
 
 

 )تسهیلگري ها و مباحث درس از(ها  تضاد در گروه
 

 علی خسروي : گارشن

 

 مقدمه

در جایی که هیچگونه تضاد و تنشی وجود ندارد، حیات . تضاد جزء جدانشدنی حیات و تنوع است
انسان حمایت از تنوعی است که الزمه حیات بر روي زمین است و  به عنوانچالش ما . و جنبشی هم نیست

بر این . مدر عین حال ما باید یادبگیریم که وحدت و یکپارچگی موجود در این ظاهر متنوع را درك کنی
هاي متفاوت روبرو شویم و این کار با تنش و دشواري همراه است اما  اساس است که می توانیم با پدیده

چیزي که در این زمینه  ترین مهمشاید . این کار را به دور از خشونت، پرخاشگري و تخریب انجام دهیم
با  ها آنب از تضادها به سوي پذیرش بگیریم این است که نگرش خود تغییر دهیم و به جاي اجتنا باید یاد

-برنده"به سوي نگرش  "بازنده-برنده"این بدان معنی است که به جاي نگرش. گشادگی خاطر گام برداریم
شنیده شود،  ها آنزمانی که طرفین یک مناقشه درك شوند و صداي . پیش برویم "برد -برد"یا رابطه  "برنده

 .فراهم می شود "برد -برد"امکان رابطه 

نامیم به این معنا است که حس ارتباط ، تعلق و یا درك  اغلب زمانی که یک موقعیت را تعارضی می
در این شرایط افراد باید بدانند که پیش از موافقت یا مخالفت با . متقابل بین افراد یا طرفین از بین رفته است

به جاي . ته و تعدیل شودبایست احساسات و نیازهاي او مورد توجه قرار گرف نظر شخص دیگر، می
اگر فرد احساس عصبانیت . دارد باز می "آري"باید بیان شود که کدام نیازهاي فرد او را از گفتن  "نه"گفتن

ست تمرکز کنیم باید به نیاز ها آنبه اشتباهات افراد یا اشکاالتی که در  که اینیا ناراحتی دارد، به جاي 
 ..هایی که براي پاسخگویی به آن نیاز الزم است را در نظر گرفتتري توجه کرد که ارضا نشده و کار عمیق

 انواع تضاد

امـا  . هایی از مردم کـه بـاهم سـازگاري ندارنـد     ها ناشی از افراد است، گروه تمام تضادها و تعارض
 بـه عنـوان  . گـذرد  می ها آنتضادهاي بین فردي در بسیاري از موارد بازتاب بیرونی چیزي است که در درون 

هسـتند،   هـا  آنتوانیم تضادهاي درونی خود را به نحوي نمایش دهیم که گویا سایر افـراد علـت    ، ما میمثال
کننـده و   ناخودآگاه به رفتارهاي گروهی واکنش نشان دهیم و یا از ساختارهاي ناراحـت  به صورتتوانیم  می

 .آگاهی زیادي نداریم، رنج می بریم ها آنظالمانه موجود که از 
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سریعا اولین فردي  که ایناست به جاي  ها آنراي مواجهه با تضادها دانستن علت واقعی اولین گام ب
در جدول زیر، بر مبناي تئوري یکپـارچگی، دیـدگاهی کلـی در مـورد انـواع      . که که می بینیم، مقصر بدانیم

 .آورده شده است ها آنمختلف تضادها و علت 
عمق و اندازه و یا  که اینتضادها اعم از  تر بیشتضادها این است که  نکته قابل توجه دیگر در مورد

تـوان   اغلب داراي الگوهاي مشابهی هستند که می) المللی از سطح بین فردي تا بین(چقدر است ها آنمقیاس 
 .مشخص کرد ها آنسه عنصر اصلی تهدید، واکنش احساسی و سوء استفاده از قدرت را در 

 ها آنانواع تضادها و علل :  1جدول شماره  

 بیرونی درونی نوع تضاد
  

  

 فردي

 نیت ها و مقاصد
 تضاد درونی

 احساس گناه شدید یا تنفر نسبت به دیگران -
ــی در     - ــات منف ــر احساس ــرس و دیگ ــطراب، ت اض

 مواجهه با محدودیتها

 رفتار
 تضادهاي بین فردي

تهدیـد بـه نیازهـاي خـود در نظـر       بـه عنـوان  را  هـا  تفاوت-
 .گرفته می شوند

 ي ضعیف در ارتباطها مهارت-
ي شدید مانند نمایش احساسات قوي در خشـم  ها واکنش-

 و آزردگی و یا پرخاش
  

  

 جمعی

  

  

 فرهنگ-
 تضادهاي فرهنگی

هاي ارتباطی افراد بازتاب فرهنگ خشونت و  شیوه-
 پرخاشگري است

و  1تعصبات، تصورات قالبیاستفاده ناخودآگاه از -
 دیگر ارزش هاي فرهنگی خشن

تفکرات دو گانـه بـا یـک نگـرش رقابـت جویانـه       -
گـویم و دیگـران    من درست می": ترکیب می شود 

 "کنند اشتباه می

 سیستم ها-
 )در گروه ها(تضادهاي ساختاري 

 فقدان یک دیدگاه مشترك-
 کننده و بی ثمر هاي خسته نشست-
 و کلیدي فقدان اطالعات مهم-
 )گفتگوها(تفسیر متفاوت از بیانات شفاهی-
 فقدان فرآیندهایی براي پاسخگویی-
 فقدان معیار براي عضویت یا فرآیند عضوگیري-
 ها نگرشفقدان فرآیند براي بیان احساسات و -

 
را  هـا  تفـاوت یـابیم و ایـن    ي خود با دیگران را در میها تفاوتگیرند که ما  تضادها زمانی شکل می

همـراه   هـا  آني احساسی مـا نسـبت بـه    ها واکنشها اغلب با  این برداشت. دانیم تهدیدي براي نیازهایمان می
ي هـا  واکـنش ، ها تفاوت. دهد دامن زده و تداوم می ها آننیز به  ها آناست و توزیع نابرابر قدرت در میان انس

ل چهـار گونـه اصـلی از امتیـازات یـا      حـداق . روند احساسی و قدرت عناصر اصلی در هر تضاد به شمار می
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مردم از شان و مرتبه اجتماعی خود آگاهی چندانی ندارند چرا کـه در   تر بیشمراتب در جامعه دیده می شود
مثال، فردي ممکن است از احسـاس امنیـت خـود در     به عنوان. اي چندان ملموس نیست اغلب موارد پدیده

گاه نباشد و یا سفید پوستان هنگـامی کـه بـه مراکـز خریـد      زمان قدم زدن در یک خیابان تاریک و خلوت آ
یـک دزد مشـکوك    به عنوان ها آننبوده و به  ها آنروند از این مزیت خود اطالع ندارند که کسی مراقب  می

استفاده ناآگاهانه از قدرت ممکن است پیامـدهاي غیـر منتظـره اي داشـته و دلیـل      ). در برخی جوامع(نیست
برتـري و  (بـه قـدرت    هـا  آنزمانی که افـراد احسـاس کننـد کـه دیگـران بـیش از      . اشدبسیاري از تضادها ب

ناآگاهی از وضعیت برتري هـا و قـدرت در   . دسترسی دارند، اغلب ناراضی و عصبانی خواهند بود)امتیازات
اغلب افراد نمی تواننـد برتـري یـا امتیـازات خـود را      . اجتماع موجب تداوم تضادها و مشکالت خواهد بود

لزوما به ماهیت فرد یـا نـوع    ها آنمشکالت ناشی از . هان کنند و یا حتی به راحتی از شر آن خالص شوندپن
ي گروهـی،  هـا  فعالیـت در . بسـتگی دارد  ها آنبه نحوه نگرش دیگران به  تر بیشامتیازات مرتبط نیست بلکه 

اگـر افـراد از قـدرت    . استفاده کنند هوشمندانه براي منافع تمام گروه طور بهها  بایست از این برتري افراد می
توان از سوء استفاده از قدرت  ي افراد در برابر آن را درك کنند، میها واکنشخود با شفافیت استفاده کرده و 

هـا، ضـروري اسـت تـا افـراد بتواننـد بـا دقـت و          براي مدیریت تضادهاي ناشـی از برتـري  . جلوگیري کرد
اشی از آن در طرفیت یک تضاد جمعی را درك کرده و شـیوه  هوشمندي ماهیت قدرت و احساسات منفی ن

 .استفاده مناسب از این وضعیت براي دستیابی به توازن و تفاهم را پیدا کنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع برتري ها و جایگاه ها در میان افراد یک جامعه:  2جدول شماره 
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 مشخصات گونه

این نوع از برتري از جایگاه اجتمـاعی کـه فـرد بـر اسـاس شـرایط و ارزش هـاي فرهنگـی کسـب           اجتماعی
کننده در این زمینـه شـامل جنسـیت، نـژاد، مـذهب،       برخی از عوامل تعیین. شود کند، مربوط می می

افراد داراي این نوع جایگاه اجتمـاعی بـه نـدرت از    . باشند طبقه اجتماعی، سن، جنسیت و غیره می
یک نمونه از این برتـري هـا برتـري    . ناخودآگاه است به صورت تر بیشهی کامل دارند و آن آگا

نژاد سفید پوست در برخی نقاط جهان است که در آن سـفید پوسـتان داراي نـوعی امتیـاز ذاتـی و      
 جایگاه اجتماعی می باشند

 محیطی

  

آموزگـاران، والـدین،   . شـود  این نوع از برتري از نگرش یک اجتماع به جایگاه قـدرت ناشـی مـی   
افراد تمایل دارند تا به آنچه کـه  . همگی داراي برتري ساختاري هستند ها سازمانمدیران و رهبران 

دانش آموزان، بچه ها، کـارگران و تـازه واردیـن بـه یـک اجتمـاع       . می گویند، گوش دهند ها آن
این نـوع جایگـاه تـا حـدي انعطـاف پـذیر و وابسـته بـه         . راي جایگاه ساختاري پایین تري هستنددا

 .محیط بوده و در شرایط یا اجتماعات دیگر متفاوت است
ایـن نـوع از جایگـاه هـا تحـت تـاثیر       . این نوع برتري ناظر بر احساس ما نسـبت بـه خودمـان اسـت     روانشناختی

اگر فردي داراي اعتماد به نفـس  . نیز شرایط خانوادگی استاحساسات و تربیت دوران کودکی و 
ي باشد، داراي رتبـه یـا جایگـاه روانشـناختی بـاالتري نسـبت بـه افـراد         تر بیشباالتر یا انگیزه هاي 

 .افسرده، تنها و آزرده می باشد
وري ناشی توانند آگاهی هاي خود را بکار گرفته و به اعتماد و خودبا افراد داراي این نوع امتیاز می

می توانند که افکار و خواسته هاي خـود را حتـی در برابـر     ها آن. از توانایی درونی خود اتکا کنند
در توانـایی خـود بـراي مواجهـه بـا تـنش هـا و         ها آن. افراد قدرتمند تر از خود در جامعه بیان کنند

 .نیز انعطاف پذیرند ها آنتحمل 
  

برتري معنوي ناشی از نگرش احساسی است که افراد نسبت به قدرت معنوي و جایگاه آن در نـزد   معنوي
این ناشی از نوع باور افراد به تجربـه لحاظـت حیـاتی و مهـم در زنـدگی شـان       . افراد مختلف دارند

افراد داراي این برتـري  . ستها آناست که گویا نیروهایی درونی وجود دارند که حافظ و نگهبان 
حـس   هـا  آن. ، سازندگان جوامع هستند و توانایی قابل توجهی در گردآوردن و جلب افراد دارنـد 

 .خوبی و سعادت را در افراد ایجاد می کنند

  

 عناصر اصلی در الگوي عمومی تضادها:  3جدول شماره 
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تهدیدي براي ارزشهایمان تلقی می کنیم و  به عنوانرا  ها تفاوتتضاد زمانی آغاز می شود که ما  تهدید به عنوان ها تفاوتتلقی 
 .موجب می شود که نتوانیم به نیازهایمان پاسخ دهیم ها تفاوتیا وقتی که به نظر می رسد این 

برخی دیگر قادرند به . ي تند احساسی نسبت به دیگران هستندها واکنشبرخی مردم بسیار مستعد  ي احساسیها واکنش
برخی دیگر نیز بر . ي احساسی را به برخوردهاي خشونت آمیز تبدیل کنندها واکنشسرعت این 

  .ي احساسی را خاموش کنندها آنتوانند که این فور احساسات خود کنترل داشته و می

میان افراد و شیوه هاي مختلفی که ما از قدرت استفاده می کنیم به میزان توزیع نابرابر قدرت در  سوء استفاده از قدرت
 .زیادي بر تعداد و ماهیت تضادهاي ما تاثیر دارد

 نسبت به تضاد  ها نگرش 

هـر  . نسبت به مفهـوم تضـاد آورده شـده اسـت    ) ها استراتژي(ها نگرش ترین مهم 1در شکل شماره 
ایـن فـرد   . ي گوناگونی نسبت به آن داشته باشـد ها نگرششخص ممکن است بسته به نقش خود در تضاد، 

رفتـار متفـاوتی   ) مثال تضاد با خانواده، شریک، همکار و یـا یـک بیگانـه   (ي دیگرها موقعیتممکن است در 
کـه در آن دو   2انـد  در زمینه تضادها استخراج شـده  Neil Katzمدل دوبعدي  از ها نگرشاین . داشته باشد

بـه   تـر  بـیش مثال، یک شخص رقابـت جـو    به عنوان. بعد اصلی در این مدل شامل منافع و روابط می باشند
سوي دفاع از منافع خود تمایل دارد تا نسبت به حفظ روابط خود در حالی که اشخاص سازگار روابط را بر 

رسد که مدل تعاملی، مطلوب ترین مدل است امـا هیچکـدام از    شاید به نظر می. دهند منافع خود ترجیح می
گیرنـد بسـتگی بـه عوامـل      کـار مـی  نگرش یا استراتژي که افراد در یک تضـاد ب . آل نیستند حالت ایده ها آن

 .کند را تعیین می ها آنمختلفی دارد که واکنش واقعی 

 استراتژي هاي گوناگون در رفع تضاد:  1شکل شماره 

 منافع اهمیت دارند
 تعامل

 مصالحه
 رقابت
  
 

 اند بسیار مهم روابط 
 سازگاري

 اجتناب
 

 روابط خیلی مهم نیستند
 منافع خیلی اهمیت ندارند 
  

 مدیریت تضادها 

۲Katz, Neil H. & Lawyer, John W., Conflict Resolution: Building Bridges, Corwin Press, ۱۹۹٤  

                                                            



 
 

مدیریت تضادها دربرگیرنده شناسایی مراحـل اصـلی در مواجهـه بـا تضـادها و همچنـین توانـایی        
توانند برنده  همه می "در جدول زیر که از کتاب. بازسازي احساسی از طریق تقویت ابعاد مثبت روابط است

احسـاس ناراحـت کننـده تـا     گیـري   گرفته شده است، مراحل اصلی در رفع تضادها از مرحله شـکل  "باشند
 .گیري بحران و گسیختگی در روابط نشان داده شده است شکل

رسند، وارد مرحلـه بعـدي    اي غیرقابل برگشت می در هر سطح یا مرحله، هنگامی که طرفین به نقطه
شود چـرا کـه دربرگیرنـده نـوع دیگـري از احساسـات و        شوند که وراي آن تضاد موجود دچار تغییر می می

 :ا است که با رفتارها و احساسات مراحل قبل متفاوت است رفتاره
کند که در یکی از افراد یا تمامی گـروه اشـکال یـا چیـز      زمانی است که فرد احساس می: احساس ناراحتی-

 .اي وجود دارد ناراحت کننده
ي اتفـاق  آور زمانی است که چیزها یا رخدادهاي کوچک اما ناراحت کننده یا رنجـش : تصادم یا برخوردها-

 .دارد ها آنمی افتند اما فرد سعی در نادیده گرفتن یا فراموشی 
رفتارها یا گفتار فرد دیگر را به خوبی درك کند و امکان تعامل و ارتباط کـاهش   تواند نمیفرد : سوء تفاهم-

 .یافته و انتظارات و توقعات افراد به خوبی مشخص نیست
ي منفی بسیار ها نگرشدر این حالت . شود از گروه دچار تنش می فرد با مشاهده فرد یا افراد خاصی: تنش -

 .آگاهانه یا ناخودآگاه به یکدیگر آسیب می زنند طور بهزیاد است و افراد 
خشونت نیـز ممکـن اسـت دیـده     . شوند آشکار بروز کرده و در رفتارها دیده می طور بهاحساسات : بحران-

 .شود
درك تضـادهاي  . دهنـد  ده تضـادهاي گروهـی را نشـان مـی    هاي پدی موارد فوق، به خوبی پیچیدگی

گـران مـی بایسـت بـا      یی است که تمامی تسهیلها مهارت ترین مهمیکی از  ها آنگروهی و مهارت مدیریت 
گران بر اساس مطالعات و بررسی و نیز تجربیات خود می  هر یک از تسهیل. آشنایی کافی داشته باشند ها آن

نمونه می توان از گـام هـاي نـه     به عنوان. ایی براي مواجهه با تضادها طراحی کنندتواند روشها یا مکانیزم ه
 :گانه زیر استفاده کرد 

 ایجاد فضاي مناسب بر اساس اعتماد و امنیت -1
 شفاف سازي مفاهیم، درك مشترك از مفاهیم و رفع سوء تفاهم ها -2
 :به سوي نیازها و منافع ) ها جایگاه(ها موقعیتگذار از  -3

 .ها و منافع قابل مذاکره هستند و نیازها قابل مذاکره نیستند جایگاه -الف
توان بـه تمـام نیازهـاي فـرد      یک مشکل در این زمینه این است که در تضادهاي ساختاري همواره نمی -ب

 .تضادآور را تغییر داد) پایین دستی(تر کوچکدر این حالت باید ساختارهاي . پاسخ داد
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از نیازهـاي  (کدامنـد  هـا  آنافراد نمی دانند که نیازهـاي   تر بیشمشکل دیگر در این زمینه این است که  –ج 
 )خود آگاهی دقیق ندارند

هاي خود بـه احساسـات دیگـران را کنتـرل      بگیرند که احساسات خود و نیز واکنش ها و پاسخ افراد یاد -4
 .کنند

و غیـره از واژه   "مـن "،  "شـماها "،  "شما"شود مثال به جاي دهنده استفاده  هاي پیوند از عناصر و گویه-5
 .استفاده شود "ما"
خواهنـد بـه آن برسـند و از     آینده همان چیزي است که همه افراد مـی . دیدگاه رو به آینده تقویت شود -6

 .گذشته خود براي رسیدن به آن درس بگیرند
هـاي خـود صـحبت     در مورد ناتوانی یا شکسـت هاي خود و نه  افراد تشویق شوند تا در مورد مسئولیت -7

 .مصالحه باید تشویق شود. کنند
 .ي قابل اجرا شناسایی شده و تعیین شوندها راه حل -8
 .شفاهی یا کتبی به نحو قابل قبول به اطالع اعضا برسد به صورتدر صورت امکان توافقات  -9
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