
 

 

تعارض منابع شناسایی  
 تعارض چیست؟

تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره موضوعات اساسی مربوط به سازمان یا با هم 

 دهند.یتوافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان م

 تعارض به عدم توافق، مخالفت، یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه اشاره دارد.  د:گویمیکابانوف 

قعیت اجتماعی و منشاء آن را کمیابی منابع، مو نامندلفت یا تعامل خصمانه را تعارض میرابینز نیز هر نوع مخا

 .داندهای ارزشی متفاوت میقدرت یا نظام

 
 تعارض مدیریت

 کار این که نیست تعارض حذف هدف ،مشخص طور به ؟ کنندمی کار چه تعارض رخداد هنگام بزرگ مدیران

 مشارکت زیان و عملکرد بالقوه مضرات که است ایگونه به تعارض مدیریت ،هدف بلکه است ممکن غیر

 . یابد کاهش کارمندان

 که طور همان یعنی. شود تعیین آن منبع تا است تعارض موقعیت شناخت توانایی مسیر این در مهم گام

 اشتباه مدیریت معنای به کار این انجام. گیرد صورت شناخت بدون اقدامی با درمان هیچ نباید ،مشخص است

 .است مسئله

 

تعارض منابع شناسایی  
 محور رابطه تعارضات. ایرابطه یا است ایوظیفه تعارض آیا که است این تعارضات درک برای اولیه شناخت

 . باشد شدید تواندمی

 منازعاتن آ شدن بدتر یا جلسات خوردن هم بر باعث اغلب و دهندمی رخ نفر چند یا دو بین تعارضات این

 مورد در یمنازعات ،تعارضات نیا ،شودیم رشیپذ قدرت ،هاحل راه مورد در یکل طور به هاطرف و است یارابطه



 

 

 کیتحر یادیز احساسات که ییساختارها در اغلب و است تنفر احساس با هایدادخواه ،زدن اتهام مثل ییزهایچ

 .کندیم دایپ بروز ،شوندیم

 کردن جدا آن یبرا حل راه نیبهتر و شودیم خارج ریمد یگریانجیم طهیح از مواقع یبعض یارابطه تعارض

  .است متعارض یهاطرف

 
 نه و موارد شتریب در. است رقابت منابع ای منافع ،گزارشات ،نظرها درباره بحث ،یاوظیفه تعارضات ،مقابل در

 .کرد تیهدا حیصح یاوهیش به را تعارضات نیا توانیم ،شهیهم

ها به طور ای است و طرفر منازعات رابطهد موجود احساسات از تر مالیم احساسات ،یتعارضات نیچن شتریب در

 .دارند یشتربی ها، قدرت پذیرشکلی در مورد راه حل

 هایی برای شناسایی تعارضپرسش
 :است آن یاصل منابع بروز یبرا یعالمت و تعارض ییشناسا یبرا یمناسب شروع نقطه ریز پرسش چند

 ؟( یاطالعات) دارند یدسترس یکسانی اطالعات به ،ریدرگ یهاطرف ایآ 

 ؟ (یادراک) کنندیم درک متفاوت طور به را موجود اطالعات ،ریدرگ یهاطرف ایآ 

 ؟( ینقش) دارند قرار سازمان در خود یهانقش ریتأث تحت ،ریدرگ یهاطرف ایآ 

 ؟( یطیمح) دارد وجود ریدرگ یهاطرف یبرا یطیمح تیموفق عوامل چه 

 ؟( یفرد) دارد یریتأث چه منازعه در کنندگان منازعه یفرد یتفاوتها 

 

 هاهای تعارض با موقعیتسازگار کردن سبک
 که دارند وجود یادیز یراهبردها و هاسبک. ندارد وجود هاتیموقع همه در تعارض تیریمد وهیش نیبهتر

 .دارد آن عوامل تنوع به یبستگ آنها یاثربخش و دیببر کار به دیتوانیم

 با تعارض یهاسبک کردن سازگار ابزار تعارض سبک یریگ اندازه یابیارز یهاروش نیتر معروف از یکی

 .است لمنیک - توماس تعارض بخش هاتیموقع

 ،اجتناب ،یسازگار ،رقابت:  از اندعبارت که تعارض حل گانهپنج  یراهبردها مدل بر است یمبتن یابیارز نیا

 .مشارکت و مصالحه



 

 

 که دیببر یپ است ممکن ،دارد یغالب تعارض تیریمد سبک فرد کی که شوندیم متوجه افراد شتریب هرچند

 .است مذکور یهاسبک از سبک چند ای دو نیب یزیچ شما یحیترج سبک

 سبک تطبیق در شما به تواندیم چگونه و ستیچ شما تعارض تیریمد سبک که دهد نشان تواندیم مدل نیا

 هم با را آنها ارتباط یچگونگ و تعارض تیریمد سبک پنج از ییشمازیر  شکل. کند کمک تیموقع با تعارض

 .دهدیم نشان

 


