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چکیده:
این مقاله در جستتت و جوی تییین ماهیت وگونگی همراری اعضتتا و رواین یین اعضتتای رو ه استتته هد یهبود موقییت رو ه و
جلوگیری یا حل تیارض موجود در رو ه ا ستهدرگیری های ارتباطی از طریق شنا سایی ماهیت حوادث و نیز تجزیه تحلیل طرفین
تیارض و روایطشتان یا ه قایل حل میباشتده مدیران یاید نشتانه ها و عئم مرر

رو ه تیارض را یاد یگیرند و ستس

شتناستایی

نمایندهونین عئممی شامل ارتباطات ضییف میان اع ضای رو ه،فقدان ف ضای کاری یاز،فقدان احترام،عدم شناخت نیازها،تغییر در
یین مدیران و کارمندان،مرزهای شر سته شده در هنجارهای گروهی و در نهایت زمینه های مرتلف فرهنگی،فنی،علمی ا ستهاین
مقاله سیی نموده است تا یا نشان دادن رواین و دالیل تیارض درگیری ها را یه منظور یهبود موقییت رو ه کاهش دهده
واژگان کلیدي :مدیریت تیارض ،موقییت رو ه ،مدیر

.1مقدمه:
تیارض ممرن استتتت یه عنوان یش کشتتتمرش یا رقایت در یین افراد یا نیازها،ایده ها،یاورها،ارزشتتتها و اهدا مرتلف رهور نمایده
درگیری و تیارض در رو ه امری محتمل است اما نتایج حاصل از آن قطیی نیسته تیارض ممرن است موجب یدتر شدن موقییت
رو ه شود و یا می تواند منجر یه یهبود موقییت رو ه شوده یادگیری مدیریت تیارض یش امر ضروری در یهبود عملررد تیمی و در
نهایت یهبود عملررد رو ه شوده مدیریت تیارض یاید ق سمتی عادی و همی شگی از مدیریت رو ه یا شد ،وراکه همانطور که گفته
شد تیارض در رو ه امری عادی ا ست و یاید یرای حل ان در محل رو ه فورا راه حل ارامه نموده ما ایتدا یه تق سی یندی نقش ها و
رواین در تیارض می ردازی و ستتتس

ارتبای یین نقش ها یا ه را تجزیه تحلیل مینمایی و در نهایت یا نشتتتان دادن الگوها و

رواین،ارتبای یین نقشها را یرای مدیریت تیارض شفا سازی مینمایی ه
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.2نقش هاي موجود در تعارض
در یش ستتتازمان یا رو ه یا توجه یه محدودیت ها،قوانین و الگوهای موجود در آن،متصتتتدی یش جایگاه یا نقش قویا تحت تا یر
مجموعه نقش یا جایگاهی است که عهده دار آن استه این الگوها،قوانین و محدودیت ها یه عنوان نتیجه ای از تیارض های شناخته
شتتتده ی قبلی ایجاد شتتتده انده وجود همزمان دو نقش در یش مجموعه ایرس را نستتتبت یه نفر دیگر یا مشتتترل مواجهه می
کند()Kresimir Popovicه
در این مقاله ما نقش های موجود در تیارض را یه وهار دسته عمده تقسی می کنی :
الف)تیارض در مجموعه نقش:انتظارات شرص در یش مجموعه نقش در تیارض است یا شرص دیگری در همان مجموعهه
)تیارض خارج از مجموعه نقش:انتظارات شرص در یش نقش یا انتظارات شرص دیگری در نقش دیگری در تیارض استه
پ)تیارض درون نقش:انتظاراتی که از یش نقش می رود در تیارض است یا انتظارات از همان شرص در نقش دیگری
ت)تیارض نقش در مقایل شرصیت:انتظارات مرتبن یا انجام یش نقش در تیارض است یا نیازها،ارزس ها و یاورهای فرد
در اینجا یش تقسی یندی از تیارض و جایگاه مجموعه نقش ها در این تقسی یندی ارامه میدهی :

تعارض مخرب
تقسیم بندي
انواع تعارض

تعارض برحسب
نقش
تعارض سازنده

تعارض در
مجموعه نقش
تعارض خارج از
مجموعه نقش

تعارض درون
نقش
تعارض نقش در
مقابل شخصیت

نمودار شماره :1تقسیم بندي انواع تعارض
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الف)تعارض در مجموعه نقش

هروه یچیدگی رو ه یی شتر یا شد در یش نقش از متر ص صین یی شتری ا ستفاده خواهد شد که همزمان یر یش نقطه از رو ه کار
میرننده هر مترصص راه حل خود را یرای حل مشرئت رو ه ارجح میداند و ونانچه این راه حل دیرته شود و در مقایل یا اسخ و
موضتتگ گیری همراه شتتود تیارض ایجاد خواهد شتتده هروه رو ه یچیده تر شتتود احتمال عدم موافقت یین مترصتتصتتین ییشتتتر
ا ست( )N. Jaffar 2011هگاه این نوع از تیارض یه شرل دیگری خود را ن شان می دهد،یه عنوان مثال مدیر رو ه و مدیر اجرایی از
یش متر صص عملرردی دریاره نحوه اجرا درخوا ست های گوناگونی دارند که این امر یاعث می شود در سطح مدیریت رو ه عوعی
تیارض ایجاد شوده این نوع تیارض خود شامل دو ق سمت ا ست،تیارض در سطح افقی و تیارض در سطح عمودی ()dargahiه در
تیارض افقی،تیارض یین دو مترصص یا یش میزان از اختیارات میباشد ولی در تیارض عمودی،تیارض یین یش ریی

و یش کارمند

در یش مجموعه نقش شتترل میگیرده یرای مثال در یش رو ه ستتاخت تیارض ممرن استتت یین یمانرار اصتتلی و جز دریاره نحوه
اجرای کار رخ دهده
ب)تعارض خارج از مجموعه نقش

هروه یچیدگی های رو ه ییشتتتر یاشتتد مدیران رو ه و کارکنان آن یا عدم قطییت های ییشتتتری نستتبت یه خروجی تصتتمیمات
رو ه رویه رو خواهند شد()N. Jaffar 2011ه تنوع زیاد نقش ها،ورایف،وای ستگی دوطرفه نقش ها می طلبد که ت صمیمات مرررا
اصئح شود و گاه نقش های جدیدی تیریف شوده یه عنوان مثال درخواست نقش از مترصص اجرا یوسیله مدیر رو ه در یش نقطه
و زمان در کنار تقا ضای نقش از همان متر صص اجرا در یش نقطه و زمان دیگر موجب تیارض می شودهیه این دلیل که مدیر رو ه
یه ندرت یرای توضتتتیح این که وه منطقی در شتتتت این تیدیل یا تیریف نقش جدید وجود دارد،وقت میگاارد( Kresimir
)Popovicه قالب دیگری که این تیارض خود را ن شان میدهد یه دلیل عدم درک خروجی ها و ورودی ها ست ،زیرا که ممرن ا ست
خروجی یش نقش ورودی نقش دیگری یا شده ونانچه خروجی ها دارای نقص یا شند و یا یه خویی درک ن شده یا شند ممرن ا ست
یین دو نقش تیارض ایجاد شوده
پ) تعارض درون نقش

یرای یش یمانرار یا مترصص عملرردی در حل تیارض نوع الف و

فشار کاری ییشتری وجود دارده اغلب کاری که یش مترصص

عملرردی انجام می دهد تئس یرای انجام همه درخواستتت ها و یرآورده کردن نیاز دیگر نقش هاستتت و این میموال نیازمند زمان و
انر ی ییشتری است()Kresimir Popovicه
هروه یچیدگی های رو ه ییشتر یاشد تقاضای افزایش کار یرای همه اعضای رو ه ییشتر میشود و در این یین وایستگی نقش ها و
فرضیات نا ایدار گاه موجب تیدیل و تنظی نقش ها توسن اعضای تی مدیریت رو ه می شود که گاه این تیدیل و تنظی ها یش
یینی نشده انده
ت)تعارض نقش درمقابل شخصیت
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گاه اعضای تی رو ه متوجه میشوند که سیاست های داخلی حاک یر رو ه در جهت منافگ آنها نیست و یا سیست اعتقادی دریاره
ی ا صول مدیریت رو ه در ت ضاد استه متر صص اجرا که دارای مهارت های فنی ا ست میموال این یازی های سیا سی را که توسن
مجموعه نقش های مرتلف یرای رسیدن یه سود یا ایگاه قدرت ایجاد شده است و دستیایی یه اهدا

رو ه را مشرل نموده است را

مشاهده میرنده وون اوست که اغلب در این یازی های سیاسی گروگان است اساسا نسبت یه این گونه فیالیت ها حساس است و
آنها را نقض ا صول اخئقی تلقی خواهد کرد()Kresimir Popovicه این نوع از تیارض ی سته یه ورخه عمر رو ه دارای ح سا سیت
های مرتلفی ا ستهدر فاز ایتدایی رو ه شدت این تیارض ایین خواهد یود و در طول فاز ا صلی رو ه و در آخر شدت آن افزایش
می یایده
.2.1منشا تعارضات نقش ها
در این مقاله ما وهار علت اساسی تیارض را که در ارتبای یا نقش ها می یاشد شناسایی نموده ای که عبارت اند از:
.2.1.1شکاف در اختیارات:

در یش رو ه مجموعه ای از نقش ها وجود دارد ،یرای مثال در یش رو ه ستتتاخت مدیر رو ه،کارفرما و یمانرار وجود داردهدر یش
رو ه ستتاخت گاه ممرن استتت در نحوه اجرای رو ه اختئفی یین یمانرار و مدیر رو ه ایجاد شتتود که در این یین تا یر ایرترین
نقش مترصتتص عملرردی استتت که همزمان یاید ستتیی نماید انتظارات هردو طر را یرآورده نمایده این مشتترل در رو ه هایی یا
ساختار ماتری سی نمود یی شتری دارد()Kresimir Popovicه هروه مدیر رو ه از درجه اختیار کمتری یرخوردار یا شد و قدرت
اداس دادن و تنبیه کردن مدیر در حد ک یاشد ،تانسیل اختئ در میان افراد تی ییشتر استهنگرانی های مدیر رو ه مرتبن یا
انجام ورایف رو ه و کنترل یودجه و منایگ مرتلف یرای ستتروی

های مورد نیاز میباشتتده در مقایل ورایف یمانرار یروی از روال

ها و استاندارهای موجود استه این تفاوت در الویت ها و ورایف گاه منجر یه تیارض میشوده
.2.1.2پیچیدگی هاي فنی پروژه:

یچیدگی های فنی رو ه خود شامل سه قسمت میباشد:
الف)ورایفی که یاید انجام داد
)درجه ارتبای این ورایف
پ)یی باتی فرض ها که کدام وریفه ایه ای تر است()Kresimir Popovicه
یش رو ه از ورایف گوناگونی ت شریل شده ا ست که یی ضی از آنها وقتی ترمیل می شوند که دو یا وند نقش یا یردیگر همراری
نمایند و هنه گ سترده ای از مهارت ها یه کار گرفته شوده درجه ارتبای ورایف تییین کننده یچیدگی هایی رو ه میبا شده ارتبای
یین نقش ها و ورایف خود را یه سه شرل نشان می دهد:
الف)امتئفی:هرصاحب نقش یش همراری مجزا یا دارندگان نقش های دیگر،یدون توجه یه نقش های دیگر ایجاد می کنده
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)زنجیره ای:خروجی یش وریفه و نقش ورودی وریفه و نقش دیگری استتت یطوریره ونانچه یری از اعضتتا در یرآورد انتظارات یا
مشرل مواجه شود ممرن است رو ه یا تیلیق مواجه شوده
پ)متقایل:خروجی یش وریفه یا نقش ورودی وریفه یا نقش دیگری است یا این تفاوت نسبت یه حالت زنجیره ای که این نقشها در
ارتبای متقایل،اصئح کننده و ترمیل کننده یردیگرند()Kresimir Popovicه
هر رو ه یر مبنای یش سری از فرضیات انجام میشوده این فرضیات شرل تصمی گیری های استراتژیش و تاکتیری ما را مشرص
می کنده ونانچه شراین محیطی رو ه تغییر یاید ،فرضیات ما دریاره نحوه انجام رو ه یه والش کشیده می شود و ضرورت ارزیایی
مجدد فرضتتتیات حاک یر رو ه را می طلبده یر ایه ارزیایی مجدد فرضتتتیات حاک یر رو ه ورایف دویاره طراحی و تیریف می
شود()N. Jaffar 2011ه یه طور کلی هروه فر ضیات نا ایدارتر یا شد یچیدگی های رو ه ه یی شتر ا سته ری شه ی سیاری از
اختئفات رو ه یه عدم قطییت ها یاز میگردد()Galbraith 1973ه وون نتایج فیالیت ها یا قطییت همراه نیستتت ،هر شتترص
ممرن ا ست نظری در نحوه انجام کارها دا شته یا شد .البته تغییر در رو ه ی سیار گ سترده ا ست ،دامنه تغییرات رو ه میتوانند از
تغییر در نقشتته ها تا تغییر در نقش کارکنان یاشتتد()N. Jaffar 2011ه اگر اعضتتای تی از اهدا

رو ه درک کمی داشتتته

یاشند،احتمال افزایش اختئ نیز ییشتر استه

.2.1.2سیاست هاي حاکم بر پروژه

گاه در یش رو ه یرای حفظ منافگ و یا عئیق شرصی فرد یا گروهی سیاست هایی در رو ه اعمال میشود که گاه این سیاست ها یا
منافگ و عئیق گروه دیگری در تضتتاد استتت()Kresimir Popovicه قستتمتی از این ستتیاستتت ها هنگام تنظی قرارداد ها اعمال
می شود ،وراکه مو ضوعات قراردادی علت یرش های مهمی از منازعات در ی سیاری از رو ه ها ست()N. Jaffar 2011ه تیار ضات
قراردادی شامل عدم روشن یودن تفاسیر و تیاریف قرارداد میباشد()Cheung 2006ه این سیاست ها ممرن است در ایتدای رو ه
ایرفتنی یاشتتتد اما یاگاشتتتت مقداری از عمر رو ه موجب ایجاد تنش هایی در رو ه میشتتتود()Kresimir Popovicه گاه این
سیا ست ها یرای ایجاد یش ایگاه قدرت در رو ه و تا یر یی شتر یر روند انجام رو ه ایجاد می شوند که ممرن ا ست یا مقاومت نقش
ها و گروه های دیگر رویه رو شوده هروه افراد تی  ،نقش خود را از دید مدیریت ک رنگ تر یبینند اختئ یی شتر می شود( N.
)Jaffar 2011ه
.2.1.2چرخه عمر پروژه

هر رو ه از تیدادی فاز ت شریل شده ا ست که یه طور عمده این فازها شامل وهار یرش می شوده فاز ایتدایی یا آغازین،فاز اجرا،فاز
کنترل و فاز خاتمه رو هه گزارس ها ن شان می دهد که شدت تیارض متنا سب یا فاز رو ه تغییر میرنده شدت اختئ ی سته یه
مرحله رو ه متفاوت ا ست.یرای مثال قبل از اینره رو ه یه مرحله طراحی یر سد ،اختئ در مورد خود رو ه یا روس انجام رو ه
استتت.در اوایل رو ه میموال مه ترین اختئ اولویت یندی کارهاستتت()N. Jaffar 2011ه در مرحله ایانی رو ه زمانبندی
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مهمترین دلیل اختئ

استتت()Chua 2003همراحل اداری،عقاید فنی،منایگ انستتانی،هزینه ها و یرنامه زمان یندی یا توجه یه فاز

رو ه تغییر می کننده

اهمیت منایگ ایجاد تیارض یا توجه یه ورخه عمر رو ه متفاوت است و توجه یه این امر ضروری استه
جدول شماره  :1عوامل مطالعه شده موثر در تعارض بوسیله محققین
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گراف مربوط به جدول شماره 1
.2شناسایی مسیر تعارض
نگرس حال حاضر جامیه این است که افراد حقوقی دارند که یاعث فیالیت ییشتر آنها در تیارض ها میشود( Kresimir Popovic
), Carmicheal 2002ه افراد مه ترین دلیل یوجود آمدن تیارض هستتتتند و مهمترین راه حل خود افراد یوجود آورنده تیارض
ا ست()Poon 2001, N. Jaffar 2011ه مو ضوع کلیدی در یرخورد یا تیارض تیمی این ا ست که تمرکز یر روی اختئ نی ست
یلره وگونگی حل اختئ و مدیریت آن مه استتته تی ها یاید یاد یگیرند که مشتترل را یدون توجه یه ستتاختار تیمی حل نماینده
تحقیق نشان می دهد که تی های یا عملررد یاال یواسطه خود قادرند تیارضات یین خود را حل نمایند و درکنار آن ارتبای گروهی و
یهروری خود را افزایش دهنده در مقایل تی های یا عملررد ایین نیاز دارند تا یوسیله یش رهبر یا واسطه تیارضات یین خود را حل
نمایند()Kresimir Popovicه
ما در اینجا مسیری از ایجاد تیارض را نشان می دهی :

چیدن
قطعات
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نمودار شماره:2مسیر تعارض()Kasim Randeree a 2011

الف)ورود یه نقطه تیارض:اعضای گروه یش و دو شروع یه یحث می کننده
)موضگ گرفتن:یری از اعضا تی یش شروع یه موضگ گرفتن می کنده
پ)سرزنش:اعضای تی یش شروع یه سرزنش اعضای تی

می کننده

ت)حمله و ضد حمله:گفت و گوی تهدیدآمیز یین اعضای گروه یش و دوه
ث)انفجار:اعضای دو تی یا یردیگر گفت و گو نمی کننده
د)ویدن قطیات:منظور از ویدن قطیات میانجیگری،یدون مداخله مدیر رو ه یا واسطه استه
تا مرحله ث روند و مسیر ایجاد تیارض را مشاهده نمودی در ادامه قسمت دال را که یه حل تیارض می ردازد را یررسی می
نمایی ه

.2راه حل هاي تعارض
جدول شماره:2مدلهاي ارائه شده براي حل تعارض

مدل
S.N.T

مدل
SALAM

*

*

تشریک

تئوري بازي

میانجیگري

مدل فعال

مساعی
*
*

نور

*

چئونگ و ییو

*

پرویز قدوسی

*

آذین شکیبا و
مصطفی ولی
نژاد

.2.1مدیر پروژه و میانجی
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اع ضای تی یاید دارای مهارت ارتباطی منا سب یرای ایجاد فرآیند میانجیگری یا شنده ونانچه ع ضوی از تی تئ شی یرای یادگیری
این مهارت ها نرند قدم های ییدی یاید یه کار گرفته شوده یرای مثال ممرن ا ست در اخرین اقدام از رو ه کنار گاا شته شوده این
مهارت های ارتباطی شامل مواجهه متقایل،گوس دادن یه نگرانی های طر مقایل ،اسخ مناسب و شایسته و در نهایت توافق یر روی
یش راه حل استه
اعضای تی رو ه یا ید یه دنبال یش موقییت یرد یرد یاشند هعنصر حیاتی در این یین این مساله است که

از رسیدن یه اولین راه

حل ایرفته شده طرفین ،این راه حل تصویب و یه عنوان نقطه اشتراک طرفین مرتو شوده
ونانچه و ضییت تیارض یحرانی شود یش میانجی یرای ر سیدن یه نقطه ا شتراک یه طرفین کمش میرنده موفقیت در این یرش یه
توانایی های میانجی و درجه اعتماد طرفین تیارض یه او یستتتگی دارد()McDaniel 1998ه البته از تی های حرفه ای این انتظار
می رود که یدون نظارت یش رهبر یا واسطه تیارضات یین خود را حل نمایندهدر این یین میتوان از ترنیش  CRTدر کنار استفاده از
میانجی یهره جستهترنیش یش روس سیستماتیش است که یه حل تیارض کمش می کند و شامل سه اصل میباشد که عبارت اند
از،هرک

یاید موقییت و ورا یف خود را یداند،هرک

یاید موقییت و ورایف دیگران را یداند و در اخر هرک

یداند که وه انتظاری

از او می روده
یا درنظر گرفتن جایگاه مهندسی و مدیریت ساخت فرایند مدیریت و رهبری رو ه یا والش های زیادی رویه رو است( Edmundas
)Kazimieras Zavadskas and Turskis 2015ه نقش مدیر رو ه در این یین یستتیار مه و حستتاس استتته مدیر رو ه یاید
ییشتر از ایفای نقش میانجی یه دنبال یشگیری از تیارض های مرر یاشد()N. Jaffar 2011ه مدیر رو ه یراساس احتمال یروز
اختئ در طول مدت رو ه میتواند یرنامه ریزی کند ،یه عبارت دیگر عوامل مو ر در اختئ را در مراحل مرتف یش یینی کرده
و قبل از وقوع آنها از یروز آن عوامل جلوگیری نماید()Kresimir Popovicه مدیریت مو ر رو ه در موقییت اختئ از مواردی
نظیر سازمان،روس های حل اختئفات ،انگیزه های اختئ ،احساسات دیگران و ماهیت اختئ درک کافی داشته یاشد( Fiedler
)1984ه مدیر رو ه در هنگام اختئ یاید از یی ضی خ صو صیات رفتاری نظیر گوس کردن یه دیگران یه جای ارزیایی ،ایجاد رایطه
مطلو یا عوامل رو ه ،تامین روند ارتبای آ سان ،یه وجود آوردن اعتماد ،دیگران را از دیدگاه خود آگاه کردن ،وقتی ا شتباه میرند
اعترا کند ،فرر کردن قبل از عمل کردن و کنترل کننده موقییت اختئ یرخوردار یاشد()N. Jaffar 2011ه

.2.1.1نگرش هاي مخرب فرآیند میانجیگري

ما در اینجا ییضی از نگرس ها را که در طول فرآیند میانجیگری یاید از آن اجتنا کرد را مرور می نمایی :
الف)اجتنا از ارتبای متقایل:اعضای تی یش یا اعضای تی دو هیچ صحبتی نمی کنند مگر تا زمانی که یه مرحله انفجار یرسنده
)حالت تدافیی:اعضای تی یا حالت تدافیی هرگونه نقص و اشرال در کار را انرار میرنند تا مبادا عامل اصلی مشرل شناخته شونده

www.SID.ir

Archive of SID

پ)حق یه جانب یودن:گاهی ممرن ا ست یش نفر از شریرش یرواهد که م سامل را از نگاه او یرر سی نمایدهاین نگرس ممرن ا ست
یش نگرس یا حالت تهاجمی یاشده
ت) سرزنش:گاه عده ای یا سرزنش و محروم کردن طر دیگر سیی در کنترل موقییت یه سود خود را دارندهدر این مواقگ یاید یش
درک متقایل از وضییت یرای رسیدن یه یش نقطه مشترک یا حفظ احترام طرفین وجود داشته یاشده
ث)قطگ ارتبای:گاه یی ضی از افراد ارتبای و شمی خود را یا طر مقایل قطگ می کنند و یه جای گوس دادن یه طر مقایل و تئس
یرای درک طر مقایل سیی در ییان افرار خود و قطگ سرن طر مقایل را دارنده
تهاج شرصیتی:وقتی اعضای تی دریاره مسامل رو ه یحث میرنند عده ای یا رخاشگری یا امتناع از یحث یا گوس دادن یه طر
مقایل مانگ حل تیارض می شونده
.2.2استفاده از مدل فعال

مدل فیال مدلی ا ست که تو سن نور در سال  2002ارامه شدهاین مدل که یه شرح زیر ا ست یرای جلوگیری از تیارض ارامه شده
است(:)Kasim Randeree a 2011

تشخیص

ارزیابی

روش

نظرسنجی

اجرا

طرح
ونقشه

نهادینه
سازي
نمودار شماره:2مدل فعال براي استفاده در حل تعارض

نظر سنجی:در این قدم یش نظر سنجی یا در نظرگرفتن شراین محیطی اع از تنوع فرهنگی ذی نغیان،مهارت های ارتباطی و یش
یینی مرالفت یا تغییرات انجام می شودهنظرسنجی میتواند یه صورت مصاحبه شفاهی و یا یه صورت توزیگ فرم هایی صورت گیرده
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روس:در قدم دوم که یر ایه مش اهدات نظرسنجی است یش یحث کنترل شده سازنده یین گروه های یا تجریه یرای یافتن و ارامه راه
حل هایی در هنگام یروز مرالفت یرگزار میشوده این مرحله یا تشریل جلساتی یا همه گروه های درگیر در رو ه انجام میشوده
تشریص:در این مرحله یرنامه تشریص و همراری یرای مقایله یا خروجی های یش یینی شده تغییرات انجام میشوده در این مرحله
از تشتتریل جلستتات یحث و گفت تمام گزینه ها و روس ها یه دقت ارزیایی میشتتود و در نهایت یهترین گزینه و روس انترا
میشوده
طرح و نقشتته:در این مرحله یش یرنامه ریزی دقیق یرای اجرای یرنامه یرگزیده شتتده یرای مقایله یا تیارض ناشتتی از تغییرات ارامه
میشود و در دستور کار یرنامه مدیریت رو ه بت میشوده
اجرا:در این مرحله در صورت یروز تیارض یرنامه یرگزیده شده یرای مقایله یا تیارض یه اجرا گااشته میشوده
ارزیایی:در این مرحله خروجی های یرنامه یرگزیده شده یرای مقایله یا تیارض کنترل می شوده ونانچه این خروجی ها ر ضایت یرش
یود این روس یرگزیده در رو ه یا سازمان نهادینه می شود و ونانچه مطلو نبود یه مرحله ت شریص یرای انترا یرنامه دیگری یاز
میگردی ه
.2.2استفاده از تئوري بازي

مدیریت رو ه های ساخت میموال شامل تیار ضاتی ا ست که ممرن ا ست در یین ذی نفیان ،یمانراران ا صلی و یا یین یمانراران
ا صلی و جزء رخ دهده اگروه ید ست آوردن موقییت یرد یرد یهترین حالت مطلو یرای هرک سی ا ست اما گاهی ت صمی افراد یرای
منفیت شر صی منجر یه یدتر شدن و یحرانی تر شدن و ضییت یرای همه گروه ها درگیر در رو ه می شوده ونانچه تیار ضات
دوستانه حل نشود ،میتواند یه نتایج غیرقایل جبرانی منجر شود ،مثل تیلیق رو ه که یش شرست قایل توجه یرای گروه های درگیر
در رو ه میبا شده تئوری یازی می تواند یه عنوان قالب مو ری در حل یی ضی از تیارض های موجود در رو ه یه کارگرفته شوده
تیارض موجود در یحث ساخت محدود یه سود و هزینه های رو ه نمی شوده گاهی یین گروه های مرتلف تیارض هایی وجود دارد
که منجر یه رفتار غیر مشتتتارکتی یین آنها می شتتتوده در مدیریت ستتتاخت تصتتتمی گیرندگان ،درگیر مراحل مرتلفی مثل
طراحی ،ساخت،اجرا،یهره یرداری و نگهداری ه ستنده از تئوری یازی در تیریف و تف سیر رفتار گروه های مرتلف درگیر در سی ست
میتوان استفاده نموده تئوری یازی یه ارزیایی تا یر اقدام شرصی تصمی گیرندگان یر نتایج رو ه می ردازده تئوری یازی اولین یار
توسن یش ریاضی دان فرانسوی یه اس یورل در سال  1221مطالیه شده او تصور میررد میتوان از این تئوری در مسامل اقتصادی و
نظامی استفاده کند و هدفش نیز یدا کردن یهترین استراتژی یرای این تئوری یازی یوده در این تئوری ایتدا یاید یه این اصل توجه
دا شت که هر یازی شامل سه ا صل ا ست،هر یازی شامل دو رقیب میبا شد،حریفان یه آنالیز رفتار یردیگر می ردازند،و در نهایت
امتیازها جمگ آوری می یاشد()Azin Shakiba Barougha 2012ه
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رسیدن به یک باور نسبت به
تصمیم حریف

اندازه گیري و ارزیابی عکس
العمل حریف در بازي

مهمترین ویژگی تئوري بازي

انتخاب استراتژي یا استراتژي ها

رفتار معمول و منطقی براي
رسیدن به بهترین خروجی

نمودار شماره :2اصول حاکم بر تئوري بازي

.2.2.1مثال

یش رو ه یزرگ یه دو فاز تقسی شده استه یمانرار اصلی این دو فاز را یرعهده دو یمانرار جزء گااشته استهدر طول اجرای این
دو فاز توسن یمانراران جزء ییضی از زیرسازیها مثل زهرشی،فاضئ و ایدارسازی شیب موردنیاز است.یه دلیل کمبود فضا،زمان
و هزینه یرای یمانرار اصتتتلی یهتر استتتت که یجای قرارداد یا یمانرار جزء ستتتومی یا همین دو یمانرار جزء قرارداد منیقد
نمایدهینایراین ولی را یه یمانراران جزء یرای انجام زیر سازی ی شنهاد میدهد .سوالی که یرای هرکدام از یمانراران جزء یش می
اید این است که وه تصمیمی یاید اتراذ کنند تا یهترین تصمی در قبال یمانرار جزء دیگر یاشد؟
یرای اجرای این یازی در وهاروو تئوری یازی ایتدا یاید آن را یه شرل ماتری

درآورده

یازیرن( یمانرار جزء)دوم
رد زیرسازی

قبول زیرسازی

()P3,0

()P1,P2

قبول زیرسازی

()P4,P4

()0،P3

رد زیرسازی

P3>P4

P4>P1, P2

P3=P1+P2

یازیرن( یمانرار جزء)اول

P1=P2

.2.2.2توضیح حالت ()P4,P4

در این حالت هر دو یمانرار جزء فرر میرنند اگر یشنهاد یمانرار اصلی را قبول نرنند ،یمانرار اصلی مجبور است تا یشنهاد
خود را افزایش دهد و سود دریافتی آنان حداکثر شود.زمانی میتوان این استراتژی را در یش گرفت که هرکدام از یمانراران جزء
از استراتژی یردیگر آگاه یاشند،سود یدست آمده ازین استراتژی  P4میباشد که  P4>P1,P2؛  P3>P4استهدر این روس
ضمانتی وجود ندارد که هرکدام توافق را نقض نرنده
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.2.2.2مرحله تصمیم گیري

در این یازی سه نقطه یهینه ارتو وجود دارد که عبارت اند از( :قبول،رد)؛(رد،قبول)؛(رد،رد)ه
ارتو میگوید که اگر سیا ستی واجد این شری یا شد که یدون این که و ضگ عدهای را یدتر کند و ضگ عدهای دیگر را یهتر کند یاید
اعمال شوده این کار را تا جایی ادامه میدهی که دیگر نتوان وضگ عدهای را یدون یدتر کردن وضگ عدهای دیگر یهبود یرشید این
جا نقطه یهینه ا ست.اما ازنظر نقطه تیادل نش(،قبول،قبول) یهترین ا ستراتژی ا ست که می تواند یی شترین سود را یرای هرکدام از
یمانراران یا توجه یه استراتژی طر مقایل یه ارمغان ییاورد.ینایراین یهترین استراتژی یراساس تئوری یازی (قبول،قبول) میباشده
.2.2استفاده نگرش تشریک مساعی

وقتی اختئ وجود دارد ،نگرس تشریش مساعی یین دو همرار همتراز مناسب است و شاید یین مدیر و کارمند مناسب نباشدهدر
این یرش ،سیی شده ا ست که مهارت این نوع نگرس ک سب شودهاین روند شامل سه یرش ا ست که شامل شروع کننده ،ا سخ
دهنده و وا سطه ا ستهیرش شروع کننده نیز خود شامل سه یرش ا ست که شامل مدل  ،XYZاجرای م صرانه یرنامه و یه توافق
رسیدن میباشده
یرای مثال کسی که در دفتر شما سیگار میرشد دارای رفتاری است و شما احساس غیر راحتی دارید و این احساسات شماست و در
نهایت شما دوار مشرل تنف

میشوید و این عواقب کار استهیه این سه یرش رفتار،احساس،عواقب مدل  XYZگفته میشودهدر این

مدل نصیحت وجود ندارده هیچ وقت نباید یرای شروع نصیحت کرد .یاید اجازه داد شرص مقایل یش راه حل ارامه نمایده اگر شرص
مقایل گرفتار است ،یاید از او وقت مناسب درخواست نمودهدر گام دوم که اجرای مصرانه یرنامه است اگر شرص مقایل موضوع مورد
اختئ را قبول نماید مشرل حل شده استه اما در یسیاری از موارد شرص مقایل موضوع را نمی ایرد .شما یاید در اجرای یرنامه
مصر یاشیدهنمی شود که مشرل اختئ حل شود یدون آنره شرص مقایل موضوع را یسایرد.یاید سیی شود که موضوع وندین یار
و یا یه صورت های مرتلف ییان گردد .اگر شرص مقایل موضوع را ایرفت،اما راه حل نداد،یرشی از راه یموده شده است.یرای او
یاید تشریح شود که حل اختئ یه نفگ هردو طر استه درگام سوم نیز یاید سیی کرد که یه یش توافق دو طرفه یرای حل مشرل
نامل شویدهدر این یین اسخ دهنده کسی است که رو در روی شروع کننده استه اگر شروع کننده از گام های فوق استفاده نرند،
ا سخ دهنده یرای حل م شرل یاید از گام های فوق ا ستفاده نمایده در نهایت اگر کارمندان قادر نبودند که اختئ را حل ف صل
نمایند ،مدیر یاید نقش وا سطه را ایفا کندهاز طریق جل سه گرفتن یا هر دو طر و یا یا هر طر یه صورت م ستقل میتواند در حل
مشرل کمش کند()ghoddosiه
.2،4مدل SALAM
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بیان دیدگاه تعارض
موافقت بر وجود تعارض
گوش کرن و فهمیدن تفاوت
مشاوره به طرف مقابل
حداقل نمودن تعارض تا رسیدن به نقطه مشترک

•
•
•
•
•

S
A
L
A
M

نمودار شماره :2مدل  SALAMبراي حل تعارض()Ahmad 2007

این مدل تو سن احمد البراعی در سال  2002ارامه شده ا ست که شامل نج یرش میبا شد که اولین یرش آن همانند مدل های
دیگر درک وجود تیارض میباشتتده قستتمت دوم این مدل مطرح کردن تیارض یا گروههای درگیر میباشتتد ،یه عبارت دیگر اذعان یر
عدم تفاه طرفین میباشتتده مرحله ستتوم این مدل شتتنیدن نظرات و دیدگاه های طرفین تیارض و شتتناستتایی محدوده و مرزهای
اختئ میباشده در مرحله وهارم طرفین استداللها و منطق دیدگاههای خود را ییان میرنند و در آخر یینی مرحله نج یا رسیدن
یه یش نقطه مشترک ،تیارض را یه حداقل میزان ممرن میرساننده
.2.4مدل S.N.T

مدل  S.N.Tنیز تو سن احمد البراعی در سال  2002ارامه شده ا ست()Ahmad 2007هدر این مدل  Sمرفف عبارت  Shuraیه
مینی رایزنی و م شاوره قبل از هر ا قدامی ا سته ونین اقدامی یاعث می شود تا تیارض ها یه حدقل یر سد و زمینه های تغییر ایجاد
شوده حر دوم یینی  Nمرفف عبارت  Naseehaیه مینای ن صیحت کردن و دادن م شاوره ا سته در یش رو ه یه تمامی گروهها
از مدیر تا مشتتاوران و ذی نفیان یرای شتتفافیت رو ه و تغییرات آن میتوان مشتتاوره داده و در آخر  Tمرفف عبارت  Taawunیه
مینای همراری و مشارکت است که یرای تغییرات ،یهبود رواین ،حداقل نمودن اختئ ها و حا محین تنش زا ضروری استه
.2.4بررسی نقاط ضعف و قدرت مدل ها

در این مقاله شش روس یرای حل تیارض ی شنهاد شده ا ست که این روس ها دارای شباهت ها و تفاوت ها و نیز نقای ضیف و
قدرتی میباشنده
در مدل ارامه شده توسن نور ،مدل ارامه شده در تئس است تا یش از وقوع تیارض ،یا نظرسنجی و تشریئت جلسات یحث و گفت
و گو راه حل هایی یرای جلوگیری از اختئ نظرهای تنش زا یدا کند و نیز روس هایی را نیز یرای مقایله یا تیارض یه محض وقوع
در نظر میگیرده یری از نقای قوت این مدل یروز رسانی آن و استفاده از تجریه های قبلی میباشد ،ورا که تمام تصمی گیری ها در
این مدل مستند میشود و در انتها خروجی آنها یررسی میشوده
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در مدل میانجیگری که یه دفیات در مقاالت مرتلف از آن یاد شده ا ست ما یه نقطه وقوع تیارض ر سیده ای و حال نیاز ا ست تا یا
مداخله شتترص ستتومی یه عنوان میانجی طرفین یه یش نقطه مشتتترک یرستتنده موفقیت در این مدل یه جایگاه ،تجریه ،ترصتتص و
اعتبار شرص میانجی در یین طرفین تیارض یستگی دارد و این از نقای ضیف این مدل استه
در تئوری یازی طرفین یرای جلوگیری از ورود یه نقطه تیارض در ی این ه ستند تا در م سامل یوجود آمده یهترین ت صمی را اتراذ
کنند ،حال آنره از تصتتمی طر مقایل نیز اطئعاتی ندارنده

یاید یا عل یه تئوری یازیها همه تصتتمیمات خود را اتراذ نمایند و

وون این روس نیازمند محاسبات ییضا یچیده ریاضی است ،زیاد کاریردی نمیباشده
در مدل تشریش مساعی نیز یمانند مدل میانجیگری ،میزان موفقیت یه اعتبار ،جایگاه و ترصص واسطه یستگی داردهضیف دیگر این
مدل استتتفاده از فرایند  ،XYZزیرا ممرن استتت هیج کدام از دو طر ازین فرایند استتتفاده نرنند که موجب میشتتود این مدل یه
مرحله اجرا نرسده
مدل  SALAMیش روند منطقی و رایج را در حل تیارض یه نمایش می گاارده شاید یتوان تنها نقطه ضیف این مدل نسبت یه مدل
فیال را اینگونه ییان کرد که در این مدل از یش روند ایت یروی میشتتتود حال آنره در مدل فیال روس حل تیارض یا توجه یه
خروجی ها یروز رسانی میشود و یهترین آن یرار گرفته میشوده
در مدل  S.N.Tکه شامل شورا،ن صیحت و تیاون ا ست ا صول کلی ییان شده ا ست اما جزییات و نحوه یرارگیری این سه ا صل یه
خویی ییان نشده است و این مساله را میتوان نقطه ضیف این مدل محسو نموده

نتیجه گیري:
نقش تیارض در رو ه یا روس مدیریتی ان مشرص میشوده در یش سازمان و یا رو ه یرای مقایله یا تیارض یاید یرنامه های از یش
تییین شده ای وجود دا شته یا شده درک رفتارها در هر رو ه ای نیازمند شناخت ماهیت و ورایف نقش های تیریف شده در آن
رو ه استه یرای مدیریت تیارض ممرن است نیاز یه آموزس هایی یاشده این آموزس ها یاعث میشود در هنگام یروز تیارض افراد از
قبل یا ماهیت تیارض و روند یرخورد یا آن آ شنایی دا شته یا شند تا از یرخوردهای عجوالنه،اح سا سی و غیرمنطقی رهیز نماینده در
این یین نقش یش مدیر یا رهبر یا تجریه در کنترل شراین و ایفای نقش میانجی یسیار مه استه مهارت مدیر رو ه در حل مسامل
تیارض،در یهبود یهره وری و موفقیت رو ه نقش مهمی داردهما در این مقاله سیی نمودی ایتدا یا تیریف نوع نقش های موجود در
تیارض یش شناخت دریاره جایگاه افراد در تیارض دا شته یا شی  ،سس

یه یرر سی کلی دالیل تیارض رداختی و در آخر راه های

کنترل تیارض و جلوگیری از ان را یررسی نمودی ه امید است که این مقاله راهنمای خویی یرای کنترل تیارض یاشده
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