
 مدیریت تعارض

تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان است. مروری 

نشان میدهد که  گذرا و سطحی بر رویدادهای تاریخی

سته ترین وجوه مهمترین و برجچگونه تعارض یکی از

ها همیشه برای انتخاب انسان دهد.زندگی را تشکیل می

میان دو مسیر، دو خواسته یا دو هدف دچار مشکل 

این که کدام راه بهتر است، کدام مسیر بازده اند. بوده

بیشتر و خطر کمتر دارد یا حتی کدام روش را بیشتر 

دوست دارند چالشی است که با آن درگیر هستیم. از 

های مسیر آنجا که هر مسیری را انتخاب کنیم منفعت

دهیم، پس این چالش گاهی برای دیگر را از دست می

بود. به این حالت آور خواهد ما دردناک و استرس

های متضاد عاطفی و سخت ناشی از تنش بین خواسته

های مقابله با این چالش، و متناقض، تعارض و به روش

 .شودمدیریت تعارض گفته می

 کارکردهای مثبت تعارض 

  تا زمانی که اختالف نظر به تعارض تبدیل نشود، بسیاری

و  مانندو مبهم می نامفهومها از موضوعات و اختالف

 .شوندآشکار نمی

  حتی همیشه( اختالف نظرها برای مدت طوالنی )وگاهی

ها را جدی شوند. اگر اختالفمانند و حل نمیباقی می

ها را به عنوان مصداقی از تعارض، بررسی و بگیریم و آن

مدیریت کنیم، این احتمال وجود دارد که بتوان اختالف 

 .ای و برای همیشه حل کردرا به شکل ریشه

 از همواره اگر. است خشمه تعارض، چیزی شبیه تخلی 

ز تعارض اجتناب کنیم، ممکن است خشم ناشی از برو

ها، پنهان باقی بماند و به شکلی هدیدگا تفاوت

 .بروز کند کنندهکنترل و نگرانغیرقابل

 زهای فردی و چه نیازهای سازمانی()چه نیا برخی نیازها 

های مانند. تعارضمی قیها پنهان و دور از چشم بامدت

کنند این نیازها دیده و شنیده جدی گاهی کمک می

  .شده و جدی گرفته شوند

  اگر تعارض به شکل هوشمندانه مدیریت شود و از حد

به در نرود، فضایی برای تعامل و متمرکز شدن روی 

 .اهداف مشترک ایجاد خواهد کرد

                                                   راهکارهای مدیریت تعارض

تعارض به خودی خود به طورکلی می توانیم بگوییم 

اما اگر مدیریت تعارض به درستی  ،ساز نیستمشکل

 .صورت نگیرد، دردسرساز خواهد بود

 وفق دادن

  که یکی از طرفین، افتد اتفاق می وفق دادن زمانی

بخش بزرگی از آن( صرف اختالف از خواسته خود )یا 

راهکار وفق دادن  .نظر می کند که صلح برقرار شود

زمانی ارزشمند و سالم است که یکی از طرفین متوجه 

و بخواهد جلوی اختالف بیشتر  اشتباه خود شده باشد،

به بیان بهتر، در این شرایط او می پذیرد که . را بگیرد

یا اینکه  .حق با او نبوده و بیش از آن پافشاری نمی کند

تعارض از حق خود  پایان دادنیکی از طرفین برای 

و به نفع طرف دیگر کنار می رود؛ زیرا  کوتاه می آید،

چنین افرادی  .تمایل دارد صلح و آرامش برقرار شود

 .ی خواهند با کل گروه همکاری کنندنیت خیر دارند و م

 همکاری 

ر دو طرف به یک همکاری زمانی قابل اجراست که ه

در این حالت  .باشند کردن مسئله رفع اندازه مشتاق

تا هم  باید راه حلی پیدا شود که مورد توافق همه باشد

ی انتظارات طرف مقابل ی انتظارات شما و هم همههمه

هرچند این راهکار در نهایت نتایج به  .را برطرف کند

مراتب بهتری به همراه دارد اما زمان و انرژی زیادی را 

 .می کندهم طلب 

 رقابت 

رقابت راهکاری است که در آن یک نفر برنده و طرف 

افراد تهاجمی معموال از این  .مقابل بازنده می شود

در این حالت راه برای تعامالت  راهکار استفاده می کنند

 .سازنده یا تصمیم گیری مشترک بسته می شود



البته زمانی که یکی از طرفین تعارض )در حالتی که در 

حرف و  ه برابر با طرف مقابل باشد( احساس کند،جایگا

نقطه نظر او نادیده گرفته می شود، ممکن است حالت 

استفاده از هر کدام از .تهاجمی و رقابتی به خود بگیرد

این راهکارها در جای مناسب خود، به هوشیاری و البته 

به طور مثال، شما معموال نمی توانید . تجربه نیاز دارد

 ر باالدست خود تهاجم نشان بدهید،در برابر مدی

یا خود را نسبت به بی مسئولیتی همیشگی یکی از 

 .کارکنان وفق دهید

 جتناب کردنا

             زمانی که شخص از اختالف پیش آمده اجتناب 

او با  .می کند، در حقیقت روی آن سرپوش می گذارد

به تاخیر انداختن یا نادیده گرفتن مسائل امیدوار است 

افرادی  .که آنها خود به خود و به مرور زمان حل بشوند

که اغلب از اختالفات و تضادها اجتناب می کنند یا 

پایینی دارند یا در موضع ضعف قرار  اعتماد به نفس

از اوقات  در واقع در طی فرایند اجتناب، خیلی .دارند

ای به وجود آمده است حتی طرف مقابل از اینکه مسئله

شود. به عنوان مثال ممکن است دوست ما مطلع نمی

گاه متوجه نشود تاخیر او ما را دلخور کرده است یا هیچ

 .اصال فراموش کند که تاخیری هم داشته است

 

  حهصالم

پذیریم ما می تعارض حل راهکارهای از  در این راهکار

هایمان را برآورده کنیم و ی خواستهتوانیم همهکه نمی

در عین حال موضوع ارتباط نیز برایمان دارای اهمیت 

شویم از بعضی است. به همین دلیل است که حاضر می

پوشی کنیم. البته ها و مواضع خودمان چشماز خواسته

م با توجه به اینکه هم چنان موضوع تعارض برایمان مه

است، انتظار داریم که طرف مقابل هم از بخشی از 

پوشی کند و به همین دلیل است هایش چشمخواسته

 .دهدکه در این راهکار، بین طرفین تعامل رخ می

                                          

 سمیه طیاری                                          
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