ها و ارک  یوابستگ  نیز به شاخص  (15برخی محققان دیگر )  نتایج مطالعه

اشاره شده و از این منظیر بیا نتیایج پییوه  حاضیر  گری دیبه   فیوظا
 هماهنگ ا تی

 تضاد و تعارض  تیریمد
 لینهادها از افرادتش   ریهستند و مانند  ا  یاهتماع  یها، نهادها ازمان

ا یتی بیه  نهادهیا نیانسان به عنیان گرداننده ا یشدهاند که نق  اصل
وهه تیان غل ه برو مقابله بیا   چیهانسان به    ی ازمان منها  گریع ار  د

نخیاهد داشیت و بیدون   مش ت  و به ت ع آن تحقق اهداف  ازمان را
کسد قدر  و منافع در   یوهید دارند که برا  یها، افراد ازمان  رشک د

پردازنیید و در میییرد تقییدم امیییر و اهدافشییان خییید بییه رقابییت می نیبیی
 ا ییادامیه ح یبیراتهیا و تضیادها شید در واقع تفاومی  دهید  ییتضادها

مطابقیت دهنیدی  رامیینیپی ایی ازمانها الزم ا ت تا بتیانند خید را با دن
 یتیانید دارادهد که وهیید تعیارض در  یازمانها میمی  ننشا  قا یتحق
تعیارض  تیریمد   ردی ازمانها با رو  رانیمخرب باشدی مد  ایمث ت    جینتا
ختلف ا تفاده کننیدی م  یهاا و   کتیانند در مقابله با آن از راه ردهمی
تعییارض، روش  تیریب اررفتیه در ارت ییاط بیا مید یراه ردهیا نیشیتریب

برخییرد بیا  ییبر اعتماد ا یتی تیانیا  یم تن  یساعم   کیو تشر  یهم ار
  (ی 16)ای داردنق  ارزنده  رانیمد تیآن در میفق تیریتعارض ومد

و  ی ک هم یاری و تشیریک مسیاعی،  ی ک مصیالحه    هایشاخص
روش اه یاری و اعمیار   ،یی ازش،   ک تیافقی و نیرم  و میداراگرا

به عنیان مقیلیه پدییده محییری در ارائیه   قدر ، روش اهتناب و احتراز
ی انتخاب شدندی حسابدار طیتضاد و تعارض در مح تیریمد یبرا  ییالگی

اشاره    ک هم اری به شاخص نیز( 17برخی محققن )در نتایج مطالعه 
 خیانی داردیمنظر با نتایج پیوه  حاضر هم شده و از این

 و اشاعه اخت  حرفه ای حل تعارض یا تراتی
 ،یمطالعیه میرور نییشییدی او تحیر می  رییتعارض در  ازمان   د تغ

قرار داده  یآن را میرد برر   یهایابعاد مختلف مفهیم تعارض و ا تراتی
اشاره نمیده  نهیم ز نیانجام شده و در ا یمطالعا  تجرب یبعض جیو به نتا

تعیارض در  یازمان مییرد  تیریمید  یهیمطالعا  پینج شی  نیا تی در ب
اهتنیاب،  ،یهم یار ،یقرار گرفته ا یت کیه ع ارتنیداز: رقیابت  ییشنا ا

 یآن به صیر   ه د ته کلی  یبند  سمیانط ا  و مصالحه که تاکنین تق
و مصییالحه(،  یهم ییار یهایهی)شییامل شیی ییییراه حییل گرا یا ییتراتی
 یاهتنیاب و انط یا ( و ا یتراتی  یهایهیعدم مقابله )شامل ش  یزا ترات

 یابیزار  سیتیضرور  نیداشته ا تی بنیابرا  بردکار  شتری( بیکنترر )رقابت
 تیریگردد که قادر به  نج  تعارض بصیر  هامع تر باشد؛ مد  نیتدو

ها به هدف  لینشده ن ینی شینی و پ یهاآماه باشد تا راه دیحل تعارض، با
ای که برنامه داده شیده  ینگ ن شیته دیتیهه داشته باش  یول  دیاازم یرا ب
و  دییمف  یراهنمیا  کییبل ه منظییر از آن،     اشد،ن  رییکه قابل تغ  ستین

  (ی18) ا ت ریپذانعطاف
همچنین مطالعا  متعدد بر نق  اشاعه اخت  حرفه ای در حل تعارض 

و  19)  شیدکه می تیاند تایید کننده نتیجه تحقییق حاضیر با  اشاره دارند
 (ی 20

 تعارض  تیریمد فنین



 با تاکید بر مولفه های اخالق حرفه ای  ارائه مدلی برای مدیریت تضاد و تعارض در محیط حسابداری   : و همکاران عسگر پاک مرامدکتر 
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کیه اصییر   یریباشیدی میدمی  یعارضه رفتیار گروهی  نیتعارض مهمتر
خیاهد بید تیا  یشتریب یآمادگ  یداند داراتعارض و مذاکره را می  یا ا 

 تیریبرخیرد کندی مید  ریاهتنابناپذ  یهاتیمیقع  نیبا ا  زیآم تیبه طیر میفق
معقیر، منصفانه و کارا ا تی   یتعارض، شناخت و اداره تعارض به صیرت

همچیین ارت یاط مییثر، حیل   یهیاتیاند با ا تفاده از مهار می  ارضتع
آن  دیاداره تعارض با  یبرا  زیشیدی ق ل از هر چ  تیریمسئله و مذاکره مد

 یتعارض را مییرد برر ی جادیکرد و علل ا لیو تحل هیو تجز  ییرا شنا ا
 تیریدر مید یدیین تیه کل تعارض و علل آن، صیقرار دادی پس از تشخ

منا ید از آن ا یتی   ی  ک منا د ههت بهره یردار  خابتعارض انت
ها  یازمان رانیمید تیبرخیرد با تعارض و اداره آن در میفق  ییتیانا  رایز

ها  ازنده باشند میهد بروز اف یار نیی و ای داردی اگر تعارضنق  ارزنده
زنده را در  یازمان و تحییر  یا  یو نیآور  رییتغ  نهیشیند و زم خت  می
کننید تیا بیه اهیداف کمیک می تیریبه مد  تیو در نها  ند ازفراهم می

  (ی21)ندینائل آ  یخی ی ازمان
)مد نظر قرار دادن اهداف مشترک(، اهیازه  یاشتراک مساعهای  شاخص

بیه صییر   فیوظا میتقس ،یدادن به افراد ههت اظهارنظر آش ار و علن
و منصفانه برخیرد  میشن مشاغل، متمفصل و رو  منصفانه، داشتن شرح
گروه به صیر   یمنصفانه، اهتناب از انتقاد اعضا یکردن با گروه و داور
و نقشیها، میذاکره و ت یرار و  فیالگی شیرح وظیا کیآش ار، ا تفاده از  

 در  راه ردهیا و اقیداما   ی به عنیان مقیلههلسا  گروه  یتداوم برگزار
ی انتخیاب حسابدار طیتعارض در مح  تضاد و  تیریمد  یبرا  ییالگیارائه  

ا یتفاده از  نیز بیه شیاخص (22بر خی محققان ) شدندی در نتایج مطالعه
اشیاره شیده و از ایین منظیر بیا نتیایج   و نقشیها  فیالگی شرح وظا  کی

 پیوه  حاضر همسی ا تی
 مرز تضاد و تعارض  ازنده و مخرب نییتع

 شیتری، تنیی  بمسیتمر را یییهمچیین تغ یوهید مسائل  یدر ههان کنین
همیراه بیا  یو اقتصیاد ههیان  یمییت  یتهیایفعال  یکارکنان، ارتقا  دیترک

نار یا و کم یید منیابع و  یارت یاط  سیتمی   ،یفرهنگی  انییم   یهام ادله
ها،  ازمانها را مسیتعد انییا  تین  و تیریام انا ، به خصی   یء مد

 حیتعارضا  به صیر  صح  نیکرده ا ت چنانچه ا  یرتعارض و نا ازگا
 یمش ت ، مسائل و حت  سازنه یزم   تیانندیحل و فصل نشیند، م   یعلم  و

 ت،یا تر ، کاه  رضیا  جادیباعث ا  تیاندیشیندی تعارض م   ییخشینتها
 یو بیروز مسیائل اختقی  یو کاه  عمل رد و بهرهیر  یروح  ی هایآ 

 دیرور  وهید هیا ا ت و باگرددی ضرور  وهید تعارض و تضاد، مثل ض 
 راییروبیه رو شید نیه آن یه آن را کنیار گذاشیتی زکیرد و    یبا آن زندگ
بماند به مرور زمان باعیث مقاومیت افیراد   یکه حل نشده باق  یاختتفات

  یهیمشی لتر خیاهید شیدی زمان  یبعید  یشید و حل آن در فرصیتهامی
 انهگرپرخاشی  یاختتفا  به طیر کامیل  یرکیب شیید باعیث رفتارهیا

تیا در ههیت رشید    ندیکمک م   ریتعارض به مد  گریشیدی از طرف دمی
تعارض   نندیم  یافراد در  ازمان از آن ا تفاده کندی امروزه  ازمانها  ع

حفظ کنندی امیروزه ا یتفاده مییثر از تعیارض  ینیو در  طح مع  جادیرا ا
بیر   یشیدی اگر حل تعارضا  م تنمهارتها محسیب می  نیاز مهمتر  ی ی

نگاه تعارض میهد منا د باشد آ  یهایو کاربرد ا تراتی  حیصح  تیریمد

 یروابییط  ییالم و بهرهیییر  یو افییزا یاهتمییاع یکییاه  تنشییها
  (ی23)شیدمی

انتخیاب  ،یتضاد و تعارض  ازمان  طیو شرا  تیمیقع  یبرر   هایشاخص
دادن ارزشیهای شخصیی   زیله، تمیافن حل اخیتتف متنا ید بیا مسیی

 ی به عنییان مقیلیهمتفاو ، تغییر روابط و شفاف کردن ارت اطا   ازمان
 طیتضاد و تعارض در مح تیریمد یبرا  ییالگی  ارائه  در  گرمداخله  طیشرا

نییز بیه (  24برخی محققیان )  ی انتخاب شدندی در نتایج مطالعهحسابدار
ی اشیاره شیده و از ارت اطا   یازمانتغییر روابط و شفاف کردن شاخص  

 این منظر با نتایج پیوه  حاضر هماهنگ ا تی
 ی ازمان یهایریگمیمشارکت افراد در تصم عدم

در   ننیدیکیه احسیا  م  یمحققیان، کارکنیان نیشییپ قیا یط یق تحق
کیه  ییبه عهده دارند از آنهیا  ینق  فعال  ی ازمان  ای  یگروه  یندهایفرا
 ییبرخیردارندی تیانا  یشتریب  یشغل  تیاز رضا  ندارند  ینقش  ندیفرآ  نیدر ا

و اهیازه  یریگمیارت اط آزادانه با هم یاران، مشیارکت در تصیم  یبرقرار
 ییهایهیهمیه شی  ی یازمان  ایی  یانتقاد از عمل رد گروه  ای  شنهادیپارائه  

 ریتیاث  یگروهی  یندهایآنها در فرا  قیتیانند از طرهستند که کارگران می
خید را ابراز   دی، هر بار که کارگران اهازه داشته باشند عقابگذارندی اگرچه

در  یانندتکه آنها می تیواقع نیکنند احتمار بروز تعارض وهید دارد، اما ا
گروه  یاعضا شتریب تیداشته باشند با رضا ینی  تعارض مث ت  هم نیا

بیا  مایتیانید مسیتقاز صیر تعیارض می یبعض نیارت اط داردی بنابرا  یکار
ی ی دیگر از نتیایج  یوابسته باشد یاعضا و تعهد آنها نس ت به گروه کار

ه تعیارض کیفییت مث ت تعارض وابسیته بیه عمل یرد زمیانی ا یت کی
بخشدی وقتی که به تمیام اعضیای گیروه حیق تصمیمگیری را به ید می
رض منجیر اعیگردد فرآینید تصیمیمگیری بیه تتصمیمگیری تفییض می

شید، چرا که گروه باید دامنه و یع عقاید گاه متفاو  و متضیاد را در می
کند صدای  دهد که هر عضی  عی میتعارض زمانی رخ می  نظر بگیردی

نتیجیه  کند در ت ا ت اهرا گیرددییده شید و آنچه را که او ف ر میشن
ت ا یت مث ت همه این عقاید ابراز شده اخذ تصمیمی با باالترین کیفیی

میدارک و شییاهد ی  گرددکه نتیجه تمام فرایندهای انتقادی محسیب می
دهد که تعیارض میتیانید کیفییت تصیمیما  را به یید میهید نشان می
شیید تیا های مهم تعیارض باعیث میتصمیمگیری نگامبخشد زیرا به ه

هیای غییر عیادی و )به وییه راهحل ها میرد تیهه قرار گیردهمه دیدگاه
میرد پدیده همرنگ هماعت   شید(ی درها ارائه میه و یله اقلیتآنها که ب
در ایین مییرد بایید   کنیدیبه صیر  یک پادزهر عمل میتعارض  شدن،  

 روه اهازه نمیدهد که در میرد همه بگییند:گفت که تعارض به اعضای گ

و بیرای هیر مسییله مهیم ییک راهحیل   "اقدام مقتضی معمیر گردد"
 (ی 25) مایندبیهیده ارائه ن معمیلی و
اختیارا  قیانینی می هم،  ،یتفاو  در انتظارا  نق   ازمان  یهاشاخص

واضح ن یدن وظایف ب ن یدن شرح شیغل، تعارضیا  اولییه حیل نشیده، 
 ییدر ارائیه الگیی یانهیزم  یهابالقیه به عنیان مقیله  یهاالفتوهید مخ

در  انتخیاب شیدندی یحسیابدار طیتضاد و تعارض در محی  تیریمد  یبرا
 اختیارا  قانینی می هم  نیز به شاخص(  16برخی محققان )  نتایج مطالعه

 اشاره شده و از این منظر با نتایج پیوه  حاضر  ازگار ا تی
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  ازنده و کارآمد  ریمستضاد و تعارض در  حل
اگر عدالت   ی، ولتیاند  ازنده باشداز میارد تعارض می  یاریاگرچه در بس
مضر و مخیرب   اریتیاند بسنشید تعارض می  تی ازمان رعاو انصاف در  

 یهانیهیتیانید  هز، تعیارض میج یها و نتیاامیدیباشدی صرف نظر از پ
از حیل  یطییالن یهاپیس از مید   یبه وهید آوردی حتی  یادیز  یعاطف
کیه خیید را  یگروه ایخیاهند ماندی فرد  یباق یاثرا  عاطف نی، ارضتعا

خیید   شهیهم  ای،  لیطرف مقابل ت د  دیمم ن ا ت به رق  ندیببازنده می
میرد  رزن  قرار دهدی اگیر تیهیه  تیاز د ت دادن آن میقع لیرا به دل
ض پیس از تعیار یاثیرا  عیاطف  نییشید ا  یبه عدالت  ازمان  یحیصح
عیدالت  اییحذف شییندی عیدالت در  یازمان    ایو    افتهیتیاند کاه   می

ادراک کارکنان از رفتار منصفانه  ازمان ا تی مطالعیه و   انگریب  ین ازما
 یعنیعدالت در  ازمان به  ه هزء متفاو  از عدالت در  ازمان،   یبرر 

ی دی(، منجر گردیای )تعاملعدالت مراوده  ،یاه یعدالت رو  ،یعیعدالت تیز
 یحسا  به عدالت  ازمان  رانیدهند که مدنشان می  یمتعدد  قا یتحق

کننید بیه دن یار هیا را حفیظ میای از پاداشعادالنه  عیکه تیز  یدر حال
کیه   یدگاهییو نشان دادن تیهه شیان بیه کارکنیان هسیتندی د  قیتشی

کیه  یرانیمید یبیرا -حل تعارض   یرا برا  یکاربرد و  یدمند  نیشتریب
 ا یتی  یدارد مشیارکت و هم یار  -دارنید  تیا یحس  نس ت به تعارض

، معمییال تی یط ریپیذ و انط ا  ی، اهتنابیحل تعارض رقابت یها  ک
 رییغ ریمد شیدییا تفاده نم که نس ت به عدالت حسا  هستند،  یرانیمد

ها ا ت تا نگران هیمراقد و نگران رو  شتری، بیحسا  به عدالت  ازمان
تعارض باال ت،   تیظرف  یکه دارا  یتیعیقم   کیی لذا در  ندهایعدالت فرآ

کننید حل تعارض انتخاب می  یرا برا  ییها  ک  یبه  ادگ  رانیمد  نیا
که نسی ت بیه  یریکندی مد  لیرا تحم  یرگیچ  ای  یرقابت  کیتاکت  کیکه  

بیا   خیاهدیا ت که م   یریحسا  ا ت، مد  ریغ  یمسائل عدالت  ازمان
ادر بیه تیهیه بیه قی  هک  یریمد  به هدف خید بر دی  یتتش و زمان کم

 ی ک اهتنیاب از  ادیین اشید بیه احتمیار ز یعناصر عدالت به طیر هد
 کنیدیتتش انتخیاب م  در زمان و ییهی به منظیر صرفه زیتعارض را ن

  (ی 26)

تعادر   جادی ازمان، ا  ایگروه    یاعضا  انیانسجام م    یافزا  هایشاخص
زمان، در  یا  یسیتی ازش و همز   یمخالف  ازمان، افزا  یاعضا  انیم 

 یالم در   ییفضا  جادیعمل رد مطلیب، ا   ی، افزایتحقق اهداف  ازمان
پیامیدها در  ی به عنیان مقیله ازمان یورو بهره  ییکارا   ی ازمان، افزا

ی انتخیاب حسابدار طیتضاد و تعارض در مح  تیریمد  یبرا  ییالگیارائه  
  یزاافی نییز بیه شیاخص (27برخیی محققیان ) شدندی در نتایج مطالعه

ی اشاره شده و از این منظر با نتیایج پییوه   ازمان  یورو بهره  ییاراک
 خیانی داردیحاضر هم

 یحسیابدار طیتضاد و تعارض در محی  تیریمدربط ههت  به مدیران ذی
 ی وو اختقی یرفتیار  ا یخصیصیشید با کسد شیناخت از  پیشنهاد می

اری، کارکنیان حسیابد افیراد )طیرز تف یر و اعتقیادا ( یارزش  یهامنظا
شرایط و محیط کاری را بر ا ا  آن تنظیم نمایند تا کارکنان احسیا  
راحتی و اشتیا  بیشتری نس ت به انجام کار داشته باشندی همچنیین بیا 

و تفاو  در شناخت و ادراک،  تیمحدود ی و رفعارت اط یهااختتف   حل

هیای تیاننید در ههیت حیل تعارضنیز می ادو نگرش متفاو  افر  ن یب
 مده ما بین افراد، قدم بردارندیپی  آ

رقابت در د تیابی به منابع محدود و کمیاب بایست با کاه  مدیران می
تا حدودی بر عیامل  گری دیبه  فیکارها و وظا  یوابستگ  و عدم   ازمان

نجام ایین به وهید آورنده تضاد و تعارض در  ازمان غل ه نمایندی ههت ا
 یتخصصی زانییدر  ازمان، م   رکنترو    یهماهنگ  یهایهیش  مهم تدوین
یی به میدیران و پا خگی  تیابهام در مسئیل  و عدم  محیله  یبیدن کارها

 گرددیمربیطه پیشنهاد می
بیه حیل   یحسیابدار  طیتضاد و تعارض در محمدیران قادرند با شناخت  

 ی ک کارگیری رو، بیهاین وهید آمده از آن نیز بپردازندی ازهای بهچال 
ههیت     ک مصیالحه و  یازش  به همراه  عیهم اری و تشریک مسا
 ی ک تییافقی و   کارگیریشیدی همچن ن با بهپیش رد اهداف تیصیه می

روش  و روش اه یاری و اعمیار قیدر یی بیه هیای نرم  و میداراگرا
 تیان کارکنان را با  ازمان همسی نمیدینیز می اهتناب و احتراز

انی باید بیه اتخیاذ مقابله با مش ت  به وهید آمده، مدیران  ازم ههت  
 و ا یتراتیی رقابیتهای الزم روی آورندی در این را تا اتخیاذ  ا تراتیی

اشیاعه   شییدی همچنیینپیشنهاد می  ا تراتیی هم اری م تنی بر اعتماد
نییز  عیدم مقابلیه، اییاهتناب  یا تراتی  اخت  حرفه ای و به کار گیری

 گییری ازهرهههت کاه  تعارض در کار حائز اهمیت ا تی مدیران با ب
یی نیز قیادر راهحلگرا  ایا تراتیی مصالحه    و  ا تراتیی  ازش یا نرم 

تضیاد و تعیارض در  تیریمیدخیاهند بید به اهداف مدنظر خیید ههیت 
 ی د ت یابندیحسابدار  طیمح

قرار دادن اهیداف   )مد نظر  یاشتراک مساعشید با  همچنین پیشنهاد می
ی از تضیاد رنظر آش ار و علنیاهازه دادن به افراد ههت اظها  و  مشترک(

به صییر    فیوظا  میتقس  تیانند باربط میمیان آنها ب اهندی مدیران ذی
و منصفانه  میمتبه همراه  شرح مفصل و روشن مشاغل  و ارائه  منصفانه

در محییط بیدون ، کارکنیان را  منصیفانه  یبرخیرد کردن با گروه و داور
گیروه بیه  ینتقیاد اعضیااز ا تعارض حفظ نمایندی همچنین مدیران بایید

و  فیالگیی شیرح وظیا  کییا تفاده از    اهتناب نمیده و با  صیر  آش ار
ی در ههیت رفیع هلسا  گروه  ینقشها، مذاکره و ت رار و تداوم برگزار

 های میهید اقدام نمایندیابهاما  و چال 
 ی وتضاد و تعارض  یازمان  طیو شرا  تیمیقع  یبرر مدیران  ازمانی با  
ارزشیهای   تیاننید مییانمی  ختتف متنا د بیا مسییلهانتخاب فن حل ا
تغیییر روابیط و شیفاف کیردن   تمایز قائل شییند و بیه  شخصی متفاو 
تضیاد و تعیارض در   تیریمیدی بپردازندی ایین مهیم در  ارت اطا   ازمان

 ی حائز اهمیت ا تیحسابدار  طیمح
تفیاو  در انتظیارا  شید بیا کیاه   عتوه بر میارد مذکیر پیشنهاد می

تیا حیدودی  ،شفاف به کارکناناختیارا  قانینی  ی و اعطایق   ازمانن
واضح بیدن وظیایف ب  بر تعارض میهید در محیط غل ه نمایندی همچنین

بالقیه  یهامخالفت شده وتعارضا  اولیه  منجر  به حل  بیدن شرح شغل
 نمایدیرا حل می

ازمان، در    یحسابدار  طیتضاد و تعارض در مح  تیریمدپس از ا تقرار  
تییان بیه پیامدهای مث تی ایجاد خیاهد شیدی از هملیه ایین پیامیدها می
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 یاعضا انیتعادر م  جادی ازمان، ا ایگروه   یاعضا  انیانسجام م    یافزا
در  ازمان، تحقیق اهیداف  یستی ازش و همز   یمخالف  ازمان، افزا

و   یالم در  یازمان ییفضیا  جیادیعمل رد مطلییب، ا   ی، افزای ازمان
 ی اشاره نمیدی ازمان یورو بهره ییکارا  یافزا
 

 نتیجه گیری  
امروزه  ازمان ها برای رضایت بیشت کارکنان خید و کیاه  تعیارض 

یت تعارض و ضیرور  میدیریت اثیربخ  آن اهمآنها تتش می کنندی  
باعث شده که مطالعه تعارض در  ازمان میرد تیهه قرار گیرد ی  یازمان 

تعارض و ایجاد و تقییت رفتارهای اختقیی ها می تیانند با برر ی علل  
و رفتار شهروندی  ازمانی به حل تعارض و تضادهای میهید و برقراری 

دین ترتید در ارایه خیدماتی بهتیر و هیی آرام و دو تانه د ت یابند و ب
 یدر نتیجه به ید عمل رد  ازمانی میفق شیند

 

                 خالقیا  یمالحظهها
همچیین؛  یرقت ادبیی، رضیایت آگاهانیه؛ انتشیار میضیعا  اختقی    

 یاندچندگانه و ییی در پیوه  حاضر میردتیهه قرارگرفته
 

 هنام واژه
 Conflict .1 تعارض 

 Conflict management .2 مدیریت تعارضا  

 Organizational arrangements .3 ترتی ا   ازمانی 

 Job burnout .4 فر یدگی شغلی 

 Professional ethics .5 اخت  حرفه ای 

 Moral code .6 کد اختقی 

 Ethical reactions .7 واکن  های اختقی 

 Behavioral characteristics .8 خصیصیا  رفتاری 

 Value systems .9 نظام های ارزشی 

 Communication differences .10 اختتفهای ارت اطی 

 Structural differences .11 اختتفهای  اختاری 

 Accounting environment .12 محیط حسابداری 

 Responsiveness .13 پا خگییی 

 Ethical decisions .14 تصمیما  اختقی 

 Organizational goals .15 اهداف  ازمانی 
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