مفهوم قدرت
قدرت واژه اي است كه در مكالمات روزمره ،روزنامه ها و نشريات بكرات به كار مي رود؛ ولي تجزيه و تحليل ،درك و تبيين آن
در ارتباط با رفتار افراد ،گروهها و سازمان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
قدرت چيست؟ چگونه اندازه گيري مي شود؟ چگونه و چه زماني اعمال مي شود؟ ماهيت قدرت خوب است يا بد؟ منابع قدرت
چيست؟ همه ي اينها سؤاالتي هستند كه پاسخ به آنها نيازمند تجزيه و تحليل علمي است.
قدرت يكي از اجزاي اصلي ساختارهاي اجتماعي است كه تاًثير آن در همه سطوح جامعه مشهود است و مردم را به طور مداوم تحت
تاًثير قرار مي دهد .ساختار قدرت در جامعه موضوع بسيار پيچيده و مهمي در علوم اجتماعي است.
قدرت« ،ايجاد آثار مطلوب و مورد نظر است»(راسل  .)١آثار مورد نظر در اعمال قدرت ،آگاهانه و عمدي است .اعمال قدرت
ممكن است آثار و نتايج پيش بيني نشده و غير منتظره اي داشته باشد ،ولي اهميت آنها در موقع اعمال قدرت يا كم است يا اينكه
اهميتي ندارد.
شخصي كه در صدد اعمال قدرت بر ديگران است در نظر دارد خواسته هاي مطلوب خود را توسط ديگران عملي سازد .در اين
حالت وقتي «الف» بر «ب» قدرت دارد كه خواسته ها و آثار مطلوب «الف» توسط «ب» ايجاد شود و «الف» به آنچه مي خواهد
برسد .پس در روابط قدرت تالش بر اين است كه وضعيتي مطلوب تر از وضعيت فعلي براي كسي كه اعمال قدرت مي كند فراهم
شود.
قدرت به دو صورت بالقوه و بالفعل مي تواند وجود داشته باشد .ممكن است كسي يا سازماني قدرت بالقوه داشته باشد ولي آن را
اعمال نكند.
راسل بالقوه و بالفعل بودن قدرت را به پيروان و رهبران ربط مي دهد :قدرت به دو صورت وجود دارد :به صورت «آشكار و
واضح» در رهبران ،و به صورت «پنهان و ضمني» در پيروان آنها ،يعني قدرت رهبران به فعليت در مي آيد و قدرت پيروان به
صورت بالقوه است.

ماهيت قدرت
در روابط قدرت نوعي تحميل اراده نهفته است .حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين تحميل اراده خوب است يا بد؟ از يك ديدگاه
قدرت فسادآور است و فاجعه به پا مي كند .فساد قدرت مي تواند ناشي از كميت قدرت ،كيفيت قدرت ،اعتياد به قدرت ،هدف شدن
قدرت ،استفاده نامشروع و نامعقول از قدرت يا به دليل ماهيت خود قدرت باشد .قدرت ،افراد را دگرگون مي سازد و موجب فساد آنها
مي شود .لرد اكتن  ١عنوان مي كند كه « قدرت ،فساد مي آورد و قدرت مطلق ،موجب فساد مطلق مي شود» .منتسكيو  ٢بيان مي
كند كه «در همه اعصار تجربه نشان داده است كه هركس صاحب قدرت شود ،ميل به سوءاستفارده از قدرت دارد و آن قدر قدرت
اعمال مي كند تا با محدوديتهايي مواجه شود».
با تاملي در وضعيت كنوني سازمانها و به طور كلي جوامع انساني ،روشن مي شود كه سازمانها و دولتها به قدرت نياز دارند و وجود
خود را مرهون قدرت هستند.
قدرت ،شالوده تشكيل سازمانها و جوامع است و حكومت به هر شكل :پادشاهي ،آريستوكراسي ،اليگوگراسي ،بوروكراسي و
دموكراسي نياز يه قدرت دارد .نتيجه قدرت حكومت ها تامين منافع عام و امنيت عمومي و تحقق اهداف ملي است .همچنانكه قدرت
فرد ابزاري در جهت تحقق اهداف غايي وي است .قدرت سازمانها و حكومتها نيز در جهت نيل به اهداف كالن و نهايي و كلي اي
است كه در برگيرنده منافع ،تمايالت و عاليق عمومي است.
قدرت را مي توان از اركان اجتناب ناپذير جامعه دانست كه وجود آن براي تمام سيستمهاي اجتماعي ضروري است.

در نهايت مي توان گفت كه قدرت ذاتا ً خوب يا بد نيست ،نحوه استفاده از قدرت به آن ماهيت خوب يا بد مي دهد .قدرت ابزاري در
دست قدرتمندان است و مي تواند در جهت كمال يا فساد انسان به كار گرفته شود.

مرز بندي مفهوم قدرت
قدرت اجتماعي به صورت هاي گوناني نظير اقتدار ،نفوذ ،خشونت ،زور ،سلطه ،قوت يا نيرو ،نظم ،كنترل و ثروت و شهرت جلوه
مي كند.
قدرت . ١قدرت توانايي تحميل اراده فرد ،گروه يا سازمان به محيط پيرامون خود است .در رابط قدرت تحميل اراده نهفته است .هر
چقدر فرد بتواند اراده خود را بيشتر تحميل كند ،قدرت بيشتري خواهد يافت و امكان تحقق اهداف نهايي اش بيشتر خواهد شد .در واقع
قدرت ،زور به صورت پنهان است.
اقتدار يا اختيار .٢اقتدار ،قدرت مشروعيت يافته است؛ قدرتي كه پذيرفته مي شود و معموالً اين پذيرش و اطاعت داوطلبانه است« .
قدرت مشروعيت يافته ،كاركرد بيشتري از قدرت مشروعيت نيافته دارد .قدرت مشروعيت نيافته در بعضي مواقع اثراتي را به دنبال
دارد كه درست متضاد آن چيزي است كه مد نظر بوده است».
پس ،مساله اصلي در اقتدار ،پذيرش است .بارنارد اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي دهد و بيان مي كند كه « افسانه و خيال است
اگر تصور كنيم اختيار از باال به پايين و از كل به جزء جاري مي شود» .افراد زيادي ادعا مي كنند كه اقتدار دارند ولي وقتي با
زيردستان مواجه مي شوند در كسب اطاعت آنها شكست مي خورند .اقتدار به صالحيت شخص يا مقام بستگي ندارد بلكه به پذيرش و
اطاعت همراه با رضايت زيردستان بستگي دارد .در روابط قدرت بين واحدهاي اجتماعي ،پذيرش قدرت عامل بسيار مهمي است.
نفوذ .نفوذ مبتني بر ويژگيها نيروهاي شخصي است .منبع نفوذ ،غير رسمي است؛ يعني فرد توانايي تغيير رفتار ديگران را بدون
داشتن مقام يا موقعيت رسمي داراست .در نفوذ نقش عامل معنويت مهمتر از عامل اجبار است .قدرت و نفوذ خيلي نزديك به هم
هستند ولي نفوذ بيشتر جنبه تشويق و ترغيب دارد .نفوذ توانايي متقاعد كردن است در حالي كه قدرت توانايي وادار كردن ،تنبيه كردن
يا متعهد كردن افراد به انجام كاري است .نفوذ ،قدرت ترغيبي است و فرد داوطلبانه آن را نمي پذيرد.
خشونت .١آشكارترين ،بدترين و انعطاف ناپذيرترين جلوه قدرت ،خشونت است .فرق بين قدرت و خشونت دراين است كه قدرت
هميشه بر تعداد متكي است و در حالت افراطي ،قدرت يعني همه در برابر يك نفر؛ در حالي كه خشونت ممكن است وابسته به تعداد
نباشد و برابزارو لوازم متكي است و درحالت افراطي ،خشونت يعني يك نفر در برابر همه .هر چند خشونت و قدرت با هم تفاوت
دارند ،ولي معموالً با هم ظاهر مي شوند .خشونت در جايي ظاهر مي شود كه قدرت در معرض خطر باشد و به مخاطره بيافتد.
خشونت اگر كنترل نشود به نابودي قدرت مي انجامد .
زور .٢زور در جوامع امروزي بسيار مشهودتر از جلوه هاي ديگر قدرت است .زور قدرت آشكار است .براي به كارگيري زور در
يك موقعيت اجتماعي ،قدرت الزم است .قدرت ،زور را ممكن مي سازد و مقدم بر آن است .هر عاملي كه قدرت داشته باشد ،مي
تواند اعمال زور كند.
اين نوع اعمال قدرت براي حكومتها ناكارآمد و هزينه بر است و نمي تواند همكاري مردم را جلب نمايد .آنچه براي حكومتها
ضروري است ،همكاري خود خواسته مردم است .زور و خشونت كاربرد كوتاه مدت دارند و براي دوام آن بايد قدرت به دست آمده
را مشروعيت بخشيده ،براي آن مباني حقوقي ،اخالقي ،منطقي و قانوني پيدا كرد.
زور بايد زماني به كار برده شود كه شيوه هاي ديگر اعمال قدرت كاركرد نداشته باشد.
نظريه پردازي اشاره مي كند كه « انسان چون نتوانسته است آنچه را كه عادالنه است قوي و نيرومند سازد ،آنچه را كه نيرومند است
را عادالنه ساخته است».

قوت ،ويژگي و خاصيت يك فرد يا يك شيء است .وجود قوت در يك شخص يا يك شيء به اشخاص يا اشياء ديگر بستگي ندارد و
مستقل از وجود آنها است.

توزيع قدرت
در مورد توزيع قدرت دو نگرش وجود دارد .يك نگرش ،نگرش ماركسيستي است كه قدرت را محدود مي داند .قدرت در يك زمان
خاص فقط مي تواند در اختيار يك واحد باشد و ماركسيستها آن واحد اجتماعي را طبقه مي نامند .جامعه از طبقات زيادي تشكيل مي
شود و منافع طبقات با هم در تضاد است .طبقه اي كه قدرت را به دست مي گيرد بقيه طبقات را از دسترسي به قدرت محروم مي
كند.
اين نوع نگرش به قدرت ،قدرت را مجموع صفر مي داند؛ يعني وقتي طبقه حاكم قدرت را در دست دارد ،بقيه طبقات قدرتي نخواهند
داشت.
در نگرش دوم كه از افكار پارسونز نشاًت مي گيرد قدرت نامحدود تلقي مي شود .قدرت منبعي نيست كه يك واحد اجتماعي (فرد،
گروه ،سازمان يا طبقه) آن را در اختيار خود بگيرد و بقيه واحدها را از آن محروم كند تا بقيه واحدها در صدد باشند قدرت را از او
بازستانند.
توزيع قدرت در سازمانها سلسله مراتبي است .سطوح عالي از قدرت بيشتري برخوردارند و هر چقدر به سمت پايين تر حركت كنيم،
ميزان قدرت كمتر مي شود .تمركز يا عدم تمركز قدرت بستگي به متصدي پست دارد .چنانچه افراد سطوح عالي سازمان مقداري از
قدرت را به زيردستان خود تفويض كنند ،تمركز قدرت كمتر خواهد شد و قدرت در سطح سازمان توزيع مي شود .در حالتهايي كه
مديران ارشد سازمان سبك استبدادي را در پيش گيرند ،تمركز قدرت وجود خواهد داشت و رده هاي عملياتي از قدرت بي بهره مي
مانند( .آرين قلي پور)-١٣٨٤
تعارض
بي شك توانايي اداره و كنترل پديده تعارض در سازمانها از مهمترين مهارتهاي مديريت است كه مديران بدان نياز دارند .تحقيقات
نشان داده است كه ٢٠درصد وقت مديران عالي و مياني صرف برخورد با تعارض مي شود (استيفن رابينز .)١٩٩٤-در تحقيق
ديگري از مديران خواسته شد  ٢٥عامل مؤثر در موفقيت شغلي شان را درجه بندي كنند .از  ٢٥عامل درجه بندي شده ،عامل توانايي
برخورد با تعارض مهمترين نقش را در موفقيت آنان داشته است(.بزاز جزايري)١٣٧٧ -
مديران ،معموالً نسبت به تعارض نگرش منفي دارند ،و از آن هراسان و گريزانند .علت اساسي اين ترس ،بي اطالعي آنها از ماهيت
و ويژگيهاي تعارض است .تعارض به علل مختلف در سازمان رخ مي دهد.
عدم درك يكسان ،استعدادها و نيازهاي متفاوت ،برخورد منافع ،مشكالت فردي ،گروهي،افتصادي ،اجتماعي و سياسي ،عدم برابري و
بي عدالتي و بسياري از عوامل ديگر ،مي توانند سبب بروز تعارض گردند.
اگر چه ممكن است برخي از عوامل در بستر زمان و مكان يا به خاطر رفتار مدير ،كارمندان و شرايط خاص ،سبب بروز مشكالت،
موانع ،و درگيري ها شوند ،ولي الزاما ً وجود تعارض را نبايد زيان آور و مخل كار سازمان دانست .بسياري از صاحب نظران ترس
مديران و به وجود آمدن مكانيزم هاي دفاعي در آنها را غير ضروري مي دانند؛ و معتقدند كه بروز تعارض در سازمان و مديريت نه
تنها طبيعي است ،بلكه مفيد و قابل استفاده نيز مي باشد.
مفيد و قابل استفاده بودن تعارض بستگي به شناخت مدير از ويژگي هاي تعارض ،علل شكل گيري آن ،و همچنين تونايي و آمادگي
خود او در حل تعارض دارد .با اين ديدگاه ،مدير مي تواند با تكيه بر يافته هاي مديريت تعارض ،اوالً ،زمينه ها و عوامل به وجود
آمدن و شدت گرفتن تعارض را تحت كنترل قرار دهد ،و از بروز نا خواسته آن پيشگيري به عمل آورد ،ثانياً ،مدير مي تواند از
بسياري از تفاوت ها ،مخالفت ها ،و كشمكشها ،در تشخيص در شناخت تنگناها و اشكاالتي كه در سازمان و مديريت وجود دارد،
بهره كافي بجويد.

تعاريف و مفاهيم ،تعارض و مديريت تعارض
از تعارض تعاريف زيادي شده است  ،كوتاه ترين تعريف از تعارض «وجود عدم توافق بين دو يا چند گروه» مي باشد.
تامپسون ١هم می گويد :هر رفتاري كه از جانب اعضاي يك سازمان به منظور مخالفت با ساير اعضا سردهد تعارض نام دارد.
توماس ٢از صاحب نظراني است كه در مورد تعارض كار زيادي انجام داده است .او در تعريف خود تعارض را شرايطي مي داند
كه در آن ،مسائل مورد توجه دوطرف ناسازگار و نا هماهنگ به نظر برسد.
رابينز ٣مي گويد :تعارض فرآيندي است كه در آن شخص الف به طور عمدي مي كوشد تا به گونه اي بازدارنده ،سبب کنتشخص ب
در رسيدن به عاليق و اهدافش گردد( .محمد مير كمالي)١٣٧١-
دفت بيان مي دارد تعارض نوعي رفتار بين گروه هاي سازماني ،البته هنگامي كه عده اي خود را متعلق به يك گروه مي دانند و چنين
مي پندارند كه ساير گروه ها مانع از رسيدن آنها به هدف و مقصودشان مي شوند.
به زعم مولينز تعارض عبارتست از  :رفتار عمدي و آگاهانه كه به منظور جلوگيري و ممانعت از تحقق اهداف ساير افراد صورت
مي گيرد.
ميلر مي گويد  :تعارض از ناهماهنگي شديد منافع ناشي مي شود به طوري كه هر گونه احساس رضايت و موفقيت ممكن است به
مفهوم شكست و نارضايتي براي طرف مقابل باشد( .احمد يزدان آبادي)١٣٧٩-
لورنز ١كه به عنوان پدر دانش «رفتار شناسي حيوانات» اشتهار دارد ،تعارض را مخصوص انسان نمي داند .او در كتاب «تهاجم»
تعارض را جنگ غريزي حيوان يا انسان عليه همنوعان خود مي داند .بنابراين ،به عقيده او اگر شيري يك بز كوهي را بدرد ،يا
انساني حيواني را شكار كند ،نبايد آن را تعارض ناميد ،بلكه موقعي اطالق تعارض درست است كه شيري شير ديگر را بكشد.
مديريت تعارض ٢يعني مديريتي كه بتواند در شرايطي كه تعارض وجود دارد به بهترين شكل سازمان را اداره كند تعارض منبع با
ارزشي از انرژي هاي آزاد شده انساني است كه مدير مي تواند براي اصالح جو و محيط سازمان ،و در جهت رشد كساني كه با آنها
كار مي كند ،و باالخره دست يافتن به اهداف سازمان ،از آن استفاده كند.
مديريت تعارض ترس ازجلوگيري و يا سركوب تعارض نيست ،بلكه برخورد درست و بهره گيري مناسب از آن ،در جهت تامين
نيازها ،ايجاد خالقيت وشكوفايي استعدادهاست .مديريت تعارض نگرش خوش بينانه ،منطقي و علمي نسبت به تعارض است و نبايد آن
را با حل تعارض ٣كه حاصل برداشتي منفي و بد بينانه مي باشد اشتباه كرد .افراد ،معموالً در نگرش دوم سعي مي كنند كه اساسا ً
تعارضي وجود نداشته باشد ،و چنانچه به وجود آيد آن را از بيخ و بن بر كنند(.مير كمالي)١٣٧١-

تعارض از ديدگاه مكاتب و صاحبنظران مديريت

تعارض امري طبيعي است كه در طول تاريخ با زندگي انسان همزاد بوده است .سوء تفاهم ها ،بدبيني ها ،حسادت ها ،خشكسالي ها،
كمبود منابع ،ازدياد جمعيت ،خودكامگي هاي مديريتي حكومتي ،و بسياري از مسائل ديگر ،مي توانند از عوارض تعارض ،و يا به
وحود آورنده آن باشند .در طول تاريخ ،زندگي انسانها هيچ گاه خالي از تعارض نبوده است .آن چه در قرآن تحت عناوين نور ظلمت،
حق و باطل ،خير و شر ،عدل و ظلم ،آمده است؛ و نيز داستان هاي فراواني چون داستان موسي و فرعون ،دقيانوس و اصحاب كهف
و غيره ،همه نشانگر وجود تعارض مي باشد .پس ،تعارض امري اجتناب ناپذير است(.مير كمالي)١٣٧١-

نگرش مكاتب و صاحبنظران سازمان و مديريت نسبت به تعارض در طول سالهاي اخير به نحو چشمگيري تغيير يافته است.
عده اي از صاحبنظران با ديدي منفي به تعارض مي نگرند و برخي ديگر برداشت مثبتي نسبت به اين پديده سازماني دارند .در اينجا
مسير تكامل نظرات مكاتب مختلف نسبت به تعارض مورد بررسي قرار مي گيرد:
مكتب كالسيك
كالسيك ها نگرش بدبينانه اي نسبت به تعارض دارند .در اين ميان پيروان مديريت علمي معتقدند چنانچه كليه امور بر اساس اصول و
روشهاي علمي تيلوريسم حل و فصل شود ،ديگر محلي براي تضاد و برخورد باقي نمي ماند .اين مكتب مبتني بر هارموني و
هماهنگي است و در آن ،جايي براي تضاد و برخورد ميان افراد و گروه هاي مختلف وجود ندارد و علت هر گونه اختالف و برخورد
ميان افراد و گروه ها تنها عدم اعمال صحيح اصول مديريت علمي تلقي مي شود .به عبارت ديگر ،در مديريت علمي برخورد ،ستيز
و تضاد جزء الينفكي از دنياي سازماني و اجتماعي تلقي نشده بلكه زايده اي تصور مي شود كه در جميع موارد مي توان از بروز آن
جلوگيري كرد.
به طور كلي از ديدگاه نظريه مديريت علمي و ساير كالسيك ها تعارض مانعي در برابر كنش ايجاد مي كند و از اين رو بايد از ميان
برداشته شود ،نظريه پردازان مديريت كالسيك معتقدند كه تعارض در نتيجه كوتاهي ،در نظارت و كنترل ،برنامه ريزي و اجراي
كافي پديد مي آيد.
مكتب روابط انساني
اتزيوني ،در يك بررسي ،ديدگاه مكتب روابط انساني را در مورد تعارض چنين نقد مي كند :با ارائه يك تصوير شاد غير واقعي ،با مد
نظر قرار دادن سازمان همانند خانواده و نه محلي از كشمكش قدرت بين گروه ها همراه با برخي از ارزشها و منافع در تعارض با
همديگر و نيز ارزش ها و منافع مشترك با همديگر و با برداشتي از آن به عنوان منبع اصلي خشنودي انسان و نه مايه بيگانگي،
روابط انساني مي خواهد جاليي بر روي واقعيات محيط كار بيندازد.
به طور مشابه ،موزليس مي نويسد« :شاگردان روابط انساني اغلب به علت تاكيد زياد بر هماهنگي و غفلت از تضاد سازماني ...
مورد انتقاد قرار مي گيرند .با مطالعه مساله تضاد در سطح فردي و سازماني ،مي توان دريافت كه تئوري روابط انساني تاكيد بر
جنبه هاي روانشناسي دارد .تئوري مذكور مساله را به صورت يك رابطه متقابل غلط بين افراد و يا سوءتفاهمي مبني بر اينكه گروه
مسايل و احساسات گروه ديگر را درك نمي كند ،ارايه مي دهد .بدين ترتيب در اين تعبير ،تضاد يك بيماري به حساب مي آيد كه مي
بايد با ارتباطات بهتر و يا وسايل مشابه بهبود يابد».
از ديدگاه نظريه پردازان روابط انساني ،مهمترين علت تعارض ،نارسايي سيستم ارتباطات است؛ «بدين معني كه افراد در اثر نواقص
مجاري ارتباصات از قصد ،نيت و احساسات ديگران به درستي آگاه نمي شوند و در نتيجه سوءتفاهم و اختالف حاصل مي شود».
همچنين عواملي چون مديريت و ضعف رهبري ،عدم مديريت مشاركتي ،يا عدم مديريت سازنده در جايي كه نياز به آن است باعث
بروز تعارض مي شود.
البته در اين خصوص نيز بين برخي از صاحبنظران اين مكبت اختالف نظر وجود دارد .در حالي كه «مايو» ،از بنيانگذاران مكتب
روابط انساني ،تعارض سازماني را يك بيماري اجتماعي مي داند و به همكاري به عنوان وضعيتي كه سالمتي را به همراه دارد مي
نگرد« ،فالت» ديگر نظريه پرداز اين مكتب ،تعارض را به عنوان يك مساله بد و زيان آور كه بتواند در سازمان اختالل به وجود
آورد ،نمي پندارد .به اعتقاد وي ،هيچ سازماني فارغ از تضاد و برخورد نيست وزندگي بدون تضاد و برخورد مالل آور است.
به نظر پيروان مكتب روابط انساني ،مديريت بايد در جهت ايجاد جوي كه در آن افراد با خشنودي ،رضايت و روحيه باال همكاري
كنند ،تالش نمايد ،زيرا كه «گاوهاي شاد شير بيشتري مي دهند ».به عقيده اينان ،اگر در سازمان به احساسات و عواطف انساني،
ارزش ها و هنجاهاي گروهي ،روابط غير رسمي ،تفاوتهاي فردي ،تقويت روحيه ،ايجاد شرايط محيطي مساعد ،انگيزش كاركنان
توجه شود و سبك رهبري مشاركتي و انسان گرا به كار رود ،ديگر جايي براي تضاد و تنش باقي نمي ماند .از بين بردن و حذف
تعارض هدفي دايمي مديريت است ،حتي اگر از آن به عنوان يك پديده سازنده ،در كوتاه مدت ،ياد شود.
نظريه بوروكراسي

مدل بوروكراسي كالسيك براين باور است كه اجراي دقيق قوانين و مقررات ،ساختار سلسله مراتبي ،تقسيم كار بر اساس تخصص و
مراعات ساير اصول بوروكراسي ثبات و هماهنگي بين گروه ها و كاركنان را ميسر خواهد كرد .شرايط كار در يك بوروكراسي،
تسلط روحيه رسمي و رفتار شخصي بدون مهروكين و حب و بغض شخصي ،عاطفه و هيجان را ايجاب مي كند.
«وبر» تعارض را به عنوان مشكلي كه در دولت ها و سازمانهاي بزرگ يافت مي شود ،قدري بي حوصله شرح داده است .به نظر
وي ،بعضي اوقات تعارض تنها در نتيجه خلقيات ناپسند انساني نظير ترسويي ،بي انصافي ،كودني و گيجي و زياده خواهي پديد مي
آيد.
نظريه همكاري
«بارنارد» ،تعارض را به عنوان يك واقعيت سازماني مي پذيرد .وي مطرح مي كند كه چنين روابطي (روابط تعارضي) اجتناب
ناپذيرند ،زيرا ،در يك محيط پويا و در حال تغيير ،كه از نظر مفهومي به آزادي گرايش وجود دارد ،تعارض طبيعي و ذاتي به نظر
مي رسد .وي نيز همانند سلف خويش ،مقابله با ستيز ،برخورد و تعارض را يكي از وظايف ،باالخص مديران سطوح باالي سازمان
مي داند .او معتقد است چنانچه مديران و رهبران در اين زمينه از خود پذيرش و وسعت نظر نشان دهند ،امكان تعميم چنين برداشتي
در سازمان افزايش مي يابد ،زيرا ،رهبران و مديران موفق تا حد زيادي الگوي ديگر اعضاي سازمان قرار مي گيرند .بدين ترتيب،
همراه و همگام با دوگانگي و ابهام ،روحيه ابداع و ابتكار نيز در سازمان ايجاد و تقويت مي شود ،چه با پذيرفتن چندگانگي فرد ملزم
به تعمق و تفكر مي شود و در تنيجه راه حلهاي تازه و نويي به دست مي آيد.

نظريه رفتار اداري
از ديدگاه «مارچ و سايمون» به عنوان تئوري پردازان اين نظريه ،تعارض عمدتا ً و اساسا ً يك مساله فردي و خصوصي است ،هر
چند كه دو فرد درگير در تعارض گروهي مي شوند .در اين نظريه نيز تعارض به عنوان يك واقعيت زندگي سازماني مورد پذيرش
قرار گرفته است .آنها ،ضمن اينكه اهميت عوامل و فشارهاي خارحي را در بروز تعارض سازماني تشخيص مي دهند ،خاطر نشان
مي سازند كه تعارض در نتيجه ساختار سلطه ،تفاوت در زمينه و موقعيت ،همانند سازي هاي متفاوت گروهي؛ در درون سازمانهاي
بزرگ پديد مي آيد.
مارچ و سايمون ،معتقدند كه عمليات هماهنگ سازي و رهبري به ميزان زيادي متضمن اقداماتي براي حل تعارض است .آنها اين
آگاهي را نيز به انسان مي دهند كه تعارض را به عنوان يك پديده ذاتا ً بد نپندارند .تعارض ممكن است ،موجب رشد و گسترش
شايستگي هاي افراد براي تصميم سازي هاي فردي شود؛ مسايل مديران رده باال را كه بنا به داليلي مورد توجه آنها نبوده است رو
مي كند ،و از تصميم گيرهاي مجهول و مبهم در سطوح پيچيده بوروكراسي جلوگيري مي كند.
آنها ضمن اينكه بر تعارض ميان افراد و گروه ها تاكيد دارند ،تا حدي نيز به تعارض درون فردي و تعارض بين سازمانها توجه مي
كنند.
نظريه سيستم هاي اجتماعي
بر اساس اين تئوري در اغلب موارد ،تعارض كنشي سازنده و وجود آن اجتناب ناپذير است« .آلوين» در اين مدل چنين مي
نويسد«:در همه سيستم هاي ااجتماعي وجود تنش  -فشار حتمي و اجتناب ناپذير است به لحاظ اينكه اعضا نمي توانند به طور همسان
جامعه پذير باشند ،هدفها هرگز نمي توانند كامالً صريح باشند؛ و پايگاه  -نقش ها دقيقا ً نمي توانند مشخص گردند .لذا ،همواره سيستم
در معرض فشار واقع مي شود .تنش ،نمود رفتاري شرايط زير فشار است.
«مارچ و سيرت» سازمان را ائتالف اعضايي مي داند كه ارزش ها و هدفهاي فرديشان اغلب در تعارض است.
«گتزلزو گوبا» در مدل سيستم اجتماعي خود تعارض ها و كشمكش هاي فردي و سازماني را نتيجه عدم توافق بين دو وجه سازمان
يعني نقش ها و شخصيت افراد مي دانند .آنها معتقدند كه اگر بين انتظارات سازمان و نيازها و خواسته هاي افراد سازگاري باشد
كشمكش ها و تنش ها كاهش پيدا خواهد كرد و رضايت مشترك سازمان و كاركنان حاصل خواهد شد(.احمد يزدان آبادي)١٣٧٩-

فودر مي گويد ،ديده شده كه وجود تعارص در سازمان ،سبب انتقال سبك رهبري از روشي مشاركتي و آزادي خواهانه به روشي
خودكامه شده است .دليل آن نيز اين است كه گروهي كه تحت فشار و يا در حال تعارض است نياز به هدايت مسيقيم محكم تري دارد؛
و اين خود مي تواند مدير را به خودكامگي سوق دهد.
تنن بوم عقيده دارد اگر برخورد درستي با تعارض نشود ،آثار منفي از آن بر جاي خواهد ماند.از نظر او ،اوالً ،از آن جا كه تعارض
ممكن است مانند سدي جلو ارضاي نيازها را بگيرد ،مي تواند موجب كاهش انگيزش كاركنان در سازمان شود .ثانياً ،تعارض جلو
هماهنگي و كنترل مؤثر را مي گيرد .ثالثاً ،تعارض ممكن است منجر به پيدايش شكلهاي گوناگون مقاومت منفي چون ندادن اطالعات
الزم و غيبت شود.
ميو ،تعارض را در سازمان يك بيماري اجتماعي مي داند وبه همكاري به عنوان وضعيتي كه سالمتي را به همراه دارد ،مي نگرد.
ايوان نيز در مقاله اي اعالم مي كند كه نبايد تعارض را به طور يك جانبه نفي كرد و آن را مضر دانست .مفيد و يا مضر بودن
تعارض بستگي به افراد ،سازمان ،موقعيت ،و روش هاي مديريت دارد.
بارون تعارض را شمشير دو لبه اي مي داند مثبت و منفي بودن آن وابسته به چگونگي بكارگيري آن است.

علل تعارض
 )١تفاوت در ادراك و شناخت
به عقيده تنن بوم ،در هر سازمان ،افراد ممكن است در درك موضوعات مختلف مثل مسايل سازمان ،سلسله مراتب اداري و
سازماني ،انگيزه ها ،نيازها ،شخصيت افراد ،محيط ،روش ارتباط ،مفاهيم به كار گرفته شده در ارتباط ،مفهوم اختيار و مسؤوليت،
دستورات ،نگرشها و غيره ،با يكديگر اختالف داشته باشند .و همين امر موجب تعارض مي گردد.
 )٢تفاوت در ايده ها ،هنجارها ،اهداف و ارزش ها
فلسفه ،اعتقادات وارزش هاي انسان بررفتاراو تاثير مي گذارد .به عبارت ديگر ،بايد ريشه رفتار يک فرد را در طرز تفکر،
اعتقادات ،و ارزش ها او يافت.
اگر بين مدير و زيردستان ،دو گروه و يا اعضاي يک گروه از نظر نگرش ها ،فلسفه ،ارزشها تفاوت وجود داشته باشد ،تعارض به
وجود مي آيد .

 )٣منابع محدود و مشترک
هميشه به اندازه مورد انتظار افراد و سازمان منابع کافي ندارد .به عبارت ديگر آنچه عرضه مي شود ،از تقاضاهاي سازمان کمتر
مي باشد .محدوديت در فضا ،پول امکانات نيروي کار ،وغيره ازعوامل به وجود آورنده تعارض است.
 )٤تفاوت در شخصيت ،تربيت و سبک افراد
دفت گزارش مي دهد که ويژگي هاي شخصيتي يا روحيه افراد در آغاز گري ،شدت بخشيدن و يا پافشاري تعارض موثر است.
 )٥تغيير اجتماعي و سازماني
ميل به ثبات از ويژگي هاي يک سازمان است .عالقه به ثبات يعني اين که هر موجود زنده اي از جمله انسان ميل دارد شرايطي را
که با آن خو گرفته است و خود را با آن سازگار ساخته است ،حفظ کند.

بنابراين ،انسان در مقابل هر تغييري که خواسته باشد عادت و ادراک و نگرش هاي او را برهم زند ،مي ايستد و مقاومت مي کند.
مقاومت در مقابل تغيير حاصل احساس تعارض بين وضع موجود و وضع تغيير شکل يافته مي باشد.
 )٦ابهام در مسووليت ها
اگر تعريف روشني از شغل نشده باشد و شاغل نسبت به طبيعت شغل به آگاهي و اطمينان نرسيده باشد ،دچار تعارض مي گردد.
نبودن شرح دقيق وظايف و شغل و صدور دستورات مبهم و ناکافي از طرف مديران ،منجر به ابهام شغل مي شود.

 )٧تعارض نقش
تعارض نقش هنگامي اتفاق مي افتد که اشخاص ديگر ،ادراک وانتظارات متفاوتي از نقش يک کارمند داشته باشد .چون برآوردن
انتظارات همه افراد که بعضي از آنها با هم مغاير هستند ،در آن واحد امکان پذير نيست ،کارمند دچار تعارض در سازمان مي گردد.
 )٨به هم وابستگي
خيلي مواقع تکميل يک کار بستگي به همکاري و مشارکت دو يا چند گروه يا فرد دارد .اگر به گروه ها ي کاري به هم وابسته ،کار
زياد و خارج از توان داده شود ،تعارض بيشتر مي شود .چنانچه کار يک گروه بستگي به اکمال کار گروه ديگر داشته باشد ،هم به
خاطر کيفيت و توليد ،و هم به خاطر زمان آن ،ممکن است تعارض به وجود آيد.
 )٩رقابت ناسالم
رقابت ها در سازمان به دو شکل سازنده و يا ويرانگر رخ مي نمايند.
در مقابل رقابتهاي سازنده که سبب انگيزش و خالقيت مي شوند ،رقابت هاي غير سازنده زمينه هاي تنش ،اضطراب ،فشار و
تعارض را فراهم مي سازند.

بهسازي مديريت تعارض
سطحي از تعارض در سازمان مطلوب است و حتي تجويز مي شود؛ اما هدف مديريت ،تحقق هدفهاي سازماني ،افزايش عملکرد
سازمان و ايجاد جوي سالم در سازمان است که در آن افراد و گروه ها بدون دغدغه خاطر فعاليت نمي نمايند .چنانچه سطحي از
تعارض به اين هدف کمک کند ،بايستي مورد استقبال مديريت قرار گيرد .اما به نظر نمي رسد که هيچ مديري اجازه دهد که هرج و
مرج ،تشنج و نا هماهنگي در سازمان به وحود آيد و جو ارعاب و تهديد بر آن حاکم شود .زيرا ،زماني که تعارض به يک نيروي
مخرب تبديل شود ،سطح عملکرد کاهش مي يابد و سالمت سازمان به خطر مي افتد.
رابرت اونز معتقد است که نحوه تاثير تعارض بر سازمان به چگونگي واکنش مديريت با اين پديده ارتباط دارد .به نظر وي مديران
به دو گونه در مقابل تعارض واکنش نشان مي دهند:

 -1واکنش منفي،
در صورتي که واکنش مدير در مقابل تعارض منفي باشد وبه فکر درمان و حل آن نباشد يا از روشهاي غيرموثربراي حل آن استفاده
نمايد؛ فرهنگ بيمار گونه اي با ويژگي هاي رقابت ،ارعاب و تهديد و کشمکش به وجود مي آيد که مشخصه مهم آن حاکميت جو برد
و باخت بر سازمان است .اين مساله به نوبه خود تعارض را به يک نيروي مخرب تبريل مي کند که موجب کاهش سالمت سازماني و
ايجاد هرج و مرج و تشنج در سازمان مي گردد.

 -٢واکنش مثبت ،چنانچه واکنش مدير در مقابل تعارض مثبت و اثر بخش باشد ،به فکر درمان و حل و فصل آن باشد و از روش
هاي موثر براي حل آن استفاده نمايد ،فرهنگ کاري و تشريک مساعي بر سازمان حاکم مي گردد که اين امر به نوبه خود موجب مي
شود تا تعارض به يک نيروي سازنده در سازمان تبديل شده و در نتيجه سالمت سازماني تقويت شود.

براي اينکه تعارض در مسيري سازنده قرار گيرد و از آن در جهت هدف هاي سازماني استفاده شود ،رعايت نکات زير پيشنهاد مي
شود:
• تعارض را پديده اي طبيعي در سازمان بدانيد ،با نگاهي مثبت به آن بنگريد و جهت اداره و کنترل آن خود را آماده کنيد.
• نسبت به پديده تعارض و حنبه هاي مختلف آن آگاهي کسب کنيد ،علل و پيامد هاي آن را شناسايي کنيد.
• افراد و گروه هايي که تعارض را ايجاد کرده اند ارزيابي کنيد.
• در انتخاب شيوه برخورد با تعارض عاقالنه رفتار کنيد؛ از تعارض هاي ناچيز و بي ارزش دوري جوييد ،اما آن را به طور غير
مستقيم تحت کنترل داشته باشيد.
• اجازه ندهيد اختالف نظر بين افراد و گروه ها بسيار شديد شود.
• حساب اشخاص را از مساله جدا کنيد.
• به باورها و ارزش ها و اعتقادات افراد و گروه ها احترام بگذاريد.
• در جستجوي راه حل هاي مختلف که براي طرفين ارضا کننده است ،باشيد.
• عقل و منطق را فراموش نکنيد و هميشه تسليم حق باشيد.
• هميشه و در همه حال خونسرد باشيد ،از بروز هيجانات خودداري کنيد و پرخاش نکنيد.
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