
منابع تعارض در سازمان ها و روش هاي حل تعارض

 

  

چكيده

 

  

زندگي گروهي از نقطه نظر روحيهاي ذاتي  ويژگي

 

اين . اجتماعي شامل هر دو جنبه مثبت و منفي مي باشند-
بسياري از متخصصان معتقدند كه . ويژگي ها هم مي توانند باعث آشفتگي يا پيشرفت و جدايي يا اتصال گردند

زماني بدون تعارض و ما مي توانيم بگوييم كه هيچ سا. مديريت تعارض همانند ساير وظايف مديريتي اهميت دارد
از طريق مقاله حاضر تالش مي كند تا اخالقياتي را شناسايي نمايد كه . هيچ گروه اجتماعي بدون مجادله وجود ندارد

آن ها تعارض ها از بين مي رود و همچنين استراتژي هاي مختلفي را براي رفع تعارض بر مبناي تحليل هزينه هاي 
. سازمان ارائه دهدايجاد شده توسط تعارض ها در سطح 
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عصبانيت، خصومت، مقاومت، پرخاش و همچنين : تعارض دربرگيرنده يك سري از حاالت عاطفي انساني نظير
اقل دو نفر با هم در حال از طرف ديگر، زماني كه حد. انواع تعامالت خصمانه و مقابله گرانه شامل رقابت مي باشد

عليرغم همه اين ها تعداد اندكي از افراد مي دانند . تعاملندف محيط كافي براي ظهور و پيشرفت تعارض وجود دارد
تعارض نشان دهنده يك فرايند خصومت و مفابله بين افراد يا گروه هاي مختلف مي باشد . كه تعارض واقعاً چيست

: تعارض را به اين صورت تعريف نمود ۱۹۶۷وبستر در سال . خود را دنبال مي كنندزمانيكه هر يك از آن ها منافع 
بايد دقت نمود كه تعارض بين گروهي . »مخالفت، جنگ، درگيري و تقابل، تنش عاطفي ايجاد شده توسط افراد«

صطالح تعارض ا. تنها زماني به وجود مي آيد كه گروه ها از يكديگر مستقل بوده و با هم اختالف داشته باشند
اين . تمامي اشكال نافرماني را دربر مي گيرد و از ناسازگاري بين افراد، گروه ها و سازمان ها ناشي مي گردد

:اصطالح دربرگيرنده موارد زير است

 

  

 

حاالت تعارض -

 

  

 

 )خصومت، ناكامي، دلواپسي، عصبانيت(عاطفي افراد حاالت  -

 

 )آگاهي از حاالت تعارض(حاالت شناختي  -

 

مسائل خصوصي، عدم ناديده گرفتن از مقاومت بي اراده در مقابل حمالت مشخص، (حاالت رفتاري  -
 )تحقير

 

   


