
1



تعارض و حل آن با 
رويكرد هوش هيجاني

مؤلفان  سيروس آقايار 
دكتر عليرضا رزقي رستمي



ديباچه
امع و به مرور زمان و با پيدايش جو. از زماني كه انسان پا به اين كره خاكي گذاشت تعارض با او همراه بود

گشت و سازمان ها تعارضات شكل جديدي به خود گرفت و منشاء آن از حالت بين فردي به سازماني تبديل
.ها روز به روز گسترش يافتدامنه آن در سازمان

درصد وقت مديران و سرپرستان صرف حل تعارضات 64تا 24بر اساس تحقيقات صورت گرفته امروزه بين
كار و سازماني مي گردد، كه با توجه به شتاب سرعت رقابت در دنياي تجاري صرف اين زمان ، هزينه هاي آش

لكه تعارض در ب. البته اين بدان معني نيست كه تعارض منفي و مضر است . پنهان هنگفتي در بر خواهد داشت
ارض و حل آن با كتاب تع. سازمان مي تواند بعنوان يك نيروي مثبت باشد به شرطي كه به خوبي مديريت شود

ه نام هوش رويكرد هوش هيجاني كه توسط دو تن از كارمندان اين شركت تاليف شده است با نگرش جديدي ب
يسته شده هيجاني به مقوله مديريت تعارض در سازمان پرداخته است كه تاكنون كمتر از اين منظر به آن نگر

.است
رضات مورد اينجانب ضمن تبريك به همكاران مؤلف اين كتاب اميدوارم مطالب اين كتاب در مديريت كردن تعا
وي ساير استفاده كليه خوانندگان محترم قرار گرفته و در آينده شاهد تأليف و ترجمه اين گونه كتب از س

.همكاران باشيم

سيد نورالدين شهنازي زاده
معاون وزير و مديرعامل 

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران



پيشگفتار

ي بشر دارد  اي كه تعارض در زندگتعارض امري طبيعي است كه در طول تاريخ با زندگي انسانها همراه بوده است ،اما با همه قدمت و سابقه
و گي استتعارض جزئي از زند.  هاي اخير مورد توجه دانشمندان علوم رفتاري و مديريت رفتار سازماني قرار گرفته استبيشتر در دهه

تواند ادعا كند كه تاكنون  با آن روبرو نشده و يا نخواهد شد كسي نمي
ناپذير ها و تفاوت در انديشه ، نگرش و باورهاي افراد ، تعارض به عنوان جزء اجتنابامروزه با توجه به پيچيدگي روز افزون سازمان

خوب مديريت شود ، البته اجتناب ناپذير بودن تعارض دليلي بر منفي بودن آن نيست بلكه چه بسا اگر تعارض.زندگي سازماني مطرح است 
ن اساس تعارض براي. اي ديگر نه في نفسه خوب و نه بد استبقول چارلزهندي تضاد وتعارض مثل هر پديده. براي سازمان مفيد نيز باشد 
و استفاده غير گردداستفاده صحيح و موثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطح سالمتي سازمان مي.  دو وجه مثبت و منفي دارد

مديران توانايي برخورد با تعارض و اداره آن ، در موفقيت. شود موثر از آن موجب كاهش عملكرد و ايجاد كشمكش و تنش در سازمان مي
ول را در شوند و زمينه تغيير ، نوآوري و تحاگر تعارضها سازنده باشند ، موجب بروز افكار نو و خالق مي. اي دارد ها نقش ارزندهسازمان

ت در اداره تحقق اين امر ، مستلزم داشتن مهار. كنند تا به اهداف سازماني خويش نايل آيندآورند و به مديريت كمك ميسازمان فراهم مي
شغول كرده امروزه پديده تعارض فكر بسياري از مديران را به خود م. و كنترل تعارض است كه به عنوان مديريت تعارض بيان  مي شود

مي توان مدعي شدكه از ميان تمام مهارت هاي مورد نياز براي اثر . وقت مديران صرف حل تعارض مي شود% 30است بطوريكه بيش از 
آمريكائي در محل كار خود به قتل 1000، بيش از1992بعنوان نمونه در سال . بخشي مديران هيچ كدام مهمتر از مديريت تعارض نيست

رسيدند و خودكشي دليل اصلي  مرگ در مكانهاي كاري بوده است 
زمان و طرح كتابي كه پيش رو داريد موضوع تعارض را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي دهد و با بيان ريشه ها و علل تعارض در سا

مديران در  مباحث مربوط به مديريت تعارض و استفاده از  هوش هيجاني در كنترل و حل تعارض ،اثرات منفي آنرا كاهش داده و بر نقش
ارشناسان و اميد است مطالعه اين كتاب چراغ راهي باشد براي مديران، مسئوالن، ك. هدايت تعارض و بهبود عملكرد سازماني تاكيد مي كند

ويان رشته هاي علوم همچنين مطالعه اين كتاب به كليه دانشج. كاركنان سازمانها كه بتوانند بنحو درستي تعارضات سازماني را كنترل نمايند
مطالعه . گرددانساني بخصوص دانشجويان رشته هاي مديريت كه در آينده سكاندار و هدايت گر سازمانهاي مختلف خواهند بود، توصيه مي
.اين كتاب حتي براي عموم مردم كه در زندگي روزانه خود با تعارضات مختلفي روبرو هستند، پيشنهادمي گردد

سيروس آقايار
عليرضا رزقي رستمي

88تابستان 



مقدمه

ا را وقتي كلمه تعارض را مي شنويد ،سواالت  زير و دهها سوال و فرضيه ديگر  ذهن شم
.مشغول مي كند كه  با مطالعه اين كتاب مي توانيد به آنها پاسخ دهيد
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آيا مي توان از هوش هيجاني در حل تعارض استفاده كرد؟-12
آيا ارتباط بين فردي نقش مهمي در حل تعارض ايفاء مي كند؟-13

آيا راههاي بيشتري براي حل تعارض وجود دارد؟-14
آيا مي توانيد براي حل تعارض بدنبال كمك  از اشخاص ديگر باشيد؟-15

آيا بطور مسالمت آميز مي توانيد مشكالت را حل كنيد؟-16

ت رخ مي بايد بپذيريم كه تعارض يك واقعيت زندگي است و اغلب بدين عل
ه در دهد كه ما به نيازها و عقايد ديگران احترام  نمي گذاريم يا نقشهايي ك
و زندگي و محيط كار بعهده مي گيريم با شخصيت واقعي مان مطابقت

ا مي براي مثال وقتي با يك همكار يا همسايه اختالف پيد. همخواني ندارد
كنيد با او چگونه برخورد مي كنيد؟ با آگاهي از علل ايجاد تعارض و
اي مهارتهاي حل آن و نيز با بهره گيري مناسب از هوش هيجاني و رويكرده

يا در آن مي توان مشكالت مذكور و بسياري از مسائلي كه در زندگي روزانه
الت و محل كار با آن مواجه هستيد را حل نمائيد يا از بروز بسياري از معض

.اتفاقات نآخوشايند جلوگيري نمائيد



فصل اول

تعارض چيست؟



مفهوم تعارض
به معناي متعرض و مزاحم يكديگر شدن و با هم  [1]در فرهنگ لغات فارسي ، تعارض

تعارض همچنين با مفاهيمي (. 440، ص1386فرهنگ عميد،.)اختالف نظر داشتن مي باشد
.مانند مخالفت ، تضاد ، نزاع ، كشمكش ، پرخاشگري و آشوب بكار مي رود

ضاد موجود ، تعارض را به صورت نبرد و اختالف نيروهاي متضاد و ت"وبستر"فرهنگ لغت 
ها تعارض در افراد و گروه. ميان غرايز با اخالقيات و آرمانهاي ارزشي تعريف مي كند

ا يك امر طبيعي است و زماني اتفاق مي افتد كه نيازها، خواسته ها ، اهداف، عقايد ي
بت به بدليل تفاوت ديدگاه هاي افراد نس.ارزشهاي دو يا چند نفر با هم متفاوت باشد

تباطي در واقع تعارض ، تعامالت ار. موضوعات مختلف، تعارض ميان آنان اتفاق مي افتد
، متناقض افرادي است كه به همديگر وابسته اند و احساس مي كنند كه عاليقشان متضاد

يبند تعارض ، مبين آن است كه افراد به نظرات خود عالقه مند و پا. يا ناسازگار است 
.هستند

ود در يك موقعيت ناشي مي ش( افراد ، گروهها ، سازمانها) تعارض از رابطه دو يا چند نفر 
1381الرسن، )كه در آن موقعيت اختالفات واقعي يا ادراكي ميان اين گروهها وجود دارد 

(270، ص
ر عمدي تعارض فرآيندي است كه در آن، شخص الف به طو»: از ديدگاه استيفن رابينز

اهدافش مي كوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناكامي شخص  در رسيدن به عاليق و
«گردد



در واقع تعارض رفتاري است كه بوسيله برخي از اعضاء سازمان در جهت
يك مخالفت با ديگر اعضاء صورت مي گيرد ، يا موقعي بوجود مي آيد كه

ه طرف چنين درك مي كند كه طرف مقابل در پي مقابله با اوست يا آنك
مي خواهد مانع رسيدن وي به هدف مورد نظرش بشود و زماني متجلي 
د مي گردد كه يك طرف يا يك گروه راه گروه ديگر را در رسيدن به هدف س

كند
ني اين تعارض به مع"ريچارد دفت"به نظر يكي از دانشمندان علم مديريت 

هم است به گروهها بصورت مستقيم رو در روي هم قرار مي گيرند، با
برخورد ، تضاد و اختالف نظر دارند و در دو موضع مخالف قرار مي 

گيرند
(148؛ص1374دفت، ) 

ا احساس با توجه به آنچه كه بيان شد مي توان گفت تعارض فرآيند ادراك و ي
ه هر گونه ناسازگاري در درون  فرد يا بين افراد، گروهها و سازمان ها است ك

.د منتهي به رفتار پنهان و يا آشكار متعارض در فرد و يا گروه مي گرد



تفاوت تعارض با رقابت و همكاري
انع در تعارض افراد مانع يكديگر در رسيدن به هدف مي شوند اما در رقابت م

رقابت به وضعيتي گفته مي شود كه در آن اهداف. همديگر نمي شوند
يدن گروههاي درگير ناسازگار مي باشد  ولي گروهها مانع يكديگر براي رس

دت از يك جهت تعارض مشابه رقابت است ولي با ش. به اهداف نمي شوند
ك چيز متمايز رقابت يعني همچشمي بين دو گروه در دستيابي به ي. بيشتري 

مانند بازي فوتبال كه در آن تيم ها (. 848،ص1374دفت ، ) يا ارزشمند 
.براي كسب مقام اول با هم رقابت مي كنند 

ا يكديگر همكاري زماني است كه دوگروه يا بيشتر براي كسب اهداف متقابل ب
كار مي كنند و احتمال اينكه تعارض و همكاري در كنار هم در دو گروه 

.وجود داشته باشد نيز است



ضرورت  وجود  تعارض 
اريخ  با تعارض  جزئي  طبيعي  و عادي  از زندگي  روزمره  ما و واقعيتي  است  كه  بشر در طول  ت

ويي  و دشمني  آن  آشنابوده  ولي  متأسفانه  به  دليل  عدم  مديريت  صحيح ،بيشتر به  ستيزه  ج
نوان  يك  لذا امروزه افراد پيشينه خوشايندي  از آن  ندارند وبه  تعارض  به  ع.مبدل  شده  است 

.پديده  منفي  مي نگرند
. راه  است تعارض  تقريبا هميشه  با احساس  عصبانيت ،درماندگي ، رنج ، اضطراب  يا ترس  هم

اما تعارض  لزوما امري منفي  نيست  ودر واقع نكته  مهم  در اينجا اين  است  كه  هر 
ايد به  چندتعارض  امري  اجتناب ناپذير است  و به  دليل متفاوت  بودن  اهداف ، ارزشها و عق

لذا آگاهي  از دانش  و مهارتهاي  .وجودمي آيد، ولي  مي توان  آن  را هدايت  و حل  كرد
اس نبايد بر اين اس. مديريت  تعارض  به  منظور استفاده  از آن  امري  ضروري  به نظر مي رسد

بودن تعارض را به صورت يك جانبه نفي كرد و آن را مضر دانست زيرا مفيد يا مضر
اعتقادنيز البته اين. تعارض بستگي به افراد ، سازمان ، موقعيت و روشهاي مديريت دارد

وش وجودداردكه تعارض در سازمان سبب انتقال سبك رهبري از روش مشاركتي به ر
ر حال دليل آن اين است كه گروهي كه تحت فشار  و يا د. استبدادي و خودكامه مي شود 

ود مي تواند تعارض هستند ، نياز به هدايت و كنترل مستقيم و محكمتري دارند ، كه اين خ
درهرحال تعارض چون شمشيري دو لبه است.مدير را به سمت خودكامگي سوق دهد 

.كه مثبت و يا منفي بودن آن بستگي به چگونگي به كارگيري آن دارد



ثربخشي پيدايش احساسات و نگرشهاي منفي  ، فشار و موانع ارتباطي و كاهش ا
اميا از سيويي ديگير تعيارض در.سازمان از عواقب منفي تعارض ميي باشيد 

افيراد سازمان ها ، ميل به جستجو براي يافتن روشهاي جديد را زياد مي كند و
بييا روش حييل مسيياله بييا مشييكالت و مسييائل برخييورد مي كننييد و در نتيجييه 

دارد در موقعيتهايي كه تعارض وجيود. مشكالت بطور ريشه اي حل مي شود 
اعضاي سازمان به روشن ساختن نظريات فيردي خيود مبيادرت مي ورزنيد و 

. گرددهمين كوششها موجب بيشتر شدن عاليق و بروز خالقيتهاي افراد مي

(1379. قرباني )



ديدگاههاي تعارض 
آنچه كه تعارض را ايجاد مي كند ، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاري يا ضد

يوه درك نظريات مختلف به مديران كمك مي كند تا ش. ونقيض بودن آن نظريات است 
فكري با توجه به سير پيشرفت مكاتب. مناسبي را براي حل تعارض انتخاب كنند 

مديريت در طول سالهاي اخير ، سه نظريه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها مطرح
.مي باشد

اري در نخستين ديدگاه اعتقاد دارد كه بايد از تعارض دوري جست چرا كه كاركردهاي زيانب
.درون سازمان خواهد داشت ، به اين ديدگاه نظريه سنتي تعارض مي گويند 

ازماني دومين ديدگاه ، نظريه روابط انساني است كه تعارض را امري طبيعي مي داند و در هر س
و بر اساس اين ديدگاه ، تعارض ضرري ندارد. پيامدهاي حتمي و مسلمي خواهد داشت 

.به طور بالقوه نيروي مثبتي را براي كمك به عملكرد سازمان ايجاد مي كند
يك نيروي سومين نظريه و مهم ترين ديدگاه ، مبتني بر اين است كه تعارض نه تنها مي تواند

ي سازماني مثبت در سازمان ايجاد كند ، بلكه هم چنين يك ضرورت بديهي براي فعاليتها
.به شمار مي آيد كه به اين نگرش ، نظريه تعاملي تعارض مي گويند

(www.mgt.com )



ديدگاه سنتي
چون . بر اساس اين نظريه ، هيچ تضادي در سازمان وجود ندارد 

سازمان را يك مجموعه هماهنگ و منسجم مي داند كه براي يك 
از اين رو از كاركنان زيردست. هدف مشترك به وجود آمده است 

نين هيچ انتظار اعتراض به تصميمات مديريت نمي رفت و اگر چ
مي شد ، آن را يك ضد ارزش تلقي مي كردند و خود به خود از 

د و در اين نظريه ، تعارض يك عنصر ب. سيستم خارج مي شدند
.  ناخوشايند است و هميشه اثر منفي روي سازمان دارد

اين ديدگاه تعارض را با واژه هايي چون ويران سازي ، تعدي ، 
ذا تخريب و بي نظمي مترادف مي داند و چون زيان آور هستند ، ل
ارد بايد از آنها دوري جست و در نتيجه مدير سازمان مسئوليت د

عارض اين نحوه نگرش به مسئله ت. سازمان را از شر تعارض برهاند
.مطرح  بوده است1940تا نيمه دوم دهه 1900از سال 



ديدگاه روابط انساني
ازمانها نظريه پردازان روابط انساني ادعا مي كردند تعارض پديده اي طبيعي و غيرقابل اجتناب در همه س

در است و نمي توان آن را حذف كرد و به مديران توصيه مي كردند زندگي با تعارض را فراگيرند و
رد صورت امكان آن را حل و فصل نمايند و حتي معتقد بودند گاهي تعارض مي تواند براي عملك

رواج داشت 1970تا اواسط دهه 1940ديدگاه روابط انساني از اواخر دهه . كارآمد گروه مفيد باشد 
(.1382رضائيان، )

ديدگاه تعاملي
گرش بنابه ن. در حال حاضر تئوري تعارض حول محور ديدگاهي مي چرخد كه آنرا تئوري تعاملي مي نامند 

وان آن را نوين ، تعارض  اجتناب ناپذير است و جزء الينفك دنياي سازماني را تشكيل مي دهد و نمي ت
پس در جهت قطع و حذف كرد بلكه ريشه آن بنيادي است و مي بايست ابتدا شناخته و پذيرفته شود س

ديران سازمانها نقش اصلي اين شيوه تفكر درباره تعارض اين است كه اين پديده م. مقابله با آن كوشيد 
ند كه را وادار مي كند كه در حفظ سطح معيني از تعارض بكوشند و مقدار تعارض را تا حدي نگه دار

.سازمان را زنده ، با تحرك ، خالق و منتقد به خود نگه دارند
م و در اين ديدگاه ، اصوال براي اين كه سازمان ها اثر بخش باشند در سطح مشخصي وجود تعارض الز

حول و در سازمان هايي كه هيچ گونه تعارضي وجود نداشته باشد ، نوآوري ، تغيير و ت. بديهي است 
با هر البته در مكتب تعاملي منظور اين نيست كه هر نوع تعارضي و. خالقيت وجود نخواهد داشت 

قويت شدتي خوب است بلكه آن دسته از تعارضاتي مورد تاييد است كه اهداف گروه و سازمان را ت
از اين رو در سازمان هايي كه بطور مداوم تعارض هاي بزرگ رخ. كرده وعملكرد آن را بهبود بخشد 

ه مي دهد، مي تواند عملكرد سازمان را در جهت منفي سوق دهد و حتي ممكن است ادامه حيات موسس
طور كلي نگاهي تحقيقي به روند تكاملي نگرش انسان به تعارض نشان مي دهد كه ب.را به خطر اندازد 

(.1377مشبكي، )نظريات از حالتي منفي به وضعي مثبت تغيير شكل داده اند 



بستر تعارض و عوامل ايجاد آن در سازمان 

سازمان مجموعه اي از عوامل انساني ، فني ، ساختاري وساير عوامل محيطي 
، است كه  هر يك از اين عوامل مي تواند بستر وقوع تعارض يا تشديد

به طور كلي مي توان دو نوع هدف را در سازمان. كاهش و يا تعديل آن شود
:   مطرح كرد 

آن دسته از اهداف و مقاصدند كه عناصر : اهداف و عوامل برون سازماني -1
بيرون از سازمان همچون گروههاي ذي نفوذ ، گروههاي فشار ، گروههاي 

دامات تاثير اق. را در بر مي گيرند ...حفظ محيط زيست ، نهادهاي مستقل و 
انها عناصر برون سازماني مي تواند منشاء تعارضات سازماني باشد و سازم

نمي توانند نقش اين گونه عناصر را در مجموعه سياستگذاري ها و اجراي
.  امورناديده بگيرند



شامل مقاصدي هستند كه در درون سازمان : اهداف و عوامل درون سازماني-2
ان به در اين زمينه مي تو. مطرح و ناظر بر مولفه هاي دروني سازمان مي باشند

:سه نوع هدف اشاره كرد 
شامل مقاصد سهامداران ، مالكان و ذي نفعان سازمان است ،: هدفهاي سازمان-

.اشند اين گونه هدفها بيشتر ناظر بر رسالت و فلسفه وجودي سازمان مي ب
اران و شامل مقاصد مديراني است كه به مثابه وكالي سهامد: هدفهاي مديريت-

اما عواملي همچون قدرت طلبي ، . مالكان موسس سازمان عمل مي كنند 
ود مي آورد منفعت طلبي و سود جويي افسار گسيخته مديران بستري به وج

.  كه در آن آمال و مقاصد كلي سازمان تحقق نمي يابد
هر سازمان از جمله مهمترين عناصر تشكيل دهنده آن : هدفهاي كاركنان-

ر بي توجهي به تحقق نيازها و هدفهاي مورد نظ. سازمان محسوب مي شوند
ها را كاركنان از جانب سازمان و مديريت مي تواند تحقق نيافتن كامل هدف

( .  1380منوريان،)موجب شود  و منجر به ايجاد تعارض  در سازمان گردد 
ل بر اساس آنچه گفته شد، عوامل بروز تعارض را مي توان در سه گروه عوام

.  كردرفتار فردي، عوامل ساختاري وعوامل ارتباطي طبقه بندي و بررسي



عوامل رفتار فردي-
ارض تع. اولين منشاء تعارض ، تفاوتهاي فردي يا اختالفهاي شخصي است

باشد مي تواند ناشي از خصوصيات رفتاري ، اخالقي و نظامهاي ارزشي افراد
ا عواملي از قبيل تحصيالت ، سابقه كار ، تجربه و آموزش ، هر فرد ر. 

بصورت يك شخصيت بي همتا با مجموعه ارزش هاي ويژه ، از ديگري 
عدم درك اين خصوصيات از سوي ديگران مي تواند . متمايز مي سازد 

.موجب كشمكش و بروز تعارض شود
:عوامل  ساختاري -

اختالفهاي ساختاري موجب عدم انسجام و يكپارچگي ميان واحدهاي سازمان
مي شود و زماني به وجود مي آيد كه روي اهداف سازماني ، شقوق تصميم 

ا و گيري ، معيارهاي عملكرد ، تخصيص منابع ، قوانين و مقررات و روشه
ان اينها باعث بروز تعارض در سازم. رويه ها ، توافق وجود نداشته باشد 

.مي شوند 
به عنوان مثال اگر سازماني هدفهاي ناسازگاري را انتخاب كند ، كاركنان 

.نمي دانند در كدام جهت يا هدف گام بردارند 



:عوامل ارتباطي -
و اختالفهاي ارتباطي ،كه از پيچيدگي هاي معاني ، عدم درك پيام

اختالف در مجاري ارتباطي ناشي مي شود منجر به تعارض در
معموال تعارضهاي درون فردي ، ناشي از ضعف. سازمان مي گردد

از ارتباط است ولي تعارضهاي بين فردي و درون گروهي ناشي
فقدان تفاوت در انتظارات نقش سازماني ، شخصيت ، نظام ارزشي،

.رابطه اي موثر و صميمي يا عوامل مشابه مي باشد

انواع تعارض سازماني
نها را تعارض در سازمان ها به اشكال مختلفي ايجاد ميشود و مي توان آ
نديها از جهات مختلف دسته بندي كرد كه به برخي از اين طبقه ب

:اشاره ميگردد



تعارض سطحي، پنهان وآشكار-1

ح اين نوع تعارض خيلي ريشه دار نبوده و به علت عدم شناخت صحي:[1]تعارض سطحي
بهبود ارتباطات و تالشهاي آگاهانه براي شناخت بهتر نيازها و . اهداف رخ مي دهد 

.  ديدگاههاي ديگران چاره درد اين تعارض است 
كه عميق تر از تعارض سطحي است و ممكن است قبل از آنكه آثارش:[2]تعارض پنهان

. آشكار شود مورد بررسي قرار گيرد 
اين نوع تعارض داراي ريشه و عمق بوده و آثارش كامالً ملموس مي :[3]تعارض آشكار

حل اين براي. اين تعارض مي تواند نتيجه تعارض ميان چند نسل گذشته باشد . باشد
تعارض

عارضات مي تعارض آشكار در مقايسه با ساير ت. بايد به داليل و تاثيرات آن در آينده پرداخت 
د و تواند صدمات جسمي ، رواني ، اجتماعي و اقتصادي بيشتري به همراه داشته باش

.  پيامدهاي آن عالوه بر معارضين گريبانگير ديگران نيز شود 

[1] Surface conflict

[2] Latent conflict

[3] Open conflict



اي و عاطفيتعارض پايه-2

د و ريشه دهاي غالباً به شكل عدم توافق اساسي بر سر اهداف ، استراتژيها و برنامه ها رخ ميتعارض پايه
تعارض عاطفي مربوط به مشكالت ميان اشخاص است و از. در انديشه ها و تفكرات افراد دارد 

گيرداحساسات دروني آنها سرچشمه مي

تعارض نقش وتعارض در هدف-3

تعارض نقش-1-3
... و افراد در جوامع معاصر داراي نقشهاي متعددي هستند مثل نقش پدر ، مدير ، معلم ، دانشجو ، كارمند

ازگار نباشد اگر رفتارهاي مناسب براي ايفاي يك نقش با رفتارهاي مناسب براي ايفاي نقشي ديگر س
.اين حالت را تعارض نقش مي نامند

ي را پاسخ يعني از افراد انتظار مي رود به طور همزمان نقشهاي متعارضي را ايفاء كنند و انتظارات متفاوت
.در چنين حالتي افراد دچار تنش و فشار عصبي مي گردند. گويند 

تعارض در اين نوع تعارض بين شخصيت يا ويژگيهاي واقعي فرد با نقشهايي كه به وي محول مي شود
ئيسش از بوجود مي آيد مانند سرپرستي كه ديدگاه دموكراتيك و مديريت مشاركت جويانه دارد ولي ر

ا در سازمان او مي خواهد كه ديدگاه مستبدانه داشته باشد و قوانين و مقررات و سيستم بوروكراتيك ر
انند نقش هاي كاري و نقش هاي غيركاري نيز  اغلب موجب چنين تعارضي  مي گردند م. بكار گيرد

در يا فردي كه در محيط كار بايد نقش كارمند و اطاعت از مافوق را ايفا كند ولي در خانواده نقش پ
.مادر  را ايفاء نمايد



تعارض در هدف-2-3

يعني شخص در رسيدن به يك هدف يا در انتخاب بين چند هدف دچار
.تعارض در هدف سه نوع است. ابهام و سردرگمي مي شود

واه بدين معني كه فرد چند هدف مطلوب و دلخ: خواست–تعارض خواست 
ا دارد كه گذشتن از هيچ كدام آسان نيست در عين حال تمامي آنها را ب

هم نمي تواند تحقق بخشد به  عنوان  مثال  انتخاب  بين  دو شغل در
ي و اين نوع تعارض كمترين اثر را بر رفتار سازمان. دوسازمان  معتبر

.حداقل فشار عصبي را بر روي فرد دارد
هنگامي رخ مي دهد كه فرد مي خواهد به : ناخواست-تعارض خواست

در واقع .هدفي دست يابد و در همان حال مي خواهد از آن هدف بگريزد
بت  و فرد بايد درمورد انجام  دادن  كاري  تصميم  بگيرد كه  هم جنبه هاي  مث
آمد  در هم  جنبه هاي  منفي  دارد، مانند قبول  پيشنهاد يك  شغل خوب و پردر

اين نوع تعارض ، مقدار  زيادي ( 1995وودمن  و ديگران )يك  موقعيت  بد
.فشار عصبي به فرد واردمي كند



تعارض ناخواست . د زماني پيش مي آيد كه فر( : اجتناب-اجتناب) ناخواست–1
شتر كه  بخواهد از دو هدف ، اجتناب كند يعني فرد ناچار است  از بين  دو گزينه  يا بي

  رهايي  از مانندفردي  كه  براي. داراي  پيامدهاي منفي  يكسان  هستند يكي  را انتخاب  كند
.بيكاري  بايد از بين  دوشغلي  كه  مطلوب  نيستند يكي  را انتخاب  كند



خروج مسافر از كشور: قضيه سازماني-
اشند با توجه به اينكه اكثر كاركنان در سازمان خود مواجه با تعارض در نقش و هدف مي ب

:ددنمونه اي از يك مورد سازماني كه منجر به تعارض گرديده به شرح ذيل ارائه مي گر
سروان صداقت ، مسئول اداره 1364در ساعت سه بعداز نيمه شب يكي از شبهاي اسفند 

همين گذرنامه فرودگاه مهرآباد مطابق معمول شبهاي كشيك در حال انجام وظيفه بود ؛ در
در زمان ، يك خانم بيمار تبعه كشور آلمان در حالي كه بر روي برانكارد قرار داشت و
زيت حال اغما به سر مي برد به همراه سفير آلمان و يك پزشك ايراني وارد قسمت تران

.فرودگاه مهرآباد شدند
شت از او بيمار در وضعيت خوبي نبود و پزشك معالجش در حالي كه پايه سرم را در دست دا

ند و با پس از ورود ، سفير آلمان بسرعت خود را به سروان صداقت رسا. مراقبت مي كرد
بل از اين خانم يك ماه ق: كمك پزشك ايراني كه مطالب او را ترجمه مي كرد به وي گفت 

كوه سقوط كرد و نخاع شوكي وي آسيب ديده است؛ تا به حال سه بار در يكي از 
ان نياز به بيمارستانهاي تهران مورد عمل جراحي قرار گرفته است و طبق تشخيص پزشك

يك عمل جراحي دارد كه به علت فقدان وسايل و تجهيزات مورد نياز انجام دادن آن در
رودگاه ما ترتيبي داده ايم كه بيمار، امشب به محض رسيدن به ف. ايران ميسر نيست

.فرانكفورت به بيمارستان منتقل شده ، تحت عمل جراحي قرار گيرد



اجازه پس از بيان اين مطلب وي خواستار آن شد كه به بيمار و پزشك همراهش
س قوانين گفتني است بر اسا. داده شود با پرواز آن شب ، تهران را ترك كنند

ق ومقررات ، هيج ايراني يا خارجي اي بدون همراه داشتن گذرنامه معتبر ح
ساعت قبل از 48خروج از كشور را ندارد ؛ بعالوه خارجيان ملزم هستند 

.ندپرواز به اداره اقامت اتباع بيگانه مراجعه كرده ، اجازه خروج دريافت دار
كرد سروان صداقت كه با مسأله غيرعادي روبه رو شده بود از سفير درخواست
ايراني گذرنامه و ساير مدارك معتبر بيمار و همچنين مدارك مربوط به پزشك
ر پاسخ را كه قرار بود همراه بيمار به كشور آلمان سفر كند ارائه دهد ، اما سفي
يست و داد كه در شرايط حاضر به هيچ وجه دسترسي به مدارك بيمار ميسر ن
قت و تهيه گذرنامه معتبر براي خروج پزشك ايراني نيز به علت كمبود و

.استثنائي بودن مورد امكانپذير نيست
.  ال . ي ك در آن شب، تنها پرواز به سوي فرانكفورت متعلق به شركت هواپيمائ

جام ام بود وتا ساعت دو بعداز ظهر روز بعد هيچ پروازي به فرانكفورت ان
.نمي شد



سروان در آن شب با مشكلي غيرمنتظره مواجه شده بود و
.  رد ابتدا به رئيس خود زنگ زد و از او كسب تكليف ك. نمي دانست چه كند

رئيس وي از اينكه سروان در آن موقع شب او را از خواب بيدار كرده بود
فاصله عصباني شد و در پاسخ به وي گفت كه طبق مقررات عمل كند و بال

سروان صداقت طبق مقررات موجود در سازمان با . گوشي را گذاشت 
ور مسئوالن رده باالتر يعني رئيس گذرنامه مركزي و سپس با وزارت ام

عت مي وقت بسر. خارجه تماس گرفت ، ولي هيچ موفقيتي به دست نياورد
.گذشت و او فشار عصبي شديدي احساس مي كرد

اگر شما در موقعيت سروان صداقت بوديد چه تصميمي اتخاذ
مي كرديد و چگونه آن را توجيه مي كرديد؟

(32، ص1375الواني ، ) 



(سطوح تعارض) تعارض بر حسب طرفهاي درگير -4
بر اساس طرفهاي درگير تعارض در سازمان مي توان انواع 

.تعارضات را در قالب اشكال زير نشان داد



تعارض  در درون  فرد اتفاق  مي افتد و اين نوع :تعارض  درون  فردي-1-4
.زماني  رخ  مي دهد كه  فرد در جهت  رسيدن  به  اهداف  به  مانعي  برخورد كند

موجب تعارض درون فردي بيشترين فشار عصبي را بر فرد وارد مي كند و
ي تعارض درون فردي نوع. سرخوردگي و دوگانگي اهداف و نقشها  مي شود

.تعارض در هدف مي باشدكه انواع آن در بخش قبلي شرح داده شد
ه  اين نوع تعارض بين  دو يا چند نفر رخ  مي دهد ك:تعارض  بين  فردي-2-4

از . داراي  ارزشها،آرزوها، سبكهاي ارتباطي  و ديدگاههاي  متفاوت  هستند
گر ، بي جمله  نشانه هاي  تعارضات  بين افراد صحبت   نكردن  همكاران  با يكدي

نظرات هم و تضعيفاعتنايي به  يكديگر، بدگويي ،  رد كردن
ا آگاهانه   يكديگر مي باشد به همين دليل مدير سازمان ممكن است آنها ر

زيرا ممكن . بعلت آنكه در محل كار با هم سازگاري ندارند از هم جدا كند 
، 1381الرسن ، ) است اعضاي ديگر سازمان را نيز بسوي تعارض بكشانند

(.278ص



ه  شامل  برخورد بين برخي  يا تمام  اعضاي  گروه  است  ك: تعارض  درون  گروهي-3-4
.غالبا بر فرايندو اثربخشي  گروه  تأثير دارند

ر از آنجا كه  گروهها ميل دارند خود را برتر از گروههاي  ديگ: تعارض  بين  گروهها-4-4
يب اين نوع تعارض ممكن است به سازمان آس. بدانند اين  امرموجب  تعارض  مي شود

تعارض مدير بايد با جمع كردن افراد يا نمايندگان آنها و برگزاري جلسات ،. برساند
.موجود را از بين ببرد

:ويژگيهاي گروههاي در حال تعارض را مي توان چنين برشمرد
گروهي كه خود را در. افراد داخل گروه كامالً متمايز از افراد خارج از گروه مي باشند

تر مي تعارض با گروه ديگر احساس مي كند اعضايش منسجم تر و به هم پيوسته
.شوند

آنها . مي شوداحساسات و پيوستگي مثبت در گروه خودي به اعضاي گروه بيروني منتقل ن
.اعضاي گروه مقابل را دشمن خود مي دانند

.اعضاي گروه تهديد كننده، احساس برتري مي كنند
.ارتباطات بين گروههاي در حال تعارض كاهش مي يابد

نش اگر گروهي در تعارض بازنده شود ، همبستگي اعضايش كاهش مي يابد و آنها ت
.فزاينده اي را تجربه مي كنند



ت  و اعضاي سازمان اسشامل  برخورد بين  گروهها: تعارض درون  سازماني -5-4
.كه  ممكن  است  به يكي از صورتهاي زير اتفاق بيافتد

ازمان  برخورد بين  كاركنان در سطوح  باال و پايين  يك  س: تعارض  عمودي( الف 
.د مانند تعارض بين كاركنان و مافوق آنانتعارض  عمودي ناميده  مي شو

ان  در سازمان  تعارض  بين  كاركنان  درسطح  سلسله  مراتبي  يكس: تعارض  افقي( ب 
است اين تعارض  زماني  به  وجود مي آيد كه  هر بخش  بدون توجه  به  اهداف

.بخشهاي  ديگر براي  تحقق اهدافش  تالش  كند
عدم آگاهي مديران صف و ستاد از وظايف : تعارض  بين  صف  و ستاد( ج 

همديگر ، روشن نبودن وظايف هر يك و عدم ارائه داليل مستدل از سوي 
واحدهاي ستادي به واحدهاي صفي از جمله داليل ايجاد تعارض درون 

سازماني مي باشد

(109، ص1386رزقي رستمي ، ) 



تعارضي  است  كه ميان دو يا چند سازمان رخ:تعارض ميان سازمانها-6-4
به طور معمول ، تعارض ميان سازماني به عنوان رقابت بين . مي دهد

رزه مداوم سازمانهايي كه در يك بازار فعاليت مي كنند تلقي مي شود مانند مبا
ال زياد اين تعارض به احتم. ميان خودروسازان كشورهاي مختلف با يكديگر

ميان در تعارض. از مسائل اقتصادي ، فني يا ايدئولوژيكي ناشي مي شود
ه شود نتايج سازمانها اگر بگونه اي مديريت شود كه منافع طرفين در نظر گرفت

.خوبي بدست خواهد آمد
تعارض سازنده و مخرب-5

يك شكل ديگري از تعارض كه در ميان اشكال مختلف تعارض از عموميت
.   باشد بيشتري برخوردار است، تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب مي

از آنها از همانطوريكه قبالً اشاره شد همه تعارضها بد نيستند ، بلكه بعضي
ارض هدف هاي سازماني پشتيباني مي كنند ، كه به اين نوع تعارضات ، تع

الت سازنده مي گويند و برخي ديگر مانع تحقق اهداف سازماني مي شوند وح
.ند غير سازنده اي دارند كه به اين نوع از تعارضات ، تعارض مخرب مي گوي



نوع يا امكان دارد يك. هيچ سطحي از تعارض نمي تواند در همه شرايط قابل قبول باشد 
ازماني يك مقدار از تعارض در يك شرايط موجب افزايش سالمتي و تحقق هدفهاي س
شود كه در آن حالت تعارض سازنده است ولي در سازمان ديگري يا در همان 

ازنده يا پس مالك تشخيص تعارض س. سازمان و در سطح ديگري بسيار مخرب باشد 
:تعارض هنگامي سازنده است كه . مخرب ، عملكرد سازمان است 

.منجر به تبيين مسايل و مشكالت شود 
.منجر به حل مسئله شود

.افراد را در حل اموري كه براي آنها اهميت دارد درگير كند
.موجب ارتباطات اثربخش شود

.به افراد در توسعه و ادراك مهارتشان كمك كند
.ودموجب ايجاد مشاركت در ميان افراد از طريق يادگيري بيشتر درباره يكديگر ش

:و هنگامي تعارض مخرب است كه 
.موجب تضعيف عزت نفس شود 

.توجه را از فعاليتهاي مهم دور سازد
.موجب دوقطبي شدن افراد و كاهش همكاري شود

.منجربه رفتارهاي مضر و غير مسئوالنه شود



عالوه بر مواردي كه ذكر شده ، روش برخورد و نوع رفتار ما نيز در مخرب و
ي توهين به طور مثال، اگر در جلسه اي به فرد. سازنده بودن تعارض تاثير دارد

ها را كنيم، عمل بد و ناخوشايندي را  انجام داده ايم و يا زماني كه اختالف نظر
حل نشدني فرض كرده و از هر پر  كاه، كوهي بسازيم، موجب تقويت 

ي را تضاد و تعارض منفي ، اختالف نظرهاي شخص. تعارض مخرب شده ايم
درگيري در اين حالت اختالف نظر وسليقه، تبديل به كينه،. افزايش مي دهد

نها در چنين شرايطي افراد نه ت. لفظي و احياناً  اهانت به يكديگر مي شود
هم يكديگر را درك نمي كنند،  بلكه در بعضي موارد حتي قادر به تحمل

ارض تضاد و تع. نيستند و با ايراد سخنان تند ، وضعيت بدتر مي شود
جاد مي كند و منفي، موقعيتي ناخوشايند و غيرقابل پسندي بين افراد درگير اي

زمان و انرژي زيادي را به هدر  مي دهد و باعث دلسردي و ناراحتي اعضاي 
.  ديگر نيز مي شود



تعارضات مربوط به محيط كار-6
مي چه بخواهيد چه نخواهيد در بعضي مواقع در محيط كار با تعارض روبرو

برخي از متداولترين عوامل تعارض به همراه راه حلهاي فردي آن  . شويد
.ارائه مي شود

اگر شغل فردي وابسته به :[1]تعارضات ناشي از وابستگي به يكديگر-1-6
گري شغل فرد ديگري باشد يا به عبارتي ورودي و خروجي يك كار به دي

انه را به ارتباط داشته باشد بعنوان مثال اگر يك فروشنده ميزان فروش ماهي
.موقع به اداره حسابداري گزارش ندهد تضاد بوجود مي آيد

ثال براي م. كاركرد افراد با يكديگر متفاوت استروش : [2]تفاوت در روش انجام كار-2-6
در حاليكه فرد ديگر خيلي( وظيفه مدار)فردي دوست دارد كارش را سريع انجام دهد 

محافظه كار بوده و با حوصله و دقت كارش را انجام مي دهد مانند حضور يك فرد 
.هنرمند وحساس در انجام كارهاي پروژه اي

[1] Interdependence Conflicts

[2] Differences in style



، تعارض مي تواند به علت تفاوت در تحصيالت: [1]تفاوت در پيشينه-3-6
.باشدتجربيات فردي ، زمينه هاي فرهنگي ، جنسيت و گرايشهاي سياسي

هبري رهبران سازماني داراي روشهاي مختلف ر:[2]تفاوت در رهبري-4-6
وند كاركناني كه جابجا مي شوند و به واحد ديگري منتقل مي ش. هستند

كن ممكن است با سبك رهبري جديدي مواجه شوند بعنوان مثال مديري مم
.است مشاركتي ولي مدير ديگر سبك آمرانه داشته باشد

منشاء اين نوع تعارض از هيجانها و تصورات : [3]تفاوت در شخصيت-5-6
وري فرد در مورد فرد ديگر با منش هاي خاص بوجود مي آيد ومتكي به تئ

او براي مثال مديري به خاطر دير آمدن كارمندش. اسناد درمديريت مي باشد
اسي را مورد سرزنش قرار مي دهد زيرا تصور مي كند كه او فردي وظيفه شن

.  نيست

[1] Differences in background

[2] Differeaces in  leadership

[3] Differences in personality



ه آمار نشان مي دهد ك. همه اين نوع تعارضات در محيط كار مي تواند دردسرساز باشد 
جدول در. درصد علت ترك خدمت كاركنان مربوط به تعارضات شخصيتي است85

.زير برخي از سناريوها و توجيهات در رابطه با تعارض را نشان داده شده است



تمرين
اريد و در درباره اختالفي كه با يكي از همكاران خود داريد فكر كنيد، كاغذي برد

فرد سمت چپ آن جدولي بكشيد و تمام توجيهاتي را كه درباره رفتار آن
ي كه از همه احساسات ، افكار، قضاوتها ، برچسب ها و نتايج. داريد بنويسيد

.  سيددر سمت راست كاغذ حقايق را بنوي. ذهن شما مي گذارد يادداشت كنيد
يعني موضوعات قابل مشاهده عيني ، اعمال خاص و اطالعات واقعي را 

وجيهاتي كه وقتي كه دو ستون را با هم مقايسه مي كنيد شايد تمام ت. بنويسيد
ال اين جمله آيا تابح. درباره  رفتار ديگران مي كنيد منطبق با واقعيات نباشد

يم اما در ما درباره ديگران از طريق رفتارشان قضاوت مي كن"را شنيده ايد كه 
مطلع شما بدون آنكه از قصد و نيت ديگران"مورد خودمان بوسيله نيت مان

شويد و سوال كنيد درباره آنان قضاوت مي كنيد 

(.1387آقايار، )



ات بين زماني كه شرايط پيشين واقعاً به پايه اي براي اختالف: ادراك تعارض-1
جود افراد يا گروهها تبديل شود  و يك يا چند بخش از نيروهاي بالقوه از و

ا مثالً شما نظري داريد و ديگري نظري مخالف ب.  تعارض آگاه مي شوند
ست، اين دراينجا اگر تشخيص دهيد كه اين فرد با شما موافق ني. نظرتان دارد

قط البته در اين مرحله ، تعارض ممكن است ف. را تضاد ادراك شده گويند
.توسط يكي از طرفين تعارض درك شود

زماني كه تعارض احساس شود به عنوان تنش مطرح مي: احساس تعارض-2
دا مي شود و احساسات برانگيخته مي شود و شخص حساسيت تهاجمي پي

ي كند كه گاهي كسي نمي گويد با شما مخالفم ولي طوري با شما رفتار م. كند 
شود، احساس مي كنيد اين فرد با شما مخالف است؛ براي اينكه تعارض حل

ها همه طرفين تعارض بايد آن را درك و احساس كنند يعني اين نياز در آن
.بوجود بيايد كه كاري را در مورد آن انجام دهند



ض آشكار وقتي رفتارخصمانه ظاهر مي شود در واقع تعار: رفتار آشكارو نتايج-3
به كار بستگي به اينكه ما چه راهي را براي مواجهه با تعارض. شروع مي شود

.ببنديم نتايج و پيامدهاي خاصي بدنبال خواهد داشت
تناب ، رقابت ، اج. تعارض آشكار به صورت رفتارهاي گوناگون نمايان مي گردد

وجه با ت. همكاري ، سازش ، مصالحه از جمله عوامل رفتاري تعارض هستند 
وسط به رابطه بين سطح تعارض و عملكرد اگر تضاد و تعارضي در حد مت

باشد، موجب افزايش عملكرد گروهي و در صورت زياد و كم بودن، باعث
.فرآيند تعارض در نمودار زير نشان داده شده است. كاهش عملكرد مي شود





ديدگاه ديگري ازفرايندتعارض

در اين مرحله اگر معارضين صبر و حوصله داشته باشند: [1]پيش تعارض
ير در غ. مي توانند از طريق گفتگو اختالفات را بطور صحيح حل نمايند 

كنند و اينصورت افراد از عقيده شان دفاع كرده و شروع به انتقاد از رقيب مي
رقه اختالف ميان گروهها شديدتر شده و تف. عقيده آنان را غلط مي شمرند 

.  آغاز مي گردد 
هيچكس خطاي خود را نمي . جر و بحث شروع مي شود : [2]مقابله/ مواجهه 

ران نيز ديگ. تهديدات لفظي شروع مي شود . لجبازي شدت ميگيرد . پذيرد 
.  ممكن است درگير تعارض شوند و به نفع يك گروه جبهه بگيرند 

[1] Pre conflict

[2]Confrontation



نمي پيروزي يك گروه الجرم منجر به نتايج مثبت: [1]بعد از تعارض
.  شود بلكه ممكن است باعث بي عدالتي شود 

هر دو گروه مي خواهند راه حلي پيدا : [2]گشودگي كانالهاي ارتباطي
مك ديگران ممكن است به معارضين در برقراري ارتباط ك. شود 

.  شرايط براي رفع اختالف مساعد است . كنند 

[1] Post -conflict

[2] Communication channel opened



م افراد ديدگاههاي يكديگر را درك مي كنند و به آن احترا:[1]شناخت دو جانبه
.  گيرد علت تعارض به منظور يافتن راه حل مورد بررسي قرار مي. مي گذارند 

راهكار مورد اجماع پيدا مي شود و در صورتيكه نياز به :[2]يافتن راه حلها
جرا تصويب آئين نامه يا مقررات داشت اقدام مي شود و سپس به مرحله ا

.  گذاشته مي شود 
افراد ممكن است ديدگاههاي . هر فردي به توافق رضايت مي دهد : [3]توافق

وافق نامه ت. متفاوتي داشته باشند اما به ديدگاه يكديگر احترام مي گذارند 
.ردبصورت كتبي تهيه و امضاء  مي شود، تا در آينده مالك عمل قرار گي

[1]Mutual understanding 

[2] Finding solutions

[3] Agreement



2فصل

مديريت تعارض



مقدمه

ها ، اولويت پيچيدگي هاي رفتاري انسان از يكسو و تفاوت هاي ذاتي و اكتسابي انسان ها از نظر عالئق ، ارزش
هاي ها ، تمايالت فردي و تفاوت هاي ديدگاهي ناشي از سوابق تحصيلي ،تجربه هاي كاري و توانايي

ط كاري را شغلي و تخصصي از سوي ديگر ، وجود تعارض و بروز اختالف در روابط فيمابين افراد در محي
ر صحيح اگرمدير نتواند اين تعارض را به طو. به امري طبيعي و احياناً غيرقابل اجتناب مبدل كرده است

.  د مديريت كند ، قدرت و توانايي او براي ادامه راه تحليل مي رود و مانع از تحقق اهداف سازمان مي شو
ديريت شود و بنابراين نكته مهم و جالب اينجاست كه تضاد مي تواند چيز خوبي باشد به شرطي كه درست م

.از دانش و مهارت هاي مديريت تعارض بنحو درستي استفاده گردد
ار خود مديران سازمانها در شرايط و اوضاع و احوال متغيري به تصميم گيري پرداخته و هرروز و هر ساعت در ك

يات با افراد مختلفي سروكار دارند ؛ انسانها معموالً داراي حاالت روحي و جسمي متفاوت و غالبا خصوص
هاي به همين دليل ايجاد هماهنگي، به عنوان يكي از مهارت. اخالقي ، رفتاري و فكري  نا متجانس هستند

ر سازمان ها براي بيشت. اصلي مديريت ، ميزان سازگاري بين افراد و افزايش بهره وري را تضمين مي نمايد 
يعني .وضع مطلوب اين است كه بين گروه ها و دواير خود ، نوعي رقابت و تعارض معتدل برقرار نمايند 

دهند اما مديران نبايد اجازه. ميزان معقولي از تعارض براي رشد فردي و سازماني الزم و ضروري مي باشد 
قويت شود آنان بايد بكوشند تا آنجا كه امكان دارد همكاري ت. تعارض به چنان حدي برسد كه زيانبار گردد 

تعارض در بنابراين حد معقولي از. تا بازدهي گروههاي تخصصي افزايش يابد و هدف سازماني تامين گردد 
ردد وً بسياري از موارد مي تواند به ابزاري براي شكوفايي استعدادهاي فردي و اعتالي سازمانها مبدل گ

.دليلي بر سالمت محيط سازماني باشد



ضرورت مديريت تعارض

و جهت مديريت تعارض به معناي تمركز بر كنترل تعارضات شديد و مخرب و عوامل ايجاد كننده آن و هدايت
و با توجه به اجتناب ناپذيري تعارض، سالمت. دادن آن در مسير اهداف توسعه فردي و سازماني است

با تعارض توسعه يافتگي سازمان ها و افراد بستگي به اين خواهد داشت كه چگونه از عهده برخورد مناسب
مان ها در به تعبير ديگر ، سالمت ساز. ها برآيند و آن را در جهت پيشرفت فردي و سازماني به كار برند

.شودوجود تعارض سازنده و مديريت صحيح آن و عدم سالمت آنها در سوء مديريت تعارض ها تفسير مي
تعارض در سازمان ها اگر به حال خود رها شود ، نه تنها ممكن است جو سازماني را براي انجام فعاليت هاي

نجر خواهد الزم در راستاي تحقق اهداف سازمان ناامن كند ،بلكه به از دست رفتن فرصتهاي بروز خالفيت م
لذا، مديران خواه و ناخواه بخش مهمي از اوقات مديريتي خود را به ويژه در رده هاي مياني و . شد 

اين . ي كنندسرپرستي به حل و فصل اختالفات موجود بين خود و ديگر كاركنان يا بين كاركنان صرف م
صرف وقت و مواجهه با موارد اختالف ، چنان كه با اصول مديريت تعارض و روش هاي علمي آن همراه 

بي را بر نباشد ، به تالشي عبث و عامل دامن زدن به تنش بيشتر خواهد بود و فشارهاي غيرضرور و مخر
.بدنه سازمان تحميل خواهد كرد

وامل بروز بنابراين ، مديران براي ايجاد و حفظ فضاي مناسب كار و پيشبرد اهداف سازماني بايد با آگاهي از ع
با آثار تعارض و اصول مديريت آن و با كسب مهارت در روش هاي مديريت تعارض ، بتوانند ضمن مقابله

.مخرب اختالف ، از تعارضات سازماني در جهت بروز خالقيت افراد بهره گيرند



تكنيك هاي كاهش تعارض
جايي كه تعارض وجود داشته باشد ، مديران مي توانند به  يكي از دو شيوه كلي ، تغيير در گرايشها يا تغيير در

.رفتار عمل نمايند
.استراتژيها باالي جدول بر تغيير رفتار و استراتژيهاي پايين جدول بر تغيير گرايشها اشاره دارد 



:جدايي فيزيكي -1
.  ت سريعترين و ساده ترين راه حل براي رفع تعارض ، جدايي فيزيكي اس

تياج جدايي زماني مي تواند مفيد باشد كه گروههاي معارض به تعامل زياد اح
.نداشته باشند 

:استفاده از مقررات و دستورات -2
تعارض را مي توان از طريق افزايش مقررات و دستورات و رويه ها كاهش داد ،

ها اين شيوه كه روش بوروكراتيك نام دارد راه حلهايي را از باال بر گروه
.تحميل مي كند 



:تجديد تعامل ميان گروهي -3
ر رويه ديگر براي كاهش تعارض عبارت از محدود كردن تعامل ميان گروهي د

زماني كه گروهها در مورد يك هدف. مباحث مربوط به اهداف مشترك است
.توافق داشته باشند ، همكاري آسانتر مي شود 

:استفاده از تلفيق كنندگان -4
ليتهاي هم تلفيق كنندگان افرادي هستند كه نقشي بين گروهها و واحدها در فعا

د هر دو دانش و مشروعيت كار چنين افرادي بايد مورد تايي. مرز ايفا مي كنند
وافق و وظيفه تلفيق كننده ،ديپلماسي سيار است تا حوزه ت. گروه باشد 

.همكاري آينده ميان گروهي را مشخص كند 



:مواجهه و مذاكره -5
طبق اين شيوه، طرفين معارض رو در روي  هم قرار مي گيرند تا در 

.مورد مباحث مورد اختالف به بحث و تبادل نظر بپردازند 

:مشاوره شخص ثالث -6
تگي يك مشاور ثالث به عنوان واسطه عمل مي كند و به علت عدم وابس

. كند به گروهي ، به راحتي مسائل را بازگو و تجزيه و تحليل مي



:چرخش اعضا-7
با چرخش از يك گروه به گروه ديگر اعضاء بهتر مي توانند با

وه با پذيرش اعضاء در گر. گرايشهاي اعضاي ديگر آشنا شوند 
.ديگر، تغيير در گرايش و رفتار حاصل مي شود 

:نزديكي اهداف كاركنان و سازمان -8
وهها را استراتژي ديگر مديريت عبارت از تعيين اهدافي است كه گر

ماني براي مثال ز. ملزم به همكاري براي توافق كلي سازمان سازد 
قاي كه موجوديت سازمان به خطر مي افتد ، گروههاي رقيب براي ب
.سازمان و دست يابي به هدف مشترك سخت مي كوشند 



:آموزش درون گروهي -9

دوره هاي كارگاهي و برنامه هاي آموزشي مي تواند نقش موثري در گرايشهاي
.  آيد درون گروهي داشته باشد و در نتيجه رفتار سازنده درون گروهي پديد

(1379قرباني، ) 



استفاده خالق از تعارض

جريان تعارض در يك مسير خالق و سازنده، تا حد بسياري به چگونگي
ر همانطور كه د. مديريت سازمان و نحوه برخورد با تعارض بستگي دارد

رد با فصل اول اشاره شد، در سازمانها تعارض مي تواند بين فرد با فرد، ف
ت نكته مهم اين اس. گروه، گروه با سازمان و سازمان با سازمان به وجود آيد

كه تعارض بايد به نحوي تحت كنترل قرار گيرد كه نه هرج و مرج در
يريت مد. سازمان به بار بيايد و نه سازمان شكل استبدادي به خود بگيرد

ه، كوشش تعارض توصيه مي كند كه بايد براي رويارويي باوضع به وجود آمد
ابرت اونز ر. به عمل آورد و از تعارض براي ايجاد تغييرات مثبت استفاده كرد

ديريت معتقد است كه نحوه تاثير تعارض برسازمان به چگونگي واكنش م
عارض به نظر وي مديران بييه دوگونه در مقابل ت. بااين پديده ارتبياط دارد

:واكنش نشيان مي دهند



اشد در صورتي كه واكنش مدير در مقابل تعارض منفي ب: واكنش منفي-1
يعني به فكر درمان و حل آن نباشد يا از روشهاي غيرموثر براي حل آن

هديد به استفاده كند؛ فرهنگ بيمارگونه اي با ويژگيهاي ارعاب، كشمكش و ت
وجود مي آيد كه مشخصه مهم آن حاكميت جو برد و باخت در سازمان 

.است

بخش چنانچه واكنش مدير در مقابل تعارض مثبت و اثر: واكنش مثبت-2
ثر باشد يعني به صورت ريشه اي  به فكر حل آن باشد و  از روشهاي مو

ما مي براي حل آن استفاده كند، فرهنگ تشريك مساعي بر سازمان حكمفر
ران در واكنش مدي. سالمتي سازمان را تقويت مي كندگردد كه به نوبه خود 

.نشان داده شده است2-2مواجهه با تعارض در شكل 



نتايج واكنش مديران در مقابل تعارض: 2-2شكل 



راهكارهاي مديريت تعارض
ئل ساده ترين حالت مديريت تعارض ايجاد محيطي است كه در آن افراد مسا
تن مورد اختالف بين خودشان را تحليل كنند و ضمن تالش در خارج ساخ

ارهاي راهك. آن از حالت يك مسئله شخصي ، به دنبال حل خود مسئله باشند
تعارض كه عموماً از شناخت عوامل بروز و تحليل آن ناشي شده اند ، در 
.قالب تصميم گيري ها و مهارت هاي مديريت سازمان به اجرا در مي آيند 

امات مديران بايد با توجه به شناخت عوامل بروز تعارض و تحليل آن ، اقد
نند پيشگيرانه اي را معمول دارند و فضاي سازمان را به گونه اي مديريت ك

.كه بسياري از تعارضات غير ضرور فرصت بروز پيدا نكنند
لب توجه ايجاد شناخت بيشتر در افراد در ارتباط با زمينه هاي بروز اختالف؛ ج

اي كاركنان به تفاوت هاي ماهوي ، وظايف و مسئوليت هاي آنان و تفاوت ه
غير قابل اجتناب وظايف صف و ستاد و ترويج ارزش هاي سازماني مي

به تواند زمينه هاي بروز بسياري از تعارض هاي مخرب را از بين ببرد و
.گسترش جو تفاهم كمك نمايد



داقت ، مديريت تعارض بايد توانايي الزم را در ايجاد جو اعتماد كه از خصيصه هايي چون ص
لي چون عوام. صالحيت ، ثبات رفتار ، وفاداري و صراحت نشأت مي گيرد ، داشته باشد

، احساس تهديد و اتخاذ موضع تدافعي ، ناهمزباني و برداشت [1]برداشت گزينشي
مدنظر مفاهيم متفاوت از واقعيتي واحد به عنوان عوامل ايجاد بستر تعارض بايد همواره
يند ، به باشند و از توسل به شيوه هاي پااليش موضوع و ريختن افكار در قالبي خوشا

.عنوان ابزار موثر ايجاد ارتباط هرگز غفلت نشود
ش ها و با اين حال ، از آنجا كه بروز تعارض غالباً غيرقابل اجتناب است، مديران بايد به رو

، راه حل هايي متوسل شوند كه بر اثر آن نتيجه تعارضات موجود در جهت سازندگي
ي با راهبردها آشناي. تعامل بيشتر، يادگيري از يكديگر و توسعه فرد و سازمان هدايت گردد

.و استراتژيهاي حل تعارض مي تواند دريافتن راه حل مناسب كمك كند

[1] Selective perception



سبكها و استراتژيهاي حل تعارض

نتخاب پس از تشخيص تعارض و علل آن ، نكته كليدي در مديريت تعارض ، ا
وجه به ت) بر طبق مدل دو بعدي رفتاري . استراتژي و سبك مناسب است 

نشان داده شده است، پنج سبك 2-3كه  در شكل ( منافع خود وديگران
مك ارائه تمثيل از حيوانات ك. اصلي براي مديريت تعارض بكار مي رود 

.مي كند تا تفاوت سبكها را بهتر به ياد داشته باشيم 



(سبك دلفين)[1]استراتژي مشاركتي( الف 
نند كه انتخاب اين سبك، به افراد كمك مي كند تا به گونه اي كنار هم كار ك

ي يعني علم روابط با ديگران و هم منافع خود مهم م. همه برنده باشند 
.         باشد و حل تعارض به سود طرفين است

ه با با استفاده از اين سبك ، افراد در جستجوي راه حل هايي هستند ك
موثر عاليق آنها متناسب باشد و در ضمن باعث حفظ ارتباطات خوب و

استفاده از اين روش، احساسات بد را كاهش و تعهد افراد را . شود
رغم افزايش مي دهد و به افراد اجازه مي دهد تا يكديگر را بشناسند، علي

مزاياي بي شمار اين روش،تلف شدن زمان وتضعيف توان و انرژي 
افراد،از معايب آن است

دلفين ها اغلب اين سبك را انتخاب مي كنند و همكاري و مشاركت در 
.زندگي آنها هميشه حرف اول را مي زند

[1] Cooperating



(سبك شير)[1]استراتژي رقابت جويي و تحكم(ب
ود را مقدم انتخاب اين سبك بدين معناست كه فرد بطور يكطرفه عاليق و خواسته هاي خ

ع در اين شيوه يكطرف احساس مي كند كه موضو. برخواسته هاي ديگران مي داند 
ه مختل فوق العاده برايش  مهم است ، لذا در بدست آوردن آن به سختي مي كوشد و ب

ديدگاه در اين شيوه يكطرف مجبور است. شدن روابط با طرف ديگر فكر نمي  كند 
طرف مقابل را بپذيرد 

يتي نمي اگر افراد احساس كنند از نظر قدرت بر رقيب برتري دارند به عقايد ديگران اهم
ي از هدف پيروزي بخش. آنها به روابط خود با ديگران نيز ارزشي قائل نيستند . دهند 

ع بعضي از افراد زور را بكار ميگيرند چون هميشه دوست دارند از موض. آنهاست 
ه اين افراد هميشه ب. قدرت حرف بزنند و نمي خواهند اشتباهات خود را بپذيرند 

.  ند اين روش ممكن است تعارض را بطور موقت حل ك. شكست رقيب مي انديشند 
بدهد و در استفاده از اين سبك بايد محتاط بود زيرا ممكن است تعارض را افزايش

حكم است شير ، سمبل و نمونه سبك ت.بازنده را به اقدامات تالفي جويانه وادار سازد 
.قدرت شير به او كمك مي كند تا هر آنچه را كه مي خواهد بدست آورد . 

[1] Forcing



(سبك الك پشت)[1]استراتژي اجتناب يا بي تفاوتي(ج
ها وقتي كه افراد احساس مي كنند هم هدف خودشان  و هم ارتباط با ديگران براي آن

نند آنها احساس مي ك. اهميتي ندارد ممكن است به راحتي از تعارض كنار بكشند 
ه مي مداخله در تعارض فرقي به حال آنها نمي كند، بنابراين نه به منافع خود توج

.كنند و نه به منافع ديگران
كالم انها تكيه. افرادي كه اين سبك را انتخاب مي كنند خود را درگير تعارض نمي  كنند 

وال از اين شيوه معم". شما خودتان تصميم بگيريد و مرا معاف كنيد "اين است
مهم زماني استفاده مي شود كه موضوع جزئي و پيش پا افتاده باشد ، موضوعهاي

. ودديگري وجود داشته باشد و درگير شدن در تعارض به صدمات زيادي منجر ش
ود را سمبل اين سبك ، الك پشت است ، چون به محض رويارويي با هر مسئله اي خ

ود باشد البته همانطور كه الك پشت تا ابد نمي تواند در الك خ. در الكش فرو مي برد 
.، اجتناب در تعارض نيز نمي تواند هميشگي باشد 

[1] Indifference



(سبك آفتاب پرست)[1]استراتژي گذشت (د
ود افرادي كه اين سبك را انتخاب مي كنند از عاليق و خواسته هاي خ
ابند مي گذرند و به ديگران اجازه مي دهند به خواسته هايشان دست ي

نه خوب ، بسياري از اين افراد معتقدند كه داشتن يك رابطه دوستا. 
ظ در واقع تمركز اين سبك بر حف. از هر چيز ديگر مهم تر است 

ش ما البته ممكن است با اين رو. روابط شخصي با ديگران است 
.اعتبار و نفوذ آتي خود را از دست بدهيم 

ر رنگ ، آفتاب پرست ، سمبل و نشانه اين سبك است چون با تغيي
د تا تغيير رنگ به او كمك مي كن. خود را با محيط هماهنگ مي كند 

.به سرعت با محيط اطرافش انطباق پيدا كند 

[1] Accomodat



(سبك گور خر)يا توافق[1]استرتژي مصالحه(ه
ا و عاليق افراد زماني از اين سبك استفاده مي كنند كه به دنبال بدست آوردن تمام خواسته ه

طاف در اين روش ، انع. خود نيستند ، يعني ارضاي برخي نيازها برايشان كافي است 
زماني كه اهداف مختلف ، درجات اهميت. پذيري ، مبادله و مذاكره جايگاه ويژه اي دارند 

است از متفاوتي براي طرفين دارد يا بخواهيم به يك راه حل موقت برسيم يا زمان تنگ
.اين شيوه استفاده مي كنيم 

پارند تا البته بايد توجه كرد كه افراد ، اغلب آنچه را كه از دست مي دهند بهتر به خاطر مي س
و همين امر آنچه را كه بدست مي آورند يعني بيشتر مواقع آن نيمه خالي ليوان را مي بينند

ه يك اسب گورخر مي تواند سمبل اين سبك باشد ، او ن.ممكن است جو بدبيني ايجاد كند 
گ را انتخاب بلكه با تقسيم تفاوتها ، باريكه هايي از دورن. سياه است نه يك اسب سفيد 

.كرده است 
يزان شناخت او انتخاب استراتژي و سبك مديريت تعارض ، بستگي به اعتماد به نفس فرد ، م

از خواسته ها و اهداف طرف ديگر ، ميزان اطالعات موجود و قابل افشا درباره ي افراد ، 
.انعطاف پذيري طرفين و حس همكاري و مشاركت آنها دارد 

[1] Compromising





بكارگيري استراتژي مناسب
كه  براي  اما نكته  مهم  در اينجا اين  است  كه  هيچ يك  از اين سبكها مردود نيست  بل

يت  مدير. موقعيتهاي  مختلف مي توان  از هريك  از اين  سبكها استفاده  كرد
ر اين د. تعارض   هنر به  كاربردن  سبك  مناسب  در شرايط مختلف مي باشد

.ودبخش سعي مي شود موقعيتهاي  مناسب  براي  كاربرد هرسبك  بيان  ش
:موقعيتهاي مناسب براي  سبك رقابت

.زماني كه به تصميمات فوري نيازمند هستيم 
.زماني كه مي دانيم كه حق داريم

.زماني كه اقدام سريع و قطعي حياتي است
:موقعيتهاي مناسب براي سبك گذشت

.زماني كه مسايل براي ما اهميتي ندارد اما براي فرد ديگر خيلي مهم است
.زماني كه شما مي فهميد اشتباه كرده ايد

.زماني كه رقابت مداوم زيان بخش باشد و ما بدانيم كه برنده نمي شويم
.زماني كه هماهنگي و ثبات اهميت ويژه اي دارد 



:موقعيتهاي مناسب براي سبك اجتناب 
.زماني كه وقت رويارويي با آنها را نداريم

.زماني كه بستر مناسب نيست
.زماني كه مسايل مهمتري براي ما مطرح است

.زمانيكه هيچ شانسي براي رسيدن به خواستهايمان نداريم
.وقتي مسايل بي ارزش هستند

.وقتي جمع آوري اطالعات جايگزين تصميمات فوري مي شود
.ل كنندزمانيكه ديگران مي توانند تعارض بوجود آمده را بصورت مناسبتري ح

:موقعيتهاي مناسب براي سبك همكاري
.وقتي شما نمي خواهيد مسئوليت كامل كاري را داشته باشيد

.وقتي سطح بااليي از اعتماد وجود دارد
.وقتي ما مي خواهيم تعهد افراد را به دست آوريم

.وقتي هدف يادگيري است



:موقعيتهاي مناسب براي سبك مصالحه 
.زمانيكه اهداف مهم هستند، اما ارزش اينرا ندارند كه باعث تعارض شوند

.وقتي طرفين تعارض داراي قدرت برابر هستند
.وقتي بخواهيم به توافق موقت در موضوعات پيچيده دست پيدا كنيم

.به عنوان يك راه حل كمكي زمانيكه همكاري و رقابت موفقيت آميز نيست
.وقتي فشار زماني وجود دارد و بايد به راه حل مناسبي برسيم

مديريت تعارض در مراحل رشد سازماني
ها و با ارائه نظريه توسعه سازماني ، كه در تشخيص بحران[1]يكي از پژوهشگران به نام گرينر

ام تكامل مديريت آنها سودمند است ، بيان مي دارد سازمانهاي روبه رشد پنج دوره نسبتا آر
را پشت سر مي گذارند كه هر مرحله آن از يك دوره آرامش و يك دوره بحران تشكيل

.شده است و به يك انتخاب ختم مي گردد
مي در هر دوره آرامش از يك سبك مديريتي غالب استفاده مي شود كه موجب رشد سازمان

ان در هر دوره بحراني حاكي از وجود يك مسأله مديريتي است كه تداوم رشد سازم. گردد
غالب گروه حل آن است ؛ به اين ترتيب ، در هر دوره بحراني نيز از يك سبك مديريتي

مان طور ه. استفاده مي شود كه ضمن كنترل بحران ، رشد سازمان را نيز تضمين مي كند 
مالحظه مي شود ، در اولين مرحله، رشد سازمان از طريق بروز 2-4كه در نمودار 

.خالقيت صورت پذيرد؛ در حالي كه دوره بعدي رشد ، مبتني بر هدايت است

[1] Larry E.Greiner



ري ، به در ابتدا مدير جديد و افراد پرنفوذ سازمان ، براي مقابله با بحران رهب
ر شيوه هاي خالقانه ، خط مشيهايي را براي اداره سازمان اتخاذ مي كنند؛ د

ولي با . ارداين مرحله ، رفتار با سرپرستان سطوح عملياتي ، جنبه دستوري د
يشتري افزايش سطح تجربه ، مديران سطوح عملياتي تقاضاي استقالل ب

دير با خواهند داشت؛  به طوري كه سرانجام بحران استقالل پيش مي آيد و م
اختار افزايش اختيارات آنها ، رشد سازمان را تداوم مي بخشد؛ در نتيجه ، س
مدتي سازماني گرايش به عدم تمركزشدن پيدا مي كند؛ به طوري كه پس از
مليات مديران سطوح عالي متوجه مي شوند كه بتدريج كنترل بسياري از ع

.  شودسازمان را از دست داده اند ؛ به اين ترتيب ، بحران كنترل جلوه گر مي
راه حل موثر براي بحران كنترل، ايجاد هماهنگي است ؛ اين امر از طريق
به وضع خط مشي در زمينه هاي گوناگون امكانذير مي گردد؛ زيرا بازگشت

سيستم متمركز ، مطلوب نيست؛



هره مند شده از بويژه با توجه به آنكه بازگشت به سيستم متمركز ، در ميان افراد ب
ر پس از مدتي با تاكيد ب. آزادي عمل، نوعي انزجار و تنفر ايجاد مي كند

»  حران تنظيم خط مشيها و ابالغ آنها به صورت دستورالعمل و بخشنامه ، ب
مي پيش مي آيد ؛ اين بحران هنگامي رخ« رعايت افراطي تشريفات اداري

دن دهد كه سازمان بيش از حد بزرگ و پيچيده شود ؛ به طوري كه اداره كر
ات عالج بحران تشريف. آن از طريق برنامه هاي رسمي و خشك دشوار گردد

اكيد زايد اداري ، افزايش روحيه همكاري است كه از طريق تشكيل تيمها و ت
يب ، ماهرانه بر وجوه اشتراك افراد متفاوت صورت مي پذيرد؛ به اين ترت

.  گيردرا مي« كنترل رسمي» ، جاي « خودكنترلي»و « كنترل اجتماعي»فراگرد 
مي كند گرينر در مورد بحران بعدي نامطمئن است ، با وجود اين پيش بيني

ورت كه اشباع رواني بعضي از كاركنان مساله اي جديد ايجاد كند؛ به اين ص
حلهاي كه با تشديد كار گروهي و تحمل فشارهاي سنگين براي يافتن راه
.خالق ، كاركنان از نظر جسماني و احساسي تحليل مي روند



مراحل رشد سازماني: 2-4شكل 



استراتژي ايجاد تعارض سازنده در سازمان
اولين گام در ايجاد تعارض سازنده، انتقال اين  .فرهنگ سازماني را تغيير دهيد 
.  «ردتعارض در سازمان مورد حمايت قرار مي گي»پيام به زيردستان است كه 

دون اگر اين فرهنگ ايجاد شود كه افراد مي توانند عقايد و نظرات مخالف را ب
ناسايي ترس و نگراني ابراز كنند مديريت سازمان مي تواند، افكار جديد را ش

كار جديد چنين فرهنگي باعث بروز اف. و در تصميم گيري هاي خود به كار برد
اين فرهنگ را مي توان از طريق. و خالقيت ها و در نتيجه نوآوري مي شود

ت و ترفيعات، افزايش حقوق، پاداش ها و ديگر مكانيزم هاي مثبت، تقوي
.  توسعه داد

يكي ديگر از راهكارهاي ايجاد تعارض .از افراد خارج از سازمان استفاده كنيد 
سازنده در سازمان ، استفاده از افراد بيرون از سازمان است كه سوابق، 
تجارب، ارزش ها و رفتارهايشان و يا روش مديريتي شان با افراد داخل 

تر وليكن خيلي از شركت ها و سازمان ها از اين روش بيش. سازمان فرق دارد
.  براي تكميل سمت هاي خالي مديريت استفاده مي كنند



همانگونه كه قبالً. را مورد تجديد نظر قرار دهيد( ساختار سازماني)سازمان 
اشاره شد، متغيرهاي ساختاري مانند اهداف، قوانين و مقررات، روش ها، 

براين بنا. رويه ها و بخشنامه ها و غيره يكي از منابع تعارض به شمار مي روند
منطقي است كه مديران، ساختار را به عنوان ابزاري براي ايجاد تعارض

.  سازنده  مورد توجه دقيق تر قرار دهند



تجزيه  و تحليل تعارض  
ل  در هنگام  مواجهه  با تعارض  اولين  و مهمترين اقدام  تجزيه  و تحلي

 پاسخ  داد تعارض  است ، در تجزيه  و تحليل  تعارض  بايد به  سه  سؤال
.شود

چه  كسي  در تعارض  است ؟ همان  طور كه  گفته شد تعارض  ممكن  
ها است  بين  افراد بايكديگر،درون  فردي، بين  واحدها و مانند آن

.باشد
ع ، منبع  تعارض  چيست ؟ تعارض  ممكن  است ناشي  ازكمبود مناب

.باشد...رقابت ، ناسازگاري  اهداف  و
سطح  تعارض  چه  ميزان  است ؟ آيا در حدمتوسط است ؟ يا در حد 

عارض  باالست  و محتاج  اقدام فوري  است  پس  از تجزيه  و تحليل  ت
رد كه  بدين  منظور روشهاي  مختلفي  وجوددا. بايد به  حل آن  پرداخت 

:برخي  از آنها عبارت ند از



يكي  از فنون  حل  تعارض  مذاكره است  كه در آن  طيرفين  راه  حلهياي:مذاكره-1
اي  هير دو مختلف  را به منظور حل  تعارض  بررسي  مي كنند تا به  راه  حلي كه  بر

كيي ي: قابل  قبول  است  دست  يابند به  طور كليي  دو نيوع  ميذاكره  وجيود دارد
ران رويكرد برد ي باخت  حاكم  است  كه در آن يكي از طرفين مي بيرد و ديگي

ي  راهبردهاي  غالب  در اين  روش ،زور، تقلب  و امتناع  از اطالع  رسان. مي بازند
داكثر برد است ،  كه به دنبال  بيه  حي-رويكرد دوم ، رويكرد برد.صحيح  است 

.رساندن  نقاط مشترك است  و راهبرد حاكم  در اينجا، مشاركت  مي باشد



انجي  در اين  روش ، شخص  ثالث بي طرف  به  عنوان  مي: ميانجيگري-2
ض سعي  مي كند كه  به طرفين  در يافتن  راه حلي  براي  رفع تعار

.كمك كند

طريق  اگر در فرايند ميانجيگري  طرفين قادر نباشند كه  از: داوري-3
ه  ميانجيگري  به  راه  حلي برسند، آنگاه  ميانجي  گري  تبديل  ب
اين  داوري مي شود و فرايند ميانجيگري  به  داوري  تغييرمي يابد و
شخص ثالث بي طرف است كه راه حل ارائه مي دهد









ديدگاههاي سه گانه سازمانها نسبت به تعارض

عارض در سه گام به هم پيوسته براي ايجاد نگرش مثبت نسبت به ت
سازمان به شرح زير است ؛



.  ل شويد براي تنوع نيروي انساني و رويارويي با تفاوتها ارزش قائ-1
ند و از تنوع تفاوتها بايد به عنوان فرصتهايي براي نوآوري تلقي شو

روي باز برگزاري جلسات رودر. نيروي انساني استقبال به عمل آيد 
.ت و حل صادقانه اختالف نظرها براي تعارض مثبت ضروري اس



با  تامين منافع دو طرف تعارض و ايجاد وحدت برمحور هدفهاي مشترك-2
به هم افراد از طريق تعارض متوجه ميزان. تعارضها را توامان مديريت كنيد 

شتركي را حتي هنگامي كه كاركنان هدفهاي م. وابستگي به يكديگر مي شوند 
تالف نظر نيز دنبال مي كنند در چگونگي دستيابي به آن هدفها ممكن است اخ

ت نكته مهم اين است كه همه آنان در جهت هدفهاي واحد حرك. داشته باشند
اداش داده مي كنند و بايد به رفتارهاي مبتني بر همكاري اعضاي تيم به آنان پ

.شود 



ر بودجه اي به عنوان ذخيره براي دادن پاداش به موفقيتها در نظ-3
.گرفته ، سعي نماييد از خطاها درس بگيريد 

عفها و كاركنان را بايد با قدرداني از نقطه قوتها  ودر نظر گرفتن ض
آنان بايد. گفتگوي مستقيم درباره آنها مورد توجه قرار داد 

موفقيتهاي خود در مديريت تعارض را با ارزش تلقي كنند و
(1382. علي. رضائيان ). برنامه هايي براي توسعه در آينده تدوين نمايند



استفاده از ميانجي در برخورد با تعارض
قابل در صورتيكه توسل به شيوه هاي مورد بحث و حل تعارض با تالش مت
رض طرفين به سادگي ممكن نباشد ورود فرد سومي را در فرآيند حل تعا

شخص ثالث مي تواند بر حسب شرايط و رسالت و . ايجاب مي كند
ماموريت خود در فرآيند حل تعارض و ماهيت اختالف نظر طرفين ، نقش

، در هر حال. هاي  متفاوت داوري ، حكميت يا ميانجي گري به عهده بگيرد
يدگاه ها صرفنظر از نوع نقش ، تالش فرد سوم بايد در جهت نزديكتر كردن د
رك به و نظرات طرفين تعارض و حصول توافق و رسيدن آنها به زبان مشت

.كار گرفته شود
-برد» جه به بيان ديگر ،بهترين روش حل تعارض ، بايد بر ايجاد و تحقق نتي

به نحوي كه افراد نه تنها از وجود تعارض نگران . استوار باشد« برد
.  ت تلقي كنندبلكه آن را وسيله اي براي دست يابي به دستاوردهاي مثب.نباشند



مداخله . دشخص ثالث بايد قدرت تشخيص وضعيتهاي تعارضي را داشته باش
حرفه اي شخص ثالث در موقعيتهاي تعارض متقابل ، مستلزم وجود يك فرد

ي كند ، بسيار ماهر ، يا فرد مجربي كه پوياييهاي تعارض  را به خوبي درك م
ندهاي مي باشد ؛ اين مداخله ، نبايد به وسيله يك شخص تازه كار با فراي

ي وندال ترجمه  الوان. فرنچ .)انساني و اجتماعي سازمانها اجرا و اعمال شود 
)

(كدخدامنشي)حل اختالف غيررسمي 
زمانها اختالفهاي ميان كاركنان ، ميان كارفرما و كاركنان ، و ميان شركتها و سا
.اغلب به دادگاه كشيده مي شود و بسيار وقتگير و پرهزينه است 

روشهاي برخي بر اين باورند كه حل اختالف به صورت غير رسمي ، سريعتر از
.رسمي و قانوني تعارض را حل مي كند

ه فنون حل اختالف غيررسمي ذيل نشان دهنده گامهاي روبه جلويي است ك
اين فنون از. ميانجي ها مي توانند براي حل اختالفهاي سازماني بردارند 

قه بندي آسانترين و كم هزينه ترين تا دشوارترين و پرهزينه ترين فن طب
.شده اند 



ين ميانجي كه معموال يك مدير است به صورت غير رسمي طرف: تسهيل. 1
.رد دعوي را به گفتگوي مستقيم ، سازنده و مثبت با يكديگر وامي دا

ين تعارض ميانجي بي طرف به طور غير رسمي به عنوان رابط ميان طرف: آشتي. 2
اين فن هنگامي سودمند است كه طرفين تعارض از مواجهه. عمل مي كند 

.رودررو با يكديگر امتناع ورزند 
واقع شورايي از همكاران مورد اعتماد با توجه به توانايي: بازنگري همكاران. 3

مي و نگري در آنان تشكيل مي شود تا نظرات طرفين را در جلسه اي غير رس
ورا خط مشي سازمان معين مي كند كه تصميمهاي اين ش. محرمانه بشنوند 

است عضويت در اين شورا اغلب به صورت چرخشي. الزامي باشد يا نباشد 
.



اعتماد كسي كه براي سازمان كار مي كند و مورد احترام و:پيگيري شكايات. 4
د و مي كوشد بيشتر كاركنان است به طور محرمانه شكايتهاي طرفين را مي شنو

وم اين رهيافت در اروپا بيش از آمريكاي شمالي مرس. راه حلي ارائه نمايد 
.است 

را به فرد آموزش ديده بي طرفي است كه بطور فعال طرفين دعوي: ميانجي.5
گرچه برخي از . يافتن راه حل خالق براي حل تعارض هدايت مي كند 

سازمانها ميانجيهاي آموزش ديده در سازمان دارند ولي بيشتر سازمان ها از
. كنند ميانجيهاي بيروني كه ارتباط مستمري با سازمان ندارند استفاده مي

ي طرف را طرفين دعوي از پيش با هم توافق مي كنند كه تصميم حكم ب: حكم.6
كه اغلب همراه با مدارك و شواهد است در يك محيط دادگاه گونه رسمي 

مشاركت در اين نوع حل اختالف غير رسمي ، داوطلبانه و . بپذيرند 
قانوني تصميمات در حكميت مبتني بر مزاياي. بيانيه هاي آن محرمانه است 

است و در دادگاه هاي كشورهاي مختلف به تصميمات حكم هاي آموزش 
ود ديده كه نوعا از موسسات خارج از سازمان انتخاب  مي شوند استناد مي ش

(1382. علي . رضائيان .)و نظرات آنان جزو سابقه پرونده قرار مي گيرد 



پيامدهاي سازنده تعارض
و راه تعارض در مواردي سازنده است كه بتواند كيفيت تصميمات

حلها را بهبود ببخشد، موجب خالقيت و نوآوري شود، مايه 
تواند كنجكاوي و تشديد عالقه اعضاي گروه به يكديگر شود يا ب

موجب حل مسائل، كاهش فشارهاي رواني و تنشهاي درون 
.ت كندگروهي گردد و در نهايت اينكه بتواند پديده تحول را تقوي
امل و به طور كلي در موارد زير نقش سازنده تعارض بيشتر قابل ت

:بررسي است
از بروز براساس تئوري سيستم ب:تعارض به عنوان عامل تغيير-1

ازمان تعارض در سازمان يكي از بارزترين نيروها براي تغيير در س
ق است چرا كه تعارض با وضع موجود به مبارزه برخاسته و خل

.نظرييات جديد را سرعت مييي بخشد



جود دارد شواهدي و: نقش تعارض در بهبود كيفيت تصميم گيري-2
م گيري كه نشان مي دهد تعارض مي تواند در بهبود كيفيت تصمي

بخصوص)موثر باشد، بدين طريق كه اجازه مي دهد همه نكات 
در تصميم( نكات غيرروش، غيرمعمول و يا متعلق به اقليت

از طرف ديگر اجازه نمي دهد كه به . گيريهاي مهم بررسي شود
ام با ضعف گونه اي انفعالي به تصميم گيريهاي قالبي كه معموالً تو

.و ناتواني است بپردازد

شده هدفهايي كه توسط مديريت تعريف: اصالح يا تعديل اهداف-3
قق روشهاي تح. اند، در نتيجه تعارض اصالح و تعديل مي شوند

اهداف كه غيرمعمولند، يا از نظر اجرا مشكل هستند، ممكن است
د در اولين مراحل تعارض مشخص شوند و قبل از اينكه دير شو

.اصالحات الزم صورت بگيرد



كارآمد يك نتيجه موثر و: تعارض به عنوان نيروي تحريك كننده و انرژي زا-4
ش را تعارض آن است كه توانايي آن را دارد تا ميزان زيادي تحريك و انگيز

ات تعارض مي تواند افراد را براي اقدام. در بين اعضاي سازمان فراهم سازد
ند كه همچنان كه والتون نيز اشاره مي ك. الزم بسيج كرده و به حركت درآورد

تعارض ممكن است انگيزش و انرژي موجود را براي انجام وظايفي كه 
و نيو در الگوي ديويس.توسط سيستم اجتماعي مقرر شده است افزايش دهد

.دتعارض ممكن است چهار موقعيت متفاوت در سازمان ايجاد كن[1]استروم

[1] Davis& Newstrom



بازنده است اين موقعيت هنگامي رخ-موقعيت بازنده : 1موقعيت 
.مي دهد كه دو طرف درگير از تعارض دوري كنند

ص موقعيتي كه در آن شخ. برنده است-موقعيت بازنده : 2موقعيت 
.الف از ب شكست مي خورد

ه اين موقعيت مربوط ب. بازنده است-موقعيت برنده : 3موقعيت 
.زماني است كه شخص ب از الف شكست مي خورد

موقعيتي كه هردو طرف. برنده است-موقعيت برنده : 4موقعيت 
دارند و هر احساس كنند كه از وضعيت بهتري نسبت به قبل برخور

.دو احساس مي كنند كه برنده هستند
دهايي در باتوجه به الگوي باال، مديران سازمان بايد به دنبال راهبر(5)

را در سازمان به 4مورد مسئله تعارض باشند كه بتواند موقعيت 
.وجود بياورد



الگوي تشريك مساعي
ربخش بودن الگويي كه غالب تئوري پردازان مديريت نسبت به مطلوبيت و اث

ر تمايل هنگامي كه دونف. آن اتفاق نظر دارند، الگوي تشريك مساعي است
نافع زيادي به تحقق اهداف و منافع خود داشته باشند و از طرف ديگر م

طرف مقابل را هم در نظر بگيرند، اين جهت گيري به سمت راهبرد 
ي و تشريك مساعي پيش مي رود در اين استراتژي به جاي اينكه انرژ

خالقيت در جهت مخالف و كوبيدن طرف مقابل صرف شود، در حل 
ت كه علل بنابراين، از طريق اين شيوه اس. مشكالت به كار گرفته مي شود

رد تا و ريشه هاي تعارض از سوي طرفين درگير مورد بررسي قرار مي گي
مساعي مهمترين فوايد اجراي الگوي تشريك. نسبت به حل آن اقدام شود

:در سازمان به شرح زير است



امين اعضاي گروه وقت و انرژي خود را صرف ت: تمركز گروه بر توليد
هنگامي كه در سازمان همكاري تقويت. هدفهاي فردي نمي كنند

ر به شود، اعضاي آن به اهداف كلي سازمان توجه مي كنند و بيشت
.هستنددنبال مبادله منابع و اطالعات و پيشرفت بيشتر در كارها

به هنگامي كه در سازمان الگوي همكاري: همبستگي و رضايت گروه
اعضا . اجرا در مي آيد، كاركنان، سازمان را معرف خود مي دانند

خود را متعلق به كل سازمان مي دانند و عضويت در آن، آنها را 
.ارضا خواهد كرد

سازماني كه الگوي همكاري را به اجرا در مي : تامين اهداف سازمان
زيرا انرژي خود را صرف حل . آورد به هدفهاي خود مي رسد

اير مسائل درگيري بين دواير نخواهد كرد و به جاي آن در برابر س
.سازمانها مي ايستد



همكاري موجب خالقيت و نوآوري مي شود و : خالقيت و نوآوري
به سازمان كمك مي كند تا به سرعت محصوالت، فناوري و 

.خدمات تازه اي به بازار ارائه كند



عملكرد سازمان براساس الگوي تشريك مساعي
شواهد زيادي وجود دارد كه مويد اين نكته است كه راهبردهاي مبتني بر 

رين راه تشريك مساعي در برابر پدييده تعارض، عاقالنه ترين و اثربخش ت
زنده اي تشريك مساعي موفق، نتايج مثبت و سا. براي برخورد با آن است

ري را اين روش، توليد و بهره و. براي طرفين درگير و سازمان به دنبال دارد
ده در سازمان افزايش مي دهد، ميزان تعهد طرفين را به تصميمات اتخاذ ش
مي زياد مي كند و گرايش به انجام ريسك هاي بزرگتر را در آينده افزايش

احت و مديران پيرو اين سبك براي حل تعارض موجود بين افراد، باصر. دهد
عارض را روشني و به شكل مستقيم در حل مسئله دخالت مي كنند، طرفين ت

وع به رو در روي يكديگير قرار ميي دهند و موقعيتي فراهم مي كنند كه موض
ر به در اين سبك مدي. صورت باز و آشكار مورد بحث و بررسي قرار گيرد

زيردستان خود اجازه مي دهد عقايد خود را در مورد مسئله مورد اختالف 
.بيان كنند و روي آن بحث كنند تا به نتيجه و توافق برسند



علل خودداري مديران از تشريك مساعي
نند كه بيشتر مديراني كه از تشريك مساعي هراس دارند و سعي مي ك
تشريك از آن كناره گيري كنند، اغلب از اين مسئله نگران هستند كه

مساعي باعث شود قدرت و اختيار آنان محدود شود و يا اينكه 
ي ول. افراد، استفاده از اين روش را نشانه ضعف مديريت بدانند

ي، مديران بايد توجه داشته باشند كه در صورت تشريك مساع
. اختيارات براي اخذ تصميمات براي آنها محفوظ خواهد بود
درت تشريك مساعي نه تنها از قدرت مدير نميي كاهد بلكه عمالً ق

و اختيار او را در سازمان افزايش مي دهد و پذيرش او را در ميان 
گروههاي سازماني بيشتر خواهد كرد و به احتمال زياد افراد 

اني خواهند احساس تعهد قلبي بيشتري نسبت به تحقق اهداف سازم
.  داشت



:شواهد پژوهشي در زمينه تعارض
:مطالعات پژوهشي درباره تعارض سازماني نشان مي دهد 

شان افراد داراي نياز شديد به تعلق ، به استفاده از سبك سازش تمايل ن-1
ي توان مي دهند و از سبكهاي زور يا سلطه اجتناب مي ورزند ،بدين ترتيب ، م
.گفت صفات شخصيتي بر چگونگي مديريت تعارض اثر دارد 

عبارت ب. چگونگي مخالفت با افراد در وضعيتهاي تعارض بسيار مهم است-2
دديگر اعالم مخالفت منطقي اثر بخش تر از بيان متبكرانه خواهد بو

روز تهديد تهديد يا تنبيه به وسيله يكي از طرفين تعارض موجب ب-3
ديگر ، به عبارت. يا تنبيه شديدتري از جانب طرف مقابل مي شود 

.رفتارتهاجمي ، موجب رفتارتهاجمي تر طرف مقابل مي گردد 



لفيقي در استفاده از سبك ت. با افزايش تعارض ، رضايت گروه كاهش مي يابد -4
وه مديريت تعارض بيشتر از هر سبك ديگري موجب رضايت خاطر گر

.مي شود 

ي باافزايش دشواري و وضوح هدف تعارض هاي درون بخشي و ميان بخش-1
بدين ترتيب هدفهاي چالشي و روشن ، همان گونه كه . كاهش مي يابد 

.رفتارهاي سياسي را كاهش مي دهد مي تواند تعارض را نيز كاهش دهد
.ي يابد رضايت شغلي و انگيزش دروني ناشي از كار به سبب ميزان زياد تعارض كاهش م-2
ند زنان و مردان در هر سطح از مديريت ، تعارض را مشابه هم مديريت مي كن-3

.؛ به عبارت ديگر ، جنسيت بر سبك مديريت تعارض اثري ندارد 

مان مديران بايد از اين واقعيت كه تعارض اغلب در يك ناحيه يا سطح ساز-4
به عبارت. آغاز مي شود ولي در جاي ديگر خود را نشان مي دهد آگاه باشند 

.  دارد ديگر ، براي برقراري بهبود پايدار ، شناخت منشاء تعارض ضرورت



دد به در مذاكراتي كه با انتظارات از پيش تعيين شده آغاز مي گر-5
دليل محدود شدن تبادل اطالعات و عدم اعمال مديريت صحيح ،

.نتايج مورد توافق طرفين اندك خواهد بود 
تحليل كالن شصت و دو مطالعه حاكي از آن است كه زنان در -6

ف نشان مقايسه با مردان تمايل بيشتري به همكاري براي حل اختال
مي دهند ، ولي هنگامي كه زنان با راهبرد چانه زني مواجه شوند 

.بسيار رقابتي تر از مردان رفتار مي كنند 
. ر باشد ويژگي هاي شخصيتي مي تواند بر موفقيت مذاكره اثر گذا-7

گرايي و مذاكره كنندگاني كه در ابعاد پنجگانه مهم شخصيتي برون
سازگار نمره بااليي به دست آورنده اند ، در مذاكرات توزيعي 

. ضعيف عمل مي كنند 



ربرناميه ها خلق و خوي بد يا خوب مي تواند اثرات منفي يا مثبتي ب-8
درخواست و نتايج مذاكره كنندگان بگذارد ؛ بنابراين به عنوان مثال ،

و اضافه حقوق خود را موقعي مطرح سازيد كه شما و رئيس ، هر د
خلق و خوي مناسبي داريد 

(1382. علي . رضائيان ).1.



پيشنهاداتي براي حل تعارض
فهيم موضوع تعارض بايد در نهايت آرامش مشخص و به افراد درگير ت

ل داليل احتمالي آن معمو/ شود و تالش الزم براي يافتن دليل 
.گردد

ان، از ضمن واداشتن افراد به شنيدن و تشخيص نقطه نظرات ديگر
ناب كرد مقايسه هاي نادرست و برانگيختن واكنش طرفين بايد اجت

ويق و طرفين تعارض را به مذاكره درباره سازش ها و تفاهمات تش
.نمود

ش ايجاد فرصت براي مطرح شدن نقطه نظرات افراد و تالش در كاه
يع تنش ها همراه با اجتناب از سرزنش ديگران مي تواند به تسر

.فرآيند حل تعارض كمك كند
ه اي در هر حال ، جلسه بحث و مديريت تعارض بايد به سمت نتيج
.دهدايت شود كه پذيرش و قبول همگاني را در پي داشته باش



طرفين ببينيد هر يك از. كساني كه تعارض را ايجاد كرده اند ارزيابي كنيد -
درگير، چه عالئقي دارند ؟

واالت ارزش ها ، شخصيت واحساسات هر يك از طرفين چيست ؟ اگر به اين سئ
.بد پاسخ بدهيد شانس موفقيت شما در اداره كردن تعارض افزايش مي يا

سئوال براي افرادي كه مخالف نظرات آنها 10از اعضاي گروه بخواهيد كه 
ود اين كار به آنها اجازه مي دهد كه نگراني هاي عمده ي خ. مي باشند بنويسند

ت به پاسخها سرانجام ممكن اس. را درباره مواضع طرفهاي مقابل بيان نمايند
.يك مصالحه بيانجامد 



يشتر در به افكار آنها ب. به كار شناسان عضو گروه احترام بگذاريد -
.مواقعي كه تعارض برسر ديدگاههاي كارشناسي آنهاست 

اه اعضاي گروه را متقاعد كنيد كه ممكن است آنها هم دچار اشتب-
هر به آنها آموزش دهيد كه تبادل نقطه نظرات نشانه قدرت. شوند 

و به فرد است و در نهايت مي توان گفت مديريت تعارض از يك س
يگر معني حداقل رساندن قدرت تخريبي تعارض است و از سوي د

ودمند تعارض را بصورت يك پديده اثر بخش ، خالق ، سازنده و س
.مبدل مي سازد

(احمدي و همكاران) 



نقش ارتباطات در حل تعارض
.  ارتباطات از عوامل بنيادي هويت سازمان و جوهره اصلي مديريت است 

ي از همچنين مديران به خوبي مي دانند كه تعارض بخشي اجتناب ناپذير
..  تحيات سازماني است و ارتباطات نارسا عامل اساسي تعارض سازماني اس

ت مي كند ارتباطات نامناسب و موانع آن، شكل گيري مسائل ناسازگار را تقوي
احساسات و ادراكات افراد را در هنگام تعارض . و تعارض را شكل مي دهد

ين، بنابرا. منتقل كرده، مبنايي براي تعارضهاي بعدي را فراهم مي كند
، ارتباطات در هر جنبه اي از تعارض چه در آشكار شدن يا فرو نشاندن آن

ي توسعه مهارتها.چه در ابراز آزادانه مخالفت و ارزيابي مسائل مؤثر است
ارتباطي و توجه به موانع ارتباطي در جهت حل تعارضهاي سازماني از 

ني و ريشه بسياري از مشكالت فردي، سازما. اهميت خاصي برخوردار است
ي يا بطور اجتماعي را مي توان در نبود ارتباطات مؤثر، نقص سيستم ارتباط

اي ارتباطي سوءتفاهم ه. كلي سوء تعبير و تفسيرهاي ارتباطي جستجو كرد 
بين همكاران ممكن است به كدورت، اختالف نظر و تعارض منجر شود و

نجر موالنا نمونه اي از موانع ارتباطي كه م. دركاركرد سازماني خلل ايجادكند
.كندبه تعارض در افراد گرديده را بصورت زيبا ودر قالب شعر بيان  مي





موالنا اشاره مي كند كه اگر يك نفر كه زبان اين چهار نفر را مي
دانست آنجا حضور داشت مي توانست با همان يك درهم ،ميوه 

ارتباط بنابراين(. مثنوي معنوي)مورد نظر آن چهار نفر را تهيه نمايد 
باط موثر و كارآمد مي توان كليد حل تعارض باشد و برعكس ارت

ات و ارتباط. ضعيف اغلب موجب بروز و تشديد تعارض مي شود
و نقش آن در تعارض به صورتي بالقوه هم توانايي ايجاد محرك

هاي آن و پويايي در سازمان و كمك به توسعه كمي و كيفي فعاليت
ه ايجاد باالخره موفقيت آن در دستيابي به مقاصدش را دارد و قادر ب

سد و مشكل در راه رسيدن به هدفهاي سازمان و ايجاد اختالل و 
باطات و نابساماني در فعاليتهاي آن است، لذا پرداختن به مقوله ارت

ن نفوذ شناخت تاثيرات مثبت و منفي آن بر تعارض و روشهاي اي
.ضروري مي نمايد



اثربخشي در ارتباطات بين فردي
:دويژگيهاي زير به طور معني داري بر اثر بخشي ارتباطات ميان فردي تأثير دارن

د را بروز مفهوم كيفي گشودگي، حداقل در سه جنبه اساسي ارتباطات فردي، خو:گشودگي
طرفهاي اول فرستنده پيام در ارتباطات ميان فردي بايد فردي باشد، كه درمقابل. مي دهد

ديگر، هر به عبارت. ارتباطي خود را  بگشايد و با يك گشودگي نسبي با آنها مواجه شود
باطات كس مي تواند بخش عظيمي از اطالعات مربوط به خود را كه مي تواند در فراگرد ارت

بيعي خود ميان فردي مؤثر واقع شود، مخفي كرده و در نتيجه فراگرد ارتباطي را از مسير ط
ه وانمود كردن دومين جنبه از گشودگي اشتياق فرستنده پيام يا مبدأ ارتباطي ب. خارج سازد

غلب ا. انده و بروز دادن صادقانه محركات وارد بر خود است و اينكه براو چه تأثيري نهاد
از خود انسانها عالقمندند كه ديگران در مقابل گفته ها و يا اعمال آنها عكس العمل مناسبي

كليفورد »و « آرتور بوچنر»سومين جنبه از گشودگي كه براي اولين بار توسط . نشان دهد
ن تعبير و چني. مطرح شده است با مفهوم تملك احساسات و تفكرات مرتبط است« كلي

و مي شود كه شخص مورد نظر احساسات و تفكرات خود را كه كامالً در اختيار اوست
.اندكامالً به آنها واقف است و مسئوليت آن را برعهده دارد به اطالع گيرنده پيام برس



ري همدلي شايد يكي از دشوارترين جنبه هاي كيفي ارتباطات به كارگي:همدلي
دو به يك همدلي يعني فرستنده و گيرنده پيام هر. در يك رابطه متقابل است

ن مهارتهاي سه گام براي به كارگيري و باال برد. احساس يگانه دست يافته اند
ي رفتار نخستين گام، پرهيز از قضاوت و ارزياب: مربوط به همدلي عبارتند از

. دومين گام درك احساسات و عواطف طرف مقابل است. طرف مقابل است
درك خواسته ها و نيازها، آمال، تواناييها، تجارب، بيمها و هراسهاي طرف 

و عواطف مقابل، ما را بر آن مي دارد كه او را بهتر بشناسيم و پي به احساسات
يم آنچه ديگري گام سوم، بايد بكوش. او ببريم و بتوانيم با او بهتر همدلي كنيم

مهم است . مبراساس نگرش و توانايي خود تجربه كرده است مانيز تجربه كني
ه آنچه كه بدانيم اين تجربه مي بايد براساس نگرش و احساسات او باشد ن

خود را كامالً در جاي او و به جاي او قرار دادن و نقش او . خود مي انديشيم
.را ايفا كردن ما را بر آن مي دارد كه او را بهتر درك كنيم



است كه يك رابطه ميان فردي مؤثر و قابل اتكاء رابطه اي:حمايتگري
يان فردي ارتباطات م. در يك فضاي حمايتگرانه شكل گرفته  باشد

وام باز و همدالنه نمي تواند در يك فضاي توأم با هراس و تهديد د
نندگان اگر شركت ك. يابد و دير يا زود به قطع رابطه منجر مي شود

ان انتقاد در يك فراگرد ارتباطي احساس كنند كه از سخنان و رفتارش
مي شود و مورد تهاجم قرار مي گيرند، از هر اقدامي كه به نشان 
يز دادن خواسته ها و نيازها و يا مكنونات دروني آنها منجر شود، پره

.دمي كنن



به يا عوامل مثبت گرايي در يك رابطه ميان فردي حداقل به سه جن:مثبت گرايي
گيرد و اول، ارتباط ميان فردي زماني به درستي شكل مي. مختلف تكيه دارد

ر داشته پرورش پيدا مي كند كه احترام مثبت و معيني براي خويشتن در نظ
را به كساني كه در مورد خود مثبت مي انديشند اين احساس مثبت. باشيم

ميان دوم، ارتباطات. ديگران منتقل و آنان را وادار به مثبت پنداري مي كنند
سبت فردي زماني به درستي شكل مي گيرد كه احساسات خوشايند خود را ن

ل، اثر روشن است كه اين در وجود شخص مقاب. به طرف مقابل منتقل كنيم
ال تر مثبت گذارده و او را وادار و تشويق مي كند كه در ارتباط مورد نظر فع

م، يك سو. برخورد كرده و سطح ارتباطي خود را به تراز باالتري بكشاند
، براي احساس مثبت و خوشايند در مورد وضعيت عمومي حاكم بر ارتباطات

به . هم استتعامل يا ميان كنش اثر بخش بين دو يا چند نفر بسيار حياتي و م
عبارت ديگر، عدم مشاهده تمايل و اشتياق از سوي مخاطب يا مخاطبان،

 .ي مي كشاندفرستنده پيام را به سوي انصراف از ارتباط و گسستگي ارتباط



وي تر، يك فرد ممكن است با هوش تر، ق. تساوي خاصيتي ويژه است:تساوي
ديگر هرگز دو نفر از تمام جنبه ها با يك. ثروتمندتر و حتي سالم تر باشد

ماً با وجود اين عدم تساوي، ارتباطات ميان فردي عمو. مساوي نخواهد بود
اين . باشدزماني مؤثر تر خواهد بود كه فضاي حاكم فضايي مبتني بر تساوي
در حالي . ندبدان معني نيست كه افراد غير مساوي نمي توانند ارتباط برقرار كن
تساوي در كه اگر بخواهند ارتباط آنان با يكديگر ارتباطي مؤثر باشد، بايد

تساوي شخصيت آنها مورد توجه باشد و يا اينكه به نقاط مشترك كه نوعي
اطات ميان اين بدان معني است كه مي بايد در ارتب. است تأكيد بيشتري شود

ه فردي سياست يا خط مشي خاصي وجود داشته باشد كه از طريق آن ب
ه حايز اهميت نكته اي ك. شناسايي ويژگيهاي فردي طرفين ارتباط، دست يافت

ان هستند است اين است كه طرفين ارتباط در نظر داشته باشند كه هر دو انس
ه خود و موجوداتي گرانبها كه هر يك داراي خصيصه هايي هستند كه به نوب

(112-121، صص1380فرهنگي ، )مي تواند براي ديگران ارزشمند باشد 



موانع ارتباط فردي
و به طور كلي هر عاملي كه مزاحم تبادل اطالعات بين فرستنده

وجه به گيرنده پيام بشود از موانع ارتباطات محسوب مي شود با ت
را اهميت فراوان ارتباطات در سازمانها ، براي مديران نهايت اهميت
دارد كه پديده هاي خاصي را كه به صورت مانع بر جريان سالم

صوال ارتباطي اثر مي گذارند وآ ن را دچار كندي و پيچيدگي و يا ا
، 1989كرتلند ،)مسدود مي كنند، شناخته و در رفع آن كوشش كنند 

در اين بين موانع فردي يا موانعي كه با عامل انساني(. 147ص
پيام و ارتباط پيدا مي كند مانند خصوصيات گيرنده و فرستنده

اختالف بين دو طرف و مواردي از اين قبيل ، از اهميت زيادي 
.برخوردار مي باشد



ابزارهاي ارتباطي براي حل تعارض
ابزارهايي كه براي كسب اطالعات و حركت به سمت حل تعارض

:بكار ميبريم شامل موارد ذيل  مي باشد
اين ابزار به شما در جمع آوري اطالعات و بوجود :طوفان مغزي

در اين . آوردن گزينه هاي جديد براي حل تعارض كمك مي كند
مي شرايط همه گروه ها نسبت به نتايج حاصله احساس مالكيت

اجازه دهيد هر كسي هر نظري براي حل تعارض دارد بيان. كنند
طوفان . د كند آنگاه بهترين گزينه را انتخاب كنيد و آنرا بهبود دهي

بر مي دهد از هيجانهاي گذشته رهايي يابيد و بيشترمغزي اجازه
اف سازي طوفان مغزي موجب احترام متقابل و شف. آينده تاكيد كنيد

.مي شود



الت گاهي در تعارض افراد را با مشك: افراد را از مشكالت جدا كنيد
لقي اگر شما مشكل را بعنوان يك خصلت فردي ت. قاطي مي كنيم

اما . ر دهيمكنيم بنابراين براي حل مشكل بايد شخصيت او را تغيي
د اگر مشكل را از شخصيت فرد جدا كنيم آنگاه راه حل مي توان

ناهارخوري بعنوان مثال اگر فرزندتان هميشه ميز. مفيد و بهينه باشد
تي بلكه از را كثيف مي كند به او نگوئيد چقدر دست و پاچلفتي هس

.او بخواهيد ميزش را تميز كند
رد عاليق ، نيازها، خواسته و دلواپسي ف:روي عاليق مذاكره نكنيد

.  ودعاليق زيربناي مشكالتي است كه موجب تعارض مي ش. است
و . دمذاكره و گفتگو در حوزه عاليق يافتن راه حل را محدود مي كن
وده شايد مجبور شويد به عقب برگرديد كه عاليق ديگران چه ب

ن است زيرا كه عاليق هر فرد يا گروه به خوبي در تعارض روش
.نيست



: نيداز سواالت براي كسب اطالعات در مورد عاليق ديگران استفاده ك
در اين مورد بايد سه نوع سوال را مطرح كنيد

در . ظر مي كندسواالت تشريحي كه افراد را تشويق به گفتگو و تبادل ن
يال راحت اين حالت كنترل فضاي گفتگو را به فرد مي دهيد تا با خ

.حرف بزند
واالت براي اين نوع س. سواالت بسته كه پاسخ آنها بله يا خير مي باشد

.كسب اطالعات خاص بكار مي رود
چه كه سواالت انعكاسي كه براي بازگويي ، تائيد و شفاف سازي آن

كه گوينده مي گيرد بكار مي رود و به گوينده  اطمينان مي دهيد
.  حرفهايش را فهميده ايد



يازها و يعني مهارت بازگو كردن است كه زير بناي عاليق ، ن: بازسازي
كه شنيده خواسته از طريق مفاهيم مثبت در تصديق مشكالتي است

بازسازي  به كاهش تعارض ، توسعه زمينه. و فهميده مي شود
ت كنيد دق. تفاهم ، تمركز بر آينده و تائيد احساسات كمك مي كند

ن مشكالت را كم اهميت جلوه ندهيد و راجع به كلمات و عاليم ت
.گفتاري كه بكار مي ببريد آگاه باشيد



نتيجه گيري و خالصه فصل
ود موضوع تعارض بيش از هر موضوع ديگري ، افكار مديران را به خ

. مشغول كرده است 
دي تعارض به خو. تعارض بخشي از حالت يا شرايط عادي يك سازمان است 

اه خود ، خوب يا بد نيست بلكه برخي از افراد و مديران سازمانها از ديدگ
.مثبت و برخي از ديدگاه منفي به آن نگاه مي كنند 

مالك تشخيص تعارض سازنده يا مخرب ، همانا عملكرد سازمان 
. است 

بي را پذيرش نظرات مختلف ، به مديران كمك مي كند تا شيوه مناس
. براي حل تعارض در سازمان ، انتخاب كنند 



قاي استفاده صحيح و موثر از تعارض ، موجب بهبود عملكرد و ارت
جب سطح سالمتي سازمان مي گردد و استفاده غير موثر از آن ، مو

.  كاهش عملكرد و ايجاد كشمكش و تشنج در سازمان مي شود 
تفاده چنانچه تعارض در جهت مقاصد شخصي و انتقام جويانه مورد اس

د قرار گيرد ، مضر و غير كار كردي است ولي اگر در جهت  مقاص
و سازماني و خلق استعدادها مورد بهره برداري قرار گيرد ، مفيد

. كاركردي خواهد بود 
مديريت تعارض از يك سو به معني به حداقل رسانيدن قدرت 

يك تخريبي تعارض است و از سوي ديگر تعارض را به صورت
. پديده اثر بخش خالق ، سازنده و سودمند مبدل مي سازد 



شتر آنها از آنجا كه تعارض در روابط انساني اجتناب ناپذير است و بي
اشي مي از سوء ارتباطات و تحريف استنباط بين افراد و گروه ها ن

شود و در اين بين تعارض هاي ناچيز و كم اهميت به تعارضات
د با بزرگ و دردسرآفرين تبديل مي شوند ، لذا چگونگي برخور

نين تعارض و مديريت آن ، بر اثر بخشي فردي ، سازماني و هم چ
ذيري سالمت رواني و جسماني افراد در محيط كار ، تاثير انكار ناپ

ش افزاي) بدين ترتيب شناخت جنبه هاي مثبت تعارض . دارد 
)  و كنترل و مهار جنبه هاي منفي و مخرب آن ( عملكرد گروهي 

.  اهميت مي يابد ( كاهش عملكرد گروهي 
حالت تفاوتها و شباهتهايي بين رقابت و تعارض وجود دارد، اما هر دو

به ادراك ، احساس و نگرش ما منجر مي شوند كه ممكن است 
. تبعات سازنده يا مخرب داشته باشد 



، جهت ايجاد جوي سالم ، پويا و داراي روح رقابت مثبت و سازنده
:  در سازمان توجه به موارد زير از اهميت زيادي برخوردار است 

واند به كارگيري نظام پاداش و جوايز ، به نحوي كه هر كس بت( الف
.  برنده باشد و مشاركت در رقابت به نفع همه تمام شود 

اصالح آن بخش از جنبه هاي محيطي و رهبري سازمان ، كه ( ب
. موجب بروز تعارض ياتشديد آن مي گردد 

بهم اجتناب از واگذاري تكاليف شغلي متضاد و ناسازگار و يا م( ج
سعي در جلب همكاري و مشورت كاركنان و فراهم ساختن ( د

استقالل و چالش شغلي مورد نياز كاركنان 
در پيش گرفتن سبك رهبري مناسب با شرايط سازماني ( ه 

تدا خود نهادينه كردن اين اصل كه قبل از تفكر درباره حل مساله ، اب( و
.  مساله شناخته شود 



ديدگاه ديگري ازفرايندتعارض 
ز طريق در اين مرحله اگر معارضين صبر و حوصله داشته باشند مي توانند ا:[1]پيش تعارض

شان دفاع در غير اينصورت افراد از عقيده. گفتگو اختالفات را بطور صحيح حل نمايند 
ميان اختالف. كرده و شروع به انتقاد از رقيب مي كنند و عقيده آنان را غلط مي شمرند 

.  گروهها شديدتر شده و تفرقه آغاز مي گردد 
.  هيچكس خطاي خود را نمي پذيرد . جر و بحث شروع مي شود :[2]مقابله/ مواجهه 

رگير ديگران نيز ممكن است د. تهديدات لفظي شروع مي شود . لجبازي شدت ميگيرد 
.  تعارض شوند و به نفع يك گروه جبهه بگيرند 

ين معارض. ارتباط ميان گروهها قطع مي شود . خصومت و خشونت شكل ميگيرد :[3]بحران
.متقاعد ميشوند كه حق با آنهاست و رقيب را مسخره و در حالت انزوا قرار مي دهند 

. دارد راه برگشتي وجود ن. خشونت شدت ميگيرد . بعضي از تهديدات عملي  مي شود 
.گاهي تعرض صورت ميگيرد . رقيب را بايد از ميدان بدر كرد 

ه قدرت از نوع سخت آنقدر بكار ميرود تا يك گروه برنده ميدان و گرو:[4]نتيجه و پيآمد
.  ده اند آتش بس مورد توجه قرار مي گيرد چون هر دو گروه خسته ش. ديگر بازنده باشد 

.  ديگران ممكن است به منظور ختم قائله از قدرت خود استفاده كنند 
[1] Pre conflict

[2]Confrontation 

[3] Crisis

[4] Outcome



ممكن پيروزي يك گروه الجرم منجر به نتايج مثبت نمي شود بلكه: [1]بعد از تعارض
. است باعث بي عدالتي شود 

ديگران . هر دو گروه مي خواهند راه حلي پيدا شود : [2]گشودگي كانالهاي ارتباطي
تالف شرايط براي رفع اخ. ممكن است به معارضين در برقراري ارتباط كمك كنند 

. مساعد است 
افراد ديدگاههاي يكديگر را درك مي كنند و به آن احترام مي :[3]شناخت دو جانبه

. علت تعارض به منظور يافتن راه حل مورد بررسي قرار ميگيرد . گذارند 
ئين راهكار مورد اجماع پيدا مي شود و در صورتيكه نياز به تصويب آ:[4]يافتن راه حلها

. نامه يا مقررات داشت اقدام مي شود و سپس به مرحله اجرا گذاشته مي شود 

[1] Post -conflict

[2] Communication channel opened

[3]Mutual understanding 

[4] Finding solutions



ي افراد ممكن است ديدگاههاي متفاوت. هر فردي به توافق رضايت مي دهد : [1]توافق
كتبي تهيه و توافق نامه بصورت. داشته باشند اما به ديدگاه يكديگر احترام مي گذارند 

.امضاء  مي شود، تا در آينده مالك عمل قرار گيرد

[1] Agreement



3فصل

هوش هيجانيحل تعارض با استفاده از 



مقدمه
بعنوان بحث داغ مديريت مطرح شده است [1]در سالهاي اخير مفهوم هوش هيجاني

(Ashkaqnasy& Daus2002  .) بسياري از محققان معتقدند هوش هيجاني
 Goleman1998,mayer et al)قويترين پيش بيني كننده رفتار سازماني است 

ان دكتر دانيل گلمن هوش هيجاني را توانايي سازماندهي و اداره هيجانهاي خودم(. 2000
ي رابطه و ديگران براي برانگيختن خودمان ، مديريت كردن هيجانها  خود به هنگام برقرار

(Goleman1998)با ديگران تعريف مي كند

[1] Emotional quotient



روند تاريخي مطالعات هوش هيجاني
بعنوان معياري براي سنجش هوش فردي (IQ)[1]براي مدت بيش از يكصدسال بهره هوشي يا هوشبهر

وب مي آزمون بهره هوشي تنها شاخصي بودكه نشان دهنده توانائي يادگيري شخص محس.محسوب  مي شد
ي بسياري از افراد درآزمونهاي ورود.شد ، كه درسالهاي اخيرموردبحث وچالش محافل علمي قرار گرفت 

نواده دانشگاه يا موسسات ازنظربهره هوشي نمره بااليي كسب مي كردند ، اما همين افراددرمحيط كاروخا
چرا؟. چندان موفق نبودند

و به ا. روانشناس آمريكايي دكتر والتر ميشل آزمايشي را بر روي كودكان چهار ساله انجام داد 1960در سال 
د صبر كنند دو كودكان پيشنهاد كرد اگر بتوانند تا زماني كه او بدنبال كاري مي رود و برميگردد آنان بتوانن

مين االن به عدد شيريني جايزه مي گيرند ، اما اگر نتوانند تا آن موقع صبر كنند فقط يك شيريني آن هم ه
ذهني كه نمونه اي . اين آزمايش ذهن هر كودك چهار ساله اي را درگير مي سازد "يقيقنا. آنها مي دهد

كه كودك كوچك از نبرد هميشگي تكانه و مهار نفس، ميل و خويشتن داري ، كامروا سازي و صبر است اين
بيني كرد كدام گزينه را انتخاب مي كند  مي توان به سرعت به شخصيت او پي برد و حتي مي توان پيش

ي از بعض: نتيجه آزمون اين بود . در مسير زندگي خود چه خط سيري را انتخاب مي كند "كودك احتماال
دقيقه دست به شيريني ها نزنند تا آزمونگر باز20تا 15كودكان چهارساله مي توانستند براي مدتي حدود 

ني هاي آنها براي آنكه در اين مبارزه مقاومت كنند چشمان خود را بستند تا مجبور نباشند شيري. گردد 
واندند وسوسه گر را نگاه كنند ، سر خود را ميان دستانشان مي گرفتند ، با خود حرف  مي زدند ، آواز مي خ

.  ، با دست و پايشان بازي مي كردند يا حتي سعي مي كردند بخوابند 

[1] Intelligence quotient



مل كمتري داشتند اين گروه كودكان به عنوان پاداش دو شيريني مي گرفتند تا ديگران كه تكانشي تر بودند و تح
د قاپيدند آنان همان يك شيريني را درست چند ثانيه پس از آنكه آزمونگر اتاق را براي انجام كارش ترك كر

تحقيق اين آزمايش در كودكستاني واقع در محوطه دانشگاه استانفورد صورت گرفت و از آنجائيكه اين. 
دكان چهار دكتر والتر ميشل رد پاي همان كو. شامل فرزندان كاركنان دانشگاه استانفورد مي باشد "اساسا

ود با اين تمايز اين كودكان در نحوه كنار آمدن خ. ساله را تا زمان فارغ التحصيلي از دبيرستان دنبال كرد 
ه دوازده تا چهارده سال بعد زماني ك. لحظات سرشار از خواسته ها و تمايالت به خوبي آشكار ساخت 

سالگي مورد ارزيابي قرار گرفتند تفاوت عاطفي ، هيجاني و 18همين كودكان در نوجواني و در سن 
ر اجتماعي موجود ميان گروه كودكاني كه شيريني را قاپيدند و همساالن آنها كه كامروا سازي خود را د

.  خوردن شيريني به تاخير انداختند چشم گير بود 
الح تر ، كسانيكه در سن چهارسالگي در مقابل وسوسه نفس مقاومت كرده بودند در نوجواني از نظر اجتماعي ص

ه نرم كنند و كارآمدتر و داراي قدرت ابراز وجود بودند و بهتر مي توانستند با ناكاميهاي زندگي دست و پنج
كنار در رويارويي با مشكالت به جاي. بر اثر فشار رواني ابتكار عمل كمتر از دستشان خارج مي شد 

نشان مي كشيدن ، به استقبال چالش ها مي رفتند ، آنان متكي به نفس بودند و در كارها از خود خالقيت
د و از نظر دادند ، اما حدود يك سوم كودكاني كه شيريني را قاپيدند تعداد كمي از اين خصوصيات را داشتن

.  يدند آنان در نوجواني خود را از تماس هاي اجتماعي كنار مي كش. مسئله دار بودند "روان شناختي نسبتا
ان را خودش. ناماليمات به آساني موجب دلسردي آنان مي شد . لجوج و فاقد قدرت تصميم گيري بودند 

يز بي به همه چ. موجودي بي ارزش مي انگاشتند ، در مقابل فشار روحي نظم كار از دستشان خارج مي شد 
ن احتمال بروز رشك و حسد در آنان زياد بوده در مقابل بدرفتاري ديگرا. اعتماد و آزرده خاطر بودند 

.  بصورت افراطي پاسخ مي دادند كه اينكار موجب درگيري مي شد 
.  پس از گذشت چهارده سال هنوز نمي توانستند حس كامروا سازي خود را به تاخير بيندازند 



ابليت هاي نتايج آزمايش دكتر والتر ميشل مبناي مطالعات آتي دكتر دانيل گلمن در زمينه  هوش هيجاني و ق
.مربوط به آن شد

ترجان ماير براي اولين بار دو روانشناس آمريكايي به نامهاي دكترپيترسالووي از دانشگاه يل ودك1980در سال 
ابليت آنها مي گويند هوش هيجاني به ق. ازدانشگاه نيوهمپشاير بحث علمي هوش هيجاني را مطرح كردند 

هايي مانند درك عواطف شخصي ، همدلي با احساسات ديگران و اداره كردن عواطف خود و ديگران 
م ولي براي آنها معتقد بودند براي موفقيت و قبولي  در دانشگاه نيازمندبهره هوشي هستي.بستگي دارد 

.موفقيت در زندگي فردي و شغلي به هوش هيجاني نياز داريم 
هوش “ دكه دكتر دانيل گلمن اين سوال را در پرفروشترين كتابش بنام هوش هيجاني مطرح مي كن1995در سال 

دانيل گلمن درديگركتابش تحت عنوان 1998در سال “ هيجاني چيست و چرا از بهره هوشي مهمتر است  ؟ 
ب در محيط كار هوش هيجاني نقش بارزتري در داشتن عملكرد مطلو“كاركرد هوش هيجاني  مي گويد “ 

ورش و رشد نسبت به ساير   قابليت ها از قبيل   هوش شناختي يا مهارتهاي فني ايفاد مي كند لذا با پر
شان تحقيقات ن“ هوش هيجاني و قابليت هاي آن هم سازمان و هم كاركنان از مزاياي آن بهره مند مي شوند  

هره مي دهد اهميت هوش هيجاني در جهت پيشرفت جايگاه سازمانها در حال افزايش است با استفاده از ب
د، مسير هوشي مي توان پيش بيني كرد چه شغلي مناسب چه فردي است در حاليكه هوش هيجاني مي توان

85ازمان در سطوح رهبري و مديريت عالي س. پيشرفت ، شكست يا در جا زدن كاركنان راپيش بيني كند 
به .ني و شناختي درصد قابليت ها براي كسب موفقيت به هوش هيجاني بستگي دارد تا به ساير تواناييهاي ف

يلي بوده همين دليل دكتر گلمن  مي گويد يك فرد فاقدهوش هيجاني حتي اگر  داراي عاليترين مدرك تحص
د كارگزاران با و بهترين دوره هاي آموزشي را در دنيا ببيند نمي تواند يك رهبر سازماني برجسته و موفق باش

فعاليت مي كنند در ( …بيمه عمر، حوادث، درماني و)هوش هيجاني باال كه در زمينه ارائه خدمات بيمه اي
كسب مقايسه با همكاران خود كه از سطح هوش هيجاني كمتري برخوردارند بطور ميانگين دوبرابر درآمد

. مي كنند به عبارتي دو برابر مشتري جذب مي كنند



اي غير دوره هاي آموزشي بر مبناي هوش هيجاني در مقايسه با ساير دوره هاي آموزشي بر مبن
.دارند [1](ROI)برابر بازگشت سرمايه 8هوش هيجاني تقريباً 

تعاريف هوش هيجاني
، عواطف ي هوش هيجاني يعني داشتن مهارتهايي تا بدانيد كي هستيد ، چه افكار ، احساسات1

.و انسجام رفتاري داريد
تاري ي هوش هيجاني يعني شناخت عواطف خود و ديگران است تا بتوانيم بر اساس آن رف2

.مبتني بر اخالق و وجدان اجتماعي داشته باشيم 
ند و در ي هوش هيجاني شامل تواناييهايي مانند اينكه شخص بتواند انگيزه اش را حفظ ك3

ند و مقابل مشكالت استقامت كند، در شرايط بحراني و تكانش ها خودش را كنترل ك
د و اميدوار كاميابي را به تاخير بياندازد، با ديگران همدلي كن. خونسردي اش را حفظ كند 

(دانيل گلمن(باشد
با ي هوش هيجاني مجموعه اي از تواناييهاست وكمك مي كند در زندگي شخصي يا شغلي4

(مارسيوس آليس) ديگران رابطه اي دوستانه و صميمي برقرار كنيم 
ي است ي هوش هيجاني توانايي درك هيجانها و عواطف به منظور دستيابي به ايجاد هيجانهاي5

تا ضمن كمك به تفكر بهتربتواند منجر به شناخت هيجانات و عواطف گردد
(ماير و سالووي) 

.ي هوش هيجاني توانايي درك وشناخت صحيح هيجانها و عواطف خود و ديگران آنگونه كه هستند 6
[1] Return on investion



آيا هوش هيجاني را مي توان رشد و پرورش داد
. ري است هوش هيجاني مفهومي قابل يادگي. هوش هيجاني بوسيله بهبود مهارتهاي هيجاني قابل رشد و توسعه است 

وان رشد و هوش هيجاني را مي ت. برخالف بهره هوشي كه در طول زندگي سطح آن تقريباً ثابت و ايستا مي باشد 
.توسعه داد 

مولفه هاي هوش هيجاني
:دكتر دانيل گلمن مولفه هاي هوش هيجاني را به شرح زير بيان  مي كند 

آگاه خودآگاهي به معناي. شناختن هيجانهايي هستند كه آنرا احساس مي كنيم و دليلش را مي  دانيم : ـ خودآگاهي 1
.بودن از حالت رواني خود و نيز تفكر ما درباره آن حالت است 

گاهي از خودگرداني به معناي كنترل. تعادل هيجاني را خودگرداني مي نامند : ـ خود تنظيمي يا خودگرداني 2
ارهاي هيجاني خودگرداني يك قابليت زيربنايي است كه دركنترل رفت. احساسات ، عواطف و تكانش ها ياد مي كنند 

.نقش مهمي دارد 
ران و هدايت انگيزش توانايي انرژي دادن به ديگ. به معناي مولد، اثربخش و خالق بودن درزمينه كاريست : ـ انگيزش 3

هداف استفاده در انگيزش از هيجانها بعنوان ابزاري براي رسيدن به ا. رفتار آنان عليرغم داشتن رو حيه ضعيف است
.مي كنيم 

ر حالت همدلي توانايي شناخت و نفوذ ب. توانايي درك با احساسات ديگران و شناخت ديدگاه آنها است : ـ همدلي 4
د شدن همدلي به معناي وار. هيجاني ديگران است و يا آگاهي نسبت به احساسات ، نيازها و عالئق ديگران است 

.همدلي شنيدن چيزهايي كه گفته نمي شود. به حريم احساس ديگران است 
يق،  توانايي شناخت و همدلي با ديگران، برقراري ارتباط موثر، گوش دادن عم: ـ  مهارتهاي ارتباطي يا اجتماعي 5

ه ب. تشريك مساعي ، مربيگري و مذاكره كردن از اجزاء اين مهارت محسوب مي شوند . پرسيدن سواالت مهم 
در عبارتي آگاهي و شناخت نسبت به هيجانات و احساسات ديگران ، مهارت گوش دادن به احساسات ديگران

.زماني كه افراد دچار هيجان و احساسات هستند و نيازدارند به حرفهاي آنان گوش دهيد 







پيشگامان هوش هيجاني
:پيشگامان هوش  هيجاني محققان زير بوده اند 

بخاطر تعريف دقيق و علمي هوش هيجاني1990ـ پرفسور جان ماير و پيتر سالووي 1
بخاطر بكارگيري هوش هيجاني در محيط كار و زندگي شخصي1995ـ دكتر دانيل گلمن2

بخاطر طراحي پرسشنامه معتبر سنجش هوش هيجاني1996ـ دكتر ريون بارون 3
بخاطر تعيين سر فصل هاي آموزشي هوش هيجاني 1999ـ دكتر گري چرنيز و ميچ آدلر4

افراد با هوش هيجاني باال چگونه تعارض را حل مي كنند
فتي از آنجائيكه عدم حل تعارض در محيط كار عواقب زيان باري داشته و هزينه هاي هنگ

ان مي مطالعات نش.را بر سازمان تحميل مي كند بايد با آن بطور سازنده مقابله كرد
درصد وقت و انرژي مديران 60تا 24دهد در صورت گسترش تعارض مخرب بين 

واند صرف كنترل و مقابله با خشم ناشي از تعارض مي شود كه پيامدهاي آن مي ت
نرخ منجر به كاهش بهره وري، افزايش سطح فشار رواني در بين كاركنان ، افزايش

. تجابجايي كاركنان و غيبت و از همه بدتر خشنونت و عوارض جسمي و رواني اس
خود را بنابراين الزم است براي كنترل و هدايت سازنده تعارض افراد درگيرتعارض

تقويت ازنظر مديريت تعارض كه يكي از قابليت هاي بين فردي هوش هيجاني است
:افراد  با هوش هيجاني باال مي توانند . كنند



درآيت، در محيط كارنه تنها كاركنان مشكل ساز را كنترل مي كنند بلكه شرايط را با
.تدبير و هوشمندانه مديريت مي كنند

رطرف مي توانند اختالفات و تعارضات بالقوه را شناسائي كرده وآنها را گام به گام ب
.نمايد 

.ندگفتگو و مباحث آزاد را تشويق مي كنند تا شايعه ها به مرور زمان از بين برو
.هميشه بدنبال يافتن راه حلهايي هستند كه طرفين برنده شوند

.با افراد درگير در تعارض بصورت دوستانه ارتباط برقرار مي كنند
يه هاي اما براي  اينكه مهارت مديريت تعارض را در خودتان تقويت كنيد بايد به توص

.زير توجه كنيد



ل باشد و وقتي درگير حل تعارض هستيد تاكيدتان بيشتر بر روي حل مسئله و مشك
يد از خودتان سوال كنيد آيا آن حرفي را مي زن. موضوعات شخصي را دخالت ندهيد

.اشديا كاري را كه انجام مي دهيد بطور موثر مي تواند در حل تعارض نقش داشته ب
ذهن حل اگر احساس ميكنيد با شخص معارض مشكلي داريد اين تعارض را با گشودگي

.كنيد و نگذاريد شرايط حادتر شود
يد توجه ارسال مي كن( تن گفتاري)هميشه به پيامهايي كه از طريق كالمي و غيركالمي 

.كنيد مبادا حاوي پيامها و هيجانها منفي باشد
نترل به هنگام عصبانيت از طريق روش شش ثانيه هيجان ناشي از خشم و ناكامي را ك

.كنيد و سعي نمائيد از بخش عقاليي مغز فرمان بگيريد



با خلق و خوي شاد مي توانيد تضادها را كاهش دهيد
آنرا [1]خلق و خوي شاد و شوخ طبعي يكي از قابليت هايي است كه دكتر ريون بارون

ز ايشان خلق و خوي شاد را به معني احساس رضايت ولذت بردن ا. مطرح مي كند
.زندگي و رابطه با ديگران مي داند

سال سابقه تدريس در حوزه شاد بودن و شوخ طبعي25كه بيش از [2]دكتر جان مورال
لق شوخ طبعي و داشتن خ"سمينار برگزار كرده است  مي گويد 500داشته و حدود 

ادها و خوي شاد به لحاظ رواني انسان را منعطف تر و توانايي او را در مقابله با تض
گشودگي ذهن را براي يافتن راه حلهاي منطقي تعارض. افزايش             مي دهد

.بهبود مي دهد
او مي گويد افراد شاد به حوادث و تضادها مي توانند از زواياي 

[1] .Baron.R :اه استاد و عضو هيات علمي روانپز شكي و علوم رفتاري دانشگ
مي باشد كه 1997تگزاس آمريكاست ، ايشان مبتكر پرسشنامه هوش هيجاني در سال 
.يكي از معتبرترين آزمونهاي هوش هيجاني است

[2] John Morreal :ذار استاد دانشكده ويليام و مري در ويرجينيا آمريكا و بيانگ
.انجمن بين المللي مطالعات شوخ طبعي است



1مثال 
دگي آقاي  هرمزي فردي سختكوش و پركار است كه به خاطر تامين معاش و نيازهاي زن

ه به گونه اي ك. خانواده اش مجبور است تا پاسي از شب روي تاكسي كار كند 
.همواره با چهره اي خسته و ظاهري ژوليده به خانه برمي گردد

همسرش طي سالهاي اخير همواره از وضعيت آقاي هرمزي گله مند بوده و معتقداست
. ندفرزندانش از اينكه مي بينند كه پدرشان به ظاهر خودش نمي رسد غرغر مي كن

با خانم هرمزي دوست دارد همسرش قبل از صرف شام دست و صورتش را شسته و
گيرند كه در ظاهري آراسته بر سرسفره بنشيند و با اين رفتارش فرزندانش از او ياد ب

ت او در عوض آقاي هرمزي از اينكه همسرش موقعي. عين خستگي مي توان مرتب بود
ب يك ش. را درك نمي كند گله مندبوده و جر و بحث مداوم بين آنها برقرار بود 

و همسر آقاي هرمزي تصميم گرفت به شكل ديگري با آقاي هرمزي برخورد كند
ني را هنگامي كه شوهرش با همان وضعيت سرسفره شام نشست تشت آب و صابو

. ز بشوريبايد قبل از شام دست و صورتت را تمي: سرسفره شام آورد و با خنده گفت
آقاي هرمزي كه اين رفتار همسرش جلوي بچه ها يكه خورده بود ناگهان خنده اش

وري من اگه تو بش: گرفت و در حالي كه نمي توانست جلوي خودش را بگيرد ،گفت 
.حاضرم



2مثال 
راي پاك آقاي آباداني كارمند بازنشسته اي است كه عليرغم كهولت سن ، هر روز صبح ب

ا همسرش همواره نگران بود مبادا او از پله ه. كردن ناودانها به پشت بام مي رفت 
كرد ، سقوط كند و سالمتي اش به خطر افتد ،لذا به اين كارش  هميشه اعتراض مي

.اگر چه گوش آقاي آباداني به اين حرفها بدهكار نبود
و خنده يك روز كه آقاي آباداني مي خواست به پشت بام برود ، همسرش با شوخ طبعي

.  نند گفت ؛ شوهراني مثل تو زنان خود را زود پير  و غرغرو و مستمري به گير مي ك
س از آقاي آباداني با شنيدن اين جمله يكه خورد و پ. اگر دوست داري حاال برو باال 

.خنده اي از پله ها پاين آمد



در جلسات و مذاكرات [1]هيجانهانحوه برخورد با 
ر اين ماهيت جلسات و مذاكرات مي تواند زمينه ساز تقويت هيجانهاي منفي شوند چون افرادمي خواهند د

ثبت يا منفي جلسات به انتظاراتشان برسند يا اينكه افراد در مورد يكديگر ذهنيت هاي مختلفي اعم از م
حقايق جاي تعجب ندارد كه گاهي اوقات هيجانها مي توانند نقش مهمتري نسبت به واقعيت ها و. دارند

مشكالت بدون وجود هيجانها امكان ندارد افراد بدنبال حل. در نتايج يك جلسه يا مذاكره داشته باشند
اما مشكل . هيجانها باعث مي شود تا با جديت براي حل مشكالت تالش كنيم. يا رفع تعارضات باشند

و آنرا به اينجاست كه وقتي هيجانها شديد باشند مي توانند در روش اداره جلسه يا مذاكره اثربگذارند
يه سمت تعارض سوق دهند در جلسات الزم است به اهداف جلسه تمركز كنيم و از موضوعات حاش

جان ، منطق و اي پرهيز كنيم و با نگاه منطقي درباره دستور كار جلسه گفتگو كنيم و تعادلي ميان هي
.استدالل برقرار كنيم

كنند هيجانها نقش مهمي در زندگي حرفه اي و فردي بازي مي. هيحانها مي توانند در اندازه و شكلهاي مختلفي ظاهر شوند[1]
است كه از ريشه التين آن Emotionهيجان در زبان انگليسي  . آنها به خاطرات ، ذهنيت ها و اعمال ما انرژي مي دهند

Emoteنوع هيجان را شناسايي كرده اند كه به دو 130روانشناسان . به معني تحريك ، تهييج ، سوق دادن و وادار كردن است
ي شويم آدرنالين هيجانها موجب افزايش هورمونهاي بدن مي شوند مثالً وقتي عصباني م. گروه مثبت و منفي تقسيم بندي مي كنند

خش منطقي ب)هيجان اگر شديد باشد مي تواند بر قشر پيشاني مخ . خون افزايش مي يابد و موجب تحرك و انرژي زياد مي شود
-.اثر بگذارد و آنرا تحت فرمان خود درآورد( مغز 



بخش بيان كنيم در جلسات براي اينكه بتوانيم هيجانها را كنترل كنيم و آنها را بطور مناسب ، شايسته و اثر
.چه توصيه هايي پيشنهاد مي كنيد؟ اكنون به توصيه هاي زير توجه كنيد

انسان داراي احساس است ، هيچ اشكالي ندارد كه ما داراي هيجانهاي : آگاهي و پذيرش هيجانها-1
ودمان پذيرش احساسات امري عادي و طبيعي است هر چند اغلب در مورد هيجانهاي خ. مختلفي باشيم

گران نيز عليرغم اينكه نسبت به هيجانهاي خودمان آگاه نيستيم در مورد هيجانهاي دي. آگاه نيستيم 
يش بيني يكي از مهمترين ويژگيهاي هوش هيجاني اين است كه تنها و بهترين پ. شناخت كافي نداريم 

ا كننده موفقيت در زندگي حرفه اي و فردي است و امكان شناخت احساسات خودمان و ديگران ر
.فراهم مي سازند

ار و نكته مهم اين است كه هيجانها معموالً بصورت گروهي ظاهر       مي شوند و بعضي از هيجانها آشك
وار است ، لذا قابل رويت هستند ولي بسياري از آنان از نگاه فرد پنهان هستند و آگاهي به آنان خيلي دش

ن ، الزم است با طيف گسترده اي از هيجانهاي مخفي آشنا شويم مانند شرم ، ترس ،جريحه دار شد
ركوب مي در بسياري از مواقع ما هيجانهاي مختلفي را انكار يا س.شكاكي ، غمگيني ، حسادت ، تنهايي 

.مانند حسادت و سوءظن. كنيم بويژه اگر از آن هيجانها نفرت داشته باشيم
يب هاي اگر چه سركوب يا انكاراحساسات بويژه اگر از شدت بااليي برخوردار باشند مي تواندموجب آس

جدي روحي و جسمي شود و اين هيجانها اغلب خودشان را از طريق روشهاي مخرب و در زمانهاي 
هيجانها يكي از روشهاي آگاهي به. جسم ما وابستگي شديدي به هيجانها دارد . نامناسب نشان مي دهند

توجه كردن به حركاتي است كه اندامهاي بدن انجام مي دهند ، سردرد و دردهاي عضالني در ناحيه
هنده ترس ، گردن و كتف شايد نشان دهنده ترس ، وحشت و هراس ، گرفتگي قفسه سينه شايد نشان د

ردگي افزايش ضربان قلب معموالً نشان دهنده خشم، خستگي و آرام صحبت كردن ناشي از غم و افس
ي اگر بيآموزيم كه حركت اندامهاي بدن نشان دهنده كدام حاالت هيجاني است آنگاه بهتر م. است

.توانيم نسبت به هيجانهاي خودمان پي ببريم



خارج مي عموماً بعضي از احساسات دروني سريعتر رشد كرده و از كنترل: چطور با هيجانهاي شديد برخورد كنيم-2
ل هيجانهامي با تجزيه و تحلي. با شناخت اين احساسات مي توان از شدت آنان كاست و تحت كنترل درآورد. شوند

ت هيجانهاي در رابطه با كاركرد سيستم مغز و اعصاب گاهي اوقا. توان به روشهاي مناسب مقابله با آنان فكر كرد
ار به اقدامات قوي مانند خشم و غضب ممكن است قبل از آنكه بتوانيم آگاهانه تصميم بگيريم چكار كنيم ما را واد

يادي از خون در هيجاني و نسنجيده كنند كه بعداً پشيماني بدنبال داشته باشد يا وقتي دچار خشم مي شويم حجم ز
نطقي رگها جريان پيدا مي كند و بدن ما را آماده درگيري فيزيكي مي كند در اين شرايط توانايي ما براي حل م

جلوگيري در شرايط هيجاني اگر فردي بتواند از هرگونه اقدام سريع. مشكالت نمي تواند در سطح مطلوبي باشد
هاي كنند و زمان الزم براي فكر كردن را بدست آورد روش مناسبي براي جلوگيري از غليان هيجانها و واكنش

ي براي پرهيز از اقدامات هيجان( خريد زمان) بعضي از فنون بدست آوردن زمان . عجوالنه انتخاب كرده است 
.است( حال و هوايي تازه كردن) [2]و تغيير حالت فعلي جسمي[1]شامل فشار دكمه ايست خيالي

ي هستيم فشار دكمه ايست خيالي به لحاظ رواني زماني كه دچار هيجانهاي شديد منفي يا داراي احساسات ناخوشآيند
.از بروز هرگونه واكنشي جلوگيري مي كند

صورت در روش تغيير حالت فعلي جسمي مي توان با ترك محيط جلسه و نوشيدن يك ليوان آب سرد و يا قهوه و شستن سر و
.وضعيت هيجاني خود را تغيير داد و به زمان الزم براي انديشيدن دست يافت

طع و آنرا به هنگام مذاكره يا برگزاري جلسه اگر احساس كرديد شركت كنندگان گرفتار هيجانهاي منفي هستند مي توان جلسه را ق
جلسه تغيير بدانيم كه شدت هيجانها هميشه ثابت نيست بلكه در طول. وقت ديگري موكول كردچون نتيجه اي حاصل نمي شود

احساسات از آنجائيكه ميان احساسات و افكارمان رابطه مستقيمي وجود دارد با تغيير ذهنيت و افكارمان مي توانيم. مي كند
وانيم خودمان را تغيير دهيم و برعكس با تغيير باورها و اطالعاتي كه شالوده ذهنيت و افكارمان را تشكيل مي دهند مي ت

.احساسات خودمان را تغيير دهيم
را كاهش احساسات هر چه شديدترباشند قابليت منطقي و سازگاري كمتري دارند و با روشهايي مي توان شدت آنان

و افسردگي را براي مثال خشم را مي توان به دلخوري ، رنجش.داد و به احساساتي سالمتر و با ثبات تر تبديل كرد 
.به غمگيني و احساس گناه شديد را به ندامت و اضطراب را به دلواپسي تبديل كرد

[1] hitting an imaginary pause botton

[2] Taking an actual physical break



ه  مي اگر كامالً آگاهانه و هشيارانه هيجانهاي خودمان را بشناسيم آنگا: ابراز هيجانها -3
ابراز آنها به توانيم تصميم بگيريم آيا هيجانها را ابراز كنيم يا خير؟ داشتن هيجانها و
ر تصميم اگ. روش مناسب نه تنها اشكالي ندارد بلكه گاهي مي تواند مفيد نيز باشد 

يريم مثالً بگيريم هيجانهاي خودمان را به ديگران ابراز كنيم بايد روش صحيح بكار گ
سرزنش و هيچگاه. بايد بطور خالصه و بدون عصبانيت احساسات خودمان را بگوئيم 

شكالت سعي كنيم متناسب با م. قضاوت نكنيم فقط احساسات خودمان را بگوئيم
نها ابتدا از موجود لحن هيجاني داشته باشيد سعي كنيد براي تقويت مهارت ابراز هيجا

كنيد به موضوعات منطقي به سمت موضوعات هيجاني بحث و گفتگو كنيد و تالش
ح و در اگر بتوانيد هيجانهاي خودتان را بطور صحي. هيجانهاي خودتان مسلط باشيد

خرب  زمان مناسب در جلسه يا مذاكرات ابراز كنيد ضمن جلوگيري از بروز تعارض م
لط باشد اما اگر شيوه ابزارهيجان غ. مي توانيد اطالعات مفيدي به شما و ديگران بدهد 

.امكان توافق در جلسه غيرممكن است



مطالعه علمي رابطه هوش هيجاني با روشهاي مديريت تعارض
تحقيق علمي در كشور چين

استخدام شده در سازمانهاي چيني MBAنفر دانشجويان 227در اين مطالعه تحقيقي 
هدف از اين تحقيق كشف رابطه ميان هوش هيجاني روساء و . انتخاب شده اند 

. روشهاي حل تعارض بين فردي كاركنان است 
يق مورد ابعاد پنجگانه هوش هيجاني و پنج روش حل تعارض با سرپرستان در اين تحق

يران اين تحقيق همچنين تفاوت هاي فرهنگي ميان مد. بررسي قرار گرفته است 
. د كشورهاي غربي و چيني در نحوه مديريت تعارضات بين فردي را نشان مي ده

ح مي دهند يافته هاي بعضي از تحقيقات حاكي است مديران و كارفرمايان چيني ترجي
تعارضات را به روش غير مستقيم و ارشادي حل كنند و از روشهاي قاطعانه حل

عدم تمايل مديران چيني به حل . (Fan and zang.2004)تعارض اجتناب مي كنند 
ور چين و تعارض به روشهاي مستقيم و قاطع مربوط به تفكر نظام اشتراكي در كش

.د حفظ اعتبار اجتماعي فرد و اعتقاد شديد به حفظ روابط بين فردي مي باش



در در طول سالهاي اخير پژوهشگران زيادي مطرح كرده اند كه هوش هيجاني نقش مهمي
بطه بين اگر چه اطالعات زيادي در حوزه را. كنترل تعارضات بين فردي ايفاء مي كند 

هوش هيجاني و روشهاي مديريت تعارضات بين فردي در كشور چين موجـود نمـي
براي پر كردن اين خالء مطالعه حاضـر روايـي هـوش هيجـاني و روش حـل . باشد 

وش تعارض و روابط ميان ابعاد پنجگانه هوش هيجاني دكتـر دانيـل گلمـن و پـنج ر
با توجـه بـه شـرح (. Rahim 2001. ) مديريت تعارض با روساء را ثابت مي كند

ودداري مفصل پنج روش مديريت تعارض در فصل قبلي از تكرار آن در اين بخش خـ
.مي گردد



روش تحقيق  
يكي از MBAرشته ( نفر زن 39)نفر دانشجويان 227شركت كنندگان : گروه هدف 

. ت كردند آنها داوطلبانه در اين تحقيق شرك. بزرگترين دانشگاههاي كشور چين بود 
ميانگين . سال بود 43تا 24و از )27/4=انحراف معيار)سال 3/31ميانگين سن آنان 

و ( 34/3= انحراف معيار )سال 21/9تجربه كاري آنان با روساء فعلي خود به ترتيب 
انحراف )سال 65/16ميانگين تحصيالت آنان . بود ( 73/3انحراف معيار )سال 48/7

، ( درصد2/6)نفر از پاسخگويان در سطوح مديريت عالي 14. بود ( 59/0=از معيار 
نفر در سطوح عملياتي و پايين 80، ( درصد6/43)نفر در سطوح مديريت مياني 99

( .درصد1/14)نفر اصالً در سطوح مديريت نبوده اند 32و ( درصد2/35)



شاخص 40در اين مطالعه مولفه هاي پنج گانه هوش هيجاني دكتر گلمن با : اندازه گيري 
براي روش مديريت تعارض . براي سنجش هوش هيجاني اندازه گيري مي شود 

و براي ارزيابي پنج روش مديريت تعارض [1]عاملي تعارض سازماني28پرسشنامه 
Rahim and Magner. )استفاده شد Aبا روساء از فرم  از طيف (  1995

بعنوان ابزار سنجش ( به شدت مخالف= 1به شدت موافق ، امتياز = 7امتياز )ليكرت  
تفاده بيشتر امتياز باالتر نشان دهنده هوش هيجاني يك رئيس يا اس. استفاده شده است 

. از يك روش مديريت تعارض با يك رئيس است 

[1] Rahim organizational Conflict inventory (ROCI)



رويه . پاسخگويان هر كدام جداگانه اول پرسشنامه شاخص هـاي هـوش هيجـاني را : 1
عـاملي تعـارض سـازماني را 28يك هفته بعد همان پاسخگويان فرم . تكميل كردند 

ذف اين رويه انتظار داشت مشكالت همراه با روش رايج واريانس را حـ. پاسخ دادند 
.كند 



نتايج
را نشان مي تحليل رگواسيون نتايج تاثير زياد هوش هيجاني بر روشهاي مديريت حل تعارض بصورت مشاركتي و سازش

ين اما يافته مهم و عجيب ا. روش مديريت حل تعارض مشاركتي بر مبناي هوش هيجاني بهترين روش است . دهد 
بت نه به است كه هوش هيجاني روساء  تاثير چشمگيري بر روش حل تعارض بصورت زور و اجبار كاركنان بطور مث

.طور منفي دارد
كه در ادبيات اين مطالعه نشان مي دهد كه سرپرستان با هوش هيجاني باال معموالً راه حل هاي مشاركتي را بر مي گزيند

مشاركتي و نتايج اين مطالعه تاثير چشمگير هوش هيجاني در روشهاي حل تعارض. مديريت تعارض اثر بخش تر است 
كار روش حل تعارض مشاركتي روشي كه مي تواند عمدتاً بوسيله هوش هيجاني ب. سازش را نشان              مي دهد 

اي از نتايج همچنين نشان مي دهد مهارتهاي مديريت برخود و همدلي سرپرستان ميزان قابل توجه( R2= 26/0)رود  
االيي از اگر سرپرستان داراي امتياز ب. واريانس خاص را در روشهاي حل تعارض مشاركتي و سازش توصيف مي كند 

را بر مي مهارتها را كسب كنند به احتمال زياد كاركنان براي حل تعارض با آنان روش هاي مديريتي سازش و مشاركتي
P >001/0) مهارت همدلي قويترين قدرت پيش بيني كننده براي استفاده از روش مشاركتي حل تعارض است. گزيند 

ه با در رابط. همدلي مربوط به آگاهي نسبت به احساسات ، هيجانها ، نيازها و نگرانيهاي ديگران است ( . B=43/0و 
همدلي شامل شناخت احساسات ديگران ، رشد و توسعه ديگران و داشتن روحيه خدمت ( 1995)نظريه دكتر گلمن 

ند به احتمال همدلي يعني اگر سرپرستي هر چه بيشتر احساسات ، نيازها و نگرانيهاي كاركنانش را درك ك. گرايي است 
كارآمدتر زياد كاركنان نيز براي حل تعارض با او از روش مشاركتي استفاده مي كنند و مديريت تعارض سازنده تر و

غلبه  بعيد است اگر سرپرستي داراي هوش هيجاني بااليي باشد كاركنانش براي حل تعارض با او از روش. است 
Spitzberg)روش غلبه زماني است كه يك نفر به نيازهايش بيشتر از ديگران اهميت بدهد . استفاده كنند  et al 

ازش توجه بررسيهاي بيشتر نشان مي دهد كه ويژگي مشترك روش حل تعارض بصورت مشاركتي ، غلبه و س(. 1994
ديگر به نيازهاي خود است و اهميت دادن به نيازهاي خويش يكي از دو ابعادي است كه پنج روش حل تعارض را از يك

 Rahim et al)توجه به خود يعني ميزان تالشي كه يك شخص براي ارضاء نيازش انجام مي دهد . متمايز مي سازد 

2000  )



مطالعه علمي دركشورهندوستان

اين تحقيق توسط دو نفر از اساتيد بخش مطالعات مديريت دانشگاه مدرس بنامهاي 
(Prof.Dr.P.T.Srinivasan  ) و(Prof .Dr.S.George ) 2007در سال

صورت گرفت و هدفش شناسايي رابطه ميان هوش هيجاني و انواع روشهاي مديريت
نفر از 516نمونه آماري اين تحقيق . تعارض دانشجويان  دانشكده هاي مديريت بود 

ه تفاوت اين مطالعه ضمن شناسايي دانشجويان با هوش هيجاني باال ب. دانشجويان بودند 
مي چشمگيري در جنسيت و ميزان هوش هيجاني و روشهاي مديريت تعارض دانشجويا

.  پردازند 
:اين تحقيق شامل بخش هاي زير است



اي به تنهايي تضمين كننده موفقيت ه( IQ)هوش شناختي يا هوشبهر :مقدمه 
درصد موفقيت به هوش 20در حقيقت . سازماني در عصر حاضر نمي باشد

و اجتماعي و تا ( EQ)درصد بقيه به هوش هاي هيجاني 80شناختي و 
( 1995گلمن، )حدود كمي به شانس بستگي دارد 

هوش هيجاني بطور چشمگيري بعنوان عامل مهمي موفقيت در محيط كار ،
كارگاههاي آموزشي و كنفرانسها مطرح است و به كاركنان و مديران كمك

 Abraham)مي كند تا اهميت آنرا شناخته و در سازمانها اجراء نمايند 

ه الزم اگر اخيراً هوش هيجاني براي موفقيت جنبه حياتي دارد آنگا. (1999
ته باشند است كه دانشجويان توجه بيشتري به قابليت هاي هوش هيجاني داش

و هدف اين تحقيق نيز شناسايي رابطه ميان هوش هيجاني و روشهاي 
.  مديريت تعارض در دانشجويان دانشكده هاي مديريت است 



ميان آن به معني توانايي كنترل احساسات و هيجانهاي خودمان و ديگران و تفكيك قائل شدن:هوش هيجاني 
است و از اين احساسات به عنوان زير بناي فكر و رفتار استفاده كنيم                      

(Mayer , salovey1990  )
جربه افراد با هوش هيجاني باال در چهار حوزه شناسايي ، درك ، استفاده صحيح و كنترل هيجانها ماهر و با ت

هوش هيجاني شامل پنج مهارت ( 1995)در رابطه با نظريه دانيل گلمن ( . 1990ماير و سالووي )هستند 
.  محوري به شرح زير است 

( خودآگاهي)شناخت هيجانهاي خودمان 
مديريت و كنترل هيجانها 

انگيزه و روحيه دادن به خود 
( همدلي)شناخت و درك هيجانهاي ديگران 

حفظ و تحكيم روابط با ديگران 
آموزش مهارتهاي هيجاني و اجتماعي در مدارس و دانشكده ها خيلي مهم هستند و مي توانند در موفقيت هاي

ر گذار باشد آموزش اين مهارتها در بلند مدت مي تواند بر موفقيت ها اث. تحصيلي نقش زيادي داشته باشند 
(Elias et al 1991  . )

(Richardson and Evans 1997 ) روشهايي را براي آموزش قابليت هاي هيجاني و اجتماعي در
اط هدف آنان از طراحي اين روشها كمك به برقراري ارتب. جوامع با فرهنگ هاي مختلف طراحي كرده اند 

مهارتهاي بهتر دانشجويان با يكديگر ، رشد و توسعه روابط بين فردي و درون فردي است چون تقويت
.  هوش هيجاني براي موفقيت هاي فردي ضروري است 

(Finnegan  1998  )هوش توصيه مي كند كه دانشكده ها به دانشجويان در آموزش و يادگيري قابليت هاي
حصيلي در يادگيري اين قابليت ها يا حتي تعدادي از آنها مي تواند به موفقيت هاي ت. هيجاني كمك كنند 

. كليه سطوح تحصيلي ، محيط كار و اجتماع كمك زيادي كند



با تعارض رشد و توسعه سازمانها تا حد زيادي بستگي به نحوه تعامل آنها:مديريت تعارض 
هدف از مديريت تعارض كاهش يا حذف تعارض نيست بلكه مديريت كردن . دارد 

ا مخربي نوع روش مقابله با تعارض تعيين كننده سازندگي ي. صحيح و مطلوب آنهاست 
به راهكارهاي مناسب با تعارض به ما كمك مي كند تا از زواياي مختلف. تعارض است 

به تعارض بنگريم اما راهكارهاي غلط حل تعارض مي تواند تبعات منفي و زيانباري
تعارض گاهي مي تواند نشان دهنده سالمت سازماني باشد . همراه داشته باشد 

(Antonioni .D.1998. )
(Olcum ه تعارض را يكي از مهمترين ابزارهاي رشد و توسعه سازماني مي داند ب( 2004

نوان يك پديده تئوريهاي سنتي و كالسيك از تعارض بع. شرطي كه بدرستي مديريت شود 
عارض به غير ضروري و مضر ياد مي كنند اما تئوريهاي تعامل گرا و سيستم هاي باز به ت

عنوان نيرويي مثبت و سازنده نگاه مي كند                   
(Cetin  Hacifazlioglu 2004. )

ق با تعارض را فرآيندي مي داند كه يك فرد يا گروه تصور مي كند هميشه ح( 2004)اولگام 
مي اوست و منافع خود را بر ديگران ترجيح مي دهد و آنرا با نيازهاي ديگران در تضاد

براي. تعارض را گاهي به معني اختالف عقيده ميان افراد و گروهها مي دانند . بيند 
مديريت تعارض پنج روش وجود دارد 



ند افراد يا گروهها با همفكري و تبادل اطالعات به حل تعارض مي پرداز:[1]تشريك مساعي
. برد است-اين روش برد. طرفين طوري رفتار مي كنند كه به حل مشكل برسند . 
ع هنگاميكه فرد بخواهند مخالفان خود را آرام كنند گاهي منافع آنان را بر مناف:[2]گذشت

. خويش مقدم                 مي شمارند
ي يا روش برد و باخت است كه طرف مقابل را وادار به پذيرش شرايط موجود م:[3]رقابت

.  در اين روش افراد مي خواهند به هر قيمتي منافع خويش را از دست ندهند .  كند
.  عقب نشيني و ناديده گرفتن از منافع خويش است : [4]اجتناب

. نند طرفين بخشي از منافع خويش را فداي ديگران مي ك. بده و بستان است :[5]مصالحه
.  در اين روش برنده و بازنده اي وجود ندارد 

[1] Collaboration

[2] Accommodating

[3]Competition 

[4] Avoiding 

[5] Compromising



فرضيه هاي تحقيق

.هوش هيجاني تاثيري بر روش مديريت تعارض ميان دانشجويان ندارد
مديريت تفاوت جنسيت ميان دانشجويان تاثيري بر هوش هيجاني و روشهاي

. تعارض آنان ندارد 
تعارض تجربه كاري دانشجويان تاثيري بر هوش هيجاني و روشهاي مديريت

.آنان ندارد



اندازه گيري
srinivasan)در اين تحقيق از پرسشنامه اي با معيارهاي معتبر استفاده شده است  براي رتبه بندي به ( . 2005

.  است كه آزمودني بايد به آنها پاسخ دهد ( به شدت موافق ) 5تا امتياز ( به شدت مخالف ) 1سواالت از امتياز 
: سوال است كه نمونه هايي از آن عبارتند از 10اين پرسشنامه مشتمل بر 

.من معموالً خونسرد و آرام هستم حتي در شرايط استرس زا
مي توانم خطاهايم را بپذيرم 

خود را در قبال تحقق اهدافم پاسخگو مي دانم 
. است % 69ضريب آلفاي كرونباخ براي مقدار هوش هيجاني 

Mc)براي اندازه گيري روشهاي مختلف مديريت تعارض از پرسشنامه  shane, S.L.and Von 

. G 2001 ) و ( بندرت)1امتياز . است 5تا 1امتياز بندي اين پرسشنامه از امتياز . استفاده شده است
اين .است كه آزمودني بايد با پاسخ دهي به سواالت اين امتيازات را مشخص كند ( هميشه)5امتياز 

:  سوال مي باشد مانند 15پرسشنامه شامل 
. اگر كسي با عقيده ام مخالفت كند به شدت از موضع خود دفاع مي كنم 

. اشد همكارم را اگر منطقي بود مي پذيرم حتي اگر با منافع من در تضاد ب/عقيده و پيشنهاد همكالسي
با طرف مقابل آنقدر بده و بستان مي كنم تا به يك توافق نسبي برسم 

شها با هر پنج نوع روش مديريت حل تعارض از طريق اين پرسشنامه مشخص مي شوند و هر يك از اين رو
مي باشد كه براي تحقيق حاضر 2تا % 56مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بين . سه سوال سنجش مي شوند

.قابل قبول و رضايت بخش مي باشد 



نتايح تحقيق
ن مشاهده مي شود كه مقادير ميانگين انواع روشهاي مديريت تعارض در ميان دانشجوياtاز نتايج آزمون 

اين نشان  مي دهد كه هوش . بجز روش اجتناب بطور معنا داري با هوش هيجاني متفاوت است 
ي ميان هيجاني مي تواند بر روشهاي حل تعارض بصورت رقابت ، گذشت ، مصالحه و تشريك مساع

.دانشجويان دانشكده هاي مديريت اثر گذار باشد 
مه به نظر ميرسد دانشجوياني كه از هوش هيجاني بااليي برخوردارند به هنگام مواجه با تعارض از ه

هيجاني بر بنابراين فرضيه اول كه هوش. روشهاي مديريت تعارض بجز روش اجتناب استفاده مي كنند 
.روشهاي مديريت حل تعارض ميان دانشجويان تاثيري ندارد رد مي شود 

شجويان زن نتايج حاكي است كه دانشجويان مرد دانشكده هاي مديريت هوش هيجاني باالتري نسبت به دان
ه مي كنند دانشجويان مرد بيشتر از دانشجويان زن از روش مديريت حل تعارض رقابتي استفاد. دارند 

هده اما در مورد ساير روشهاي مديريت حل تعارض تفاوت چشمگيري ميان دانشجويان مرد و زن مشا
مچنين ه. تفاوت ميان دانشجويان مرد و زن در رابطه با هوش هيجاني خيلي چشمگير  است . نمي شود 

حه قابل در روشهاي مديريت حل تعارض تفاوت در روشهاي رقابتي ، گذشت ، تشريك مساعي و مصال
كه تفاوت جنسيت ميان دانشجويان بر هوش هيجاني آنان و همچنين بر2مالحظه است لذا فرضيه 

.روشهاي مديريت حل تعارض تاثيري ندارد رد مي شود 



سنجش مي شود tرابطه تجربه كاري با هوش هيجاني و روشهاي مديريت تعارض با آزمون 
در حوزه .دانشجويان دانشكده هاي مديريت با تجربه كاري داراي هوش هيجاني باالتري در مقايسه با سايرين دارند 

صورت روشهاي مديريت تعارض تفاوتي ميان دانشجويان با تجربه و بدون تجربه بجز در روش حل تعارض ب
گيرند تا دانشجويان با تجربه كاري روش اجتناب را كمتر براي حل تعارض بكار مي. اجتناب مشاهده نمي شود 

كه تجربه كاري دانشجويان تاثيري بر هوش هيجاني و روشهاي 3آنهايي كه بدون تجربه هستند بنابراين فرضيه 
.مديريت تعارض ندارد رد مي شود 

.  ت در اين تحقيق به نظر ميرسد هوش هيجاني بر كليه روشهاي مديريت حل تعارض بجز اجتناب اثر گذار اس
.  تي هستند دانشجويان با هوش هيجاني عالقمند به استفاده از روشهاي حل تعارض بصورت تشريك مساعي و رقاب

اما . ارند دانشجويان جوان و بدون تجربه كاري براي حل تعارض گرايش به روشهاي رقابتي و تشريك مساعي د
شريك همين كه اين دانشجويان در زندگي تجربه اندوخته كردند ممكن است فقط روش حل تعارض بصورت ت

ز خود نشان نتايج حاكي است كه دانشجويان با تجربه كاري هوش هيجاني بيشتري را ا. مساعي را انتخاب كنند 
ا نظريه در رابطه ب. مي دهند و در نتيجه براي حل تعارض با ديگران از روش تشريك مساعي استفاده مي كنند 

Mayer , Gher)اما . از نظر سطح هوش هيجاني تفاوتي ميان زنان و و مردان وجود ندارد( 1998)دانيل گلمن 

و ( 1996
(Mayer , Caruso and salovey ه در مطالعات خود نتيجه گرفتند كه زنان به احتمال زياد در مقايس( 1999

Pannia)نتايج مشابه اي از تحقيقات . با مردان امتياز بيشتري در زمينه هوش هيجاني بدست مي آورند  2004  )
االتري در مورد مديران اجرايي در كشور هندوستان بدست آمد كه در آن مديران زن نسبت به مديران مرد امتياز ب

.  در هوش هيجاني كسب كردند 
. يشتر بود در حاليكه در تحقيق حاضر كه ميان دانشجويان مديريت صورت گرفت امتياز مردان در هوش هيجاني در مقايسه با زنان ب

همين محقق در مطالعه مشابه كه در مورد معلمان انجام داد مشخص نمود معلمان مرد در مقايسه با معلمان زن در زمينه هوش 
تر براي حصول اطمينان از اينكه آيا مردان نسبت به زنان از هوش هيجاني باال. هيجاني امتياز باالتري بدست آورده اند 

.برخوردارند نيازمند تحقيقات بيشتر و تكميلي هستيم 



ودند اما در اين تحقيق دانشجويان مرد نسبت به زن از هوش هيجاني بااليي برخوردار ب
قيقت همزمان از روش رقابتي حل تعارض بيشتر از زنان استفاده مي كردند كه در ح

. تفسير و توضيح آن مشكل است 
مي تواند بطور كلي نتايج تحقق نشان مي دهد فردي كه داراي هوش هيجاني بااليي است

ظيفه با ديگران به خوبي همكاري كند و در يك گروه كاري بطور موفقيت آميزي و
فرد با هوش هيجاني باال داراي مهارتهاي همدلي و اجتماعي . اش را انجام دهد 

راي و حل تعارض بصورت تشريك مساعي بهترين روش ب(Rahim 2001)هستند 
.مي باشدافراد گروه در مقايسه با ساير روشهاي رقابتي ، اجتناب ، مصالحه يا گذشت



پيشنهادات
ت براي كمك به فهم و درك بهتر ماهيت هوش هيجاني و رابطه اش با روشهاي مديري

فراهم تعارض اين تحقيق مي تواند نمونه ها و نتايج مهمي را براي تحقيقات ديگر
تعارض دانشجويان با هوش هيجاني باال به نظر ميرسد كليه روشهاي مديريت. مي سازد 

مختلف اگر چه مشكالت. بجز اجتناب را براي حل تعارض با ديگران بكارمي گيرند 
سد نيازمند روشهاي مختلفي است اما دانشجويان باهوش هيجاني باال به نظر مير
وجود آمادگي استفاده از كليه روشهاي مديريت حل تعارض را با توجه به شرايط م

. دارند 
رض از دانشجويان با تجربه كاري از هوش هيجاني باالتري برخوردارند و براي حل تعا

ي امروز روش تشريك مساعي استفاده مي كنند تفاوت جنسيت يك مشكل در دنيا
وش است و با يك موضوع بحث انگيز ديگر همراه است و آن اينكه مردان به لحاظ ه

اين . داشت براي اين تحقيق محدوديتهايي نيز وجود. هيجاني در مقايسه زنان باالترند 
يتهاي تحقيق فقط از روش پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده كرد كه محدود

هندوستان كشوري پهناور با فرهنگ ها ، مذاهب و گروههاي . خاص خود را داشت 
.اخالقي مختلفي است كه متعلق به نژادها و زبانهاي گوناگون ديگري است 
ز محدوديت جمعيت شناختي به لحاظ مذهبي در ايالت تاميل نادو يكي ديگر ا

.محدوديتهاي جمع آوري داده ها بود 



قضاياي سازماني در ارتباط با تعارض

ده نمونه هايي ازقضاياي سازماني در قالب داستانهاي كوتاه كه در سازمانها رخ داده ش
.جهت بحث ارائه مي گردد

رقابت در سازمان
ت سرپرست يك گروه كوچك كنترل كيفيت در يك آزمايشگاه محصوال« ج»آقاي

اداتي در دو زمان متفاوت ، دو نفر از اعضاي گروه جهت ارائه پيشنه. شيميايي است
.براي گزارش نتيجه آزمايش نزد او مي آيند

ست مي خواهد نتايج را به مسئول واحدي كه توليد كننده مواد ا( «الف»آقاي ) نفر اول 
ش مي خواهد گزارش ها را مستقيماً براي مسئول بخ« ب»آقاي ) نفر دوم . اعالم كند

.ندبفرستد و اعتقاد دارد كه با اين امر انجام اقدامات اصالحي را سريع تر مي ك
ت هر دو افراد خوبي هستند ، اما در عين حال خيلي با هم رقاب« ب»و آقاي « الف»آقاي 

ما اگر ش. به خوبي مي داند كه آنها نكات مهمي را ذكر مي كنند« ج»آقاي . مي كنند
.بوديد چه نگرشي نسبت به اين موضوع داشتيد« ج»به جاي آقاي 



گويند و تصميم مي گيريد كه كدام يك درست مي. وضعيت را مستقل مطالعه مي كنيد 
.به آنها مي گوييد تصميم نهائي را خودتان اتخاذ خواهيد كرد

.صبر مي كنيد و مي بينيد كه چه اتفاقي مي افتد
.اجازه مي دهيد هر كدام به شيوه خودشان گزارش را ارائه كنند

اشته آنها را وادار مي كنيد كه يك راه حل جديد پيدا كنند كه هر دو بر روي آن توافق د
.باشند؛ هر چند كه اين توافق كم باشد

د توصيه مي كنيد كه آنها ايده هاي خود را طوري تلفيق كنند كه هر دو به هدف خو
(.ارسال گزارش به مسئول واحد به همراه كپي براي مسئول بخش)برسند 

ي است كه يكي باخت  فرصت-در تحليل قضيه فوق مي توان گفت، استفاده از نظريه  برد
يجه مي اجتناب مشكل آن دو را بدون نت.از آنها بازنده شود و بالطبع مشكل حل شود

ج كننده تطبيق ممكن است كارايي داشته باشد ولي براي قسمت اجرايي گي. گذارد
نان با مصالحه در اين حالت بهترين راه حل است، به دليل آن كه تمامي كارك. است 

ند و دقت افكار او را كه در بحث با ديگران روشن مي شود مورد بررسي قرار مي ده
مكن در اين مرحله آنها م. باهمكاري يكديگر به يك تصميم قابل توافق مي رسند

لكه است از روش  حل مشكالت استفاده كنند كه در آن نه فقط كار انجام مي شود ب
.هر دو نفر با توجه به خواسته هايشان راضي مي شوند



لطفاً توضيح دهيد

او پيشنهادي. آقاي احمدي ، كارمندي جديد در يك شركت معماري و ساختمان است 
.  شيدداشت كه مي خواست با اجراي آن تصور شركت در ذهن مشتريان را بهبود بخ

از هنگام طرح موضوع هيچكدام. در اولين گام، پيشنهادش را درجلسه اي مطرح كرد
ه همه حضار سردرگم بودند كه منظورش چيست و مي خواهد چ. جمالت گويا نبود

ش را مطرح آقاي احمدي به دنبال دومين فرصت بود تا بتواند مجدداً پيشنهاد. بگويد 
درك قبل از برگزاري جلسه دوم او مطالب را به صورت مكتوب درآورد و براي. كند

رور كرد قبل از طرح موضوع ، متن را چند بار م. بهتر حضار نمودارهايي نيز تهيه كرد
مباحث زيادي راجع به . در دومين جلسه تالشهايش تا حدودي موثرتر بود. 

از اينك پيشنهادش صورت گرفت فعالً اين پيشنهاد معوق بماند و رئيس آقاي احمدي
سيم و او توانسته بود به خوبي وضعيت جاري شركت و چشم انداز مشتريان را تر

.تشريح كند به شدت متعجب و تحت تاثير قرار گرفته بود



خشم مشتري

نام وظيفه اش ثبت. خانم كمالي در واحد آموزش يكي از مراكز دانشگاهي كار مي كرد
ده بود بر روزي دانشجويي كه روز سختي را گذران. دانشجويان براي نيمسال آتي بود 

سر يك موضوع جزئي تمام ناراحتي خود را بر سر خانم كمالي خالي كرد و به
يش صورت لفظي به او توهين كرد؛ اما خانم كمالي رفتاري متين و دوستانه در پ

ي يك نوع نگرش مثبت و سودمند كه دوست داشت بداند علت ناراحت. گرفت 
وانست به كمالي ت. اين رفتار باعث شد دانشجوي عصباني آرام شود. دانشجو  چيست

ر د. او اطمينان دهد كه نيازش را درك كرده و در صدد يافتن راه حلي براي آن است
ه رئيس وي نتيجه چنين رفتاري نه تنها ذهنيت مثبتي در دانشجو به وجود آورد ؛ بلك

تي در نيز متوجه مهارتهاي ارتباطي و مشاوره اي عالي او شد، اين رفتار تاثير مثب
واند گاهي اوقات يك مشتري عصباني مي ت.همكاران و ساير واحدها بر جاي گذاشت 

نيد از آن يك فرصت تلقي شود به شرطي كه شما داراي مهارتهاي الزم باشيد و بتوا
.فرصت به خوبي استفاده كنيد



(تخريب همكاران) شايعه

و ارتباطات بدليل پيشرفت الكترونيك و توسعه فناوري اطالعات امروزه اكثر مكاتبات
اي تخريب اداري بصورت الكترونيكي انجام مي پذيرد ولي بعضي از كاركنان گاهاً بر

ر پيام همكاران ديگر از اين ابزار استفاده مي كنند و در طول كار غالباً براي يكديگ
يك پيام يكي از كاركنان يك سازمان روزي براي دوستش. الكترونيكي مي فرستند 

.  كردالكترونيكي فرستاد و در آن از يكي از خانمهاي شاغل در آن سازمان بدگويي
كرده اتفاقاً چند نفر از همكاران از محتواي پيام مطلع شدند و به رئيس اداره اعتراض

ت كارمند سازمان به دليل رفتار ناشايست و قضاو. و همه ماجرا را تعريف كردند
ل ناعادالنه اش نسبت به همكارش از اداره اخراج شد و ديگر همكارانش نيز به دلي

.ق شدنداستفاده شخص از امكانات پست الكترونيكي شركت ، مدتي از كار تعلي



بگو  و نپرس
ار كارمندان رئيس او معموالً اطالعات كاري كافي در اختي. آقاي كرمي در يك شركت نفتي شغلي پيداكرد

زنگري و مثالً روزي به كرمي گفت كه بايد اطالعات پرسنلي پرونده حسيني را با. خود قرار نمي داد
.  كرداو بعد از دادن دستورات الزم براي شركت در سميناري يك هفته اي اداره را ترك. اصالح نمايد

كه با بررسيهاي اوليه مشخص گرديد در شركت بيش از دوازده پرونده به نام حسيني وجود دارد
م گرفت آقاي كرمي مردد بود و براي يك لحظه تصمي. اطالعات  پرسنلي اكثر آنها بايد اصالح شود

رانش مانع رئيسش را صدا زده و اطالعاتي بيشتر راجع به پرونده آقاي حسيني از او بپرسد ؛ اما  همكا
ز عهده كار به شده و گفتند اگر چنين كاري كني رئيس فكر مي كند كه كارمند بي تجربه اي هستي و ا

ال پرونده مربوطه در نتيجه همه كاركنان تصميم گرفتند به صورت دسته جمعي به دنب. خوبي بر نمي آيي
عف اين واقعه خاتمه خوبي داشت ؛ اما نشان دهنده ض. در نهايت موفق به يافتن آن شدند. بگردند

من اينكه آقاي رئيس بايد دستورات شفاف تري مي داد ، ض. مهارتهاي ارتباطي بين رئيس و كارمند بود 
.كرمي نيز بايد بيشتر در مورد جزئيات پرونده سوال مي كرد

:با مطالعه مصاديق فوق اهميت قابليتهاي زير نمايان مي شود
.به طور موثر اطالعات را منتقل و بازگو كنيم
.هيجانهاي ديگران را به درستي تفسير كنيم

.به عواطف و احساسات ديگران حساسيت نشان دهيم
.به آرامي و ماليمت به حل تعارضات بپردازيم

از شايعه پراكني خودداري كنيم
.مودب باشيم
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ضمائم

( EQ)پرسشنامه حل تعارض  با بكارگيري هوش هيجاني 
يكي از همكاران در نزد رئيس از شما انتقاد ميكند مناسب ترين واكنش چيست ؟ 

.شما هم سريعاً از او انتقاد كنيد 
. فعالً چيزي نمي گوئيد ولي بعداً اين موضوع را با ديگر همكاران مطرح مي كنيد 

. به شدت عصباني شده و مي خواهيد بدانيد چرا چنين انتقاد احمقانه اي كرده است 
.از همكارتان بخاطر انتقادش تشكر كرده و قول مي دهيد آنرا مد نظر قرار دهيد 

ي كه انجام مي اخيراً رفتار رئيس تان تغيير كرده و با شما خيلي سرد و خشك برخورد مي كند بهترين كار
:دهيد 

.از وي دوري مي كنيد تا مورد غضب او واقع نشويد 
.از او مي خواهيد درباره عملكردتان بازخورد بدهد 

آن پي احساس مي كنيد رئيس دچار مشكالت شخصي است و مي خواهيد با پرس و جو از ديگران به علت
.ببريد 

.به كارتان ادامه مي دهيد و با آرامش بدنبال كشف علت بر مي آئيد 
:  متوجه مي شويد شايعه اي در مورد شما در اداره پخش شده است بهترين كار اينكه

.هيچكاري نمي كنيد چون شايعات باالخره از بين مي روند 
. منشاء شايعه را يافته و با عامل آن برخورد مي كنيد 

.شما هم با شايعه سازي درباره ديگران سعي مي كنيد توجه ديگران را منحرف كنيد 
.افسرده و منزوي مي شويد 



ي چكار مي يكي از همكاران كه نسبت به شما شايستگي كمتر دارد ارتقاء  مقام مي يابد شما با اين ناكام
كنيد ؟ 

.بدنبال كاريابي مي رويد چون در سازمان براي شايستگي شما ارزش قائل نيستند 
.زندگي را بر همكارتان جهنم مي كنيد 

.افتاز رئيس خود مي خواهيد برايتان روشن كند در چه شغل ديگري پيشرفت و ارتقاي مقام خواهيد ي
.اخم كرده فكر مي كنيد ديگران به احساسات جريحه دار شده شما توجه مي كنند 

.ي كنيد اضافات حقوق شايستگي ساليانه كمتر از حد انتظارتان است با اين رويداد چگونه برخورد م
. چند روز مرخصي استعالجي مي گيريد زيرا بهترين راه تالفي كردن است 

ه بودن بعداً نسبت به عادالن. در مورد ارزيابي اضافات شايستگي ساير همكاران پرس و جو مي كنيد 
.ارزيابي شايستگي خود قضاوت مي كنيد 

.نزد رئيس رفته و نگراني خود را مطرح مي كنيد 
.د داشت از رئيس خود مي پرسيد اگر چكاري انجام دهيد در سال آينده ارزيابي شايستگي بهتري خواهي

:  بر اثر اشتباهي خسارت مالي زيادي متوجه سازمان مي شود چه راه حلي انتخاب مي كنيد
ر جلوگيري فوراً موضوع را به رئيس خود گزارش مي كنيد و از او مي خواهيد كمكتان كند از خسارات بيشت

.شود 
.  استعفاء مي دهيد 

. سعي مي كنيد روي خطاي خود سرپوش گذاشته و اميدواريد كسي متوجه آن نشود 
.براي خود شريك جرم پيدا مي كنيد 



اش يكي از همكاران دائماً از رئيس تان بد گويي مي كند و اطالعات خصوصي او را ف
: مي كند شما به احتمال زياد 

.مشتاقانه به حرفهايش گوش مي دهيد اما آنرا جايي بازگو نمي كنيد 
.غير مستقيم به او مي گوئيد اينكار صحيح نيست 

.به رئيستان مي گوئيد كه دارند پشت سرش غيبت مي كنند 
هتر است به محض اينكه همكارتان شروع به غيبت و بدگويي كرد به او مي گوئيد كه ب

.راجع به موضوعي ديگر صحبت كنيد و بعد سريعاً بحث را عوض مي كنيد 
:پاسخهاي صحيح عبارتند از 

1-D

2-B

3-A

4-C

5-D

6-A

7-D



نتيجه گيري 
عارض و وقتي در محيط كار با ت. داراي مهارتهاي حل تعارض بااليي هستيد : پاسخ صحيح باشد 7اگر  *

.نااميدي روبرو مي شويد كامالً بلوغ فكري و پختگي از خودتان نشان مي دهيد
شما باعث دقت كنيد گرايشات. رفتارتان گاهي اوقات حرفه اي نيست : پاسخ صحيح باشد 6تا 5اگر  **

.مقابله به مثل نشود 
اء آن مهارتهاي حل تعارض شما ضعيف است و بايد در جهت ارتق: پاسخ صحيح باشد 4اگر كمتر از  ***

. بكوشيد 
Source:How sharp are your soft skills

By:Kathy simmons
http://www.black-Collegian.com/career/eq/quiz200.shtml.           

درصد وقت و انرژي 64تا 24مطالعات نشان مي دهد در صورت گسترش تعارض مخرب در سازمان بين  
ر به مديران صرف كنترل و مقابله با خشم ناشي از تعارض مي شود كه پيامدهاي آن مي تواند منج

ي كاهش بهره وري ، افزايش سطح فشار رواني در بين كاركنان ، افزايش ترك خدمت و جابجاي
اي كاركنان ، غيبت و از همه بدتر خشونت و عوارض جسمي و رواني گردد بنابراين الزم است بر

كي از كنترل و هدايت سازنده تعارض افراد درگير تعارض به تقويت مهارت مديريت تعارض كه ي
.قابليت هاي بين فردي هوش هيجاني است همت گمارند


