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  چکیده

این پژوهش باهدف شناخت ابعاد مختلف تعارض در تعامالت اجتماعی و ارائه راهبردهاي 

عنوان کتاب هدایتگر انسان، به روش  مندي از آیات قرآن به افزایش توانایی مدیریت آن با بهره

مرحله تعارض در  به تبیین مرحله.  و با استناد به آیات قرآن نگاشته شده استحتوا متحلیل

 حل تعارض و ارائه راهبردهاي قرآنی براي  مدیریتهاي آیات قرآن، تبیین قرآنی سبک

نتیجه آنکه قرآن کریم مسئله . تعارضات ارتباطی از دستاوردهاي پژوهش حاضر است

ها  هاي ذاتی انسان ناپذیر تفاوت را نتیجه طبیعی و اجتنابتعارض در روابط را پذیرفته و آن 

هاي پنجگانه  در آیات قران چهار نوع تعارض موردتوجه قرار گرفته است و سبک. داند می

 که قرآن براي افزایش توانایی دفع و کنترل آن. شناسایی است  خوبی قابل مدیریت تعارض به

خواهی، خودآگاهی، خوددرمانبخشی و  حقیقتجویی و  حقیقت: شود عد فردي مطرح میدر ب

 مواردي دنعد میان فردي مسئله توجه دار که به بها گرایی و براي رفع و حل تعارض عقل

بکارگیري صحیح این . گري، و داوري را پیشنهاد نموده است مذاکره، میانجی: منجمله

 حالت فرصتی براي زا به تواند تعارض را از حالت یک رویداد مخرب و آسیب راهبردها می

  .فردي تبدیل نماید هاي بین نظرات و تفاوت مندي از بهره
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  بیان مسئله

 این ها انسانانسان موجودي است که باید اجتماعی زندگی کند، فطرت و خرد همه 

جاد و تداوم ارتباطات صحیح اجتماعی اهمیت بسزایی در ای. نماید ید مییمسئله را تا

وري، کاهش  یابی افراد، بهبود کیفیت زندگی، شکوفایی نیروها، افزایش بهره هویت

، خاطر تعلقدر هرم نیازهاي انسانی مازلو نیز نیاز به . دارد...  اجتماعی وهاي آسیب

: 1379رضائیان،(رار دارند احترام و خودشکوفایی در باالترین سطوح نیازهاي انسانی ق

  .گردد که تا حدود زیادي با ارتباطات مطلوب تأمین می) 104

 صرف ارتباط با دیگران ها انساناوقات روزانه % 75 شده انجامبر اساس تحقیقات 

.  انسان به کیفیت ارتباط برقرار کردن با دیگران بستگی داردهاي یتموفق% 75شود و  می

 ساعت انرژي مفید فرد از دست 8معادل ) مشاجره و درگیري ( دقیقه رابطه ناسالم5با 

 نخ سیگار در 15 عوارض کشیدن اندازه به ،تأثیر محرومیت از روابط اجتماعی. رود می

اما . مشکالت افراد ناشی از وجود ارتباطات ضعیف در بین آنهاست% 75روز است و 

ملکی، (ماعی خود مطلع هستند  روابط اجتهاي آسیبافراد با اصول، معیارها و % 10تنها 

1386 :24.(  

 فردي و نحوه مدیریت آن  عوامل اثرگذار بر روابط انسانی تعارض بینجمله از

 هر جاهر زمان و  .ستمیان افراد اتعارض به معناي اختالف و تضاد در روابط . است

م شاید بتوان گفت در تما. افرادي گرد هم آیند، احتمال وقوع تعارض وجود دارد که

 انسانی اگر همکاري و صلح یک روي سکه باشد تعارض روي دیگر آن هاي کوشش

 فکر که است موضوعی ی معتقدند تعارضرخبتا حدي که  ).27: 1385باباپور، (است 

است  کرده مشغول خود به - عشق خدا و جز به - یگري دیزچ هر از بیش را انسان

  ).57: 1379ایزدي یزدان آبادي، (

 قابل و با تعداد روشنی بههمه ابعاد و جوانب تعارض و مدیریت آن در قرآن کریم 

 و در نهایت ها سبکاز انواع تعارض گرفته تا .  قرار گرفته استتوجه مورد اي مالحظه 
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 و )118هود، ( »و ال یزالُونَ مخْتَلفینَ«قرآن کریم با بیان . هاي مدیریت تعارض استراتژي

 وجود تعارض در روابط انسانی را امري طبیعی، ثابت ،اند اختالفپیوسته در ) ها انسان(

وجود ) ع (یرالمؤمنینام. و همیشگی و حتی الزمه پایداري جامعه بیان نموده است

لَا یزَالُ : فرماید ساز رشد و ترقی و تعالی آنها دانسته و می تفاوت میان افراد بشر را زمینه

 با هم که یوقتمردم تا ) 446: 1376صدوق، (استَووا هلَکوا النَّاس بِخَیرٍ ما تَفَاوتُوا فَإِذَا 

پس . شدند برند اگر مساوي بودند هالك می تفاوت دارند همواره در خیر به سر می

از .  حتمی است، و وقوعش در بین افراد جوامع بشري!اختالف امري است ضروري

 یک دستور عمومی عنوان به مکنید، با هم نزاع )46 ،األنفال(» الَ تَنَازعوا« آنطرفی در قر

تلفیق این .  و افراد را از نزاع و درگیري در تعارضات بازداشته استصادرشدهو فراگیر 

اي معقول   به شیوه، بدون نزاع و درگیريیجادشدهاشود که در آن تعارض   حالتی می،دو

  . گردد و روابط به شکلی نیکو استمرار یابدوفصل حلو منطقی 

 کوتاه به وضع جامعه ما و همچنین بسیاري از جوامع هرچندنگاهی  حال ینباا

 است که در اثر عدم کنترل و مهار ییها گسست و ها یبانسانی نشانگر اختالالت، آس

. شده است  روابط اجتماعیگیر دامنخویشتن در اختالفات و تعارضات میان فردي 

کردگان در  شود تحصیل  میدهد که مشاهده اهمیت مسئله آنجا خود را بیشتر نشان می

بهر شناختی باالیی برخوردارند اما گاه   از هوشمعموالًسطوح باالي دانشگاهی اگرچه 

در تعامالت اجتماعی و برقراري روابط میان فردي در مواجهه با اختالفات قادر به 

به همین .  نیستندایجادشده تعارضات وفصل حل و کنترل خود در برخورد با دیگران

ررسی مسئله تعارض و ابعاد مختلف آن و نیز ارائه راهبردهایی براي افزایش لحاظ ب

  .توانایی مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است

کند که  قرآن کریم براي افزایش توانایی مدیریت تعارض راهبردهایی را معرفی می

 موردي در ورط به است و تنها شده  پرداختهدر علوم اجتماعی و روانشناسی کمتر بدان 

این پژوهش با نگاهی کاربردي و قرآنی .  قرار گرفته استموردبحث آماري هاي پژوهش

 تعارض و مدیریت آن پرداخته است و تالش نموده همه ابعاد و زوایاي آن را مسئلهبه 
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بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که . از دیدگاه وحی بررسی و تبیین نماید

 راهبردهاي مدیریت آن در قران کریم، چگونه  وها سبک دي وتعارض در روابط بین فر

  ؟بازنمایی شده است

  

  پیشینه تحقیق

 پژوهشگران بوده موردتوجه همواره مسئلهبه دلیل اهمیت تعارض در روابط انسانی این 

 شده  انجام هاي پژوهشاغلب . و تحقیقات بسیاري در این موضوع صورت گرفته است

ی صورت گرفته و ابعاد مختلف تعارض و ارتباط آن با ی و پیمایش کمصورت به

رود که  در این میان هرچند انتظار می. موضوعات مختلف اجتماعی سنجیده شده است

 تا همیشه تاریخ است، ها انسان آخرین کتاب آسمانی که هدایتگر همه عنوان بهقرآن 

م براي مدیریت آن را  قرار داده و راهبردهاي الزموردتوجه را مسئلهابعاد مختلف این 

تاکنون که دهد  هاي استنادي نشان می بیان داشته باشد، اما جستجوهاي مختلف در پایگاه

 ، قرار داده باشدمدنظر که همه ابعاد مسئله را مندي از آیات قرآن با بهره پژوهش جدي

 : ازاند عبارت مرتبط با موضوع هاي پژوهش ترین مهم. صورت نگرفته است

 هاي استراتژي و تعارض هاي در پژوهشی با عنوان حیطه) 1394(ران فتحی و همکا

 مراحل در زناشویی تعارضات شناسایی با  نشان دادند که،رضایتمند زوجین در آن حل

  .نمود طراحی را مرحله هر با متناسب درمانی و پیشگیرانه مداخالت توان یم مختلف

 مدیریتی مبتنی بر دیدگاه در مدیریت تعارض در آثار) 1394(سندگل و همکاران 

 مقوله سه شامل مفاهیم از وسیعی طیف دربرگیرنده تعارض، دامنهکه   نشان دادنداسالم

 افراد به توجه با را تعارض سطوح همچنین،. باشد می کردار و گفتار پندار، در تعارض

 فرهنگی میان و گروهی میان ،گروهی درون فردي، میان سطح چهار در توان می درگیر

 تعارض، از پیشگیري کلی شیوه سه شامل اثر این در نیز تعارض مدیریت. کرد قسیمت

  .باشد می سازنده تعارض از استقبال و تعارض درمان و حل
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 تعارض حل آموزشی الگوي با پژوهش طراحی) 1392(کاظمیان و همکاران 

 از متشکل یآموزش الگوي، آملی جوادي اهللا آیت انسان شناسانه دیدگاه برمبناي خانواده

 نیز هرکدام که اعمال اخالق، اور، ب:از اند عبارت که اند داده ارائهرا  اصلی محور سه

  .ندسته خود مختص روابطی و ها شامل زیرمقوله

در پژوهشی با عنوان رابطه تنظیم هیجانی و اعتقادات ) 1392(عسگري و صفرزاده 

 هیجانی تنظیم نشان دادند که مذهبی با راهبردهاي حل تعارض با والدین در دانشجویان

ر د. دارد چندگانه رابطۀ دانشجویان در تعارض حل راهبردهاي با مذهبی، اعتقادات و

 براي بهتري بینی کننده پیش ترتیب به مذهبی اعتقادات و هیجانی تنظیم این پژوهش

  .باشند می استدالل متغیرهاي راهبرد

 مدیریت هاي سبکنقد و بررسی در پژوهشی با عنوان ) 1390(شکرانی و همکاران 

تعارض و شرایط استفاده از آن بر اساس سوره یوسف، با بررسی سوره یوسف به دنبال 

 ،اند و پس از توضیحات مقدماتی بیان انواع سبک حل تعارض در آیات این سوره بوده

  .اند  پنجگانه مدیریت تعارض را از آیات سوره یوسف استخراج نمودههاي سبک

در پژوهشی با عنوان مدیریت تعارض و راهبردهاي ) 1387(مکاران درگاهی و ه

 ،تعارض مدیریت با ارتباط در رفته بکار راهبردهاي بیشترینکنند که   بیان می،مرتبط

 و تعارض با برخورد وانایی و تاست اعتماد بر مبتنی مساعی تشریک و همکاري روش

 در تعارض سطحی از حال درعین د ودار اي ارزنده نقش مدیران موفقیت در آن مدیریت

  .شود می نیز تجویز بعضی مواقع در حتی و است مطلوب ،سازمان

در پژوهش خود با عنوان رویکرد اسالمی به تعارض سازمانی ابتدا ) 1384 (یروزپ

 تعریف روشنی از آنها ارائه نموده ،هاي تضاد، تعارض و رقابت با تحلیل و مقایسه واژه

 به ، متفاوت از تعاریف تعارض و عرضه آنها به منابع اسالمیو سپس با بیان برداشت

بیان دیدگاه اسالمی پرداخته است و مطلوبیت آن را براي رشد و خالقیت اثبات نموده 

  .و دیدگاه اسالم را درباره نوع مدیریت آن بیان نموده است
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 در این زمینه بیشتر به بیان شده انجام هاي پژوهششود  چنانکه مالحظه می

 ارائه الگوها درصدداند و  هاي تعارض پرداخته مطلوبیت تعارض و تبیین سطوح و حیطه

 پژوهشی در تاکنونو اند  و نیز میزان تأثیرگذاري باورها بر مدیریت تعارض بوده

موضوع شناسایی نقش تعارض در روابط میان فردي و راهبردهاي افزایش توانایی 

تنها در پژوهش شکرانی و همکاران .  استنشده مانجامدیریت آن با توجه به آیات قرآن 

 است که این شده بررسی مدیریت تعارض بر اساس سوره یوسف هاي سبک) 1394(

همچنین ارائه راهبردهاي قرآنی که .  استشناسایی قابلهاي دیگر نیز   در سورهها سبک

 از یک هیچد در نقابلیت اجرایی شدن و کاربرد در همه سطوح ارتباطی را داشته باش

 ضرورت انجام پژوهشی کاربردي در مسئلهاین  ؛ قرار نگرفته استموردتوجه ها پژوهش

  .دهد این حیطه را نشان می

  

  مبانی نظري

هاي  پذیرد که یکی از آنها وضعیت کیفیت زندگی افراد از عوامل مختلفی تأثیر می

ت و سالمت توانایی برقراري ارتباط مطلوب با دیگران به رشد شخصی. ارتباطی است

تواند سالمت  نماید و روابط نامطلوب و ناکارآمد می روانی فرد کمک می - جسمی

به همین علت داشتن رابطه مثبت با . جسمی و روحی فرد را تحت تأثیر قرار دهد

تعارض یکی از مواردي  .رود  به شمار میشناختی رواندیگران یکی از عناصر سالمت 

تواند تأثیر مخربی بر روابط و  ت و کنترل نشود میاست که اگر به شکلی صحیح مدیری

 بزرگی هاي آسیب زندگی فرد داشته باشد و در نهایت هاي بخشاز این طریق بر سایر 

براي گسترش و بهبود کیفیت روابط الزم . را براي زندگی فردي و اجتماعی ایجاد نماید

ئه راهبردهاي کاربردي د و با ارانها و عوامل تخریب روابط شناسایی شو آسیبکه است 

  .به پیشگیري و اصالح آن پرداخت

کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاري یا  آنچه که تعارض را ایجاد می

. سه نظریه متفاوت در مورد تعارض وجود دارد . بودن آن نظریات استضدونقیض
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 کارکردهاي چراکهنخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوري جست 

) تئوري یگانگی(باري براي افراد خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض  یانز

داند  دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امري طبیعی می .گویند می

 بالقوه نیروي مثبتی طور بهکه پیامدهاي حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرري ندارد و 

 دیدگاه مبنی بر ترین مهمو سومین نظریه و  کند راد ایجاد میرا براي کمک به عملکرد اف

تواند یک نیروي مثبت در افراد ایجاد کند، بلکه یک   میتنها نهاین است که تعارض 

آید که به این نگرش، نظریه تعامل   افراد به شمار میهاي فعالیتضرورت بدیهی براي 

  .گویند تعارض می

 اما در حقیقت با اند انسانمگی در بادي امر  ه افرادهرچند قرآن کریم نظر از

ها و   که هدفشود یاختالف در احساسات و ادراکات باعث م. اند متفاوتیکدیگر 

 مسئله. گردد ید و اختالف در اهداف باعث اختالف در افعال منآرزوها هم مختلف شو

ستعداد اختالف در استعداد هم از همان روز نخست در میان بشر بوده؛ بعضی داراي ا

 کهاند؛  تر و کمتري از آن برده  و بعضی حظ ضعیفاند  بوده و نیرومندترتر قويبیشتر و 

، اختالفی فطري که قریحه استخدام به آن دعوت شود یهمین باعث پیدایش اختالف م

  . کند یم

 ازنظر ضرورت حکم به ها انساناین نکته را هم ضمیمه کنیم که بخواهد حال اگر 

ندگی و عادات و اخالقی که مولود خلقت و منطقه زندگی است خلقت و منطقه ز

: 2، 1374، طباطبائی(شود  ناپذیر می ، اختالف و تعارض میان افراد اجتناباند مختلف

. از طرف دیگر قرآن کریم افراد را از نزاع و درگیري در تعارضات بازداشته است. )188

اي معقول  ون نزاع و درگیري به شیوهشود که در آن تعارض بد  حالتی می،تلفیق این دو

 هاي سبکدر قرآن کریم  . گردد و روابط به شکلی نیکو استمرار یابدوفصل حلو منطقی 

 است و راهبردهاي مختلفی براي مدیریت استخراج قابل روشنی به ،پنجگانه تعارض

 اجرا  قابلست که در هر مرحله از تعارض متناسب با شرایط طرفین ا شده  ارائهتعارض 

  . درصدد تبیین این راهبردها استخصوص به این پژوهش ؛است
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  چارچوب مفهومی

متعرض یکدیگر شدن، ناسازگاري کردن تعارض در لغت به معناي اختالف، تضاد؛ 

بر اساس  .باشد می) 530: 1342 عمید،(و با هم مخالفت کردن ) 274، 1375معین، (

تعارض در ) APA Dictionary of psychology (یکانامه انجمن روانشناسی آمر لغت

 دارد که در مواقعی که هایی اصطکاكروابط بین شخصی اشاره به عدم توافق، اختالف و 

 باشد و مورد مقاومت پذیرش غیرقابلاعمال یا باورهاي فرد یا افرادي براي افراد دیگر 

 دهش بیانیک کشمکش مشهود و  عارضت. )vandenbos, 2007(دهد  قرار گیرد روي می

هاي ناسازگار و مخالف   که هدف استبین حداقل دو طرف مرتبط و وابسته به یکدیگر

با یکدیگر داشته یا ندرت و کمیابی منابع آنها را با هم به چالش واداشته و یا دخالت 

بنابراین ) 202: 2، 1387فرهنگی، (هاي آنها شده است  دیگران مانع رسیدن به هدف

شود که از  هاي افراد نسبت به یکدیگر را شامل می واکنشاي از  تعارض و تنش، گستره

  ).Mayer, 1995: 365 (یافتعدم توافق ساده آغاز و به یک جنگ آشکار خاتمه خواهد 

در قرآن کریم واژه تعارض به کار نرفته است اما چند دسته از آیات به معناي آن 

  :دنداللت دار

تخاب راهی غیر از راه دیگران در  و انيبه معناي ناسازگار» اختالف«واژه : اول

 .رفتار یا گفتار که در قران کریم مترادف با تعارض است

، »تنازع«، »فرّق «يها واژه: ندا واژگانی که آثار و نتایج تعارض را یادآور شده: دوم

 ...و» تخاصم«، »تقطّع«

 دفع«: ندا واژگانی که راهبردهایی را براي مدیریت تعارض پیشنهاد نموده :سوم

  .از آن جمله است» حکمیت « و»ینالب اصالح ذات«، »مذاکره«، »احسن

 قرآنی پر از مواردي است که بیانگر انواع يها گزارش و ها داستانعالوه بر آن 

توان   و عقاید مختلف و متعارض است؛ که با بررسی آنها میها قومتعارض میان افراد و 

قرآن کریم اختالف را  .افانه دنبال نمود مقابله با آن را موشکهاي سبک تعارض و مسئله
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اختالف را اقتضاي . داند  و زندگی را همواره با اختالف همراه میها انسانالزمه زندگی 

و لَو شَاء ربک لَجعلَ «: داند حکمت خداوند و سبب اختالف را حکمت و علم خدا می

فخْتَلالَ یزَالُونَ م ةً وداحۀً وأُم قطعاً خواست یو اگر پروردگار تو م )118 هود،( » ینَالنَّاس 

  .اند اختالف پیوسته در که یدرحال داد یهمه مردم را امت واحدي قرار م

کرد،   را به یک شکل و با استعداد واحد خلق میها انسانخواست همه  اگر خدا می

ست استعدادها اما خدا خوا.  تکراري که نه تفاوتی بین آنها باشد و نه تنوعیيها نسخه

 مختلف را به انسان هاي یشگراهاي مردم مختلف باشد و قدرت آزادي در  و گرایش

: 4، 1412شاذلی، (عطا فرمود و او را در انتخاب روش و مسیر زندگی مختار قرار داد 

تواند مسیري  با اختیار است که فرد می. اختالف نتیجه طبیعی اختیار است). 1934

گردد  خاب نماید و همین، سبب اختالف آراء و نظرات میخالف مسیر دیگران انت

  ).279: 4، 1424مغنیه، (

ناپذیر و  بنابراین قرآن تعارض و اختالف میان افراد را امري طبیعی و اجتناب

 است و ها انسانداند که نتیجه طبیعی تفاوت ذاتی در خلقت و جبلت  برنده می پیش

د و کمال فردي و بهبود روابط انسانی کمک تواند به رش مدیریت و کنترل صحیح آن می

  .نماید

 تعارض تصوري منفی است، اما تعارض مسئلهمعمول تصور افراد از طور به اگرچه

 تعارض است که پیامدهاي آن را یریت مدییتوانا و این یست نیلزوماً امري منف

رآمد و هاي مناسبی براي حل تعارض به کار رود پیامدهاي کا  اگر شیوه.کند مشخص می

هاي نامناسبی اتخاذ  و اگر شیوه) Rahim, 1986: 79(سودمندي به وجود خواهد آمد 

 یباًتعارض تقر .شود  اجتماعی ختم میهاي آسیبشود به کدورت، دشمنی و انواع 

احساسات منفی مانند درماندگی، خشم، نگرانی، اضطراب، دلسردي، همیشه با 

انفال،  (ی قرآن کریم بی شوکتی و سست.، رنج، اضطراب و ترس همراه استیتعصبان

، عمران آل(، شکست )253بقره، (، جنگ )176بقره،  (ی، دشمن)85-83بقره، (، ذلت )46
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 نشده حلرا از آثار تعارضات ) 153انعام،  (یو گمراه) 176بقره، (، انحراف )152

  .معرفی نموده است

 معقول، عادالنه و کارا هاي یوه و اداره تعارض با شییشناسا   عمل  تعارض،یریتمد

 که ممکن یی از تعارض در جایزریزي براي پره  تعارض فرایند برنامهیریتمد. است

دهد  ی است که رخ میی آن براي حل تعارض در جادهی سازماناست رخ دهد و 

)Slocum, 2002( . آن را به توان ی میناپذیر است، ول  اجتنابي تعارض امرهرچندپس 

 از دانش و ی آگاهبه همین دلیل). Erfurt, 2002( و حل کرد تیحداقل رساند و هدا

. رسد  به نظر میي ضروري استفاده از آن امرمنظور به مدیریت تعارض هاي مهارت

کند یریت  فرد چگونه تعارضات خود را مدینکه معتقدند که دانش ای برخیچنانکه حت

 Aland Islands (مهم است بداند چگونه بخواند، بنویسد و صحبت کند ینکه ااندازه به

Peas, 2002 ( شود   از نزاع و درگیري پیشگیري میتنها نهمدیریت صحیح تعارض با

 ، که را استحکام بخشیدها دوستیها را به دوستی تبدیل نموده و  توان دشمنی بلکه می

اي قوي، و قلبی بزرگ است که فرد با ایجاد توانایی در  این نیازمند عزمی جدي، اراده

 در این .نه مدیریت تعارض بتواند به شکلی کارا و مؤثر با تعارض مقابله نمایدزمی

  .صورت نتیجه آن روابطی پایدار و حسنه خواهد بود

و : مطرح نموده است» دفع احسن«قرآن کریم مدیریت صحیح تعارض را با عنوان 

حسنُ فَإِذَا الَّذي بینَک و بینَه عداوةٌ کَأَنَّه الَ تَستَوِي الْحسنَۀُ و الَ السیئَۀُ ادفَع بِالَّتی هی أَ

می حلوبه آنچه خود بهتر ] بدي را. [ و نیکی با بدي یکسان نیست)34 ،فصلت( یم

است دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یک دل 

س در هر شرایطی باید در تعارض با یعنی بهترین وجه، هر ک» هی أَحسنُ« .گردد یم

صبر و راه، گاهی بهترین . دیگران بهترین راه را برگزیند و به بهترین صورت رفتار نماید

مداراست، گاهی عفو و اغماض است، گاهی ادب و احترام است، گاهی بذل و بخشش 

عمل،  باید دید که در آن شرایط و در برابر آن درهرحالاست و گاهی مجازات و کیفر؛ 

این راهبرد در غالب . همان را انجام دادپس باید تر است،  چه راهی بهتر و پسندیده
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ها را به ثبات و آرامش و خشم را به سکون تبدیل  ها را به دوستی، هیجان موارد دشمنی

عالوه بر این قرآن کریم راهبردهایی را براي  ).3122: 5، 1412شاذلی،  (یدنما می

 قرار گرفته است و با عمل بر اساس موردتوجهنماید که کمتر  مدیریت تعارض بیان می

توان تعارض را از حالت اتفاقی ناخوشایند با تبعات منفی و آثار مخرب  آنها می

فکري و استمرار روابط  اجتماعی به حالت اتفاقی مثبت در جهت افزایش صمیمت و هم

  .فردي تبدیل نمود میان

 یزير برنامه هنر نظامی دید از را )استراتژي(اهبرد دایره المعارف بریتانیکا تعریف ر

در این پژوهش نیز منظور  .)60: 1396 الرضا، خادم( است نموده بیان عملیات هدایت و

ریزي، کنترل و هدایت  هنر برنامه: باشد  مییادشده مطابق با تعریف یقاًدقاز راهبرد 

  .صحیح تعارضات

  

  روش پژوهش

 کشف و بیشتر دانش کسب براي بنیادي ژوهشپ. اشدب یم بنیادي نوع از پژوهش حاضر

 براي يا پایه ،حال درعین و ودش می انجام اه پدیده روابط بر حاکم کلی قوانین

این پژوهش در ). 50: 1384الور، د(سازد  می فراهم عملی هاي فعالیت ریزيبرنامه

 بررسی  قرآن کریم موردازنظر حل تعارض مدیریت تعارض و راهبردهاي هاي سبک

 روابط هاي آسیبو در هر بخش به نقش آن در بهبود روابط و کاهش گرفته است قرار 

هاي قرآنی در جامعه و  اي براي عملی شدن آموزه تواند پایه  که میشده پرداختهاجتماعی 

اجتماعی باشدهاي آسیبی و کیفی روابط و کاهش ارتقاء سطح کم .  

شده حلیل محتواي کیفی بهره برده همچنین براي دستیابی به هدف از روش ت

 محتوا روشی است که به گونه عینی و بر اساس قواعد معین، مشخصاتی تحلیل .است

 تحلیل محتواي کیفی روش. )Stone, 1996: 5(کند  ویژه از یک پیام را کشف می

مند  بندي نظام هاي متنی از طریق فرایندهاي طبقه تحقیقی براي تفسیر ذهنی محتواي داده
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تحلیل محتـواي کیفـی بـه فراسـوي . ها و یا الگوهاست  کدبندي و شناسایی زمینهاز

ها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند  رود و تم کلمات یا محتواي عینی متون می

آورد تا از طریق تفسیر به   و این امکان را فراهم میآزماید  محتواي آشکار میصورت به

د کرح ساختار عمیق معانی است دسترسی پیدا محتواي پنهان متن که سط

تحلیل محتواي کیفی رویکرد کلی و جامعی نسبت به ). 87: 1392الحسینی،  ابوالمعالی(

 کامل بر طور بهکوشد تا  هاي مورد بررسی دارد و به همین دلیل می تحلیل داده

گودرزي، آبادي و  فیض  شریعتی (یدآ بررسی فائق مورد مسائل اجتماعی هاي پیچیدگی

1394 :101.(  

شناسی روابط  با عنوان آسیباول  هویسند حاضر بخشی از رساله دکتري نمقاله

ه آیات قرآن را از ابتدا تا انتها با ویسندبراي انجام آن، ن.  استاجتماعی انسان در قرآن

 با روابط اجتماعی نوعی بهدقت در معانی و مفاهیم تالوت نموده و کلیه آیاتی را که 

گذاري آیات بر اساس مفاهیم ارتباطی و   استخراج نموده و سپس با نامبودند را مرتبط

 رساله را استخراج نموده و در نهایت با هاي بخش و ها فصلبندي آنها، عناوین  دسته

مراجعه به تفاسیر مختلف تالش نموده همه ابعاد و زوایاي روابط اجتماعی مطلوب، 

 ازنظروهاي قرآنی براي بهبود روابط اجتماعی را  روابط اجتماعی و نیز الگهاي آسیب

 روابط اجتماعی هاي آسیب یکی از عنوان بهدر آنجا از تعارض . قرآن کریم ارائه نماید

 مفاهیم وتحلیل تجزیهاین پژوهش برگرفته از همان بخش است که با . بحث شده است

 تعارض و  مدیریتهاي سبککند  هاي مرتبط با مفهوم تعارض تالش می و گزاره

 قرآن کریم از منظرراهبردهاي افزایش آن و نیز کارکردهاي آن در روابط اجتماعی را 

بر همین اساس آیات مرتبط با ابعاد مختلف تعارض استخراج و نقش هر . بیان نماید

  . روابط اجتماعی تبیین شده استهاي آسیبیک در کاهش 
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  ها یافته

   مدیریت تعارضهاي سبک

 که از آنها شده شناسایی به تعارض یی پنج روش پاسخگویدر علم روانشناس

 ها سبک ین از ایکی در هر فرد معموالً. شود  تعارض یاد مییریتمد هاي سبکعنوان  به

 فرد، نفس اعتمادبهانتخاب استراتژي و روش مدیریت تعارض بستگی به . غالب است

درباره افراد،  موجودهاي مخاطب، میزان اطالعات  ها و هدف میزان شناخت و خواسته

 صورت بهاگر نوع مقابله با تعارض را . پذیري و حس همکاري و مشارکت دارد انعطاف

 این طیف، انفعال و سوي دیگر آن پرخاشگري سوي یکیک طیف در نظر بگیریم، 

  :از اند عبارت ها سبک  این.است رفتار افراد در بین این دو قطب در تناوب است

  زگري، پرهیسبک اجتنابی -1

 مدیریت هاي سبکگیري و احتراز یکی از  اجتناب به معنی خودداري، کناره

 است، عدم جدال عقالنی و شده یلتشکاین روش از دو مفهوم مهم . تعارض است

آید و به دیگران امتیاز  هاي خود کوتاه می فرد از خواسته در این سبک .صبرپیشگی

رود و دوري   و کشمکش طفره میاز هرگونه تعارضدر سبک اجتنابی فرد . دهد می

کند و براي جلوگیري از ایجاد تنش   به امید اینکه گذشت زمان مسائل را حل میکند می

  .کند از آن فرار می  وگیرد و مشکالت احتمالی تعارض را نادیده می

قرآن کریم اجتناب از تعارض در مقابل جاهالن را از خصوصیات بندگان خاص 

ذینَ یمشُونَ علَی الْأَرضِ هوناً و إِذَا الَّ نِٰو عباد الرَّحم: ه استخداي رحمان معرفی نمود

 که روي اند یو بندگان خداي رحمان کسان )63 ،الفرقان (خَاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالَماً

 متیمال به و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند دارند یزمین به نرمی گام برم

کنند در مقابل آنها   و جسارت میاحترامی ی یعنی وقتی اهانت و ب.دهند یپاسخ م

 مالیمت، به مسالمت باکمالکنند؛ بلکه   و به درشتی با آنها صحبت نمیگردند یبرنم

کنند و آنها را   نمیمثل به مقابلهبا جهل آنها ). 653: 9، 1378طیب، (کنند  یرفتار م
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، 1407زمخشري،  (ي که نه خیري بین آنها بوده و نه شرکنند، انگار  ترك میسالمت به

3 :291(.  

.  سبک اجتنابی در قرآن استهاي روش یکی از هصبر در مقابل تعارض و ختم قائل

در برابر توصیفات فرزندانش درباره حادثه یوسف از ادامه بحث ) ع (یعقوبآنجا که 

وقتی  )18 یوسف، (فُسکُم أَمراً فَصبرٌ جمیلٌقَالَ بلْ سولَت لَکُم أَنْ: پرهیز نمود و فرمود

را ] بد[بلکه نفس شما کاري : پیراهنش را آغشته به خونی دروغین آوردند یعقوب گفت

از این سبک استفاده  ؛]براي من بهتر است[براي شما آراسته است اینک صبري نیکو 

نسبت ناروا داشتند یوسف در داستان یوسف و برادران نیز آنجا که به یوسف . نماید می

فَأَسرَّها یوسف فی : داري نمود و به روي خود نیاورد این شیوه را به کار برد، خویشتن

ما لَههدیب لَم و هگفتند اگر او دزدي کرده پیش از این  برادران وقتی )77 یوسف، (نَفْس

پنهان داشت و آن را را در دل خود ] سخن[ این وسفیبرادرش دزدي کرده است، ] نیز[

داري به خاطر دستیابی به اهداف دیگري بود که  این خویشتن. برایشان آشکار نکرد

  .در نظر داشت) ع (یوسف

 تواند راهگشا باشد و مانع تشدید تعارض گردد این شیوه در بسیاري از موارد می

 که ی، زمانیستزمانی که بستر مناسب ن . آنجا که طرف مقابل جاهل باشدمخصوصاً

 برآورده ساختن ي برایکه هیچ شانس ، زمانیمطرح است براي فرد يتر مهممسائل 

آوري اطالعات  است، وقتی جمعپاافتاده یشپاي فرد وجود ندارد، وقتی مسائل ه خواسته

وجود آمده   تعارض بهتوانند ی میگرانکه د ، و زمانیشود ی مي فوریمات تصمیگزینجا

تواند روش مناسبی براي برخورد با  ند، این سبک می حل کنيتر مناسب صورت بهرا 

در برخورد با افراد ناآگاه و یا معاند نیز که زمینه . )Hornung, 2002(تعارض باشد 

پذیرش حقیقت را ندارند این سبک زیباترین روش مدیریتی براي حفظ روابط اجتماعی 

  .است
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  يگرمهربانانه، سازشسبک  -2

 مدیریت هاي سبکاري، صلح و آشتی یکی دیگر از سازش به معنی توافق، سازگ

 و مشارکت ازخودگذشتگی:  استشده تشکیل این روش از دو مقوله مهم .تعارض است

هاي خود را به بهاي خواست و  در این سبک فرد نیازها یا خواسته. جهت حفظ رابطه

 فرد از در این روش.  سبک نقطه مقابل رقابت استینا. گیرد نیاز دیگران نادیده می

نظر  صرفیگران  نیازهاي دي جهت تحقق اهداف و ارضایشعالیق و اهداف خو

پس از جنگ احد قرآن کریم مهربانی رسول خدا در برابر تعارض و اعتراضات . کند یم

 الَنْفَضُّوا فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظّاً غَلیظَ الْقَلْبِ: کند  بیان میگونه اینرا 

منْهع ففَاع کلونْ حو [رحمت الهی با آنان نرمخو ] برکت[به ) 159 ،عمران آل( م

 پس شدند یدل بودي قطعاً از پیرامون تو پراکنده م شدي و اگر تندخو و سخت] پرمهر

و انعطاف ) ص (یامبراین آیه به نرمش کامل پ. از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه

  .)141: 3، 1374مکارم شیرازي، (کند  یر برابر افراد نادان و گنهکار اشاره ماو د

در جنگ سرپیچی کرده و شکست خوردند و ) ص (یامبر از دستورات پآنکه از بعد

اندوهی که از کشته شدن دوستانشان ) 432: 1، 1407زمخشري، (او را ترك کردند 

گیري نموده، کشته شدن افراد را به  داشتند وادارشان کرد که در عمل رسول خدا خرده

 مستأصل و بیچاره چنین یناتو باعث شدي که ما :  نسبت دهند و بگویندحضرتآن 

 مهربانی و لطافت در چنین شرایطی کار ازآنجاکه .)87: 4، 1374ی، ئطباطبا (یمشو

دستور به مدارا . سختی است خداوند این نرمش و لینت را از رحمت خود دانسته است

ان اهللا أمرنی بمداراة الناس : فرمود) ص (یامبرپ که ردم نیز در همین راستاستبا م

  . با مردم امر نموده استسازشخداوند مرا به ): 90: 2، 1404سیوطی، (

پذیري در برخورد با تعارض به دیگران اجازه  آمدي و انعطاف در این شیوه راه

 رضایت دیگران از انتظارات و  جلبمنظور بههایشان برسند و فرد  دهد به خواسته می

هاي خود با  هدف از انتخاب این روش حفظ رابطه. کند نظر می نیازهاي خود صرف

 .دیگران است
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 طرف مقابل خیلی مهم است، ي فرد اهمیتی ندارد اما براي که مسائل برایزمان

فرد بخش باشد و  رقابت مداوم زیانزمانی کهفهمد اشتباه کرده است، زمانی که فرد می

 هاي موقعیت دارد، اي یژه ویت و ثبات اهمی هماهنگزمانی که و شود یبداند که برنده نم

جاي  بکارگیري درست و به .)Hornung, 2002( استفاده از این سبک است يمناسب برا

ها به میزان زیادي کاسته و دوام و ثبات روابط را به دنبال   و درگیريها تنشاین سبک از 

  .خواهد داشت

  

  همراهانه، همکاريسبک  -3

 این دهنده تشکیلمفاهیم .  مدیریت تعارض استهاي سبکهمکاري یکی دیگر از 

حل   و همکاري دوطرفه براي یافتن راهفکري هم، مساعی تشریک:  ازاند عبارتروش 

حلی است که نیاز تمام طرفین را  در این شیوه فرد به دنبال یافتن راه. مفید و سازنده

ف این سبک یافتن راهکاري است که نیاز همه را برآورده کند و نهایتاً به هد. تأمین کند

یعنی فرد هم . این سبک مبتنی بر جرات ورزي است .برد ختم شود-موقعیت برد

 متفاوت خود را هاي دیدگاه دیگران است و هم با احترام هاي دیدگاهشنونده نظرات و 

 و همکاري دوطرفه براي یافتن ريفک هم، مساعی تشریک در این شیوه .کند یمطرح م

درواقع  . که طرفین هردو برنده باشنداي گونه بهگیرد  حل مفید و سازنده صورت می راه

 حل راه براي رسیدن به ها اختالف تبادل اطالعات و بررسی دهنده نشاناین شیوه 

  .  براي طرفین استقبول قابل

حل خالقانه در حل  اند به راهتو  در ارتباط است و میمسئلهاین شیوه با شیوه حل 

نمونه بارزي از این سبک مدیریتی براي دستیابی ) ع (یمداستان ابراه.  منجر شودمسئله

 ابتدا با مشرکان همراهی  در راستاي دعوت به خداپرستیوي. اي به اهداف است مرحله

قرآن کریم این داستان را .  ابراز داشتباصالبتنمود و در نهایت نظر خویش را 

ت قَالَ یا أَفَلَ فَلَما ... ربی ذَاٰ فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ رأَي کَوکَباً قَالَ ه:نماید  بیان میگونه ینا
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إِنِّی وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات و الْأَرض حنیفاً و ما ء مما تُشْرِکُونَ  قَومِ إِنِّی برِي

 دید گفت يا پس چون شب بر او پرده افکند ستاره) 79-76 ،األنعام( ینَ الْمشْرِکأَنَا منَ

] براي خدا[ من از آنچه !مو هنگامی که افول کرد گفت اي قو.. .این پروردگار من است

 کسی يسو بهمن از روي اخالص پاکدالنه روي خود را .  بیزارمدیساز یشریک م

  .پدید آورده است و از مشرکان نیستم و زمین را ها آسمانگردانیدم که 

 منظور به یدر اینجا همکاري شامل تالش.  استی نقطه مقابل سبک اجتناب سبکینا

 . موجب تحقق اهداف هر دو فرد بشوداست که یحل راه یافتنکار با دیگر افراد براي 

 اما دان یستاده به دست آوردن منافع خود محکم اي براین طرف سبکینا در یگرد عبارت به

. گیرند با یکدیگرند و منافع طرف مقابل را در نظر میيخواهان همکار حال یندرع

تحقیقات نشان از رابطه  . بودن آن استیانهجو  سبک مشارکتین ای ویژگی اصلرو ینازا

همچنین این شیوه . )Harigopal, 1995(بین این شیوه و خالقیت و تفکر واگرا دارد 

  ).1385باباپور، ( است شناختی روان براي متغیر سالمت داري یمعنبینی کننده  پیش

 باالیی از وقتی سطح را داشته باشد، يخواهد مسئولیت کامل کار فرد نمییوقت

دست آورد، وقتی  خواهد تعهد افراد را به  فرد مییاعتماد میان افراد وجود دارد، وقت

 ,Hornung( است يسبک همکار اجراي  مناسبهاي موقعیتهدف یادگیري است، 

تواند انرژي، استعداد و نیروهاي افراد را به هم پیوند دهد   این سبک میازآنجاکه .)2002

رد در این ب_عالوه آنکه نتیجه برد به. تواند مفید و راهگشا باشد بسیاري از مواقع می در

  .نماید سبک به حفظ و ارتقاء سالمت و نشاط افراد کمک می

  

  شی سازگرانه، مصالحهسبک  -4

 مدیریت هاي سبکمصالحه به معناي آشتی و صلح میان دو نفر یکی دیگر از 

 این دهنده تشکیل مفاهیم ،ابراز وجود و مشارکت براي رضایت طرفین. تعارض است

اي همه را  حلی است که حداقل تا اندازه  راه کردنیداپاین شیوه به دنبال . سبک هستند

ر را بگیرد تا رضایت افراد در برخی مواقع و در کند میانه کا فرد سعی می. خوشحال کند
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مصالحه درواقع نوعی دادوستد است که به نفع طرفین ختم  .عین نارضایتی تأمین شود

گرانه نقشی اساسی را در مدیریت سازنده تعارض ایفا  حل تعارض مصالحه. شود می

د، نآی  کوتاه نمی کاملطور بههاي خود   از طرفین از خواستهیک هیچدر این روش . کند می

 قرآن کریم بیشترین تأکید را بر .دنکن  مقابل واگذار میطرف بهولی هر یک امتیازهایی را 

اصالح . دهد  همگان را به صلح و سازش فرمان میاین سبک دارد و بر همین اساس

 و أَصلحوا ذَات بینکُم: دهد داند و بدان دستور می  میمؤمنانعمومی را از وظایف 

به معناي آن حالت و رابطه بدي » ذات بین« . و با یکدیگر سازش نمایید)1األنفال، (

، منظور این است که آن حالت بد و آن فسادي که آید یاست که در میان دو فرقه پدید م

 از آیات ).5 :9 ، 1374، طباطبائی (یددر بینتان رخ نموده و آن تیرگی رابطه را اصالح کن

ح، پس از تعارض، براي جلوگیري از نزاع و جنگ مجدد است شود که صل برداشت می

  ).130: 26، تا یبمراغی، (

 هر دو طرف ي براقبول قابل هاي حل راه تدابیر و ی برخیافتناز مصالحه  هدف

 ین ایبه عبارت.  منافع و تحقق اهداف هر دو طرف بشودیاست که موجب تحقق نسب

  روشدر این.  استیانهجو سبتاً مشارکت رقابت و سازش قرار دارد و نینابینسبک ب

 طرف به یاز و مقداري امتیایند از مواضع خود کوتاه بیکنند که از بخشطرفین توافق می

داستان صلح حدیبیه از ). 2002هورنانگ، (یرندمقابل بدهند و در برابر آن امتیاز بگ

 با )ص (یامبرمصالحه پ. هاي متعارض است ترین موارد صلح میان گروه معروف

 به آن توان یمسیحیان نجران پس از آنکه از مباهله امتناع کردند نمونه دیگري است که م

 ).379: 18، 1374، طباطبائی(اشاره نمود 

 رابطه مثبت شناختی روانگرایانه با سالمت  تحقیقات نشان داده که شیوه مصالحه

 را ندارند که باعث نیا که اهداف مهم هستند، اما ارزش زمانی). 1385باباپور، (دارد 

 به توافق یابی دستيبرا قدرت برابر هستند، ي طرفین تعارض دارایتعارض شوند، وقت

 و رقابت يکه همکاری  زمانی، کمکحل راه یک عنوان به، یچیدهموقت در موضوعات پ

، یافت دست، وقتی فشار زمانی وجود دارد و باید به راه مقتضی یست نآمیز یتموفق
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تساوي حقوق و  .)Hornung, 2002(سب براي سبک مصالحه هستند  مناهاي موقعیت

رد آن، اهمیت کاربرد ب -سازي آن براي دوام و استمرار روابط، همچنین نتیجه برد زمینه

 و  افراطتواند تعدیل کنده بسیاري از  ضمن آنکه می. نماید این شیوه را دوچندان می

ین شیوه به معناي کوتاه آمدن نیست بلکه به  اچراکه ؛فردي باشد  در روابط میانها یطتفر

  . استکنار آمدنمعناي 

  

  غیرمشارکت جویانه قدرت مداري و رقابتی ،گرانه سلطه سبک -5

 هاي سبکجویی و تسلط بر دیگري یکی دیگر از  سلطه به معناي چیرگی، غلبه

مداري و دیگري   این سبک یکی قدرتدهنده تشکیلمفاهیم . مدیریت تعارض است

کند و   در این سبک فرد موضع محکمی اتخاذ می.م مشارکت با دیگران استعد

کند یا همچنان  دیدگاه خود را به بقیه تحمیل می. بیند  طرفین دیگر را نمیهاي دیدگاه

در این سبک بهترین و  .کند تا حرف خود را به کرسی بنشاند هاي بقیه را رد می ایده

مقدم حق و  عالقه، عقیده و خواسته خود را ؛تترین فرد، برنده میدان تعارض اس قوي

داستان مباهله . کند هاي دیگران دانسته و آن را به دیگران تحمیل می بر خواسته

پس از بکارگیري و .  موارد بکارگیري این سبک در قرآن استازجمله) ص(یامبرپ

الیل اگر پس از د: فرماید می) ص(یامبر به پ خداوند،یگرد هاي سبک بودن نتیجه یب

هاي محکم همچنان با تو محاجه کردند دیگر با آنها سخن نگو و با آنها  واضح و پاسخ

) 246: 8، 1420، يفخر راز(مانند معاندان برخورد کن و آنها را به مالعنه فرا خوان 

ا و أَبنَاءکُم و نساءنَا و فَمنْ حاجک فیه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَ

 پس )61 ،عمران آل( ینَنساءکُم و أَنْفُسنَا و أَنْفُسکُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَۀَ اللَّه علَی الْکَاذبِ

آمده با تو محاجه کند بگو بیایید ] حاصل[پس از دانشی که تو را ] باره[هر که در این 

رانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک پسرانمان و پس

 . قرار دهیمانیگو دروغ را بر لعنت خداخود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم و 
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:  نیز در همین راستاست)380: 3، 1415فیض کاشانی، (اولین اجازه جنگ در قرآن 

مظُل مینَ یقَاتَلُونَ بِأَنَّهلَّذنَ لیرٌأُذلَقَد مرِهلَی نَصع إِنَّ اللَّه به کسانی که )39 ،الحج (وا و 

 مورد ظلم قرار چراکهداده شده است ] جهاد[جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت 

 به این استبه آنها اذن داده شده . اند و البته خدا بر پیروزي آنان سخت تواناست گرفته

اند  و آنها را از وطنشان اخراج کرده) 219: 16، 1360طبرسی، (اند  یدهجهت که ظلم د

اند  اند و نه ستم روا داشته  حق با آنهاست، نه تعدي کردهکه درحالی) 321: تا یبطوسی، (

 ).2425: 4، 1412شاذلی، ( که از خود دفاع کنند دارند حقو 

کند و   استفاده میطرفه یکدر این سبک فرد از لحن خشن، اصرار و رفتارهاي 

، بدون یش فرد دنبال اهداف و عالیق خو.ست وارد یک تعامل سازنده شودحاضر نی

کند شاید  فردي که همیشه از رفتار پرخاشگرانه استفاده می. توجه به دیگران، است

 صمیمت در روابط تواند ی نموقت هیچبتواند همیشه حرف خود را پیش ببرد؛ ولی 

مدار است و فرد هرگونه  قدرتجویانه و  این سبک غیرمشارکت.عاطفی را تجربه کند

 را که به نظر برسد براي برنده شدن در موقعیت خاص مناسب است به کار یقدرت

داند که حق  فرد میزمانی که است، یازمند ني فوریمات فرد به تصمزمانی که .گیردمی

 بکار بردن ي برای مناسبهاي موقعیتحیاتی است،  و قطعییع اقدام سرزمانی کهدارد، 

  .)Hornung, 2002( است رقابتی سبک

. دهند میتشکیل   راغیرسازنده و سازنده مدیریت روش دو پنجگانه هاي سبک این

 اجتنابی و سلطه گرانه بعد هاي سبکعد سازنده و همراهانه ب و مهربانانه هاي سبک

انتظامی بیان، (دارد  بینابین حالت گرانه مصالحه سبک و دهند می تشکیل غیرسازنده را

 حتی مدت کوتاه مزایا و معایبی دارند و شاید در ها سبک از هرکدام ).1396حقر، ا

 ها این سبک از یک یچ که هاین استاما نکته مهم در اینجا . کاربرد هم داشته باشند

 و قران کریم با بیان آن شده گرفته توسط پیامبران الهی به کار چراکهمردود نیست، 

هاي  ايِ مقبول معرفی نموده است؛ پس در موقعیت هاي مقابله عنوان سبک درواقع آنها را به

 مدیریت یفنکته ظر. ها استفاده کرد  سبکینتوان از هر یک از امختلف بنا به شرایط می

  . مناسبیت هنر بکاربردن سبک مناسب در موقع: همین استیزتعارض ن
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   تعارضحلافزایش توانایی راهبردهاي 

 سو یکانجامد از  دیریت صحیح تعارضات میآنچه به کنترل و در نهایت م

 هاي دانشاستعدادهاي ذاتی و شخصیتی فرد و از سوي دیگر حاصل تالش و کوشش و 

  در این مجالبکار بردن واژه توانایی. باشد اکتسابی فرد براي مهار و کنترل تعارض می

وزش، از طریق آم» مهارت «چراکه.  مدیریتی استهاي قدرتبه دلیل همین دوگانگی 

آید؛ اما توانایی همه یا بخشی از آن ذاتی هم  تمرین، تکرار و تجربه به دست می

  .تواند باشد می

  راهبردهاي فردي حل تعارض -1

، بخشی درمانکه از سه مفهوم خود  راهبردهاي فردي حل تعارض یک مقوله است

د ناشاره داربه مواردي  اساساًاین مفاهیم .  استشده  تشکیل گرایی عقلجویی و  حقیقت

تواند تا حدودي از ایجاد تعارض پیشگیري نموده و با  ها می که فرد با بکارگیري آن

  .هاي اول آن را کنترل نماید ایجاد آن در قدم

  بخشی خوددرمان -

 عملی شیوه طرح و ت،جه ،ها ارزش جهان و هستی از فرد تلقی و تفکر شیوه

رمانبخشی را با نیرومندي و قدرت در روانشناسی خودد .کند می مشخص را او زندگی

خوددرمانبخشی یعنی داشتن قدرت یا توانایی . دهند اثرگذاري باورها توضیح می

قرآن . )Rautenboch, 2008(گیري از نیروهاي ذاتی از طریق باورها  شفابخشی با بهره

 جعلْنا لَه نُوراً أُ و منْ کانَ میتاً فَأَحییناه، و: کشد ی به تصویر مگونه این را مسئلهاین 

 آیا کسی که )122انعام، (یمشی بِه فی النَّاسِ، کمنْ مثَلُه فی الظُّلُمات لَیس بِخارِجٍ منْها 

اش گردانیدیم و براي او نوري پدید آوردیم تا در پرتو آن در میان  بود و زنده] دل[مرده 

 ی آمدنرونیبهاست و از آن  یکیمردم راه برود چون کسی است که گویی گرفتار در تار

 و از برد یسر مه  بها انسانکند که مؤمن در حیاتی جز زندگی سایر  آیه بیان مینیست؟ 
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) 466: 7، 1374، طباطبائی(اراده و شعوري فوق اراده و شعور دیگران برخوردار است 

  .بخشد که او را در همه روابط قوت و قدرت می

 تعارض مانع که هایی ياستراتژ بر است متمرکز ،فردي عدب در بخشی خوددرمان

 .)Robinson & Blont, 1993(دعا  و مراقبه، شناختی ساختاردهی :مانند؛ دنشو می

د تا بهترین نکن  تعارض به فرد کمک میه برانگیزانندهاي موقعیتدر  اعتقادات مذهبی

ده تعارض اتخاذ تصمیم را براي حل آن گرفته و بهترین برخورد را با افراد برانگیزانن

باور و اعتقادات دینی باعث تقویت نیروي ). 1392عسگري، صفرزاده،  (یدنما

 اعتقاد به خداوند، ازجملهشود و ابعاد مختلف دین  شخصی می شخصی و بین درون

توان  توکل به خدا، اعتقاد به قضا و قدر الهی، قانونمندي، اعتماد به خدا و صبر را می

تحقیقات نشان ). 1394اسمعیلی، ( تعارضات تلقی کرد  در حلبخش درمانعوامل 

 یک پیامد بالینی ایجادکننده یک تاکتیک حل تعارض و عنوان بهتواند   که نماز میندا داده

آیات . )Botler, 2010: 20(براي حل مشکالت عمل کرده و تعارضات را کاهش دهد 

د همین عملکرد نخوان میبسیاري که به ایمان دعوت نموده و به اصول و فروع دین فرا

 و اضطرابات فرد و کمک به درمان ها تنش براي کاهش ندستهد و هر یک عاملی نرا دار

آالم و دردهاي فردي و اجتماعی توسط خود فرد، بدون ضرر زدن و آسیب رساندن به 

تواند  ضمن آنکه قرآن خود کتابی آسمانی است و ارتباط با آن می. خود و دیگران

  .بخشی باشد وددرمانبهترین راه خ

  

  خواهی جویی و حقیقت حقیقت -

 حق بوده و طرف مقابل یا طرف یک معموالًدر تعارضات و اختالفات اجتماعی 

خواهی  جویی و حق به همین جهت حق. زند باطل است و یا از پذیرش حق سر باز می

 کریم در بر همین اساس قرآن. تواند اولین قدم براي پیشگیري و کنترل تعارض باشد می

دهد   آن فرمان میوچراي چون یبمواجهه با تعارض افراد را به جستجوي حق و پذیرش 
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ء فَرُدوه إِلَی اللَّه و  فَإِنْ تَنَازعتُم فی شَی: نماید  تعارضات معرفی میحل راهو آن را بهترین 

] دینی[ هر گاه در امري  پس)59 النساء،( تَأْوِیالً أَحسنُ و خَیرٌ لکٰذ... الرَّسولِ 

] سنت[خدا و ] کتاب[ آن را به دیدار مانیا یافتید اگر به خدا و روز بازپسین نظر اختالف

 . استتر فرجام کیعرضه بدارید این بهتر و ن] او[پیامبر 

 سخن و )4 ،األحزاب( و اللَّه یقُولُ الْحقَّ: گوید  خداوند جز حق نمیازآنجاکه 

 بر مردم میان اختالفات رفع براي کتاب البق در حق که است وندخدا سخن نیز پیامبر

پس بازگرداندن به خدا و رسول، خود بازگرداندن  )213البقرة، ( است شده  نازل او

ترین  عاقبت خوش قرآن بهترین و ازنظرخواهی است که  جویی و حق  و حقحق به

رفین تعارض آنها را آماده خواهی ط حق. رود  در مواجهه با تعارضات به شمار میحل راه

چنین . باشد  و مانعی بزرگ براي ادامه تعارض مینماید  میتوافق بر سر حقیقت

 تبدیل به فرصتی براي دوستی و همدلی و ،اي هر نوع تعارض را در نقطه آغاز روحیه

  .نماید می همراهی بیشتر

  گرایی عقل -

اساس خداشناسی و   وقرآن کریم انسان را به تعقل و تفکر فراخوانده است

 " اولو االلباب" باجا همه، و روي سخنش در نهد یسعادت و نجات را بر عقل و خرد م

 داند ی و اندیشمندان و دانشمندان است و بدترین بندگان را کسانی م" اولو األبصار"و

 )22 ،األنفال( یعقلُونَ الَ إِنَّ شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْبکْم الَّذینَ: کنند که تعقل نمی

 عقلِاز منظر قرآن . شندیاند ی که نماند یقطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالن

باشد  نجات و هالکت میو  خیر و شرّ، سعادت و شقاوت ،بحسن و قُسالم ممیز بین ح

 تعقل ن پلیدي همراه کسانی است کهآ به همین دلیل در منطق قر)97: 6، 1378طیب، (

بر کسانی که ] خدا[ و )100 یونس، (یعقلُونَو یجعلُ الرِّجس علَی الَّذینَ الَ : کنند نمی

  .دهد ی پلیدي را قرار مشندیاند ینم

. باشد خیر و سعادت دنیا و آخرت در گرو بکارگیري قوه عقل و تعقل صحیح می

: 1، 1407کلینی، (منُ و اکتُسب بِه الْجِنَان الْعقْلُ ما عبِد بِه الرَّح): ع(حدیث امام صادق 
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شود و بهشت به دست   آن خداي رحمان عبادت مییلهوس به عقل چیزي است که .)11

عالوه بر این قرآن کریم اختالف و دوري و پراکندگی .  همین نظر استیدمؤ ،آید می

 لکٰ جمیعاً و قُلُوبهم شَتَّی ذتَحسبهم: فرماید کند و می  را نتیجه عدم تعقل بیان میها قلب

مبِأَنَّه ملُونَ الَ قَوقپراکنده شانیها دل] لی[ و يپندار یآنان را متحد م )14 الحشر، (یع 

کند که نزدیکی   بیان میروشنی بهاین آیه . شندیاند ی که نماند یاست زیرا آنان مردمان

زیرا تشتت قلوب به دلیل . پذیر است ان و درنتیجه کاهش تعارضات با تعقل امکها قلب

ستدالل صحیح حاصل بکارگیري ا). 32: 28، 1412طبري، (نشتت آراء و اهواء است 

تواند   اطراف موضوع مورد تعارض است که میجانبه همهقوه عقل و تفکر صحیح و 

 . به کنترل و مدیریت عاقالنه تعارض کمک نمایدیاًثان مانع ایجاد تعارض شود و اوالً

 و راهبردهاي سازنده حل تعارض است عقالنیت نیز ها روشاصوالً هر جا صحبت از 

 مسئله با شدن مواجهشود فرد هنگام  گرایی باال باعث می تعقل .)buss, 2000( دارد وجود

 هیجان پذیري این در حالی است که ؛دار اتخاذ کند  منطقی و معنیاتیا مشکل تصمیم

  .شود نطقی میگیري م باال مانع چنین تصمیم

  

  حل تعارض بین فردي راهبردهاي -2

 تعارض تا حدود زیادي از تعارضات  دفعِ فرديِبا اجراي راهبردهاي افزایش توانِ

 با اتخاذ همه حال بااین. یابد میان فردي کاسته شده و روابط به شکل مطلوب ادامه می

بر همین اساس . دنگرد تدابیر گاهی عوامل مختلف سبب ایجاد اختالف در روابط می

باید راهبردهایی اتخاذ نمود تا از آثار مخرب تعارض تا حد امکان کاسته شود و روابط 

در هنگام مواجهه با اقدام،  ترین مهماولین و  .دناز گسستگی، نزاع و دشمنی نجات یاب

 به سه سؤال پاسخ ید تعارض باوتحلیل تجزیهدر .  تعارض استوتحلیل تجزیهتعارض 

  :داده شود
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؟ تعارض ممکن است میان افرادي با درجه نزدیکی یا تعارض است در ی چه کس-

هر چه درجه نزدیکی و اهمیت دو طرف متعارض . وجود آیده اهمیت کمتر یا بیشتر ب

به همین دلیل قرآن . بیشتر باشد حل و رفع تعارض از اهمیت بیشتري برخوردار است

  .جه نموده است ویژه به تعارضات خانوادگی و دینی توطور به

 از کمبود منابع، رقابت، ی؟ تعارض ممکن است ناشیستمنبع تعارض چ -

  .باشد... ناسازگاري اهداف و

 محتاج اقدام فوري یا در حد متوسط است؟ یا است؟ آیزان سطح تعارض چه م-

   ).Plunkett & Attner, 1997(است 

هاي بین فردي حل راهبرد.  به حل آن پرداختید تعارض باوتحلیل تجزیهپس از 

 شده تشکیل و داوري گري میانجیتعارض، یک مقوله است که از سه مفهوم مذاکره، 

  .است

  مذاکـره -

 هاي حل راهحل تعارض است که در آن طرفین تعارض  مذاکره یکی از فنون

 قبول قابل هر دو ي براکه یحل کنند تا به راه میی حل تعارض بررسمنظور بهمختلف را 

 از طریق ها تفاوت مذاکره را در ارتباطات فرایند برطرف کردن .بندیااست دست 

توافق بر سر ). 231: 2، 1387فرهنگی، (اند   پذیرفته و متقابل دانستهدادوستدي

 سوره 64آیه . مشترکات و پرهیز از هرگونه اختالف در روابط از ثمرات مذاکره است

ا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَوا إِلَی کَلمۀٍ سواء بینَنَا قُلْ ی: اي از مذاکرات قرآنی است  نمونهعمران آل

 ونِ اللَّهنْ داباً مبضاً أَرعضُنَا بعذَ بالَ یتَّخ شَیئاً و بِه الَ نُشْرِك و إِالَّ اللَّه دبأَالَّ نَع ینَکُمب و

ما و شما یکسان است بگو اي اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ) 64، عمران آل(

بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزي را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی 

 مشترك میان اسالم و يها این آیه دعوت به نقطه.  خدا به خدایی نگیرديجا بهدیگر را 

راهی که عقل سلیم و طبع ) 593: 2، 1374مکارم شیرازي، ( اهل کتاب است هاي یینآ

. دهد؛ و آن کالمی است که بر انصاف و ترك جدال بنا شده باشد آن شهادت میمستقیم به 
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؛ )251: 8، 1420فخر رازي، (گیري برخورد کردن  یعنی با مسائل منصفانه و بدون جهت

   ).49: 1423تستري، (بدان امید که به عدالت و انصاف میان هر دو طرف منجر شود 

فرمان » جدال احسن«امد قرآن به  مذاکره ممکن است به جدال بینجازآنجاکه

که نیکوتر است ] يا وهیش[و با آنان به  )125 ،النحل(و جادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ : دهد می

جدال احسن آن است که اعتقادات و مبانی فکري طرف مقابل را گرفته و . مجادله نماي

در نهایت باید فتگو با همان براي اثبات حق و حقیقت تالش نمود و این صحبت و گ

، 1361،  امیني و بانو215: 8تا،  طوسی، بی( انجام شود زیباییادب، احترام و نرمش و 

در مذاکره . گیري است  مذاکره همان مشارکت در فرایند تصمیمدیگر عبارت به). 52: 10

کوشند تا دیگران را   میکنندگان مذاکرهشوند و هر یک از  تصمیمات طرح و بررسی می

شود مورد   تصمیم اتخاذ میعنوان به آنچه معموالً به نظریات خود قانع سازند و نسبت

  ).199: 1386زورق، (شود  ی واقع مگیري تصمیم در فرایند کنندگان مشارکتقبول همه 

. یکی از منافع مذاکره برطرف شدن و شفاف شدن اصل اختالف و تعارض است

 با کهوشن از واژه و موضوع باشد این تعارض در عدم فهم صحیح و رریشه  بسا چه

اگر افراد یاد بگیرند چگونه با یکدیگر مذاکره ). 1392لطفی، (مذاکره رفع ابهام شود 

عدم توانایی . کننده مذاکره براي بهبود روابط میان اطراف شود یکنند تعارض فرصتی م

هاي عمیق   و دشمنیها کدورت و ناچیز را به جزئیتواند اختالفات  در مذاکره نیز می

 ایجادپس در هنگام مواجهه با تعارض اولین اقدام صحبت در مورد اختالف . ختم نماید

این توانایی . رامش، خونسردي و انصاف استآ و بررسی ابعاد مختلف آن با کمال شده

تواند تا حدود زیادي تعارض را در همان مراحل ابتدایی حل نموده و زمینه دوستی  می

 .راهم سازدو ارتباط بهتر را ف

  گري یانجیم -

شود که دو طرف در اثر طغیان عواطف و  این روش زمانی به کار گرفته می

در این روش، . احساسات نتوانند به مذاکره بپردازند و یا مذاکره آنها اثربخش نباشد

 ي برایحل راه در یافتن ینطرف به که کند ی سعی میانجی معنوان بهطرف شخص ثالث بی
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معادل . هاي متعارض را بهبود بخشد  رابطه میان طرف ویدمامشکالت کمک ن

منْ یشْفَع شَفَاعۀً حسنَۀً یکُنْ لَه نَصیب : گري و پادرمیانی در قرآن شفاعت است میانجی

 .هر کس شفاعت پسندیده کند براي وي از آن نصیبی خواهد بود: 85 النساء، (منْها

 و یا حیازت و به دست آمدن مزیتی و یا شفاعت نوعی وساطت براي ترمیم نقیصه

 زندگی دارد شئون از ینأش چیزي نظیر اینهاست، در حقیقت نوعی سببیت براي اصالح

فیض  (یرشفاعت ممکن است براي دفع شر باشد یا جلب خ ).43: 5، 1374، طباطبائی(

 قرآن براي رفع ناسازگاري و تعارضات میان مردم دستور). 475: 1، 1415کاشانی، 

اصالح ذات البین که همان صلح و سازش برقرار کردن توسط میانجی است را صادر 

 و به دلیل .و با یکدیگر سازش نمایید )1 ،األنفال (و أَصلحوا ذَات بینکُم: نماید می

 شدن تعارضات ابتدایی، اصالح دار کشاهمیت تعارضات خانوادگی براي جلوگیري از 

و إِنِ امرَأَةٌ خَافَت منْ بعلها نُشُوزاً أَو إِعرَاضاً : نماید شنهاد میروابط توسط میانجی را پی

و اگر زنی از  )128 النساء، (فَالَ جنَاح علَیهِما أَنْ یصلحا بینَهما صلْحاً و الصلْح خَیرٌ

 از راه شوهر خویش بیم ناسازگاري یا رویگردانی داشته باشد بر آن دو گناهی نیست که

  . صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش بهتر است

: 2، 1360طبرسی، (اصالح ذات البین ایجاد صلح، سازش و آشتی پس از قهر 

حلی را  فرد میانجی بدون اینکه راه.  به یکدیگر استها قلبو نزدیک کردن دلها و ) 101

 این رویکرد .دا حل کننکند که مشاجرات خود ر ین تحمیل کند به آنها کمک میطرف به

 پیشنهادي حل حل راه  و غربی بسیار متداول شدههاي سازمان اخیر در هاي سالدر 

 نامیده ADR اختصاري صورت به که )alternative dispute resolution(تعارض است 

درواقع این رویکرد .  استکرده یداپ اخیر طرفداران زیادي هاي سال در  کهشود می

 سنتی و هاي روشضایی رسمی، سریع و دوستانه و نیز جایگزین خارج از نظام ق

  ).229 :1387فرهنگی، (کند  مخاصمه آمیز عمل می

 براي تشویق ، و نقش آن در حل تعارضات و اصالح روابطمسئلهبه دلیل اهمیت 

 از آن جمله . استشده گرفته در نظرهایی نیز  گري و اصالح بین مردم مشوق به میانجی
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صدقَۀٌ یحبها اللَّه إِصلَاح بینِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسدوا و تَقَارب بینهِم إِذَا : فرمود) ع(امام صادق 

 و نزدیکی شده خراباصالح بین مردم وقتی رابطه آنها ): 209: 2، 1407کلینی، (تَباعدوا 

 .دارد که خدا آن را دوست تاي اس اند صدقه بین آنها وقتی از هم دور شده

در مورد .  فرد میانجی به دنبال اصالح، ترمیم و توسعه روابط استدرهرصورت

 دو طرف درصدد از بین بردن يها حرف میانجی با شنیدن نظرات و ،تعارضات

 براي نزدیک نمودن نظرات و ایجاد تفاهم، صلح و آشتی میان طرفین ها سوءتفاهم

موارد افراد پس از تعارض از کرده و دهد در بسیاري از  تجربه نشان می. متعارض است

قدم شدن  شوند اما غرور و خودخواهی به آنها اجازه پیش هاي خود پشیمان می گفته

تواند به بهترین شکل میان طرفین صلح و  دهد، در اینجا میانجی می براي آشتی نمی

 .آشتی برقرار سازد

  يداور -

 یحل راه به گري یانجیم قاز طری قادر نباشند که ینطرف اگر در فرایند تعارض

 ییرتغ داوري به گري  و فرایند میانجیشود یم يداور به یلتبد گريمیانجی برسند، آنگاه

قرآن کریم در  .دهد یم ارائه حل راه که است طرف یب ثالث شخص  و اینیابد می

 بینَکُم اللَّه یحکُم: نماید ترین مرتبه خداوند را داور حقیقی در اختالفات معرفی می عالی

خدا روز قیامت در مورد آنچه با یکدیگر  )69الحج، ( یوم الْقیامۀِ فیما کُنْتُم فیه تَخْتَلفُونَ

 باور به این داوري تا حدود زیادي باعث . داوري خواهد کرددیکرد یدر آن اختالف م

  .شود ایجاد تعادل و انصاف در حل اختالفات می

انبیا و انزال کتب آسمانی را داوري به حق در اختالفات  فلسفه بعثت ددر مرتبه بع

فَبعثَ اللَّه النَّبِیینَ مبشِّرِینَ و منْذرِینَ و أَنْزَلَ معهم الْکتَاب بِالْحقِّ : داند میان مردم می

یها اخْتَلَفُوا فیمینَ النَّاسِ فب کُمیحنویدآور و پس خداوند پیامبران را )213 البقرة، (ل 

 فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با حق بهرا ] خود[ برانگیخت و با آنان کتاب دهنده میب

طور خاص در مورد اختالفات خانوادگی جایی که  و به. هم اختالف داشتند داوري کند

رود،  دار شده و بیم جدایی می میانجی نتوانسته کاري پیش برد و اختالف عمیق و دامنه
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و إِنْ خفْتُم شقَاقَ بینهِما فَابعثُوا حکَماً منْ أَهله و حکَماً : داند  انتخاب داور میچاره را

و اگر از  )35 النساء، (منْ أَهلها إِنْ یرِیدا إِصالَحاً یوفِّقِ اللَّه بینَهما إِنَّ اللَّه کَانَ علیماً خَبِیراً

و داوري ] شوهر[بیم دارید پس داوري از خانواده آن ] رزن و شوه[جدایی میان آن دو 

تعیین کنید اگر سر سازگاري دارند خدا میان آن دو سازگاري ] زن[از خانواده آن 

به معناي قهر کردن و عداوت » شقاق«کلمه .  آري خدا داناي آگاه است،خواهد داد

 مسئلهد به کم از طرف مرکم از طرف زن و یک حن دستور داده یک حآقر. است

رسیدگی کنند، در این حالت اگر واقعاً هر دو طرف نزاع بناي اصالح داشته باشند و 

کم بین آن دو توافق و  این دو حیلهوس به خداي تعالی ،عناد و لجبازي در کارشان نباشد

حکمی (بدهند  حکم به، چون وقتی دو طرف زمام اختیار خود را کند یاصالح برقرار م

فابعثوا ). 547: 4، 1374، طباطبائی(شود  ی توافق حاصل مقهراً) اند یدهدکه خودشان پسن

یا هر انسان صالحی مدیریت شود ) 73 :2، 1418، البیضاوي(تواند از ناحیه حاکم  می

 ).74، 10، 1420، فخر رازي(

أَنْ و إِذَا حکَمتُم بینَ النَّاسِ : داند  اصل داوري را عدالت و انصاف میترین مهمقرآن 

.  به عدالت داوري کنیددیکن یو چون میان مردم داوري م )58 النساء،( تَحکُموا بِالْعدلِ

 روابط را اصالح نمود و مسیر ادامه همکاري هاي یخرابتوان  تنها با عدالت و انصاف می

محوري و پرهیز از هواهاي نفسانی  حق .و همراهی را بین دو طرف تعارض هموار نمود

 )26 ،ص (فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ و الَ تَتَّبِعِ الْهوي: از شرایط داوري است  دیگریکی

تواند  شخص داور می. پس میان مردم به حق داوري کن و زنهار از هوس پیروي مکن

فَإِنْ : داوري را رد یا قبول نماید، اما در صورت قبول موظف است عادالنه داوري کند

م بینَهم أَو أَعرِض عنْهم و إِنْ تُعرِض عنْهم فَلَنْ یضُرُّوك شَیئاً و إِنْ جاءوك فَاحکُ

طسبِالْق مینَهب کُمفَاح تکَممیان آنان داوري ] یا[ پس اگر نزد تو آمدند )42 المائدة، (ح

و نخواهند رسانید کن یا از ایشان روي برتاب و اگر از آنان روي برتابی هرگز زیانی به ت

 یاطیعنی با نهایت عدل و احت.  پس به عدالت در میانشان حکم کنیکن یو اگر داوري م

  ).362: 11، 1420، فخر رازي(
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بنابراین در مواجهه با تعارض براي جلوگیري از عواقب و نتایج ناخوشایند آن 

احل ابتدایی بهترین روش در مر. متناسب با شرایط باید از روش مناسب استفاده نمود

اهمیت و برتري این .  مذاکره طرفین تعارض از طریق گفتگوي منطقی است،اختالف

اگر افراد در این . روش به دلیل محرمانه ماندن و حل مشکل به شکل خصوصی است

مرحله نتوانند به نتیجه مطلوب و رفع اختالف دست یابند در مرحله بعد میانجی با 

حل پیشنهاد و میان طرفین صلح ایجاد   راه،ق آنهاتوجه به نظرات دو طرف و تلفی

در . درس اگر در این مرحله نیز موفقیتی کسب نگردد نوبت به انتخاب داور می. نماید می

 کامل بر اساس مصالح، میان طرفین آشتی یاطبااحتر بر اساس عدالت و واین مرحله دا

  .شوند نماید و هر دو طرف ملزم به اجراي حکم داور می برقرار می

 

  گیري نتیجه وبحث 

 شناخت ابعاد مختلف تعارض در تعامالت اجتماعی و ارائه راهبردهاي باهدف مقالهاین 

 ، کتاب هدایتگر انسانعنوان بهمندي از آیات قرآن  افزایش توانایی مدیریت آن با بهره

توسعه معارف قرآنی و کمک به مددکاران اجتماعی با ارائه . نگاشته شده است

سازي آن در  هاي قرآنی براي پیشگیري و مدیریت تعارض، در جهت کاربرديراهبرد

 علمی گسترده در حوزه روابط اجتماعی از دیگر اهداف هاي پیشرفتجامعه متناسب با 

 روزانه و متداول هاي فعالیت رابطه با دیگران بخش اعظم ازآنجاکه .پژوهش حاضر است

بینی کننده  در آن تا حدود زیادي پیشدهد و موفقیت  افراد را به خود اختصاص می

 که با بازشناسایی مفهوم تعارض بودهسالمت روان افراد جامعه است این پژوهش بر آن 

اي آن و ارائه نظر قرآن درباره راهبردهاي پیشگیرانه و نیز مدیریت   مقابلههاي سبکو 

صحیح در برخورد با تعارض قدمی در راه گستردش روابط در بارتقاء سطح ی و عد کم

عد کیفی برداردروابط در ب.  

 را امري الزم، ثابت، همیشگی و ها انسانقرآن کریم وجود تعارض در روابط میان 

 مدیریت صحیح، زمینه در صورتکه )188: 2، 1374، طباطبائی(داند  برنده می پیش
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. ایدنم همکاري و همفکري، تضارب آراء و دستیابی به بهترین رأي و نظر را فراهم می

در برخورد با تعارض آرامش خود را که شود  فهم این مسئله از سوي افراد باعث می

.  مناسب براي رفع تعارض باشندحل راهاي طبیعی به دنبال   مسئلهعنوان بهحفظ نموده و 

 کاهش داده و شدت به خودکارآمدي افراد براي مقابله با آن را ، تعارضمعضل دانستنِ

  .تواند به شکل یک اختالف بزرگ نمایان گردد چک میدر نهایت یک تفاوت کو

 را مختل نموده ها انسانتواند روابط میان   عدم مدیریت صحیح تعارض میازآنجاکه

 عنوان بهو در نهایت به نزاع و تخاصمی پایدار بینجامد قرآن کریم دفع احسن را 

یانگر اتخاذ نماید که ب  استراتژي براي مدیریت انواع تعارض معرفی میترین مهم

تواند متفاوت   با توجه به شرایط میو سازنده در مواجهه با تعارض است هاي سبک

دفع احسن یعنی فرد به بهترین شکل ممکن خود را از قرار گرفتن در معرض . باشد

 گاه مشکلی کوچک و اختالفی ازآنجاکه). 3122: 5، 1412شاذلی،  (یدتعارض دور نما

باعث ایجاد تنش و تعارض به شکلی گسترده در میان افراد در تواند  ناچیز با دیگران می

 کاربردي آن از سوي مددکاران هاي روشمعرض خطر باشد آموزش دفع احسن و 

 کمک براي پیشگیري از انواع تعارض و پیامدهاي مرتبط ترین بزرگتواند  اجتماعی می

  .با آن باشد

، گرایی عقلدرمانبخشی، ، خودیجویی، خودآگاه خواهی و حقیقت  قران حقازنظر

 میان فردي اصول اساسی هاي تفاوت ارتباطی و شناخت و درك هاي مهارتیادگیري 

توانمندسازي افراد در جهت عمل به این . براي پیشگیري از ایجاد هر نوع تعارض است

 گاهی با ،همه بااین  . تعارض باشدهرگونهتواند مانعی بزرگ براي ایجاد  مفاهیم می

رو   متعارض روبههاي موقعیتتدابیر پیشگیرانه باز هم ممکن است فرد با اتخاذ همه 

 براي رفع و حل این حالت ارائه نموده هایی حل راهدر همین راستا قران کریم . شود

هاست که بکارگیري درست  حل  این راهازجملهگري، و داوري  مذاکره، میانجی. است

مخرب به حالت اتفاقی خوشایند در جهت تواند تعارض را از حالت یک رویداد  آنها می

   .بهبود روابط انسانی تبدیل نماید
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 همراه با تعارض ید که با اغتشاش هیجاننده ها به فرد امکان می ییاین توانا

 صدمه اش گیرد به روابط دوستانه و صمیمی  بحث باال میی مواجه شود که وقتاي گونه به

خودجوش و یا از سوي مددکاران  صورت بهمذاکره توسط طرفین تعارض . نزند

 مذاکره و راهکارهاي هاي مهارتآموزش . گیرد اجتماعی و با راهنمایی آنها صورت می

موفقیت در آن از سوي مددکاران به افراد داراي روابط مخدوش و یا کسانی که در 

زا روي  دهند و یا به رفتارهاي آسیب مقابله با تعارض کنترل خود را از دست می

تواند توانمندي افراد براي مقابله صحیح و کارآمد با تعارض را ارتقاء  ند میآور می

شود که از   مستقیم توسط دیگرانی انجام میطور بهگري و داوري  اما میانجی .بخشد

تواند مددکار  این فرد توانا و کاربلد می. توانایی الزم براي این کار برخوردار باشند

 مفید حل راهه ئتواند با شناسایی دقیق مشکل و با ارا  میمددکار اجتماعی. اجتماعی باشد

گري و یا داوري   حل نموده و با میانجیراحتی بهو مؤثر موضوع مورد تعارض را 

عادالنه میان طرفین تعارض، مشکل را از ریشه حل نموده و از عواقب بعدي تعارض 

  . پیشگیري نمایدنشده حل

 راهبردهاي متناسب با آن و آموزش آنها در همچنین شناسایی انواع تعارض و ارائه

 در جهت بهبود روابط اجتماعی و از میان عمیق تحولیتواند  سطوح مختلف علمی می

بزرگ براي کاهش جهشیعد روابط اجتماعی و بردن مشکالت و اختالالت رفتاري در ب 

 غیرمستقیم طور به مستقیم در اثر وجود تعارض و یا طور به اجتماعی باشد که هاي آسیب

فرد توانمند در زمینه  .شود  ایجاد می،نشده حلدر اثر مشکالت روانی حاصل از تعارض 

اما فرد ناتوان . کند  در مقابله با تعارض براي دفع و رفع آن تالش می،مدیریت تعارض

داند و براي  حل را تنها با روي آوردن به مسائل غیرمعقول مقدور می در اولین مشکل راه

 حل هاي مهارتآموزش کاربردي . آورد روي می... مشکل به اعتیاد و طالق وز ر افرا

تعارض و کمک به توانمندسازي افراد ناکارآمد در این زمینه از سوي مددکاران 

  . اجتماعی را از ریشه بخشکاندهاي آسیبتواند زمینه ایجاد بسیاري از  اجتماعی می
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و ارتباط سازنده با دیگران یکی از سوي دیگر میل به زندگی اجتماعی و معاشرت 

ترین نیازهاي روحی و روانی آدمی است که ارضاي صحیح آن تا   و اصلیترین مهماز 

 هاي آسیبو از افتادن در ورطه  حدود زیادي سالمت روانی افراد را تأمین نموده

 در سه بخش هاي این پژوهش یافته .)1394ئی،  سیفعلی (یدنما اجتماعی حفظ می

 هاي پژوهشفردي در مقایسه با  دیریت، راهبردهاي فردي و راهبردهاي میان مهاي سبک

  :پیشین عبارت است از

با نشان داده که ) 1394(پژوهش فتحی و همکاران  :در بخش راهبردهاي فردي

 درمانی و پیشگیرانه مداخالت توان می مختلف مراحل در زناشویی تعارضات شناسایی

أیید این پژوهش ضمن اینکه یافته آنها را ت. نمود طراحیرا  مرحله هر با متناسب

 نخست مرحله متفاوتی را در دو بخش فردي و بین فردي در راهبردهاي، نماید یم

جهت ممانعت از ایجاد تعارض و در مرحله بعد جهت مدیریت و حل تعارض ارائه 

ی جوی هاي پژوهش حاضر در بخش فردي خوددرمانبخشی، حقیقت طبق یافته. نماید می

د و نگرد  راهبردهایی است که در بسیاري از موارد مانع ایجاد تعارض میگرایی عقلو 

 براي مداخله صحیح و راهبردهایی گري و داوري مذاکره، میانجی در بخش میان فردي

  . استشده ایجاد تعارضِ در موردکارا 

 سطوح) 1394(سندگل و همکاران پژوهش  :در بخش راهبردهاي میان فردي

 گروهی میان ،گروهی درون فردي، میان سطح چهار در درگیر افراد به توجه با را تعارض

 پیشگیري کلی شیوه سه شامل تعارض را مدیریتو   استنموده تقسیم فرهنگی میان و

پژوهش حاضر . داند می سازنده تعارض از استقبال و تعارض درمان و حل تعارض، از

هاتی در دو بخش پیشگیري و حل تعارض فردي و ضمن تشاب همسو با نتایج سطح میان

 عنوان به قرار داده و عالوه بر آن سطح فردي را مدنظر مفصل سطح میان فردي را طور به

به ارائه راهبردهایی براي پیشگیري و حل  نماید و مرحله ابتدایی حل تعارض معرفی می

بسط و گسترش هاي آنها را  پردازد و از این طریق یافته تعارض در این دو مرحله می

  .دده می
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با عنوان رابطه تنظیم هیجانی و اعتقادات ) 1392(عسگري و صفرزاده پژوهش 

بینی کننده  پیش یمذهب اعتقادات  نشان داده کهمذهبی با راهبردهاي حل تعارض

نماید و  هاي آنها را تأیید و بر آن تأکید می این پژوهش یافته. ی استاستدالل هايراهبرد

دهد که دین با ارائه الگوهاي مناسب، مقابله   نشان میخوبی بهبردي با رویکردي کار

سازد و با ارائه راهبردهاي مناسب در  کارآمد با تعارض را امري ممکن و میسور می

  .نماید شرایط مختلف به اتخاذ سبک مناسب در مدیریت تعارض کمک می

 مدیریت يها سبکبا عنوان نقد و بررسی ) 1390(شکرانی و همکاران پژوهش 

 با بررسی سوره یوسف به دنبال ،تعارض و شرایط استفاده از آن بر اساس سوره یوسف

 و پس از توضیحات  استبیان انواع سبک حل تعارض در آیات این سوره بوده

  پنجگانه مدیریت تعارض را از آیات سوره یوسف استخراج نمودههاي سبکمقدماتی 

مندي از آیات دیگر در  با بهره وردهاي آنهااین پژوهش ضمن استفاده از دستا. است

عد فردي و ها پژوهش آنها را تکمیل نموده و با توضیح راهکارها در دو ب سایر سوره

  .بخشد فردي بدان توسعه می میان

با عنوان مدیریت تعارض و راهبردهاي ) 1387(پژوهش درگاهی و همکاران 

 تعارض مدیریت با ارتباط در رفته بکار يراهبردها بیشترینکه دارد  بیان میمرتبط 

 این پژوهش عالوه بر تبیین ،است اعتماد بر یمبتن مساعی تشریک و يهمکار روش

هاي آنها را توسعه داده و راهبردهاي دیگري را جهت تکمیل  قرآنی این دو روش یافته

  .نماید آن ارائه می

با بیان ، یبا عنوان رویکرد اسالمی به تعارض سازمان) 1384 (یروزپپژوهش 

برداشت متفاوت از تعاریف تعارض و عرضه آنها به منابع اسالمی به بیان دیدگاه 

 و مطلوبیت آن را براي رشد و خالقیت اثبات نموده و دیدگاه اسالم را هاسالمی پرداخت

پژوهش حاضر با رویکردي متفاوت این نتایج . درباره نوع مدیریت آن بیان نموده است

 حل تعارض، راهبردهاي هاي سبکدر سه بخش مجزا با عناوین را تکمیل نموده و 

  .بخشد فردي و راهبردهاي میان فردي آن را توسعه می
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 آیات بر یه تک تعارض با هاي سبکقرآنی از تعارض و تبیین  ارائه تعریفی کامالً

ی  تحقیقات میدانیلهوس بهقران و همچنین ارائه راهبردهاي کامالً قرآنی که با علم روز و 

 دستاوردهاي بدیع و ابتکاري است که ازجمله است ییدشدهتأراستی آزمایی و 

دار   پیشین قرار نگرفته است و این پژوهش عهدههاي پژوهشیک از   هیچموردتوجه

  .انجام آن بوده است

نظیر براي   الگویی بیتواند ی از سه جهت مکم دستهاي این پژوهش  یافته

اول از جهت تربیت مددکارانی خبره و : تماعی باشداندرکاران حوزه مددکاري اج دست

فردي در این   الزم در حوزه تعارضات میانهاي تواناییکاربلد که با کسب اطالعات و 

دوم از جهت آموزش افراد داراي مشکالت ارتباطی . حوزه کارایی الزم را کسب نمایند

نها براي مقابله د و توانمندسازي آنشو  مختلف اجتماعی میهاي آسیبکه منجر به 

 حاصل از عدم توانایی در حل تعارض و هاي آسیبصحیح با تعارض و پیشگیري از 

مندي  هاي جذاب و متعالی قرآن کریم؛ جهت بهره سازي مردم نسبت به آموزه سوم آگاه

تعارض در روابط اجتماعی  حل سازي هر چه بیشتر راهبردهاي قرآنی براي و کاربردي

ناگون و کسب آرامش روحی و روانی در سایه انس و عمل به  در شرایط گوها انسان

  .عد روابط اجتماعی و انسانیاي اسالمی در ب تعالیم آسمانی و ساخت جامعه

 اي رشته میان به کمبود منابع توان ی پژوهش مهاي محدودیت ازجمله :ها محدودیت

ن موضوعات ن و علوم ارتباطی و روانشناسی و مشخص نبودن مباحث مرتبط با ایآقر

در تفاسیر موجود اشاره نمود؛ که کار پژوهشگر را براي جستجوي آیات مرتبط با 

به خالف مباحث عقیدتی، فقهی، اجتماعی . نماید ی دوچندان مدست ازاینموضوعات 

محدودیت تعداد کلمات و عدم امکان  .اند بندي شده  در تفاسیر عنوانوفور بهکه ... و

 هاي محدودیتدر حجم یک مقاله استاندارد از دیگر گردآوري همه مطالب مرتبط 

آوري همه ابعاد موضوع و مطالب مرتبط با آن نیازمند تألیف  جمع. پژوهش حاضر است

توان  هاي قرآنی مرتبط در یک مقاله نمی مقاالت متعدد است و به دلیل حجم باالي آموزه

  .بدان پرداخت
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 مفسران قرار موردتوجه علمی نوین مباحثدر تفاسیر آینده امید است  :ها یشنهادپ

یات قرآن آ در وفور به متناسب با علم روز که شناختی روانگیرد و عناوین ارتباطی و 

و تفاسیر قرآن متناسب با جهش علمی و . دنوجود دارد در تفاسیر اجتماعی راه پیدا کن

  . گردداستفاده قابل 21روزرسانی و براي انسان قرن   اجتماعی بههاي پیشرفت

، مباحث علمی روز را اي رشته میانپژوهشگران با انجام مطالعات  شود پیشنهاد می

سازي آیات قرآن متناسب با  از خالل آیات قرآن استخراج نموده و در جهت کاربردي

  .نیازهاي نسل جدید گام بردارند

 قرآنی و هاي داستان میدانی با ارائه هاي پژوهشدر خصوص موضوع تعارض انجام 

 راهبردهاي بکار رفته در آنها و میزان تأثیر آن در مقایسه با ارائه راهبردهاي سایر تبیین

تواند نقش مهمی در اثبات پیشرو بودن قرآن در ارائه سبک زندگی مطلوب داشته  علوم، می

  .باشد
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