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 تعارض:برخی بایدها و نبایدها در مورد مدیریت 

 الف( بایدها

حتما باید به دقت بررسی کنید که سازمان شما چگونه به تعارض نگاه می کند. ) اگر سازمان  .1

سنتی باشد می گوید تعارض بد است. اگر سازمان بر منابع انسانی تمرکز داشته باشد می گوید 

 حد متوسط باشد(تعارض را به حداقل برسانید. اگر تعامل گرایی باشد می گوید باید تعارض در 

حتما باید بتوانید تشخیص دهید که تعارض به احتمال زیاد وقتی سودمند است که ساختار  .2

سازمان ارگانیک باشد. در ساختار مکانیکی تعارض سم است. هر کدام از دیدگاه ها با توجه به 

 شرایط آن نحوه برخوردش با تعارض فرق می کند.

، باید با شرایط موجود در سازمان جهت پیاده سازی فنونی که شما در تئوری یاد می گیرید .3

 متناسب سازی کنید.

 ب( نبایدها

 . هیچ وقت فکر نکنید که شما می توانید هر نوع تعارض را از بین ببرید.1

 . اینطور فکر نکنید که هر تعارضی بد است.2

ا خوب عمل کرده . اگر دیدید در یک واحد همه باهم هماهنگ هستند، خیال نکنید که مدیریت آنج3

 است. بلکه آنها به خوبی باهم به توافق رسیده اند تا به منافع خودشان برسند.
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 نشان دهنده رابطه تعارض و عملکرد

سطح تعارض کم است یا اصال تعارض وجود ندارد. این نوع تعارض را می گویند  Aدر نقطه  -1

یژگیهایی را دارد: در این سازمان خالقیت وجود ندارد تعارض ناسودمند. سازمانی که اینچنین و

 و نمیتواند خودش را با تغییرات وفق دهد و سطح عملکردش هم پایین است.

: نقطه تعارض در حد بهینه است. ویژگیهای سازمانی که تعارض آن در حد متوسط Bنقطه  -2

عملکرد او هم  : یک سازمان زنده است، از خود انتقاد می کند و نوآور است و سطحاست

 عالیست.

: تعارض بسیار باالست. از هم گسیختگی، آشوبناک، روحیه همکاری وجود ندارد و Cنقطه  -3

 عملکرد ضعیف

 

 

 173اسالید 
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 آیا نیاز است که اختالفات سلیقه ای ایجاد کنید؟ در شرایط زیر باید اختالف سلیقه ایجاد کنید

 جمع شده اند؟ آیا یک عده بله قربان گو در سازمان دور شما -1

 آیا یک عده که نظرات خودشان را از شما پنهان می کنند در سازمان وجود دارند؟ -2

آیا بیش از اندازه تمرکز توسط تصمیم گیرندگان است؟ که این حد از تمرکز سالمت سازمان را  -3

 به خطر می اندازد.

و یکدست آیا مدیران باورشان این است کمال مطلوب این است که واحدشان همه یکصدا  -4

 باشند؟

اگر تصمیم گیرنده بخواهد تصمیمی بگیرد که هیچ کس ناراحت نشود؛ این نشدنی است. شما  -5

باید سعی کنید که اهداف را باهم همسو کنید. در حالتی که تصمیمی گرفته می شود که 

 هیچکس از آن ناراضی نیست باید اختالف سلیقه ایجاد کنیم.

 ی نباشد و محبوبیت مالک برتری باشد. اگر در سازمان شایستگی مالک برتر -6

 آیا مدیران به صورت غیر عادی به دنبال این هستند که همه به اجماع برسند؟ -7

 ه صورت غیر عادی در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهند؟آیا کارکنان ب  -8

 اگر ایده های نو در سازمان نیست باید اختالف نظر ایجاد کنید -9

 نیست از ان خروج کند. اگر در سازمان هیچکس حاضر -10
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 تکنیک های ایجاد اختالف سلیقه

 الف( روش های شیطنت آمیز؛ مراحل : 

 یک طرحی پیشنهاد میشود -1

یک عده با آن پیشنهاد مخالفت عمدی )صوری( میکنند. )نقش بازی میکنند ولی در واقع  -2

 مخالف نیستند.(

 این انتقادات را به تصمیم گیرنده اصلی میدهند. -3
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غیر از آن انتقادات برخی افراد دیگر آن را نقد می کنند، برخی هم مقاومت میکنند و واکنش  -4

های احساسی نشان می دهند، همه این اطالعات جمع آوری شده و به تصمیم گیرنده داده می 

 شود.

تصمیم گیرنده با توجه به اطالعات بدست آمده تصمیم گیری می گیرد که با توجه به مقاومت  -5

 نقدهای صورت گرفته طرح را اجرا می کند/ اصالح میکند/ کنار میگذارد.و 

 پیگیری مستمر تا انتها -6

 ب( روش جدلی؛ مراحل:

 یک طرحی پیشنهاد می شود -1

 تحلیل حداقلی محیطی انجام شده و پیش فرض های طرح عنوان می گردد -2

طرح با دو پیش فرض  2میشود. یک طرح دقیقا مخالف طرح قبلی با پیش فرضهای مخالف آن ارائه -3

 متفاوت

 مناظره بین دو طرف ارائه کننده طرح-4

افراد مناظره را می بینند و نتیجه گیری میکنند که یکی را بپذیرند، دو طرح را تلفیق کنند، -5

 هیچکدام را در نظر نگیرند.

 بعد از تصمیم گیری باید پیگیری تا اجرا انجام شود.-6
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 :محور 2 بر اساس

 محور اول: چقدر افراد بر سر منافعی که باهم اختالف، مصمم اند به اهداف خود برسند.

 محور دوم: روحیه همکاری

استراتژی اجتناب: افراد هم اقبالی برای حل اختالف ندارند و روحیه همکاری هم ندارند. در این  .1

بها نمی دهند و خیلی وارد حل حالت از استراتژی اجتناب استفاده میکنند. )به این اختالف 

 نمیشوند و کامال بی طرف باقی می مانند.برایشان خیلی اهمیت ندارد(

. استراتژی رقابت: دو طرف می خواهند به خواسته هایشان برسند ولی روحیه همکاری ندارند .2

در این حالت افراد به رقابت متوسل میشوند. در اینجا رقابت به این معناست که هرکسی به 

 بال این است که خودش برنده شود و دیگری ببازد، دعوای برد و باخت است.دن

مصالحه: هرکدام از طرفین یک سری امتیازات بدهد تا طرف مقابل بیخیال شود. بخشی از  .3

 نیازهای طرفین برطرف می شود نه همه نیازها؛ راه حل رضایت بخش است نه بهینه
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خیلی برای رسیدن به خواسته هایشان مصمم نرمش و سازش: وقتی روحیه همکاری باالست،  .4

 نیستند. نرمش نشان دادن بر سر اختالفات برای حل ظاهری اختالفات

همکاری مبتنی بر اعتماد: هر دو طرف میخواهند به خواسته هایشان برسند و همکاری  .5

باالست/ سعی میکنند اختالفات را باهم حل کنند تا دو طرف به خواسته هایشان برسند. 

 برد است.-اتژی برداستر

 

 176اسالید 

 

 پنج سبک قبلی را بر طبق خودخواهی و دیگران خواهی تقسیم بندی کرده است.
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 کجاها باید رقابت ایجاد کنیم؟الف( 
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 هروقت یک اقدام سریع و ضروری الزم باشد. .1

 روی موضوعات مهمی که اقدامات غیر متداول نیاز دارد. .2

 سازمان بر میگردد. موضوعاتی که به سالمت .3

بر علیه افرادی که از رفتار غیر رقابتی سوء استفاده می کنند. )ساختار بوروکراتیک افراد ناالیق  .4

 را در پست های کلیدی قرار می دهد.(

 

 ب( کجاها باید همکاری مبتنی بر اعتماد ایجاد کنیم؟

خواسته های خودتان و هم . وقتی که شما میخواهید یک راه حل تلفیقی بدست آورید. )هم 1

 به خواسته های طرف مقابلتان برسید(

. کسی که سواد خوبی دارد ولی قدرت بیان درستی ندارد. باید همکاری مبتنی بر اعتماد تا 2

 بتوانید نظرات او را هم بشنوید.

 نظری که از دو دیدگاه مختلف به یک موضوع می نگرند را تلفیق کنید. 2. شما میخواهید 3

 ما میخواهید تصمیم گیری به اجماع برسد تا همه به آن متعهد شوند.. ش4

. اگر کسی با سبک عصبانیت آمده باشد، برای کاهی عصبانیت او باید از همکاری مبتنی 5

 براعتماد استفاده کنید.

 

 178اسالید 

 

 ج( استراتژی اجتناب

 اجتناب )کجاها باید از استراتژی اجتناب استفاده کنیم؟(

 موضوع جزئی باشد و خیلی اهمیت نداشته باشد. وقتی یک .1

وقتی در یک شورایی باشید که همه موافق اند و شما مخالفید و هیچ شانسی برای تغییر نظر  .2

 آنها ندارید. البته موضوع هم خیلی جدی نیست.

 یک مسئله است که اگر شما آن را مطرح کنید طرف مقابلتان رابطه خود را قطع میکند. .3

عصبانی هستند، میتوان هم از استراتژی همکاری و هم از استراتژی اجتناب  وقتی دو طرف .4

 استفاده کرد تا احساسات طرفیت کاهش پیدا کند.
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در جایی که مثال در جلسه ای اطالعاتی کافی ندارید، باید از اجتناب استفاده کنید تا اطالعات  .5

 کافی بدست آورید.

دیگر هم هستند که بهتر از شما بر شا مخالفان  وقتی که شما در کی موضوع مخالفید و عالوه .6

 مخالفت خودشان را ابراز میکنند. نیازی نیست شما وارد شوید و چهره خودتان را خراب کنید.

 در دعواهایی که اصل آن جای دیگر است و آن موضوع چاری بهانه است. .7

 

 ی بدهد تا مسئله حل شود.: استراتژی است که هر یک از طرفیت باید یک امتیازد( استراتژی مصالحه

 . برای شما مهم است موضوع و هدف. ولی رابطه با اهمیت تر است. مصالحه کنید تا رابطه حفظ شود.1

 . با کسی اختالف دارید که قدرت او با شما یکسان است.2

 . وقتی موضوعات پیچیده میشود و میخواهید موقتا موضوع را حل کنید.3

 هستید و مسئله خیلی با اهمیت نیست.. وقتی تحت فشار زمان 4

 . اگر شما نتوانید رقبت کنید یا همکاری مبتنی بر اعتماد داشته باشید.5

 179اسالید 

 

 تعارض میان گروهی

 علل تعارض میان گروهی:

 به هم وابستگی کارها .1

 اهداف با هم ناسازگارند. .2

 استفاده از تهدید .3

 تعامالت میان گروهی .4

 نگرش برد و باختی .5
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 تبعات و تاثیرات تعارض

 تبعات و تاثیرات تعارض در داخل گروه: 

 انسجام درونی باال می رود. .1

 وفاداری افراد به گروه هم باال می رود. .2

 سبک رهبری اقتدار مآب می شود. .3

 تک تک افراد خودشان را ارزیابی میکنند )تشدید خود ارزیابی( .4

 تبعات تعارض بین گروهی:

 میشود تعامالشان کم .1

 ادراکاتشان تحریف میشود )رقیب خود را نادان می پندارند( .2

 دید کلیشه ای منفی نسبت به یکدیگر .3
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 فشار روانی
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وقتی فرد با سازمان در جای مناسب خودشان قرار نگیرند، نتیجه این میشود که فشار روانی ایجاد 

 میگردد.

برای سازمان داد، سوء استفاده از وجود، افزایش غیبت وقتی فشار روانی ایجاد شود: پیامدهای منفی 

 کارکنان، افزایش ترک خدمت

  182اسالید 

 

فرصت یا تقاضا  محدودیت، استرس چیست؟ استرس یک وضعیت پویایی است که فرد با یک وضعیت،

. هم عدم نتیجه را هم نمیداند چه میشود مواجه میشود که که مربوط میشود به خواسته هایش

 ان دارد و هم برای فرد مهم است که برسد به هدفشاطمین

 محدودیت: هر عاملی که مانع شود از اینکه فرد به خواسته هایش برسد. 

 تقاضا: وقتی میخواهید به چیزی برسید باید یک چیز را از دست بدهید.
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 دردسرهای روزانه ناشی از استرس

 دردسرهای خانگی: وقتی میخواهد برود خرید .1

 وقتی در فشار زمان قرار میگیرد. مثل شب امتحان .2

 دردسرهای مربوط به مسائل درونی: رنج بردن از تنهایی .3

 دردسرهایی که در محیط است: سر وصدا و ... .4

 مسئولیت مالی داشتن: بدهی .5
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بیشترین عاملی است که ایجاد « گسیختگی»که  مدیر را مورد مطالعه قرار دادند و فهمیدند 315

 استرس می کند.

 عوامل ایجاد استرس:

 گسیختگی .1

 تعارض در نقش )تعداد نقش ها زیاد باشد.( .2

 گرانباری کار .3

 اگر بخوهید وقتتان را مدیریت کنید .4

 رفتارهای سیاسی در سازمان .5

 تنظیم برنامه ها برای رسیدن به کارهای شخصی .6

 پاسخگویی .7

 کسی را اخراج کنیدوقتی بخواهید  .8

 وقتی بخواهید کسی را تنبیه کنید .9

 ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و خانوادگی .10

 مرور و قضاوت عملکرد یک فرد .11

 ابهام در نقش .12

 جبران خدمات .13

 مصاحبه افراد برای استخدام .14

 اضافه کاری .15

 سر و کله زدن با بودجه .16

 کار با کامپیوتر .17

 مسافرت .18

 مسئولیت دیگران .19
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 فشارزا:عوامل 

در سطح فردی: گرانباری نقش: نقشهای متعدد تعارض در نقش، ابهام در نقش، مسئولیت  .1

 دیگران

در سطح گروه: رفتار مدیر گروه، کار با گروهی که انسجام رفتار ندارند. خود اعضای گروه باهم  .2

 دارد.اختالف دارند، اگر نقشی در گروه به شما بدهند که با منصب شما در سازمان سازگاری ن

در سطح سازمان: چه جوی در سازمان حاکم است )مخرب یا سازنده(، تکنولوژی در چه سطح  .3

 است، سبک مدیریت چیست؟ ساختار سازمان چگونه است؟

درسطح خارج از سازمان: به خانواده مربوط میشود. وضعیت مالی فرد خراب است، عدم تحرک  .4

 از زندگی(فرد، کیفیت زندگی )ناشی از رضایت شغلی و رضایت 

انسان های ویژگی های متفاوتی دارند: از نظر سنی، جنسیت، حساسیت در برابر مشکالت، رژیم غذایی، 

 حمایت های اجتماعی، نحوه انطباق با شرایط، شخصیت انسانها

عوامل استرس زا با توجه به ویژگی های افراد متفاوت، تاثیرات متفاوتی روی انها دارند. روی بعضی 

 بیشتر اثر میگذارند و روی بعضی کمترافراد 
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