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GİRİŞ
	
İşletmeler, başarıya ulaşabilmek adına birbirinden çok farklı düşünce ve özelliklere sahip insan grubunu bir araya getirirler. Bu bütünlük içerisinde, işletmenin amaçları ile bireylerin amaçlarını dengede tutumak ve bunun sürekliliğini sağlamak isterler. Bu noktada yaşanan her dengesizlik durumu bir çatışma ortamı için başlangıç olabilmektedir. 
İşletmelerin içinde ortaya çıkan çeşitli düzey ve şekillerdeki çatışmalar ve bunların yönetimi, yöneticilerin ve bütün olarak örgütün zaman ve enerjilerini önemli ölçüde alan konulardan biridir.

ÇATIŞMA KAVRAMI
	Çatışma, iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. Nasıl tanımlanmış olursa olsun, anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk, birbirine ters düşme çatışmanın temel unsurlarıdır. Bu unsurların esas olduğu bir ortamda taraflar kendi çıkarlarını gerçekleştirmek veya kendi görüşlerini hakim kılmak peşindedir ( Koçel, 2003:684).
	Robbins’ e göre örgütsel yaşamın gerçeği olan çatışma; bireyler arası, grup içinde ve gruplararası düzeylerde amaç, algı, düşünce, inanç farklılıklarının yaşandığı her durumda ortaya çıkan evrensel bir kavramdır. Kelime olarak olumsuzluk manasına gelir. Tahrip edici etkisi ile bireylerde stres ve depresyona; örgütlerde ise verimlilik kaybı ve işten ayrılma gibi durumlara sebep olabilir(Robbins, 1994:3).
	Literatürde çatışma için çok çeşitli tanımlara rastlansa da çatışmanın sosyal ilişkilerin ayrılmaz bir ögesi olduğu görüşü genel kabul görmektedir. Sosyal hayatın işleyişi içerisinde çatışmanın varlığı normaldir ve çatışma ile ilgili konular bu bakış açısı ile değerlendirilmelidir( Erdoğan, 1999:145).
	Kısaca, çatışma bireysel ve grupsal farklılıkların kaçınılmaz bir ürünü sayılabilir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, çoğu çatışmalar iyi yönetildikleri takdirde yıkıcı olmaktan çok örgütlerde çeşitli davranış biçimleri ve karar alternatiflerinin ortaya çıkarılması açısından esneklik sağlar, bireylerin zihinsel çabalarını artırarak yaratıcılığı güçlendirir(Eren, 2001:543).

ÇATIŞMA NEDENLERİ
	Çatışmanın nedeni hakkında sağlıklı bilgiye sahip olmak yöneticiler açısından, çatışmayı yönetebilmek adına çok önemlidir. Çatışmanın nedenlerinin iyi anlaşılmış olması; çatışmanın olumlu yönlerinin ve ortaya çıkardığı enerjinin, örgütsel etkinliğe ulaşmak için veri olarak kullanılabilmesi fırsatını hazırlayacaktır. 
	Örgütlerde çatışma nedenlerini analitik bakımdan inceleyen düşünürler modern örgüt kuramının öncüleri sayılan March ve Simon’ dur(Eren, 2001:544-545). Düşünürlere göre, örgütlerde çatışma kaynağı ve nedeni olan hususlar üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar;
	1- Örgüt içi bağımlılıkların meydana getirdiği çatışmalar,
	2- Amaçlarda ortaya çıkan farklılıkların doğurduğu çatışmalar,
	3- Algılama farklılıklarının ortaya çıkardığı çatışmalar.
	Bazı çatışmalar, aynı kaynağı iki departmanın birlikte kullanmak zorunda olmalarından doğabilmektedir. Yine örgüt üyelerinin olayları birbirinden farklı olarak algılamaları aralarında çatışmaya neden olabilir. Algılama farklılıkları insanların davranış ve düşüncelerinde de farklılığa neden olur. Bu farklı davranış ve düşünceler de potansiyel çatışma niteliğindedir(Ertürk, 2000:230).Birden fazla birey ve gruptan her birinin kendi görev ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için diğerlerinin bilgi, tecrübe, hizmet veya çıktılarına bağımlı olmalarını ifade eder( Baysal ve Tekarslan 1996:312). Kişiler ve gruplar arasında ulaşılacak amaç konusundaki farklı görüşler çatışmalar için uygun bir ortam yaratan diğer bir nedendir. Yöneticiler işletmenin veya departmanların amaçları konusunda farklı düşünebilecekleri gibi, yönetenlerle yönetilenler arasındaki amaç farklılıkları da çatışma nedenidir.

ÇATIŞMA TÜRLERİ
	İlgili literatür incelendiğinde, bir işletmede beş tür çatışma olabilir(Koçel, 2003:666-667). Bunlar:	
Kişilerin (personelin) kendi içlerindeki çatışma,
	Kişilerarası çatışma,
Kişiler ve gruplararası çatışma,
Grupların kendi içinde ve gruplararası çatışmalar,
Organizasyonlararası çatışmalar.
Kişilerarası çatışma iki veya daha fazla kişinin çeşitli konularda anlaşmazlığa düşmesidir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, kişilerin amaçlarının, izledikleri metotların, sahip oldukları bilgi ve verilerin ve değer yargılarının farklı olmasıdır. Kişilerle gruplararasındaki çatışma, daha çok, kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanması ile oluşmaktadır. Gruplararası çatışmalar işletmelerde en çok rastlanan tür çatışmadır. Bu tür çatışmaların yönetimi, yönetici için daha zordur; çünkü bazen yönetici de bir grup mensubu olarak çatışan gruba dahil olabilir. Nihayet ekonomik sistem içinde ve açık sistem anlayışı altında çeşitli organizasyonlar birbirleri ile çatışma halinde olacaklardır. 

ÇATIŞMA SÜRECİ
	Genel olarak çatışma, birden fazla kişi veya grup arasındaki ilişkilerden doğan bir süreçtir. Bu süreç kendi içerisinde çeşitli basamaklar içermektedir. Literatüre göre çatışma terimi dört ayrı çatışma durumunu ifade etmektedir( Baysal, Tekarslan, 1996: 302). Şöyle ki;
	1- Gizli Çatışma: Sadece çatışma için gerekli koşulların varlığını ifade eder. Örneğin, kıt kaynakları elde etmeye yönelik bir rekabetin, amaç farklılıklarının, bağımsızlık güdüsünün varlığı gibi hususlar gizli çatışmanın göstergesidir.
	2- Algılanan Çatışma: tarafların hepsi ya da bir kısmı çatışma koşullarını fark etmiştir. Algılayanlar, bastırma ya da dikkatini başka konulara yoğunlaştırma gibi savunma mekanizmalarına geçebilirler.
	3- Hissedilen Çatışma: Çatışmanın açıkça yaşanmasını ifade eder. Hislerin kaynakları olarak; kültür, eğitim, tecrübe, algılama süreci vb. gösterilebilir. Hisler, çatışmanın başlamasına sebep olabildikleri gibi beklenen ya da başlamış çatışmaların önlenmesinde de rol alabilirler.
	4- Açık Çatışma: Davranışta bulunan tarafın amaçları üzerinde yıpratıcı ve yıkıcı etkiler yaratması halidir. Açık çatışmanın en somut hali fiziki saldırılardır, fakat toplumun davranış normları bunu yasaklamış olduğundan, açık çatışma hali genellikle bir tarafın diğerinin çatışmasını bilinçli olarak engellemesi şeklinde görülür.

ÇATIŞMANIN YÖNETİLMESİNDE İZLENECEK YOLLAR
	Örgüt içindeki çatışmaları önlemek yönetimin karşılaştığı en güç sorunların başında gelmektedir. Çatışmaların yönetiminde birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Ancak hangi çatışmada hangi yöntemin uygulanacağı söz konusu çatışmanın iyi bir şekilde analiz edilmesini gerektirecektir. 
	Organizasyonda yaptığı en önemli işlerden birisi personel arasındaki veya gruplararasındaki (formal veya informal) çatışmaları organizasyon amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetmek olan yönetici, bunu yaparken dört safhadan oluşan bir süreç izleyebilir( Herbert, 1981:302). Bunlar:
	1- Mevcut çatışmaların teşhisi,
	2-  Bu çatışmaların nedenlerinin ve köklerinin araştırılması,
	3- Çatışmayı yönetecek (veya çözecek) alternatiflerin belirlenmesi ve birisinin uygulanması,
	4- Sonucun izlenmesi (çatışmanın ve nedenlerinin gerçekten ortadan kalkıp kalkmadığının gözlenmesi). 	
	Organizasyonda çeşitli düzeylerde ve çeşitli taraflar arasındaki çatışmaların yönetiminde yöneticiler değişik yollar izleyebilirler( Koçel, 2003:674-675). Bunlar:
	Kaçınma (avoidance) ve bağlanmama: bu tutum ve davranış çatışmayı görmemezlikten gelme ile ilgilidir. Çatışma ile ilgili kararlar geciktirilir. Bu yol kısa vadede bir çözüm olarak görülse de uzun vadede örgütün etkinliğini azaltacaktır.

Problem çözme yaklaşımı: Burada çatışmanın üzerine tam anlamı ile açık olarak gidilmesi söz konusudur. Yönetici çatışan tarafları yüz yüze getirerek kendisinin de katkısı ile konunun açık olarak ve ayrıntılı bir biçimde tartışılmasını sağlar.
	Yumuşatma (smoothing): Bu yol, çatışmaya taraf olanlar arasındaki ortak husus ve çıkarların vurgulanması ve ön plana çıkarılması, farklılıkların ise öneminin azımsanması ve ikinci plana itilmesi ile ilgilidir. 
Güç Kullanma (forcing): Bu yol çatışmaların, yöneticinin gücünün ve otoritesinin kullanılarak çözümlenmesini ifade eder. Organizasyonlarda sık görülen “hakeme başvurma” (arbitration) uygulamasını da bu grup içine dahil etmek mümkündür.
Daha önemli ve kapsamlı amaçlar belirleme ( superordinate goals): Bu yol, çatışan tarafların amaçlarından daha önemli ve kapsamlı amaçlar belirleyerek, çatışan tarafları aralarındaki farklılıkları bir yana bırakarak, bu daha önemli ve kapsamlı amaçlar doğrultusunda birleşmeleri ve yardımlaşmaları için zorlamak ile ilgilidir.
Taviz verme ( Compromise): Çatışma yönetiminde çok sık kullanılan bu yolun esası “farklılıkların paylaşılması” dır. Çatışmaya taraf olanlar, kendi amaçlarından biraz fedakarlık yaparak ortada belirli bir yerde buluşacaklardır. Böylece çatışmanın açık ve kesin bir galibi veya mağlubu yoktur.
Çatışmaya taraf olan kişileri değiştirme: Yöneticiler, bazen çatışmaları organizasyon amaçları doğrultusunda yönetebilmek için, çatışmaya taraf olan kişileri değiştirebilirler. Bu yolun diğer bir uygulama şekli de,çatışmaya taraf olan kişileri eğitim ve geliştirme programlarına tabi tutarak bilgi, tutum, davranış ve algılamalarını değiştirmektir.
	Örgütsel ilişkileri değiştirme: Bu yolun esası, örgütsel ilişkilerin çatışmaları veya çatışma kaynaklarını azaltıcı yönde değiştirilmesi ile ilgilidir. Bu değiştirme, iş tanımları ile ilgili olabilir, kaynakların ayrılması şeklinde olabilir veya belirli birimlerin başka birimlere bağlanması şeklinde olabilir.
Çoğunluk oyu: Bazen yöneticiler, çatışmaların halli için çoğunluk oyu yolunu izleyebilirler. Bunun esası belirli çatışmalarda, çoğunluğun benimsediği yolun izlenmesidir.
Çatışma kaynağının ortadan kaldırılması: Bunun esası çatışmaya neden olan koşulların ve nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. 

ÇATIŞMANIN SONUÇLARI
	Çatışmalar çözümlenmiş olsalar bile tarafların ilişkileri, tutumları, hisleri, amaçları vb. üzerinde etki bırakır. Günümüzde kabul edilen genel görüşe göre, çatışmalar çok iyi yönetilirse yıpratıcı olmaktan çok, örgütler için yeni davranış biçimleri, yeni karar alternatifleri oluşturulması noktasında esneklik sağlar. 
	Çatışmanın işletme açısından genel olarak yararları ve sakıncaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir(Türkel, 2000:107-108). Şöyle ki;
	Çatışmanın Yararları:
	Çatışma, farklı düşüncelere sahip çalışanların yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlar,
	Sürüncemede kalmış sorunlara yönetimin eğilmesi ile sorunlar azalır,

Tarafsız kalmaya çalışan çalışanların görüşlerini açıklamasına olanak sağlar, böylece sorunlara eğilimde katılım artar,
İşletmenin etkinliği etkileyen sorunlar hakkında gösterilen ilgi ve birliktelik üyeleri sıkıntıdan kurtarır ve moralleri yükselir,
Çatışma halindeki bireyler ve gruplar kendi yetenek ve kabiliyetlerini denetleyebilme olanağına kavuşurlar,
Çatışma sonucunda örgütteki liderlik tarzı değişebilir,
Çatışma çağın gerisinde kalmış işlemlerin, görevlerin, yapıların ve amaçların sorgulanması ve değiştirilmesi için uygun ortamın oluşmasına yardımcı olur,
Çatışma, öğrenmeyi özendirmede ve eleştiriye hoşgörüyle bakmayı sağlamada yararlı olabilir.

Çatışmanın Sakıncaları:
	Örgütsel çatışma, bireylerin ruh ve beden sağlıklarını bozabilir,
	Çatışma, düşmanlık ve saldırganlık hislerinin yoğunlaşmasına ve somutlaşmasına neden olabilir,
	Yıpratıcı mücadeleler örgüte zaman ve kaynak kaybettirebilir,

Çatışma, örgütü amaçlarından saptırabilir,
Çatışma, tarafların kendilerini diğerlerinden, amaçlarını da örgütün amaçlarından üstün görmelerine yol açabilir,
Çatışma, insanların güven duygularının kaybolmasına neden olabilir.

SONUÇ
	Küreselleşen dünyanın değişmeyen tek gerçeğinin değişim olduğu anımsanırsa; bireylerde ve işletmelerde farklılıkların artması sonucu çatışmaların kaçınılmazlığı gerçeği bir kez daha önemini vurgular. 
	Değişim ve çatışma, genel anlamda ürkütücü kavramlar olarak algılanır. İşletmelerde çatışma kaçınılmaz olduğuna göre yapılması gereken asıl iş, çatışmanın olumlu sonuçlarını işletmenin yararına kullanabilmek ve olumsuz sonuçlarının da yıpratıcı etkilerini en aza indirebilmeye çalışmaktır. 
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