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 چكيده
 های مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالمسطوح و شیوهو بررسی  یابی تعارضمفهومهدف پژوهش، 

تشکیل  لهو مقا کتاب 33 را . جامعه آماری این پژوهشدشباشد. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوا استفاده می

دیدگاه اسالم،  طبق ،مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی یدرباره پس از انقالب اسالمی ایران پژوهشگران مسلمانکه دادند 

ین پژوهش، در آثار های حاصل از ایافتهطبق . در دسترس پژوهشگر قرار داشتندو اند،  نوشتهکشور از در داخل و خارج 

در برگیرنده طیف وسیعی از مفاهیم شامل سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در  ،مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم، دامنه تعارض

توان در چهار سطح میان فردی، درون با توجه به افراد درگیر می را سطوح تعارض ،باشد. همچنینگفتار و تعارض در کردار می

گیری از تعارض، د. مدیریت تعارض نیز در این آثار شامل سه شیوه کلی پیشکرن گروهی و میان فرهنگی تقسیم گروهی، میا

 باشد. استقبال از تعارض سازنده می و حل و درمان تعارض
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Abstract  

The aim of the research is to determine the concept of conflict, conflict management scope 

and approaches in managerial approaches based on Islamic view. To achieve the goal, 

content analysis has been used. Research data was collected from the books and articles in 

the context of management, human relations and organizational behavior reflecting Islamic 

view. A number of 19 books and articles that have been written after Islamic Revolution of 

Iran by both Iranian and international scholars were used for analysis. According to the 

findings of the study, in the managerial works which were based on Islamic view, the 

conflict scope had a wide range of concepts including three fields: conflict in thinking, 

conflict in speech, and conflict in behavior. The scope of conflict can also be categorized 

into four based on the people who are involved: interpersonal conflict, conflict within the 

group, conflict among groups and cross-cultural conflict. The methods of conflict 

management also include three general methods: preventing conflict, solving conflict and 

creating and using conflict. 

 

Keywords: Conflict`s concept, Conflict`s levels, Conflict management styles, Islamic 

management resource. 

 

 مقدمه

ثر یری از راهبردهای موگها، به ویژه در مدارس، ضرورت بهرهتعارض در سازمان افزایشامروزه، 

، آشنایی مدیران و اهمیت داردبه خصوص در جوامع اسالمی  آنچه مدیریت تعارض را افزایش داده است.

مدیریت آن از دیدگاه  هایسازنده، سطوح و شیوه وهای مخرب کارکنان  با  مفهوم تعارض، انواع تعارض

نظران صاحبند. کنها در جهت مدیریت مطلوب تعارض استفاده و اینکه بتوانند از این شیوه است؛اسالم 

                        یا دشمنی نداشتن توافق نشانهچنانچه برخی آن را  اند؛تعارض ارائه دادهتعاریف متعددی از 
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(Ahmadi, 2006; Rezaeian, 2003)، خی آن را به مثابه تضادبر (Moghimi, 2011) ناهماهنگی  یا

(Nasre Isfahani, 2001)  حتی کشمکشیا به عنوان رقابت و آن را برخیو (Mirzaee, 2011)  وبین افراد 

در دانند. را در سازمان غیرضروری و برخی آن را الزمه سازمان می تعارض. برخی دانسته اندها گروه

میان  دیدگاه غرب و اسالم  ،، علل وقوع، سطوح و راهبردهای مدیریتی آنتعریف و مفهوم تعارض

. نگرش اسالم (Abdall, 2002; Abu-Nimer, 1996; Mirzaee, 2011; Yukl, 2003) اختالف وجود دارد

تعارض موافق  در موردتعاملی و نظریه آشوب روابط روابط انسانی، مثل سنتی،  های نگرشا برخی از جنبهب

دیدگاه اسالمی مانند نظریه آشوب ، برای نمونهوت آشکاری دارد. های آن تفابا برخی از جنبهو  است

مقدار زیاد معتقد به تأثیر تعارض در ایجاد خالقیت است، ولی بر خالف این نظریه معتقد است که 

 .(Mirzaee, 2011, p.61) ها، آثار مخربی را برای سازمان به همراه خواهد داشتتعارض

ها مانند فرهنگ آمریکایی مشوق تعارض ردید تعارض متأثر از فرهنگ است؛ برخی فرهنگتبی

ها همچون فرهنگ دانند و در مقابل، برخی فرهنگهستند و سطحی از تعارض را  مفید و مطلوب می

 ندکنو به جای آن از همکاری و اشتراک مساعی استفاده میاند ای را نامطلوب دانسته ژاپنی، چنین مقوله

(Robbins, 1998, p.463). و  ؛های جامعه ما کامال مبتنی بر فرهنگ اسالمی استفرهنگ و ارزش

یر فراوانی از مدیران جامعه نیز تأث .های فرهنگ اسالمی، تأثیر فراوانی بر اعمال و رفتارهای ما داردشاخصه

های فرهنگی، تنها به استفاده از نظریهنباید بدون توجه به بستر اجتماعی و  ،. بنابراینانداین فرهنگ پذیرفته

با توجه به اینکه دین اسالم  ایرانی کشورمان سنخیتی ندارد، بسنده کرد. -غربی که با فرهنگ اسالمی

م و های صورت گرفته در جهت پیوند میان مفاهیماست، کوششکشور جزئی جدایی ناپذیر از فرهنگ 

بنابراین،  .شودرسد و خالء آن احساس میبه نظر نمی ایرانی کافی - اصول مدیریت با فرهنگ اسالمی

یت تعارض در تواند به مدیرهای آن، میتعارض و شناسایی مؤلفه در موردبررسی دیدگاه مکتب اسالم 

و  شکاف میان فرهنگبه مدیران مسلمان در جهت پرکردن  ،های اسالمی کمک کند. بعالوهسازمان

باید تعارض را شناخت؛  بدین منظور، قبل از هر چیز. خواهد کردمدیریت رفتار سازمانی کمک شایانی 

شود، بیش از هر چیز حلی که برای رویارویی با تعارض از سوی مدیران انتخاب میمفید بودن هر راهزیرا 

تعارض چه سطوحی "، "مفهوم تعارض چیست؟"گی دارد. از تعارض بست آنهادیگری به عمق شناخت 

هایی است که بسیاری از از جمله پرسش "کرد؟را مدیریت  تعارضان توچگونه می"و  "دارد؟

های . در این میان برخی از پژوهشگران مسلمان تنها به  پاسخاند به آنها پاسخ دهندکردهنظران سعی صاحب

سیره و با توجه به آیات قرآن کریم و  منابع اسالمی به دنبال پاسخ بوده اند در میان ، بلکهغربی بسنده نکرده
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تواند به مدیران مسلمان جهت می داده اند. این پاسخ هاها پاسخ به این پرسش معصومین علیهم السالم

های مفهوم و مولفه. تحلیل شد هایافته این پژوهش برای پاسخ به سواالت د.کنرویارویی با تعارض کمک 

پاسخ به سوال  برای .اج شداستخرتعارض پاسخگویی به سوال اول پژوهش، از تعاریف  به منظور تعارض

در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم،  آنهای مدیریت سطوح تعارض و شیوه نیز دوم و سوم پژوهش

 .شد بررسی

 

 پيشينه پژوهش

های مدیریت های اخیر، پژوهشگران مسلمان چه در داخل و چه در خارج کشور به بحثدر سال

 اند.زدیدگاه اسالم، توجه بسیاری نشان دادهاسالمی به ویژه تعارض و مدیریت آن ا

های هاقبال یونس از جمله کسانی است که با توجه به دیدگاه اسالم، مدل سالم را  مطابق با واژ

ای ها را به گونهکند که خداوند انساناشاره میداده است. وی  اسالمی، جهت مدیریت تعارض پیشنهاد

تکیه کنیم، دچار ضرر و زیان خواهیم نداشتن تضاد  و ما اگر بر ندشوده است که دچار تعارض میکر خلق

کند که برای کارکردی و تصادفی کردن تعارض و جلوگیری از غیرکارکردی و اشاره می،همچنین .شد

در  ابونیمر .(Yunes, 1996) دکرتوان از مفاهیم شورا، تعاون و نصیحت استفاده می آنمزمن شدن 

میان رویکردهای حل تعارض غربی کنونی و مقایسه ای  ،«زمینه اسالمی رض باحل تعا»پژوهشی با عنوان 

حل تعارض غربی و  نخستین مقایسه میان رویکردهایوی . است )اسالمی( انجام داده ایسنتی خاورمیانه

 های غربی درداند که هیچ مبنایی برای به کارگیری و اجرای استراتژینشان دهنده این میرا  ایخاورمیانه

                                   های بومی وجود نداردتجربه قت و بازتعریف این فرایندها دربدون مطاب ،زمینه اسالمی

(Abu-Nimer, 1996).  به مقاسیه « حل تعارض در جوامع اقلیت مسلمان»وومر در پژوهشی با عنوان

که میانجیگری اسالمی  نتیجه رسیده استو به این ا .استهای میانجیگری اسالمی و غربی پرداختهشیوه

با توجه به  ،اختالفات د جایگزین مناسبی برای حلتوانکنند، میه در غرب زندگی میبرای مسلمانانی ک

  .(Womer, 2009) باشد آنها و هنجارهای فرهنگی های دینیارزش

های اخیر، به پژوهشگران بسیاری نیز در داخل کشور پس از انقالب اسالمی به خصوص در سال

 ی عملی پیامبر اسالمبه خصوص در سیره ،های مدیریت آنتعارض و شیوه دربارهبررسی دیدگاه اسالم 

 اند.( پرداختهلیه السالم)ع ( و حضرت علیی اهلل علیه و آله و سلمل)ص

سی به برر ،«المللنگرش اسالمی به روابط بین نداشتن تعارض، بنیان»ای با عنوان لهسلیمی در مقا

که  رسیده استالملل و شرایط قتال و نزاع و جنگ پرداخته و به این نتیجه روابط بین دربارهالم سنگرش ا
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که منازعه  ؛ و سخن کسانیتفرق و تفاوت میان جوامع انسانی امری ذاتی و مبتنی بر تعارض نیست

 (.Salimi, 2011) داندیخوان ممه، باسیاق کالم قرآنی نادداننهمیشگی را ذات و بنیاد جوامع بشری می

، با بیان دو برداشت متفاوت از تعاریف تعارض و «رویکرد اسالمی به تعارض سازمانی»پیروز ضمن بررسی 

پردازد. وی با استفاده از قرآن و کلمات جوی دیدگاه اسالمی میوی آنها به منابع اسالمی، به جستعرضه

نظر و دیدگاه، تبیین، ی برداشت اول، یعنی اختالفرا دربارهدیدگاه اسالم  ،(لیهم السالم)ع پیشوایان دینی

نظر باید معتقد است که این تعارض و اختالف البته،د. کنو مطلوبیت آن را برای رشد و خالقیت اثبات می

ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای سازمان داشته  نین نشود،کنترل و به تعبیر بهتر، مدیریت شود و اگر چ

کند که دیدگاه اسالم درباره ی برداشت دوم، یعنی تعارض رفتاری، اشاره میدرباره ،مچنینباشد. ه

                 ا آن را درمان کردی ،گیریعارض رفتاری باید پیشو از ت ؛تعارض رفتاری کامال منفی است

(Pirouz, 2005.)  ه دو نکته اشاره ب« مدیریت تعارض با رویکرد اسالمی»وی در پژوهشی دیگر با عنوان

د. اول اینکه دیدگاه اسالم درباره تعارض رفتاری کامال منفی است و نکته دوم که نتیجه منطقی اولی کنمی

نجفیان و علوی در  (.Pirouz, 2006) است اینکه مدیریت تعارض چیزی جز رفع و کاهش تعارض نیست

، به «البالغهنظر نهجاز م (یه السالمل)ع ی عملی حضرت علیمدیریت تعارض در سیره» با عنوانپژوهشی 

رویارویی با فتنه و کارشکنی یا به طور کلی  هنگام آنو سبک مدیریت  تعارض سازبررسی عوامل زمینه

های تعارض آنها. اندپرداخته، لیه السالم()ع در سیره عملی حضرت علی ،های اجتماعی منفیتعارض

کند که لب مسائلی بروز میقاکه در کنند ینده معرفی میمخرب و فرسااجتماعی منفی را دارای ماهیتی 

( در لیه السالم)ع انگیز مدیریت امام علی. یکی از نکات شگفتاندازدنظم و وحدت جامعه را به خطر می

ها و های ایجاد شده در جامعه، توجه به تمام جوانب امر، شناخت کامل ریشهها و کارشکنیبرخورد با فتنه

توان به سه مرحله کلی مدیریت تعارض ایشان را می ،بنابراین ی سران متعارض است.حتی روانشناس

                   انجامدسخت تعارض می تعارض آغاز و به مدیریت نرم و تفکیک کرد که از مدیریت ذهنی

(Najafian & Alavi, 2012.)  لیه و لی اهلل عصرسول خدا )»قاضی خانی و هاشمیان در پژوهشی با عنوان

لقد کان »سیره نبوی به مصداق آیه شریفه رسند که ، به این نتیجه می«مدینههای و مدیریت نزاع (آله و سلم

وزه مدیریت ، عالوه بر تبعیت از فرمان خداوند، دستاوردهای مطلوبی در ح«3لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه

دانش مدرن  ت تعارض در قلمرومن بررسی مدیریدارد. در این پژوهش، ضاجتماعی و سیاسی کشور 

________________________________________________________________ 
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با تکیه بر  ،های تعارض( با زمینهلی اهلل علیه و آله و سلم)ص های رویارویی رسول خدامدیریت، روش

های رویارویی و ، روشاین مستنداتو با تکیه بر  گرفتند؛مستنداتی از سیره نبوی، مورد بررسی قرار 

لی اهلل صرسول خدا )تعارض در مدینه در زمان حیات  ند. بسترهای بروزبندی شدبرخورد با تعارض طبقه

ناگزیر باید به مدیریت این  (لی اهلل علیه و آله و سلمصرسول خدا ) بنابراین، فراهم بود؛ (علیه و آله و سلم

ها هنوز به درگیری منجر نشده بود، گماشت. در راستای این مهم، آنگاه که تنشها همت میدرگیری

                                 ، جامعه را از پیامدهای آن مصون نگهدارندزاا کنترل عوامل تنشحضرت سعی داشتند ب

(Ghazi Khani & Hashemian, 2012). گیری از های پیشبررسی شیوه»زاده ضمن نوروزی و علی

وء  مدیریت در س ، به این نتیجه رسیدند که«لی اهلل علیه و آله و سلم()ص تعارض سازمانی در سیره نبوی

گیری و پیش ؛های مادی و معنوی زیادی را بر سازمان تحمیل کندتواند هزینهمواجهه با تعارض، می

عصر خود با  ( درلی اهلل علیه و آله و سلمص) تواند بخشی از مدیریت تعارض باشد. حضرت محمدمی

برخورد با مسئله تعارض میان  ها مواجه بود. سیره آن حضرت درهای مختلفی میان افراد و گروهتعارض

تواند الگوی مناسبی برای اداره تعارض در سازمان باشد. با مطالعه سیره های مختلف، میافراد و گروه

به این  ،گیری از تعارضو بررسی اقدامات آن حضرت برای پیش (لی اهلل علیه و آله و سلمصرسول خدا )

)محیطی( تعارض توجه داشته و برای  و سازمانی رسیم که آن حضرت به هر دو بعد فردینتیجه می

گیری از تعارض که از های پیشاست. همه شیوههای مختلفی استفاده کرده از شیوهگیری از تعارض، پیش

ازمان امروزی کاربرد داشته توانند در ساند، میاستخراج شده (لی اهلل علیه و آله و سلمصرسول خدا )سیره 

و انند با شناسایی عوامل بروز تعارض در سازمان، این شیوه را به کار گیرند توها مینمدیران سازما ؛ وباشند

 .(Noroozi & Alizadeh, 2012) ندهای منفی جلوگیری کناز تعارض

نقد و بررسی سبک های مدیریت تعارض و شرایط استفاده از آن براساس »شکرانی و همکاران به 

 دشوناجرای آن از نظر اسالم و اندیشمندان غربی تفاوت قائل می پردازند و میان نحوهمی« یوسفسوره 

(Shokrani; Nasr Isfahani & Ahmadi Koopaii, 2011).  مدیریت »میرزایی در کتاب خود با عنوان

ها، ، به مقایسه مفهوم تعارض، درجات، سطوح، علل و ریشه«تعارض از دیدگاه مدیریت و مکتب اسالم

پردازد. به می یاسالم و یها و راهکارهای مدیریت تعارض از دیدگاه غربو شیوهمطلوب بودن یا نبودن 

و همگان را از  ،ها را مورد توجه قرار دادهعقیده میرزایی، مکتب اسالم آثار مثبت سطوحی از تعارض

یریت هایی نیز با مکاتب مداشتراکات و تقابل البته، ؛باشند، بر حذر داشته استهایی که مخرب میتعارض

د. در زمینه سطوح تعارض، میان مکاتب مدیریتی و اسالم کرها توجه دارد که در جایگاه خود باید به آن



     010                                      ه اسالم مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگا

های فردی، میان شود. هر دو دیدگاه به انواع و سطوح مختلف تعارض مانند تعارضهایی مشاهده میتوافق

 .(Mirzaee, 2011) ندرهای مخرب و سازنده و ... اعتقاد دافردی، گروهی و فرهنگی و تعارض
می با رویکرد اسال ،سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم رفتارتعارض بررسی شفیعی و همکاران به 

مورد بحث قرار از دیدگاه اسالم را های مدیریت آن های تعارض و همچنین شیوهو علل و پیامد ؛پرداختند

مورد  هادر مواجهه با تعارضرا  (و آله و سلم لی اهلل علیهصپیامبر )ی مدیریت همچنین شیوه دادند. ایشان

تابلی و همکاران نیز به بررسی رفتار سازمانی  .(Shafiee; Khedmati & Pirouz, 2011) بررسی قرار دادند

یکی از محورهای مورد نظر آنان، تعارض از دیدگاه  ؛ کهاندبا رویکرد اسالمی بر پایه هفت محور پرداخته

 آن حضرتشیوه برخورد  (،لیه السالم)ع البالغه و سیره عملی امام علینهج استفاده ازبا اسالم است. ایشان 

اجتماعی، موضوع تعارض و مدیریت های های هر یک از تعارضعلل و ریشه ،ها بوجود آمدهبا تعارض

 .(;2012Lesani & Lesani Tabeli; Najafian ,) دهندمورد بررسی قرار می تعارض را

 

 روش پژوهش 

کاربردی است. روش به کار رفته در این هدف،  کیفی، و از نظرژوهش حاضر از نظر نوع، پ

ها در برای استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهوا است. تحلیل محتوا روشی پژوهشی تحلیل محت پژوهش،

ا و همنابع مورد نظر جهت تحلیل محتوا را کلیه کتاب .(Krippendorff, 2004) است مورد متن آنها

اند که با موضوع مدیریت و رفتار سازمانی از دیدگاه اسالم به رشته تحریر در تشکیل داده هاییهمقال

ترین و اند. برای این منظور واحد ثبت، واحد موضوع و واحد زمینه مشخص شدند. واحد موضوع، عامآمده

د. واحد ثبت بدون اشاره به بندی شونترین واحد تحلیل است که واحدهای محتوا باید در آن طبقهکلی

توان آن را ترین متن محتواست که میشود، ممکن نیست. واحد زمینه وسیعای که در آن ظاهر میزمینه

برای مشخص کردن واحد ثبت مورد بررسی قرار داد. بنابراین، واحد زمینه مورد نظر در این پژوهش، 

جامعه آماری . (Holst, 2001) است« کلمه»و واحد موضوع « موضوع»، واحد ثبت، «کتاب یا مقاله»

مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی براساس دیدگاه  یدربارهاست که  هاییهها و مقالپژوهش، کتاب

اند. در در دسترس پژوهشگر قرار داشتهو  ،اسالم و پس از انقالب اسالمی ایران، به رشته تحریر در آمده

نداشتن صالحیت الزم به صورت مستقیم به منابع دینی نظیر قرآن و این پژوهش، پژوهشگر به دلیل 

اند، بهره برده است. روش و از پژوهشگران دیگر که به این منابع وارد شده ،دهنکرالبالغه ورود پیدا نهج

مقاالت و  ،هاابتدا فهرستی از کتاباین پژوهش، مطالعات اسنادی است.  گردآوری اطالعات در

با موضوع مدیریت اسالمی، تعارض و مدیریت تعارض، روابط انسانی و رفتار سازمانی براساس ها نامهپایان
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د. در انتها، از میان این منابع، نوزده منبع که با هدف پژوهش همخوانی داشتند، شتهیه  ،دیدگاه اسالم

رد استفاده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به همین منظور، پس از مشخص شدن آثار مو شدانتخاب 

در پژوهش، فرایند ثبت اطالعات، شناسایی مفاهیم و نکاتی که باید مورد استفاده قرار گیرند، به طور منظم 

تا نکات زاید حذف و نکاتی که باید در پژوهش مورد استفاده  انجام می شدتیم پژوهشی  توسطو پیوسته 

و مشخص شدن نکات کلیدی، به کمک  های پژوهشپس از مطالعه دقیق یافته شود.قرار گیرند، مشخص 

افزایش دقت در پژوهش، اقدامات  با هدفد. شها جهت پاسخ به هر سوال، مشخص تیم پژوهشی، مقوله

گرفت. در مجموع، جهت اعتباریابی، بازبینی مجدد تیم پژوهشی قرار  انجام شده و نتایج بدست آمده مورد

به طور مستمر در این جلسات مورد بررسی قرار  د و نتایجشجلسات مستمری با تیم پژوهشی برگزار 

 گرفت.

 

 هایافته
 الف( مفهوم تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم

ئه شده از تعارض در منابع یابی تعارض از منظر اسالم، نخست، براساس تعاریف ارابه منظور مفهوم

با نظر به مضامین مشترک بین  ،سپس راج شد.ر با تعارض شناسایی و استخاسالمی، مفاهیم متناظ مدیریت

حاکی از تنوع  ،های اصلی شکل گرفتند. به طور کلی، نتایج به دست آمده از این تحلیلمفاهیم، مقوله

توان متناظر با مفاهیمی باشد. بر این اساس، مفهوم تعارض را میمی مفاهیم بکار رفته در تعاریف تعارض

توافق، تفرقه و نفاق، مجادله، درگيری، مشاجرات لفظی، اختالف،  نداشتنها، كار و روشنظر، تفاوت در افاختالفچون 

به کار گرفت.   ، مقابله، فتنه و کارشكنی و ستيزد، تنش، احساسات شدید، تضارب آراخصومت، نزاع، جنگ، رقابت، تضا

ر، تعارض در گفتار و تعارض در تعارض در پندا توان در سه مقوله اصلیهای استخراج شده را میچنانکه، مقوله

از برخی تعاریف ارائه شده از تعارض در منابع مورد  بدست آمده( مفاهیم 3) د. جدولبندی کرطبقه کردار

 دهد.مطالعه را نشان می

اختالف نظر، نزاع، کشمکش و  استخراج شده از منابع مورد مطالعه، مفاهیممجموع مفاهیم بین  در

توافق، تنش و احساسات شدید، تفاوت در نبود یز و برخورد شدید، رقابت، درگیری، جنگ و قتال، ست

و نفاق به ها، تضارب آرا افکار، تفرقه، فتنه، کارشکنی، مجادله، خصومت، مقابله، انتقاد، تفاوت در روش

ار، آثترتیب بیشترین فراوانی را در بین آثار مدیریتی مبتنی بر اسالم به خود اختصاص داده اند. در این 

جنگ و قتال خاتمه  بهو  می شودنظر آغاز م که از تفاوت در افکار و اختالفطیف وسیعی از مفاهی

 که این امر نشان دهنده وسعت مفهوم تعارض در بین آثار مدیریتی ؛اندیابد، تعارض در نظر گرفته شدهمی
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مر به معروف، نهی از منکر و )شامل ا ، انتقادمانند تضارب آرا هاتعارض مبتنی بر اسالم است. برخی از

و برخی دیگر مانند فتنه و کارشکنی، تفرقه، نزاع و کشمکش منفی از دیدگاه اسالم مثبت،  نصیحت(

و برخی دیگر بسته به نوع برخورد و نیت و اثر تعارض ممکن است مثبت یا منفی باشند  ارزیابی شده اند؛

 .باشدسالم یا ناسالم می تواند ا رقابت که تواند احسن یا غیراحسن باشد یمانند مجادله که می

 
 از محتوای آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم بدست آمده: برخی شواهد (0)جدول 

 مفاهيم از منابع مورد مطالعه استخراج شدهبرخی شواهد کليدی 

ترکیبی از این ها، اختالفات و یا هر به جای اینکه ما خودمان را با مسائلی شبیه بحث و جدل، مخالفت

 .کردکار باید ه آید چها پیش میباید بر این مسأله تأکید کنیم که وقتی این تعارض ،موارد خسته کنیم

 بحث و جدل

 ها، اختالفمخالفت

من واژه تعارض را برای بیان هر نوع اختالف یا تفاوت، چه در عمل و چه در تفکر، بین افراد و یا بین 

 برم.ر میهایی از افراد به کاگروه

 بیان تفاوت در نظر

 تفاوت در عمل

 تفاوت فردی

 تفاوت بین گروهی

 تنش سالم کند که موفقیت مطلوبی در پی دارد.های سالم در گروه، تعارضی ایجاد میتنش

ها، انتظارات یا ای یکنواخت در نگرشها به گونهدهد که افراد و سازمانتعارض مزمن هنگامی رخ می

ها و احساسات شود. این اختالفات باعث تنشداشته باشند که به طرفین مربوط میمسائلی اختالف 

 (.Yunes, 1996) یابدها افزایش میشود. هر چه اهمیت موضوعات افزایش یابد این تنششدیدی می

 تنش ناسالم

 احساسات شدید

ها و اختالف در نگرش

 انتظارات

کنند، وقتی دو سازمان با یکدیگر مبارزه می گردد.می رهای فردی بهای اجتماعی به تعارضریشه تعارض

هواداران این دو هستند که نزاع و  رسد. در حقیقت، نقطه آغازین آن به تعارض میان دو نفر می

 (.Alviri, 2008) شوندهای جمعی را باعث میتعارض

نزاع و تعارض های 

 جمعی

 .اندمخالفت، نقادی و حتی جنگ اشاره کرده اع،زاز مصادیق و درجات تعارض به مجادله، رقابت، ن

 .در متون دینی نیز اشاره شده است  مصادیق تعارض ذکر شده، تضارب آرا عالوه بر هریک از درجات و

مجادله، رقابت، نزاع، 

مخالفت، نقادی، 

 جنگ، تضارب آرا

ه و تفرق . تفرقمی شودتفرقه تعارضی شدید است که منجر به ایجاد جدایی بین طرفین معارض 

خداوند متعال در موارد مختلف  در قرآن و احادیث در مقابل وحدت و اتحاد به کار رفته است.

 کندو آنان را به اتحاد و اتفاق دعوت می را از تفرقه اجتماعی برحذر داشته است مسلمانان
(Mirzaee, 2011.) 

 تفرقه

 

یفی از مفاهیم در نظر گرفت که از توان مفهوم تعارض را به صورت طبه مطالب فوق، می توجهبا 

پیدا می و به تعارض در کردار خاتمه  می یابدو با تعارض در گفتار ادامه  می شودتعارض در پندار آغاز 
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توان مفاهیم معرف تعارض را در سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض می ،. بنابراینکند

 است:خالصه در زیر شرح داده شدهت د که به صورکربندی در کردار طبقه

و از  است تعارض و اختالفی است که در پندار و افکار افراد بوجود آمدهتعارض در پندار:  -3

اوت در افکار، اختالف گیرد. این تعارض شامل مفاهیم تفها سرچشمه میهای فردی و فطری انسانتفاوت

ست که زمینه بروز تعارض در گفتار و کردار تنش و احساسات شدید است. تعارض در پندار انظر، نفاق، 

 د.کنرا ایجاد می

شود و و از تعارض در تعارض و اختالفی است که در گفتار افراد دیده می تعارض در گفتار: -0

 ، مجادله و انتقاد است.توافق، نصیحت، تضارب آرا داشتننامل گیرد. این مقوله شپندار سرچشمه می

شود ه، تعارض از پندار و گفتار به کردار و رفتار افراد کشیده میدر این مرحل تعارض در کردار: -3

و دربرگیرنده مفاهیم رقابت، کارشکنی، فتنه، مقابله، ستیز و برخورد شدید، نزاع و کشمکش، قتال و جنگ 

. در استو پیامدهای آن نیز شدیدتر  هستنندهای قبل های این مقوله شدیدتر از مقولهباشد. تعارضمی

 ( طبقه بندی مفاهیم تعارض در سه مقوله گفتار، پندار و کردار نشان داده شده است.0) جدول

 
 ها و مفاهیم تعارض: مقوله(1) جدول

له
قو

م
 

 تعارض در کردار تعارض در گفتار تعارض در پندار
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تفاوت در  باها دانست که توان اختالف در پندار، گفتار و کردار میان انسانبنابراین تعارض را می

، یحت، تضارب آراتوافق، نص داشتننید، نظر، نفاق، تنش و احساسات شدها، اختالفافکار و روش

مجادله، انتقاد، رقابت، کارشکنی، فتنه، مقابله، ستیز و برخورد شدید، نزاع و کشمکش،  قتال و جنگ نمود 

 یابد. می
 ب( سطوح تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم

 بر دیدگاه نشان داد که سطوح تعارض در آثار مدیریتی مبتنی نتایج به دست آمده از تحلیل این آثار،

توان با توجه به طرفین درگیر در متفاوت است. این سطوح را می ،از دیدگاه نویسندگان مختلف اسالم،
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(، سطوح مورد نظر در آثار مدیریتی مبتنی بر 1) تعارض در سطوح مختلف مورد توجه قرار داد. در جدول

 است.  دیدگاه اسالم نشان داده شده
 

 از محتوای آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم مدهبدست آ: برخی شواهد (1)جدول 

 مفاهيم از منابع مورد مطالعه استخراج شدهبرخی مفاهيم و نكات کليدی 

بیشتر مورد استفاده قرار )تعارض( این بحث ،در حال حاضر در سه حوزه دانش حقوق، مدیریت و دانش سیاسی

های حقوقی میان گروه های مختلف مورد استفاده قرار رضتعا برای کاستنمبحثی است که  ،. این مقولهگیردمی

 .((Alviri, 2008د گیرمی

 

 میان گروهی

شود و از ساز و کارهایی است که اگر بخواهیم در دانش مدیریت نیز از منظر مدیریتی به این بحث نگریسته می

زرگ بررسی کنیم، این مقوله را در نظر اختالف میان فرد و یا دو گروه با یکدیگر را در مقیاس سازمان کوچک و یا ب

 .((Alviri, 2008ت خواهیم گرف

 میان فردی

 

 میان گروهی

های فردی های اجتماعی به اختالفدهد. ریشه اختالفهای اجتماعی رخ میاختالف گاه میان افراد و گاه میان گروه

 .((Alviri, 2008 گرددباز می

 میان فردی

 میان گروهی

ف به این مبحث ها و مخاصمات سیاسی دو گروه و یا کشور مختلبیشتر برای حل اختالفدانش سیاسی هم  

 .(Alviri, 2008) پردازدمی

 میان فرهنگی

 باترین مرحله آن اختالف و تفاوت دو فرد و یا دو گروه اجتماعی ها مراحلی دارد. اولین و سادهتعارض

و دیگری هستم های مشخص ها و خواستهر، اندیشهدیگران و درک این اختالف است که من فردی با افکا

                         های دیگر؛ یعنی تفاوت درک از خود و درک از دیگرینیز فردی است با افکار و اندیشه
(Alviri, 2008.) 

 میان فردی

 میان گروهی

 

روهی، میان گروهی توان در چهار سطح میان فردی، درون گدست آمده، تعارض را میبنابر نتایج به

 د. کربندی و میان فرهنگی طبقه

: در این سطح از تعارض، طرفین تعارض، افراد هستند. قرآن و روایات به تعارض ميان فردی -3

ده کرها ارائه گیری از آنهای خاصی برای حل و پیشو دستورالعمل الف بین دو یا چند نفر اشاره،اخت

توان از جمله این و برادرانش به وجود آمد را می (یه السالملیوسف )عاست. اختالفاتی که بین حضرت 

 . (Mirzaee, 2011) بشمار آوردها تعارض

موضوع  ی ایجاد شود. درهایدرون گروه نیز ممکن است اختالف تعارض درون گروهی: -0

 درون گروهی بسیار مشهود است. گاهی به رغم برخورداری پیروان یک هایاختالفات عقیدتی، اختالف

های متفاوت و ...، دین از عقاید مشترک، در اثر گذشت زمان و ظهور شبهات نوپدید، برخورد با فرهنگ

های گوناگون درون یک گروه دهد که باعث ظهور فرقههای مذهبی میان پیروان یک دین رخ میشکاف
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(، لیه السالم)ع که به سبب نوع تفسیر از تثلیث و چگونگی حلول الهی در عیسیشود، چناندینی می

 . (Mirzaee, 2011) های گوناگونی همچون: ملکانیه، نسطوریه و یعقوبیه میان مسیحیان ایجاد شده استفرقه

و  به وجود می آیدها تعارض گاهی اوقات میان اهداف و افراد گروه تعارض ميان گروهی: -1

شکل گرفته است.  این حالت تعارض میان گروهی؛ در دهدها را رودرروی یکدیگر قرار میگروه

هایی های این تعارض دانست. همچنین تعارضتوان از نمونههای میان قبایل اوس و خزرج را میتعارض

 شود. دهد، مربوط به این سطح میها رخ میمیان سازمانکه  هایینظیر رقابت

ست. ها و عقاید امیان فرهنگی، اختالف در ارزش هاییکی از اختالف تعارض ميان فرهنگی: -1

ادیان جهت حل این نوع تعارض انجام داده است. در تعارض  )ص( گفت و گوهای بسیاری با پیامبر اکرم

های فرهنگی، میان جوامع و اجتماعات است. میان فرهنگی، علت تعارض تفاوت فرهنگ و ارزش

های میان ارضای از تعتوان به عنوان نمونهرا میپذیرد یان دو ملت و کشور صورت میهایی که متعارض

 فرهنگی ذکر کرد. 

 ض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالمارهای مدیریت تعج( شيوه

های مدیریت تعارض در نیز بیانگر این است که شیوه نظرنتایج به دست آمده از تحلیل منابع مورد 

هایی دارد. تفاوت آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم مانند تعاریف تعارض و سطوح آن، با یکدیگر

های اما بیشتر آثار با توجه به شیوه ،های غربی اشاره دارندهای مورد استفاده در مدلبرخی از آثار به شیوه

( و صحابه، به ارائه مدل و لیهم السالم)ع ( و ائمه معصومینصلی اهلل علیه و آله و سلم) مدیریتی پیامبر اکرم

ریتی مبتنی بر دیدگاه اند. در آثار مدیمطابق با دیدگاه اسالم پرداختهو  ،هایی متفاوت با دیدگاه غربشیوه

گیری از پیش که عبارتند از: کردبندی اصلی تقسیم یتوان به سه شیوههای مدیریتی را میاسالم شیوه

 تعارض، حل و درمان تعارض و استقبال از تعارض.

باشد. با توجه گیری از تعارض میشهای مدیریت تعارض، پییکی از شیوه گيری از تعارض:پيش .3

های مخرب از دیدگاه اسالم، قبل از اینکه ایجاد شوند، به تقسیم تعارض به مخرب و سازنده، از تعارض

گیری از تعارض در آثار ی مدیریت تعارض که بر پیش( شیوه1) د. در جدولکرگیری باید اجتناب و پیش

 رد، ارائه شده است.مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم تأکید دا
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گیری از تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر پیش بدست آمده در مورد: برخی شواهد (1) جدول
 دیدگاه اسالم

 از تعارض( یريگشي)پ تعارض تیریمد یهاوهيش

 د دارد.هایی وجوهای کارکردی و تصادفی، راهو تبدیل آن به تعارضو مزمن های غیرکارکردی جلوگیری از تعارضبرای 

ستفاده ا ،تواند به کارکردی کردن تعارض کمک کند. بنابراین، که نشانگر شورا، نصیحت و تعاون است، میS-N-Tفرمول 

شوند و تبدیل غیرکارکردی و مزمن که غیرسازنده محسوب می یهاگیری از تعارضپیش برای ،از شورا، نصیحت و تعاون

 .(Yunes, 1996)د شوزنده هستند، پیشنهاد میهای کارکردی و تصادفی که ساآن به تعارض

که  استنباط می شود( چنین لیهم السالم()ع )معصومین با استفاده از منبع نورانی وحی، یعنی قرآن و کلمات پیشوایان دینی

تعارض برای رفع یا کاهش تعارض)رفتاری( امری نامطلوب و ناشایست است و مدیریت تعارض چیزی جز مقابله با 

 .(Shafie et al., 2011)ت گیری و درمان( نیسش)پیآن

تعالیم ارزشمندی در زمینه روابط  یاسالم در آموزه های ،ی مخرب و غیرسازنده اندهای رفتارتعارض اینکهبا توجه به 

ر و بروز چنین توان گفت که مجالی برای ظهومؤمنان با یکدیگر وجود دارد که در صورت نهادینه شدن این تعالیم می

تعیین  از: ترین آنها عبارتندوجود دارد که مهمگیری از تعارض های زیادی در زمینه پیشآموزه تعارضی رخ نخواهد داد.

ی ها، وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر، پیمان برادری، اخوت ایمانمرجع قانونی، تغییر ساختار سیاسی جاهلی، پیوند دهنده
(Shafie et al., 2011). 

کار و منابع، عوامل دهی افراد، تقسیم( در مواردی نیز با ایجاد تغییرات در امور سازمانی اهلل علیه و آله و سلملرسول خدا)ص

 (.Noroozi & Alizadeh, 2012) کردندگیری میها پیشساختاری و عوامل سازمانی، از بروز تعارض میان افراد و گروه
( جهت جلوگیری از پیامدهای منفی تعارض، طرحی نو دراندازند. فضای و سلملی اهلل علیه و آله ص) رسول خدابود که الزم 

ای بر داخل، جو شکننده عمومی جامعه همواره بر یک منوال نیست؛ گاه تحت تأثیر عوامل خارجی یا شرایط پدید آمده از

منفی، حتی رفتارهای عادی  های کاذب وشود. در چنین شرایطی، بر اثر مساعد بودن زمینه بروز هیجانجامعه مستولی می

راد جامعه را از فروافتادن در ورطه آگاه با ارائه راهکارهای مؤثر، افممکن است باعث بروز تعارض و اختالف شود. مدیر 

کند با کمترین پیامد منفی، جامعه را به سالمت از این شرایط عبور دهد تا مانع پدید دارد و سعی میها باز میاین هیجان

 (.Ghazi Khani & Hashemian, 2012) دشوهای داخلی ع در میان گروهآمدن نزا
اگر به صورت مناسب و بجا مدیریت  ؛ کهشودتعارض در اسالم اجتناب ناپذیر و بخشی از طبیعت انسانی در نظر گرفته می

گیری از شده است، پیش ( که توسط اقبال یونس ارائهSALAM) . عالوه بر تأکید بر مدلخواهد بودد، مثبت و سودمند شو

 .(Randeree & ElFaramawy, 2010)ت اسهای مدیریت تعارض تعارض نیز یکی از راه

 

های مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم، بنابر آنچه ذکر شد، یکی از شیوه

گیری از پیش یهشیو . به طور خالصه، اقداماتی که دراستهای مخرب و غیرسازنده گیری از تعارضپیش

 ، عبارتند از:کردتعارض در آثار مدیریتی به آن اشاره شده است و باید به آن توجه 



 3131، بهار و تابستان 31پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هفتم، شماره                                    019  

ها، تغییر ساختار سیاسی، اخوت ایمانی، پیمان برادری، وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر، پیوند دهنده

کردی کردن تعارض، صبر، جلوگیری از غیرکار به منظورتعیین مرجع قانونی، شورا، نصیحت و تعاون 

اجتناب، شناسایی عوامل بروز تعارض، وحدت بخشی، شفاف سازی، آگاهی دادن از پیامدهای مخرب 

های اخالقی، تشویق و سفارش به ساز، نشر و توسعه ارزشهای جاهلی تعارضتعارض، مبارزه با ارزش

گیری، ارکت دادن نیروها در تصمیمزا، وضع و ابالغ قوانین و مقررات، مشهمکاری، تنبیه نیروهای تنش

ها، انتصاب مسئول مورد ها، رعایت مساوات میان افراد و گروهرعایت تجانس نیروهای همکار، ادغام گروه

 ها.پذیرش افراد و گروه

های غیرسازنده و مخرب موفقیتی گیری از تعارضپس از اینکه در پیشحل و درمان تعارض:  .2

ای از مدیریت ، به عنوان شیوههاجود آمد، نیاز به درمان و حل تعارضحاصل نشد و این تعارض ها بو

ی مدیریت تعارض که در آثار مدیریتی مبتنی بر ها( شیوه5) تعارض، باید مورد توجه قرار گیرد. در جدول

 ده است.شدیدگاه اسالم بر حل و درمان  تعارض تأکید دارد، ارائه 
 

 
 حل و درمان تعارض( در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم) : شیوه های مدیریت تعارض(1)جدول 

 )حل و درمان تعارض( شيوه های مدیریت تعارض

 گرفتههای متعددی برای میانجیگری در درون نهادهای اسالمی صورت های حل تعارض است. رویهمیانجیگری یکی از راه

( با کمک لی اهلل علیه و آله و سلم)ص نداشت، حضرت محمد است. جایی که هیچ قانونی راجع به میانجیگری در قرآن وجود

                          کراز آیات قرآنی و همچنین با کمک وحی و صالحدید خود بسیاری از مسائل را حل می استدالل خود

(Yildirim, 2002). 
ها ( با فتنهلیه السالم)ع و مدیریت امام علی برخورد البالغه در موردهای موجود در نهجها و حکمتها، خطبهآنچه از نامه

نظیر آن حضرت در مقابله با مسائل و مدیریت تعارض بی شود، حاکی از سبکهای اجتماعی منفی استخراج میوتعارض

 ار(لیه السالمحضرت علی)ع توان فرایند مدیریت تعارضه، میالبالغبا ژرف اندیشی در نهج .باشدمشکالت جامعه اسالمی می

 ت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض،مدیریکرد: بندی مرحله کلی طبقه ، به سههای منفی اجتماعیمقابله با تعارض برای

و  مهمنقشی بسیار موثر،  ،یاد شده یهادر جایگاه خود و در مقابله با تعارض هر یک از این مراحل .مدیریت سخت تعارض

 .(Tabeli et al., 2011)د دارارزشمند 

، انی که دو طرف تعارض تمایل به حل تعارض داشته باشند و موضوع برایشان آن قدر مهم باشد که برایش تالش کنندزم

د های خود  برسنای که هر طرف به طور کامل به خواستهقرآن، همکاری برای حل تعارض است، به گونه یراهکار ارائه شده
(Shokrani et al., 2011). 
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 صفحه قبل از (5ادامه جدول )

م کسانی که در این ای است که این زمینه باید توسط تماتواند در انزوا صورت گیرد. تعارض دارای زمینهمدیریت تعارض نمی

دارد. اگر این گیری وامیای در زمینه مدیریت تعارض، افراد را به موضع، درک شود. نگرش مقابلهنفع هستندزمینه ذی

یابد. برای مدیریت و حل حلی قابل قبول کاهش میرض زودتر اتفاق بیفتد، احتمال رسیدن به راهگیری در فرایند حل تعاموضع

گونه باشد. برای حل داشت و طرف مقابل را تشویق کرد که او هم این ذهنی باز گیری اقدام کرد،ون جهتتعارض باید بد

به روش منظم نگرش نسبت به تعارض و  است. مدل سالم دهشیا مدل مدیریت تعارض ارائه  (SALAM) تعارض، مدل

د                           ای هستنبا فرض اینکه طرفین درپی رسیدن به نتیجه منصفانه ،حرکت به سوی راه حل منصفانه اشاره دارد

(Yunes, 1996). 
به نفع اهداف و از آنها  ،دیریترو را به خوبی مهای پیشها و چالشتعارض مدیریتی آن است که بتوانیم راهکار جدال از نگاه

و جادلهم فرماید:لش وجود دارد، خداوند میگیری و چااز آنجا که در جدال، خصومت و گریبان ،اما برداری کنیم؛خود بهره

 .(Ansari, 2011)د یعنی شیوه جدال باید احسن باش 3بالتی هی احسن
گیرانه و دیگری که یکی جنبه پیش ؛مواجهه با تعارض دست یافتبرای  سازوکارتوان به دو می ،در منابع اسالمی با جستجو

در برخورد با  ایشانتوان دریافت که سیره می (لی اهلل علیه و آله و سلمرسول خدا )صبا توجه به سیره  .جنبه درمانی دارد

های مختلفی به شیوهگیری و درمان نیست. درمان تعارض به معنای رفع و یا کاهش تعارض است که چیزی جز پیش ،تعارض

 .(Shafie et al., 2011)ت های درمان، مصالحه و اصالح رابطه میان افراد اسممکن است انجام شود. یکی از تکنیک
این امکان یست؛ و شمول نجهان، ها با توجه به مفروضات اساسی فرهنگحل تعارض برایرویکرد غربی معتقدند پژوهشگران 

، . همچنینباشدموثرتر از روشهای غربی  ،حل منازعه میان مسلمانان برایمیانجیگری اسالمی های که برخی از شکلوجود دارد 

تواند جایگزین مناسبی برای حل و فصل می، کننداسالمی برای مسلمانانی که در غرب زندگی میمعتقدند که میانجیگری  آنها

 .(Womer, 2009)د باش هنجارهای فرهنگی آنها  و های دینیبا توجه به ارزش هااختالف
 

ه بدر آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم که   های حل تعارضبرخی از شیوه با توجه به جدول باال، 

 عبارتند از: ،توجه دارند های مخرب و غیرسازندهحل تعارض

ون مصالحه و اصالح رابطه میان افراد، تحکیم و بهبود ارتباطات، داشتن ذهنی باز، عمل و حل بد

گیری، بیان نگرش تعارضی و عوامل تعارض، توافق بر سر تعارض موجود، گوش دادن و آموختن جهت

ها، نصیحت، به حداقل رساندن مناطق مخالفت، مدیریت ذهنی شامل توکل، تعقل و تفکر، تدبر و تفاوت

ره، مدیریت زدگی( و تجزیه و تحلیل، مدیریت نرم شامل تفویض اختیار و مذاکشتاب نه )و نگریژرف

از خودگذشتگی، اقدام قاطعانه، همکاری، ، مقابله، مجادله احسن، تضارب آرا وسخت شامل افشاگری 
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رقابت سازنده، ممنوع کردن تحریک دیگران، کنترل اخبار، تنبیه خواص، نابود کردن کانون فتنه، اطالع 

، ساکت کردن، دشمنیته جهت رفع رسانی، بخشش و مدارا، شورآفرینی، تغییر فضا، استفاده از افراد شایس

، تهدید افراد ها، تحریم معاشرت با افراد تعارض آفرینآشتی دادن، حل مسئله، جداکردن غیرخودی

سیاسی  _از صحنه اجتماعی تعارض آفرینافراد  ، جنگ و حذفافراد تعارض آفرین ، تبعیدتعارض آفرین

 میانجیگری. و

های به تعارضدهد؛ نشان میی متعادل نسبت به تعارض دگاهاسالم دیاستقبال از تعارض سازنده:  .1

در معرفی می کند. بعالوه،  گیریپیشرا و راهکار مدیریتی آن  داردمخرب و نامطلوب دیدگاهی منفی 

اگر  ،اما می داند.حل و درمان راهکار مدیریتی را  های مخرب و نامطلوبتعارضرت بروز و وقوع صو

و یا در صورت داشتن  می کند؛ه و مطلوب باشد، اسالم به ایجاد آن توصیه تعارض از دیدگاه اسالم، سازند

ی مدیریت تعارض ( شیوه6) داند. در جدولشرایط استفاده از آن، مسلمانان را مجاز به استفاده از آن می

 .ده استشکه در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم بر استقبال از تعارض سازنده تأکید دارد، ارائه 

 
های مدیریت تعارض )استقبال از تعارض سازنده( در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه : شیوه(9)جدول 

 اسالم
 )استقبال از تعارض سازنده( های مدیریت تعارضشيوه

ان ( برخی اوقات با مشارکت دادن اصحاب، زمینه را برای اظهار نظر و بیلی اهلل علیه و آله و سلم)ص پیامبر گرامی اسالم

گزیدند. ر اکثریت را برمیآن حضرت نظ ،ی دو نظر مخالف بودارائهمشارکت ی نتیجه. اگر ندکردها فراهم میدیدگاه

گیری مشارکتی باعث کردند. اساسا تصمیم، خود زمینه اختالف را ایجاد و سپس آن را مدیریت میپیامبر برخی اوقات

انچه مدیریت خوبی آن را هدایت کند از مقبولیت باالیی برخوردار د، ولی چنشوایجاد اختالف و در مواردی تنش می

 .(Shafie et al., 2011)د               شخواهد 
رسد جواز قتال و مقاتله در برخی آیات به معنای صحه گذاردن بر ماهیت تنازعی رابطه بین جوامع انسانی نیست. به نظر می

توانند نسبت به قتال دست بزنند که مورد ط است و مسلمانان در شرایطی میکه این مجوز در چنین آیاتی، جوازی مشرو

تعدی قرار گرفته باشند. قتال به معنای آن است که شخصی قصد کشتن کسی را کند، که او قصد کشتن وی را دارد، و در 

چنین قتالی عبادت  وباشد، الی کلمه توحید تگیرنده، اقامه دین و اعراه خدا بودن این عمل به این است که غرض تصمیم

                                       ناست که باید با نیت انجام شود، و آن نیت عبارت است از رضای خدا و تقرب به او نه استیال بر اموال مردم و ناموس آنا

(Salimi, 2011). 
های صحیح، شناخت اشتباهات، رشد و خالقیت یشهتواند منجر به ایجاد اندهایی که مینظرها و تعارضاختالف بیانبرای 

و ... در فضایی مناسب  تضارب آرا جادله، رقابت سازنده،توان از طریق مسازمان و جلوگیری از ظلم و ستم و ... شود، می

 .(Mirzaee, 2011)د اقدام کر
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 ارضهای مدیریت تعهای سازنده و غیر سازنده، مفاهیم تعارض و شیوه(: تعارض9جدول )

 
)شيوه مدیریتی:  تعارض سازنده

 (استقبال از تعارض

)شيوه مدیریتی: ده تعارض غيرسازن

 گيری، حل و درمان (پيش

تعارض در 

 پندار

  تفاوت در افکار

  اختالف نظر

 نفاق 

 تنش و احساسات شدید 

تعارض در 

 گفتار

 توافق نداشتن 

  انتقاد

  تضارب آرا

 یر احسنمجادله غ مجادله احسن

 خصومت به ناحق خصومت به حق

تعارض در 

 کردار

 رقابت ناسالم رقابت سالم

 کارشکنی 

 فتنه 

 مقابله 

 ستیز و برخورد شدید حقدفاع از  به منظورستیز و برخورد 

 نزاع و کشمکش 

جنگ و قتال)با در نظرگرفتن شرایط 

 اسالم(

جنگ و قتال)بدون در نظرگرفتن شرایط 

 (اسالم

 

به  هاکه در آن ،های مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه مکتب اسالمشیوه بنابراین،

، کنند و یا در صورت داشتن شرایطهای مطلوب و سازنده را ایجاد مسلمانان توصیه شده است تعارض

، نهی از منکر، نصیحت، فامر به معرو، عبارتند از: هستند تعارض های مطلوب و سازندهبه استفاده از مجاز 

گیری مشارکتی، مجادله احسن، خصومت به حق، رقابت ، ایجاد زمینه اختالف برای تصمیمتضارب آرا

با ) و به قصد دفاع دتعرض قرار گرفتنمورد توسط آنها )سازنده(، جنگ و قتال با کافران هنگامی که  سالم

 رضای خدا و تقرب به او(. نیت

بندی کرد: الف( طبقه مدیریت تعارض را در سه مقوله کلیهای توان شیوهمیگفته، بنابر مطالب پیش

 ، ب( حل و درمان تعارض و پ( استقبال از تعارض سازنده. از تعارض گیری و اجتنابپیش
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که از دیدگاه اسالم،  هایی: برای جلوگیری از بروز تعارضگيری و اجتناب از تعارضالف( پيش

است. گیری و اجتناب از تعارض ، پیشراه حلترین هزینهکمو بهترین  مخرب و غیرسازنده هستند،

 نگری باشد. ، از خودگذشتگی، توکل، تدبر و ژرفتواند شامل اجتناب، صبر، عفوگیری میپیش

و غیرسازنده، مثمر ثمر واقع  مخرب یهاگیری از تعارضپس از اینکه پیش ب( حل و درمان تعارض:

یروی از احکام خداوند، ، افشاگری، پانجیگری، همکاری، مصالحه و اصالحنظیر می هایی، باید با روشنشد

 د.کربه حل و فصل آن اقدام  ،، مجادله و حتی مقابلهتضارب آرا

های مطلوب و سازنده را باید ایجاد از دیدگاه اسالم، افراد تعارض پ( استقبال از تعارض سازنده:

باشند، مانند رقابت سالم، ها نیز میجاز به استفاده از برخی از تعارضو یا با در نظر گرفتن شرایط، م ؛ندکن

 ، امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت، خصومت به حق و حتی گاهی جنگ.تضارب آرا

و در ، گیری و اجتنابپیشدر ابتدا های مخرب و غیرسازنده، تعارض در موردراهکار مدیریتی 

های سازنده و مطلوب، راهکار مدیریتی اسالم، استقبال از تعارض . اما برایآنها استحل ، صورت بروز

 . آنها است

 

 گيرینتيجهبحث و 

های مدیریت تعارض در آثار و شیوهتعارض سطوح بررسی یابی تعارض، هدف پژوهش، مفهوم 

فاده . برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیل محتوا استاستمدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسالم 

مدیریت، روابط انسانی و ی دربارهکه  تشکیل دادند و مقاله کتاب 33 هش راد. جامعه آماری این پژوش

رفتارسازمانی براساس دیدگاه اسالم و پس از انقالب اسالمی ایران، در داخل و خارج کشور به وسیله 

یج حاصل از پژوهش بیان نتا. و در دسترس پژوهشگر قرار داشتند شده اند،پژوهشگران مسلمان نگارش 

 تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض در کردارتوان در سه مقوله اصلی کند که مفهوم تعارض را میمی

گيری از تعارض، حل و درمان تعارض و پيشبه سه شیوه کلی  نیز های مدیریت تعارضد. شیوهکربندی تقسیم

به که معتقد است تعارض  3ت. برخالف دیدگاه رابرت اونزاس بندی شدهطبقه استقبال از تعارض سازنده

نه خوب است و نه بد، بلکه خنثی است و تأثیر تعارض بر سازمان تا حد وسیعی وابسته به  خودی خود

، سازنده و غیرسازنده (Niknami; Moshfeghi & Moshafeghi, 2008) چگونگی برخورد با آن است

________________________________________________________________ 
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     001                                      ه اسالم مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگا

جه به دارا بودن شرایطی مانند نیت، توانایی استفاده از تعارض سازنده و بودن تعارض از دیدگاه اسالم با تو

د شومیاستفاده  ی در برخورد با آناز شیوه مدیریتی خاص ،با توجه به نوع تعارض ؛ وده استش... مشخص 

به چهار  مورد بررسی آثار، سطوح تعارض در همچنین است.( ارائه شده7که به صورت خالصه در جدول )

با توجه به اینکه هر یک از . دنشومی تقسیم ميان فردی، درون گروهی، ميان گروهی و ميان فرهنگیسطح 

رض با توجه به مفاهیم مقدور تواند در چند سطح به وقوع بپیوندد، ارائه سطوح تعامفاهیم تعارض می

های ن و همچنین شیوه( با توجه به مفاهیم، سازنده و غیرسازنده بود7) به ارائه جدول ،بنابراین نیست.

 د.شمدیریت تعارض بسنده 
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