ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آن
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ
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ﭼﮑﯿـﺪه

ﺗﻌﺎرض و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ روزاﻓـﺰون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﮕﺮش و ﺑﺎورﻫﺎی اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎزدﻫﯽ و ﺑﻬـﺮهوری
ﺳﺎزﻣﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﻌﺎرض آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﻬﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ،آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و راه را ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان اﺛﺮﺑﺨـﺸﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن و
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺎرض ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻓﮑﺎر ﻧﻮ و ﺧﻼق ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮآوری و ﺗﺤﻮل را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل ﭘﺪﯾـﺪه ﺗﻌـﺎرض در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻌـﺎرض ،ﺳـﻄﻮح و اﻧـﻮاع آن و
راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺳﺒﮑﻬﺎ و دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض و راه ﺣﻠﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻘـﺪﻣﻪ

ﺗﻌﺎرض ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ زﻧـﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎن اﺳـﺖ .زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓـﺮدی ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ و
ﮐﺸﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮوری ﮔﺬرا و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از واﻗﻌﯿﺘﻬـﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرض ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﺸﻐﻮل
ﮐﺮده اﺳﺖ ادﻋﺎﯾﯽ ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .وﺟﻮد اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎرات و ادراﮐﺎت
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺮاد دارای ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،آرزوﻫﺎ ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ،ﺧﻄﺮات و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻓﺮاد و اﺟﺰای ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ،وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اداری ﺧﺸﮏ و اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،وﺟﻮد ﺧﺮده ﻧﻈﺎم و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻫـﺪاف و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎرﺳﺎ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد و ﮔـﺮوهﻫـﺎ
را ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻤﺴﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ و آﺳـﯿﺐﭘـﺬﯾﺮ ﮐـﻪ ﻣـﺴﺘﻌﺪ اﻧـﻮاع ﺗـﻨﺶ،
ﺗﻌﺎرض و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آوردهاﻧﺪ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد اﻧﻄﺒـﺎق و ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و ﺗﺤـﻮﻻت ﯾـﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮔﺮوه را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﮐﺎرﮐﺮدی و ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﮔـﺮوه ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻏﯿﺮﮐـﺎرﮐﺮدی و ﻣﺨـﺮب
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻧﺪه از ﺗﻌﺎرض و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ از آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺗﻨﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا درک ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿـﺖ آن
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اداره و ﮐﻨﺘﺮل آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و اداره آن ،در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣـﺪﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهای دارد .و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮآوری و ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪه را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽﺳـﺎزد .ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮی در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻌـﺎرض

از ﺗﻌﺎرض 2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﺮض و ﻣـﺰاﺣﻢ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﯿﻔﻦ راﺑﯿﻨﺰ؛ ﺗﻌﺎرض را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﻮاﻓـﻖ در
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺎرض ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ اﻟﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤـﺪی
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷﺨﺺ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و اﻫـﺪاﻓﺶ ﮔـﺮدد .وی ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻌـﺎرض را
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن؛ ﻫﺮ رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﻌﺎرض ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺎس؛ ﺗﻌﺎرض را ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ دو ﻃـﺮف ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر و
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﻮﺗﻨﺎم؛ ﺗﻌﺎرض را وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﺪﻓﻬﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ
و ارزﺷﻬﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﻫﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑـﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎزدارﻧـﺪه در ﺣـﺼﻮل ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺧـﻮد ﺗﻠﻘـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺎرض را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﻪﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ،اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﮔـﺮوه
ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻋﻼﺋﻖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ارزﺷﻬﺎ و ﯾﺎ ادارک آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی در اﻫﺪاف ،اﻧﺘﻈﺎرات ،ارزﺷﻬﺎ ،ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺎرض ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌـﺎرض ﯾـﮏ ﮐـﺸﻤﮑﺶ واﺿـﺢ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ارزﺷﻬﺎ و ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر از آن درک ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺎرض
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ارزش ،ﻫﺪف و ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد آﻧﻬـﺎ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺻـﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻌﺎرض وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪﻧﻔﺮ درﺑـﺎره ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺪری ﺧﺼﻮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌـﺎرض در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ

در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد .دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪه ﻏﯿـﺮ ﺿـﺮوری و ﺑـﺪ
ﻣﯽﻧﮕﺮد و آن را ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ،اﻧﻬﺪام و ﺑﯽﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﺮادف ﻣﯽداﻧﺪ .دﯾـﺪﮔﺎه رواﺑـﻂ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻌـﺎرض را در
2. Conflict
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ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﭘﺬﯾﺮش آن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮا اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻋﻼوه ﺑـﺮ
آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺮوی ﻣﺜﺒﺖ در ﮔﺮوه اﺳﺖ ،وﺟﻮد آن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت دارد .درک ﻧﻈـﺮات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺪﮔﺎه اول )ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ( :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﺎدی در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧـﺪارد .ﭼـﻮن ﺳـﺎزﻣﺎن را ،ﯾـﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و زﯾﺮدﺳـﺘﺎن
ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺪارد و اﮔﺮ اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد آﻧﻬﺎ را ﺿﺪ ارزش ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺧـﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺗﻌﺎرض را ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿـﺸﻪ اﺛـﺮ
ﻣﻨﻔﯽ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﻌﺎرض را ﺑﺎ واژﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﯾﺮانﺳﺎزی ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻣﺘﺮادف ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻮن زﯾـﺎن
آور اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﺟﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎرض از ﺳـﺎل  1900ﺗـﺎ ﻧﯿﻤـﻪ دوم دﻫـﻪ  1940وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه دوم )رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ( :اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺗﻀﺎد را ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب در ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣـﯽداﻧـﺪ و
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺗﻌﺎرض را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺗﻌـﺎرض را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺬف ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎرض
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه ،ﺗﻌﺎرض ﻧﯿـﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﻬـﺎر
ﮐﺮدن آن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺎرض را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﺎزﻧﺪه و وﯾﺮاﻧﮕـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ :ﺗﻌـﺎرض
وﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺪی در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧـﻮد ﺑـﺪﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .و اﻣـﺎ
ﺗﻌﺎرض ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در واﻗـﻊ دﻟﯿـﻞ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .آﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑـﺎر آورد از اﯾـﻦ
رو ﺑﺎزﺧﻮرد وﯾﺮاﻧﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه را ﺗﺮوﯾﺞ داد.
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم )ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺎن( :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺎرض ﺣﻮل ﻣﺤﻮر دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﮐـﻪ آن را ﻣﮑﺘـﺐ ﺗﻌﺎﻣـﻞﮔﺮاﯾـﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎرض را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺳـﺒﺐ ﭘﺪﯾـﺪه ﺗﻌـﺎرض ﻣـﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و آرام و ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ
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اﺣﺴﺎس ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوری ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﺗﻌﺎرض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را وادار ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در
ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺎرض را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را زﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﺤﺮک ،ﺧﻼق و ﻣﻨﺘﻘـﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارد.
ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﻌـﺎرض

ﺗﻌﺎرض ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻌﺎرض ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺎرض از ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه ،ﺑـﺮوز ﺗﻌـﺎرض،
ﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ،رﻓﺘﺎر ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد .اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻻزم اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ؛ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣـﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﻌﺒﯿـﺮ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎرﺳﺎ ،وﺟﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻮع ﮐﺎﻧـﺎل ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻬﺎ و
ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﻓﺮدی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ،ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ و ﺣﺪ
و ﻣﺮز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺟﻮانﺗﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ :ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻌـﺎرض ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺰﻣﯽ دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟـﺐ
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ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارزﺷﯽ ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ اﻓـﺮاد در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ
ارزﺷﻬﺎ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای را ﺑﺮای ﺑـﺮوز ﺗﻌـﺎرض ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐـﻪ
ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﺗﻌـﺎرض ﯾـﺎدآوری ﺷـﺪه ،ﺗﻌـﺎرض ﻣـﺴﺘﻠﺰم
وﺟﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ادراک اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد ﭘـﯿﺶ ﺷـﺮﻃﻬﺎ آﮔـﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دارد .در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓـﺮد ﺑـﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ را ﺗﻀﺎد ادارک ﺷﺪه 3ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ادارک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌـﺎرض
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺖ

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻋﻀﻮء دﯾﮕﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاﻓﺶ ﮔﺮدد ﯾـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از
اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﻌـﺎرض
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻗﺼﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﺗﻼﺷﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﻫﻮﯾﺪا و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ،ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از.
 .1رﻗﺎﺑﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮآﯾﺪ ،او در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 .2ﻫﻤﮑﺎری :اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮف ﯾﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺻﺪد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 .3اﺟﺘﻨﺎب :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ واﮐﻨﺶ وی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮد
را ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪﭘﺪه ﺗﻌﺎرض را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
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 .4ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ :اﮔﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪاری از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎزش ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5ﮔﺬﺷﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :رﻓﺘﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻧﻮع ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد ﯾـﺎ ﺑـﺮوز ﮐـﻨﺶ و واﮐـﻨﺶ
ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت
وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻮﻋﯽ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎرض ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺗﻌـﺎرض در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
 .1ﺗﻌﺎرض درون ﻓﺮدی :ﺗﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﻓﺮد رخ ﻣﯽدﻫﺪ و آن ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر اﻓـﺮاد ﺑـﺎ
ارزﺷﻬﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ او در ﺗﻌﺎرض اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ.
ﺗﻌﺎرض درون ﻓﺮدی اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾـﺎ ادراک ﺷـﺪه از ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻣﯿـﺎن ﻫـﺪﻓﻬﺎ ﯾـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات ﺑـﻪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺗﻌﻘﯿﺐ ـ ﺗﻌﻘﯿﺐ :ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺬاب ،ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﺴﺎن ﯾﮑﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﻘﺎء در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺮاﯾﺶ ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ و ﺷـﻐﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺘﻨﺎب ـ اﺟﺘﻨﺎب :اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻣﯿـﺎن دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫﻤـﺴﺎن ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﻨﻔﯽ ﺻﻮرت دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒـﻮع اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام او در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ،ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿـﯽ در وی ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﻌﻘﯿﺐ ـ اﺟﺘﻨﺎب :اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒـﺖ
و ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ درﺑﺮ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد وﻟﯽ ﭘﺮ ﻣـﺴﻮوﻟﯿﺖ و ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﺻـﺮف
وﻗﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ.
 .2ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد :ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و آن ﺗﻌﺎرﺿـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎرض اﻫـﺪاف و
روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓـﺮد
رﻓﺘﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ آزار دﻫﻨﺪه ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ دردﺳﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
 .3ﺗﻌﺎرض درون ﮔﺮوﻫﯽ :ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌـﺎرض درون ﮔﺮوﻫـﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﻓﺮاﮔﺮدﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ.
 .4ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ :ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌـﺎرض ﻣﯿـﺎن ﮔﺮوﻫـﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺣﺪت ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ "ﺗﻔﮑﺮ درون ﮔﺮوﻫﯽ" را رﺷﺪ دﻫﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ در واﻗﻊ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درون ﮔﺮوﻫﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﯿﻨـﻪ
ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎری را دﺷﻮار ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ آن در ﺳـﻄﺢ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺪه اﻧﺮژی و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻌﺎرض ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .5ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ :ﺗﻌﺎرﺿﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ
زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳـﻬﻢ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ از ﻣﺎﻫﯿـﺖ و اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی روزﻣـﺮه
ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺎرض ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺗﻌﺎرض ﮐﺎرآﻣﺪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه 4و ﺗﻌﺎرض ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺮب 5از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ از اﻫﺪاف ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺷﻮد ﺗﻌﺎرض ﻣﺨﺮب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾـﺮا ﻫـﯿﭻ ﺳـﻄﺤﯽ از ﺗﻌـﺎرض
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻣﺮدود ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ ﻧﻮع ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﺣـﺪ ﻣﻌﻘـﻮﻟﯽ از ﺗﻌـﺎرض ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌـﺎرض
ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺨﺮب ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط راﺑﯿﻨﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮدی و ﻏﯿﺮﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﻌﺎرض ﻧﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧـﻪ دﻗﯿـﻖ.
ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿﯽ را در ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺒﻮل ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻘﺒﻮل ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧـﻮع و ﺳـﻄﺤﯽ از
ﺗﻌﺎرض ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮔﺮدد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ و ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن ﮔـﺮوه در
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺎﺷﺪ" .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﯿـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻘـﻮل و ﻣﺘﻌـﺎدﻟﯽ از
ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻫـﺮ
ﭼﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر و اراﺋﻪ راه ﺣﻠﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑـﯿﻦ
اﻋﻀﺎء ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎمً ﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﺷـﺪه

4. Functional Conflict
5. Dysfunctional Conflict
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر و اراﺋﻪ راﻫﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺎرض ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺗﻌﺎرض؛ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ وﻗﺖ و اﻧـﺮژی ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﺑـﺮوز ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوه ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻗﻀﺎوت ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻓـﺮاد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ،
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌـﺎرض اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﺪهای ﺑﺎزﻧﺪه ﻫﻢ دارد .اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺪه از ﻫﻢ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎرض اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ؛ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﭘـﺮورش ﺧﻼﻗﯿـﺖ و
ﻧﻮآوری ،روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ ،اﻫﺪاف ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ،اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧـﺮژی در ﺳـﺎزﻣﺎن،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ راﮐﺪ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و ﺧﻠﻖ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻈـﺮات ﺑﻬﺘـﺮ و
ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ .ﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎرض ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ رﮐـﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻌﺎرض ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻠﻖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻧﺪه از ﺗﻌﺎرض.

ﺗﻌﺎرض ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﺗﻌﺎرض ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺨﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻮد

ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮد

ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮد

اﻓﺮاد را در ﺣﻞ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ

ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد

ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد

ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ادراک و ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن ﮐﻤﮏﮐﻨﺪ

ﻣﻮﺟﺐ دوﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎریﺷﻮد

ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوه ﺷﻮد

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  :1ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺨﺮب
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ﻣﻨﺸﺎء و ﻋﻠﻞ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺷـﯿﻮه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ﻻزم اﺳـﺖ
ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻌﺎرض را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﯿﻔﻦ راﺑﯿﻨﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ،دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -1اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی( :اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻌﺎرض ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﯾﺎ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌـﺎرض
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻮرد ارزش اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر،
ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش ،ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزشﻫﺎی وﯾﮋه ،از دﯾﮕـﺮی ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣـﯽﺳـﺎزد.
ﻋﺪم درک اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺪم درک اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌـﺎرض ﮔـﺮدد و ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی
ﻣﻨﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻋـﺪهای را از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮادی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ،ﻋﺠﯿـﺐ ،رﯾﺎﮐـﺎر و
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد و ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮد.
 -2اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ،ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﮔـﺮوه ﺑﺰرﮔﺘـﺮ و ﮐﺎرﻫـﺎ
ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ و ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺟﻮانﺗـﺮ
و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .اﺧـﺘﻼفﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟـﺐ ﻋـﺪم اﻧـﺴﺠﺎم و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐـﻪ روی اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺷـﻘﻮق ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی،
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،روشﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﯾﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز
ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨـﺪ .ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻧﻤـﯽداﻧﻨـﺪ در
ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﯾﺎ ﻫﺪف ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
 -3اﺧﺘﻼفﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ :ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﻌـﺎﻧﯽ ،ﻋـﺪم درک ﭘﯿـﺎم و اﺧـﺘﻼف در ﻣﺠـﺎری
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻌﺎرضﻫﺎی درون ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ وﻟـﯽ ﺗﻌـﺎرضﻫـﺎی ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدی و
درون ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت در اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ آن
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ﻓﺰوﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ،راﺑﻄـﻪای ﻣـﺆﺛﺮ و ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ .ﻃﺒـﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎرﺳﺎ ،وﺟﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻮع ﮐﺎﻧـﺎل ارﺗﺒـﺎﻃﯽ
و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮدی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﯾﯽ

اﺧﻼق ﺷﺨﺼﯽ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ

ﺗﻌﺎرض

ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﻔﺎوت در ادراک

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺎﺧﺘﺎری(

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻣﺎن
ارزﺷﻬﺎ )ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و اﻋﺘﻘﺎدات(

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺘﯿﺎرات
ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ
ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﻔﺎوت در ﺷﻨﺎﺧﺖ

اﺑﻬﺎم در ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  :2ﻋﻠﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﺗﻌـﺎرض و ﺳﺒـﮏﻫﺎی آن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪ ﺗﻌـﺎرض ﻟﺰوﻣـﺎً اﻣـﺮی ﻣﻨﻔـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻣﺮی ﻣﻀﺮ و ﻏﯿﺮ ﮐـﺎرﮐﺮدی اﺳـﺖ وﻟـﯽ اﮔـﺮ در ﺟﻬـﺖ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض ﺷـﯿﻮهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐـﺎرﮐﺮدی آن ﻣـﯽﮐﺎﻫـﺪ و ﺑـﻪ
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ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اداره ﺗﻌﺎرض ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺷـﯿﻮه ﻣﻌﻘـﻮل
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﮐﺎراﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻌﻘـﻮل و
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ روش ﻣﻮﺛﺮ .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ از
اﻧﺮژیﻫﺎی آزاد ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﻮ و ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗـﻼش ﮐﻨـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض را ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ ،ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ اﺣـﺴﺎس وﺟـﻮد
ﺗﻌﺎرض ،ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺗﻌﺎرض ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺗﻌﺎرض ﻣﻀﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺮای ﺣـﻞ آن اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ.
ﺗﻌﺎرض ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻋﻤﺪه در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد ،وﻗﺖ و ﮐﻮﺷﺸﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺮای ﺑﻬـﺮهوری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﮐﺎر روﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ،ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﺪفﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻨﺞ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮑﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﻓﺮد در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺒﮑﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺒﮏ را ﻣﯽﺗﻮان روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ
ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه و ﻣﯿﺰان ادﻋﺎ اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺤـﻮر
ﺳﺒﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺒﮑﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 .1اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺖ :ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد دﻧﺒﺎل اﻫﺪاف و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ
روش ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺪاری اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﺧﺎص ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨـﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺮﻓﯿﻦ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﻣﻌﻤـﻮﻻً زﻣـﺎﻧﯽ از
اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻃﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺑﺎرۀ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻـﺤﯿﺢ ،رﻗﺎﺑـﺖ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ؛ ﻣـﺜﻼً
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ
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و ﻧﻮآوری دارد ،از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،رﻗﺎﺑـﺖ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،آدﻣﻬﺎی ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﮐﻠﯿﺪی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠـﺎد
ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ روش ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﻣﺰﺑـﻮر
ﺗﻔﺎﻫﻢ را در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .2اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزش ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺶ :اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺎﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺮد از ﻋﻼﯾﻖ و اﻫـﺪاف ﺧـﻮﯾﺶ ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻘـﻖ
اﻫﺪاف و ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮان ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ روش از ﺧـﻮد ﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ و اﯾﺜـﺎر وﻟـﯽ ﺑـﺎز ﻫـﻢ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺒﮏ ﻧﺮﻣﺶ و ﺳﺎزش ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ دﻟﺪاری دادن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺎرض و اﺳـﺘﻔﺎده از
زﺑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺗﻌﺎرض را ﮐﺎﻫﺶ داد .ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ و ﻋﯿـﺐ
ﻋﻤﺪه آن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدن ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﻋﺪم رﻓﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﯾـﺎ وﺧـﯿﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.
 .3اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺘﻨﺎب :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻪ ﻋﻼﯾﻖ و اﻫﺪاف ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﻼﯾﻖ و اﻫﺪاف دﯾﮕﺮان را و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎرض ﻃﺮف وارد ﺷﺪه ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد ﯾﺎ از آن ﮐﻨﺎرهﮔﯿـﺮی ﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ
روش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺎﯾﺪه آن در وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای روش ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﻧﺪارد و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه آن اﺛﺮ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،از آن ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﺻﻼً آن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
 وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧـﺪارد؛ ﻣـﺜﻼً در ﺟﻠـﺴﻪای ﺣـﻀﻮر دارﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﺛﺮی ﻧـﺪارد و در
اﯾﻦ ﺻﻮرت از راﻫﺒﺮد اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
 ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ،از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 ﺑﺮای آرام ﺳﺎزی اﻓﺮاد از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳـﺖ،
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ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
 در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
 وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
را اﺑﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 .4اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد :اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﮏ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﻼش
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ در
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺳـﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳـﺎزش ﺑـﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈﺮﻫـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ روش ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻌﺎرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ؟
 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼـﺎرهای ﺟـﺰ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
 وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺳﻮادی دارﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎد ،اﺧﻼﻗﻬـﺎی ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﻫـﻢ
دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﻫﺪف ﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﮑﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﺧﻼق ﺗﻨﺪ او را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای از ﻣﯿـﺎن ﺑـﺮدن ﻋﻮاﻃـﻒ و اﺣـﺴﺎﺳﺎت
ﺗﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼً ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﻨﻈﺮی ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
 .5اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ : 6ﻫﺪف ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘـﻖ
ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ رﻗﺎﺑـﺖ و ﺳـﺎزش ﻗـﺮار دارد و
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری
6. Compromise
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اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺪاری اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤـﺪه
آن اﺟﺮای ﻓﺮاﮔﺮد ﻣﺮدم ﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐـﺸﻒ ﻣـﺴﺎﯾﻞ اﺻـﻠﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد .در
راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ در ﺗﻌﺎرض ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رو در رو ﮐﺮدن ﻃـﺮﻓﯿﻦ
ﺗﻌﺎرض ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺑﺎز ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻬﻢاﻧﺪ وﻟﯽ ارزش ﺗﻼش ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻧﺪارد.
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻗﺪرت ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺎ دارد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ ﺷﻮد.
 ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ راه ﺣﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺟـﻮد دارد ،ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 ﺑﺮای اﺟﺮای راهﺣﻠﻬﺎی ﺳﺮﯾﻊ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر زﻣﺎن ﻗﺮار دارﯾﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.


وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ،ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد از ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎ و اﻫـﺪاف

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺸﺎ درﺑﺎرۀ اﻓﺮاد ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻃـﺮﻓﯿﻦ و ﺣـﺲ ﻫﻤﮑـﺎری و ﻣـﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎ ﻣﺮدود ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺒﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺳﺒﮏﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،از
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻓﻮق ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ دارﯾـﺪ ﯾـﮏ
ﭼﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮد راﻫﺒﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎ اﻫﻤﯿـﺖ
دارد و ﭼﺮای اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد روش ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد را ﺟﺪا از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧـﻮد را ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻌﻄـﻮف ﺟﺮﯾـﺎن
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ و از ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -1ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ رﻗﺎﺑﺖ:
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺣﻖ دارﯾﺪ.
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 -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ ،ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

 -2ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﺳﺎزش:
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﯾﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺪاوم زﯾﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ. -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺛﺒﺎت اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد.

 -3ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ اﺟﺘﻨﺎب:
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﺖ روﯾﺎروی ﺑﺎ آن را ﻧﺪارﯾﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺪارﯾﺪ )ﻗﻄﺎر رﻓﺘﻪ(. وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ) .ﮐﯽ اول ﺑﺮﺗﻮ( -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

 -4ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﻫﻤﮑﺎری:
 وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺲوﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ. -وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

 -5ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ:
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ارزش اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎرض ﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﺎرض دارای ﻗﺪرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﻤﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ. -وﻗﺘﯽ ﻓﺸﺎر زﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه ﻣﻘﺘﻀﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﻓﻨـﻮن و راﻫﺒـﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾـﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض

ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ و ﺗﻀﺎد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از وﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی،
ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻی ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دارد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺗﻌﺎرض ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺪﯾﺮ ﻓﺮﺻـﺖ
زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﺑﯿـﺴﺖ و ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را درﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻌـﺎرض ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻘـﺶ را در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻣﻮزﻟﯿﺲ« اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﺼﻮرت
ﻣﺸﺎﺑﻪ »ﭘﺮو« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاج ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺎرض اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ،ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ؟ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻌﺎرض ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎرض ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ در ﺣﺪ ﺑـﺎﻻ
و ﻣﺤﺘﺎج اﻗﺪام ﻓﻮری؟ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر روﺷـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ
 اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ
 اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ )ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک(
 داﺷﺘﻦ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ و روﺷﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ
 ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
 اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺘﻘﺎد اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎرا
 ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﺮوه و داوری ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶﻫﺎ
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺬاﮐﺮه 7ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﻮن ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﺎرض راه ﺣﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ» .ﻣـﺬاﮐﺮه« ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ ،از ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دادوﺳﺘﺪی ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت .در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑـﻪ
ﻓﺮاﮔﺮدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻣﺘﻀﺎد ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺬاﮐﺮه را زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻃـﺮﻓﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫـﺎ داده ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮه وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ.
اﻟﻒ( ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻮزﯾﻌﯽ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻼﯾﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺮار
دارد و ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎزد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ روﯾﮑﺮد ﺑﺮد -ﺑﺎﺧـﺖ ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ .راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻏﺎﻟـﺐ در اﯾـﻦ
روش ،زور ،ﺗﻘﻠﺐ و اﻣﺘﻨﺎع از اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ،آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ب( ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺪف ﺑﺮد -ﺑﺮد اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن
ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و راﻫﺒﺮد ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه
ارزش ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی روﯾﮑﺮد ﺑﺮد -ﺑﺮد ﺳﻮق دﻫﯿﺪ.
 ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﭼـﺮای اﻫﻤﯿـﺖ آن را ﺑـﺮای ﺧـﻮد روﺷـﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
 اﻓﺮاد را ﺟﺪا از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻄﻮف ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﺳﺎزﯾﺪ.
7. Negotiation
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ج( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ؛ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮش و رواﺑﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓـﻀﺎی ﻣـﺬاﮐﺮه را
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻟﮕﻮی وﯾﮋهای از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﮔﺬارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ،دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
د( ﻣﺬاﮐﺮه درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ؛ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺣﺴﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎرض درون ﮔﺮوﻫﯽ ﺣـﻞ ﺷـﻮد
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ از ﻣﻮﺿﻌﯽ واﺣﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠـﻪﮔﯿـﺮی و ﭘﯿﺸﻨـﻬﺎدات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌـﺎرض
ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دارد .اﺳﺘﻔﺎده ﺻـﺤﯿﺢ و ﻣـﻮﺛﺮ از ﺗﻌـﺎرض ﻣﻮﺟـﺐ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﯽﮔـﺮدد و اﺳـﺘﻔﺎده ﻏﯿـﺮ ﻣـﻮﺛﺮ از آن ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و اﯾﺠـﺎد
ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺗﺸﻨﺞ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﺗﻌﺎرض ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿـﺖ آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اداره و ﮐﻨﺘﺮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺗﻌـﺎرض،
ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﯽدارد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧـﻮد دﺳـﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ
راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهای دارد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻓﮑﺎر ﻧﻮ و ﺧﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮآوری و ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪه را در ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎرض در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ
ﺗﻌﺎرض ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺪﯾﺮ در ﻣﻮرد آن اﻗـﺪام ﻣﻘﺘـﻀﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺴﺠﺎم اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﻣﯿـﺎن
اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎزش و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﯾـﺎ از ﺟﻬـﺖ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ،روﺣﯿﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﺎدت ﺑﻪ آن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﺮز ﺗﻌﺎرض ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺨﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿﯽ را در ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎرض ﻣﻘﺒﻮل
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ﯾﺎ ﻣﺮدود ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ
و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه در زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﻮاﻗﺐ زﯾﺎﻧﺒﺎری را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﺷﻮد واﮐﻨﺶﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﮐﺎم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
دﻓﺎﻋﯽ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻌـﺎرض در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ و ﺣﺘـﯽ ﺗﺠـﻮﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزﺷﯽ از اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻌـﺎرض
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺠﺎد ﺟﻮی ﺳﺎﻟﻢ در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳـﺪ ﻫـﯿﭻ ﻣـﺪﯾﺮی
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﺗﻨﺶ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺮب ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺷﻮد ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎرض در ﻣﺴﯿﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 .1ﺗﻌﺎرض را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺴﺖ.
 .2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻌﺎرض و ﺟﻮاﻧﺐ آن و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻞ آن ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ.
 .3ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎرض را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
 .4در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
 .5ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 .6ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
 .7در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﻮد.
 .8اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﯿﻦ ﻃﺮﻓﻬـﺎی درﮔﯿـﺮ را ﺣـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .9ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در آﻧﺎن،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .10اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺮاﺟـﻊ و ﻣĤﺧـﺬ:

 .1اﺳﺘﯿﻔﻦ راﺑﯿﻨﺰ" ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن ـ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ ،ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ اول1369 ،
 .2دﻓﺖ رﯾﭽﺎرد ،ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی "ﺳﺎزﻣﺎن و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر" ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن ـ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ ،ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﺎپ و ﻧـﺸﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ1374 ،
 .3وﺗﻦ ـ ﮐﻤﺮون" ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض" ،اﻟﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ـ داﻧﺎﯾﯽﻓﺮد ﺣﺴﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ1380 ،
 .4رﺿﺎﺋﯿﺎن ﻋﻠﯽ" ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض و ﻣﺬاﮐﺮه" ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﭼﺎپ دوم1382 ،
 .5راﺑﯿﻨﺰ اﺳﺘﯿﻔﻦ" ،ﻣﺒﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن ـ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ ،دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ1378 ،
 .6ﻣﻮرﻫﺪ ـ ﮔﺮﯾﻔﻦ" ،رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" ،اﻟﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ـ ﻣﻌﻤﺎرزاده ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﯾﺪ1374 ،
 .7درﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﯿﻦ و دﯾﮕﺮان" ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ" ،ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿـﺎورد ﺳـﻼﻣﺖ داﻧـﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،دوره  2ﺷﻤﺎره  1و  ،2ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387
 .8وﮐﯿﻞ اﻣﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد" ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض" ،ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،آذر ﻣﺎه 1386
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