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راههاي بهتر كنارآمدن با آنهايي كه دوستشان داريم

هويت چيست؟
هویت شیوه نگریستن به خود به عنوان یك انسان و در رابطه با دیگران است .گالسر میگوید :تقریبا همه
افراد ،شخصا بیشتر درگیر تالش براي مورد پذیرش قرار گرفتن به عنوان یك شخص هستند تا درگیر انجام
دادن یك كار .اساس تشكیل هویت ،تالشها و فعالیتهایی است كه عالقهمند به تعقیب آنها هستیم و بر
اثر تالشها و فعالیتهاي خود درمییابیم كه ما چه كسی هستیم و چگونه عمل میكنیم .البته چگونگی
برداشتها و نظرات دیگران نسبت به ما در شكلگیري هویت ما نقش عمدهاي دارد .آنچه دیگران درباره ما
منعكس میكنند تا حد زیادي تصویر با معنایی از هویت ماست .ارزشیابی ما از خودمان در ارتباط با شرایط
زندگی ،اوضاع اجتماعی واقتصادي نیز مبین هویت ماست .همچنین ،تصورات ما درباره وضع جسمانی و
شیوه لباس پوشیدن ،نوع هویت ما را در مقایسه با دیگران نشان میدهد .البته عوامل بنیاديتري مانند
مبادله عشق و محبت قبول مسئولیت ،داشتن هدف ،یادگیري مفاهیم و پذیرش واقعیت در تكوین هویت ما
موثر است.
هر چيز كه در جستن آني ،آني ( موالنا)
در تئوري انتخاب گفته میشود انسان همان چیزي است كه انجام میدهد و اگر بخواهیم در او تغییري
ایجاد كنیم باید در رفتارش و آنچه كه انجام میدهد ،تغییراتی به وجود آوریم.
تئوري انتخاب در عین این كه به تاثیر محیط و وارثت روي افراد اعتقاد دارد ،مسئولیت اعمال و رفتار
فرد و از جمله مسئولیت تعیین نوع هویت و بازسازي هویتاش را به عهده خود انسان میگذارد .از این رو ما
باید بتوانیم نوع هویت خود را بشناسیم و در صورتی كه این هویت ناكارآمد و غیر موفق است ،آن را بازسازي
كنیم.
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از بين تمامي انواع هويت در يك طبقهبندي کلي ميتوان هويت را به دو نوع تقسيم کرد:
 -1هويت دستاورد
 -2هويت توفيق
هويت دستاورد ،شامل مجموعهاي از داراییها و سرمایههاي مادي است كه آنها را به خود اضافه كردهایم.
مثل ماشین ،خانه ،پست و مقام ،رتبه دانشگاهی و غیره .هویت دستاورد محصول جامعه سرمایهداري است.
این هویت ما را وابسته میكند به كاالهاي جدید ،مدهاي جدید ،تكنولوژيهاي جدید كه ما با خرید این
وسایل احساس هویت میكنیم و به نوعی از دیگران تائید میگیریم.
هويت توفيق ،مجموعهاي از ویژگیها و ارزشهایی است كه به ما حس موفقیت میدهد .مثل توانایی
شنیدن ،توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن ،توانایی تحمل تنهایی ،توانایی یاريرساندن و مشاركت

اجتماعی .درباره هویت توفیق است كه"اريك فروم" میگوید" :میخواهی داشته باشی یا میخواهی
بشوي".
معموال انسانها در دوران بازنشستگی و كهولت و در بستر بیماري دائم با این چالش هویت دستاورد و
هویت توفیق مواجه میشوند كه "من چه كسی بودم و چه كسی شدم؟" در واقع كل فرآیند جامعه بشري
كنونی ما را بیشتر به سوي هویت دستاورد (هویتِ داشتن) سوق میدهد تا به سوي هویتِ توفیق .حتی نظام
آموزشی مدرسه و نظام تربیتی خانواده همواره ما را به سوي هویتِ دستاورد هدایت میكند .باید بیشتر
بدست بیاوریم ،شاگرد اول بشویم ،ماشین بخریم ،فالن رشته دانشگاهی را قبول شویم ،در فالن سازمان
مشغول به كار شویم و غیره.
پرسش :در اين کشاکش آن چه که الزم است بدانيم اين است که "هويت چيست؟".
پاسخ :در یك عبارت ساده :مجموعه نگرشها و ویژگیهایی كه ما را از دیگران متمایز میگرداند ،هويت
است.
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پرسش :حال اين پرسش اساسي مطرح ميشود که من کيستم؟ و چرا هويت در کيستي من داراي
اهميت است؟
ما در طول زندگی با  2جاده به صورت نمادي مواجه هستیم ،جاده توفیق و جاده دستاورد ،اینكه ما به
كدام مسیر برویم بستگی دارد به ارزشهایی كه خانواده ،جامعه و نظام آموزشی به ما داده است .از كجا
بفهمیم ارزشهایی كه براي ما تعریف شده در راستاي هویت توفیق است یا دستاورد و آیا پاسخگوي
ماموریت من در جهان هستی میباشد یا خیر؟ براي درك بیشتر به طرح ویژگیهاي هر یك از این هویتها
میپردازیم.
ويژگيهاي هويت دستاورد (داشتن):
-9
-2
-9
-4
-5
-1
-7

احساس ناراحتی شدید از واقعیتهاي تلخ
احساس تنهایی شدید
ناتوان در حل تعارضات
ناخشنود از شرایط فعلی
عدم پذیرش مسئولیت انتخابهاي خود
قضاوت و سرزنش شدید دیگران
از بیرون احساس ارزشمندي داریم و از درون خیر

ويژگيهاي هويت توفيق (شدن):
-9
-2
-9
-4
-5
-1
-7
-8

با كفایت ،شایسته و اندیشمندم.
به ندرت احساس تنهایی میكنم.
با عزیزان روابط غنی دارم.
ارزشهایم را به عنوان قطبنما میشناسم.
خود و دیگران را پیشداوري نمیكنم.
خودم را همانطور كه هستم ،میپذیرم.
براي تمام قلمروهاي مهم زندگیام اهداف روشنی دارم.
از شرایط كنونی احساس خشنودي دارم.
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هویت توفیق را احمد شاملو به زیبایی در این شعر بیان كرده است:
انسان زاده شدن ،تجسد وظيفه بود
توان دوست داشتن و دوست داشته شدن
توان شنفتن
توان ديدن و گفتن
توان اندوهگين و شادمان شدن
توان خنديدن به وسعت دل ،توان گريستن از سوداي دل
توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شكوهناك فروتني
توان جليل به دوش بردن بار امانت
و توان غمناك تحمل تنهايي
تنهايي
تنهايي
تنهايي عريان
انسان دشواري وظيفه است
فرصت كوتاه بود و سفر جانكاه بود
اما يگانه بود و هيچ كم نداشت.
احمد شاملو

تفاوت هدف و ارزش
در فرآیند هویت دستاورد و توفیق باید بتوانیم بین اهداف و ارزشها تفاوت قائل بشویم .هدف و تفاوت آن با
ارزش چیست؟ به طور مثال ازدواج براي یك فرد هدف است و براي فردي دیگر ارزش ،ارزشهایی مثل
دوستداشتن و دوستداشتهشدن ،داشتن یك همراه در زندگی و غیره .هدف معموال روشن است و میدانیم
كه چه میخواهیم .براي نمونه هدف ما این است كه لیسانس بگیریم ،ازدواج كنیم یا خانهاي بخریم.
معموال وقتی كه به هدفهایمان میرسیم آن اهداف در واقع دیگر براي ما جذابیت ندارند .این هدفها
اصوال از جنس هويت دستاورد هستند .اما ارزشها از جنس هويت توفيق هستند .میخواهم انسان خوبی
باشم ،میخواهم شهروند مسئولی باشم ،میخواهم به دیگران خدمت كنم و ....
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اگر این ارزشها در زندگی منشور اخالقی ما باشند ،به سوي هویت توفیق رهنمون میشویم .یك ارزش
معموال مجموعهاي از اهداف را به سوي خود بسیج میكند .مثال سالمت جسمانی اگر براي من ارزش باشد،
من به تغذیه ،بهداشت ،ورزش ،خواب و استراحت توجه دارم و به جسم خودم آسیب نمیزنم .باید بدانیم كه
براي شادمان بودن در زندگی فردي با هویت دستاورد نمیتوانیم به این موفقیت نائل شویم.
تمرين :خودارزيابي
به مدت چند دقیقه به خودتان فرصت دهید و این جدول را كامل كنید كه تاكنون چه بخشی از اهداف و
برنامههاي شما مربوط به هویت دستاورد و یا هویت توفیق بوده است:
هويت دستاورد

هويت توفيق

خرید خانه در زعفرانیه

سالمت جسمانی

ترفیع گرفتن

شهروند مسئول بودن

پژوهش خانم لوبومرسكي
در این پژوهش كه روي دانشجویان دوره  MBAانجام شد ،از دانشجویان خواسته شد كه به مدت شش ماه
روي سه هدف بزرگ برنامهریزي كنند و به آنها اصول هدفگذاري تقسیم اهداف به اهداف كوتاهمدت،
میان مدت و بلندمدت و هوشمندنمودن اهداف را آموزش داده شد .سپس از آنان تست شادمانی آكسفورد و
آزمون كیفیت زندگی را به دفعات ،قبل از شروع هدفگذاري 9ماهه اول ،سه ماهه دوم و  9ماهه سوم گرفت.
نتایج نشان داد كه میزان شادمانی دانشجویان هم در بین گروهی كه رویكرد اهدافشان مبتنی بر دستاورد
بود و هم كسانی كه رویكرد اهدافشان مبتنی بر هویت توفیق بود پس از نیل به اهداف خود در سهماهه اول
 98درصد افزایش یافته است .در سه ماهه دوم مجددا دو گروه تست شدند ،هر دو گروه روي  98درصد ثابت
مانده بود ،ولی بعد از  1ماه گروه دستاورد افول كرده و دوباره روي نقطه اول بازگشتهاند .ولی گروه توفیق
باالي  98درصد هستند .این پژوهش دو سال بعد هم تكرار شد و مشاهده شد كه گروه دستاورد روي نقطه
اول هستند ولی گروه توفیق هنوز باالي  98درصد هستند.
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موفقیتآمیز بودن هر دو رویكرد و شادمانی دانشجویان به دلیل هدفگذاري بود .خداوند در وجود هر
فردي سه نیاز اساسی به ودیعه گذاشته و الزم است كه هریك از ما براي توسعه خودمان و افزایش حس
شادمانی روي این نیازها هدفگذاري و برنامهریزي كنیم .به این نیازها ،نيازهاي تحولي نیز میگویند.

نيازهاي تحولي و هميشگي
 -9نیاز به شایستگی و توانمندي :براي توسعه این نیاز الزم است كه براي افزایش مهارت ،دانش،
هنرورزي در یك یا چند زمینه هدفگذاري كنیم.
 -2نیاز به پیوند و داشتن رابطه با دیگران
 -9نیاز به خودمختاري و استقالل
آنچه كه در كسب شادمانی مهم است ،تفاوت بین رويكرد مبتني بر دستاورد و رويكرد مبتني بر
نيازهاي اساسي است .نیازهاي اساسی از جنس ارزشها هستند در نتیجه حس شادمانی دائمی را براي ما
به ارمغان میآورند .مثل دوستی ،محبت ،مهربانی ،عدالتطلبی ،مشاركت اجتماعی و  ...اما نیازهاي مبتنی بر
دستاوردها ما را به اهدافمان میرسانند .در نتیجه این نوع شادمانیها طول عمر دارند و به محض نیل به
هدف ،از اوج شادمانی آن كاسته میشود .ذهن ما معموال خیلی سریع به داشتهها عادت میكند و براي
همین رویكرد مبتنی بر هدف نوع شادمانیاش موقتی است و زود فروكش میكند.

آيا ميتوانيم هويت خود را بازآفريني کنيم؟
هرچیزي كه در جهان پیرامون ما وجود دارد ،دوبار خلق شده است؛ یكبار در ذهن ما و یك بار در دنیاي
عینی براي همین براي خلق و ایجاد هویت توفیق ابتدا باید این نوع هویت را در ذهن خودمان خلق كنیم.
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با این پرسش كه من چگونه انسانی میخواهم بشوم اول یك تصویر ذهنی و آرمانی از خودمان در ذهن
خلق می كنیم و بعد باید تالش كنیم در فرآیند خودشناسی ببینیم كه براي تحقق بخشیدن به تصویر ذهنی
خودمان چقدر توانایی و امكانات داریم .آیا مهارت و دانش الزم و توان مقابله با هنجارشكنی و مخالفتهاي
دیگران را داریم .سپس شروع به بازسازي هویت توفیق میكنیم.
به طور خالصه،
فرايند بازآفريني هويت توفيق شامل سه مرحله است:
 -9طراحی
 -2شایستگی
 -9شهامت
سه گام اساسي در بازسازي هويت توفيق:
با طرح سه پرسش:
 )9میخواهم چگونه انسانی بشوم؟
 )2آیا مهارت ،دانش و توانایی الزم را دارم؟
 )9آیا شهامت الزم را براي مواجه با مخالفتها و هنجارشكنیها دارم؟ (آیا شهامت این را دارم كه
بگویم من هویتام را غیر از هویت توتعریف كردهام؟)
افراد موفق روي  5چيز کنترل دارند:
 )1زمان :اصول كنترل و مدیریت زمان را میدانند و بكار میبندند.
 )2احساسات :احساسات خود را میشناسند و توانایی مدیریت آن را دارند.
 )3روابط :روابط را خود مدیریت میكنند.
 )4جسم :به سالمت جسمانی خود توجه دارند.
 )5افكار :عادات فكري خود را میشناسند.
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قلمرو نيازهاي اساسي انسانهاي موفق
یك انسان موفق انسانی است كه روي تمامی ابعاد و قلمروهاي زندگی خود شناخت دارد و به صورت
یكپارچه و در طیف وسیعی هدفگذاري میكند و به تمامی نیازها و خواستههایش توجه دارد .انسانی
چندوجهی و چندبعدي است كه نیازهاي گوناگون خود را میشناسد و براي آنها هدفگذاري میكند.
ما در زندگی معموال  91نیاز اساسی داریم كه در هفت قلمرو دستهبندي میشوند:
-1سالمت :منظور از نیاز به سالمت بعد وسیعی از سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی و معنوي است.
-2خانواده :روابط كل خانواده و خویشاوندان سببی و نسبی
-3روابط زوجين (روابط همسران)
-4درآمد (منبع مالي ،اقتصادي)
-5شغل
-6معنويت :بین امور مذهبی و معنوي تفاوت وجود دارد.
-7اجتماع :چقدر یك فرد دغدغه اجتماع را دارد و چقدر براي اجتماع كار میكند.
تمرين عملي " :1نوشته اي بر روي سنگ قبر"
تمرین نوشته سنگ قبر ،گویاي بازنگري زندگیمان است .البته ،از آخر به اول .تصور كنید میخواهید متن
روي سنگ قبرتان را خودتان بنویسید ،دوست دارید روي آن چه بنویسید؟
اينجا كسي خوابيده است كه صبح تا شام كار ميكرد .وقت نداشتت كته بتا
عزيزانش زمان بگذارنتد .نمتيتوانستت بته مستافرر بترود .شتو ديروقتت
ميخوابيد .روز تعطيل نداشت .با فرزندان و همسرش بدرفتاري ميكرد.
اما ،بسيار دوستت متيداشتت و آرزو داشتت كته بتراي ورزش ،مستافرر و
تعامل با عزيرانش فرصت كافي داشته باشد .به اندازه كافي استراحت كند.
موسيقي گوش كند .با فرزند و همسرش بته ستينما و تتتاتر بترود و كمتي
كارهاي خيريه انجام دهد.

در این تمرین براي خودتان یك متن سنگ قبر همانند مثال فوق بنویسید.
1



هويتيابيوكاربستتئوريانتخابدرحلتعارض




تمرين عملي  :2مجلس ترحيم
حاال تصور كنید كه مجلس ترحیم شما برقرار است و سه نفر میخواهند براي شما و در وصف شما
سخنرانی كنند .دوست دارید این سه نفر چه كسانی باشند و راجع به چه ویژگیهایی از شما صحبت كنند.
به طور مثال :مادرتان ،فرزند بزرگتان و همسرتان
این یك تمرین است براي تغییر و بازآفرینی هویت شما از هویت دستاورد به سوي هویت توفیق .ما براي
تغییر و بازآفرینی هویت دستاورد نیاز به خودشناسی و اولویتبندي نیازهاي اساسیمان داریم .متاسفانه
بسیاري از ما داراي علم و دانش هستیم و اطالعات زیادي راجع به هر چیز داریم .اما نسبت به شناخت
خودمان آگاه نیستیم.

به گفته موالنا:
خويشتن نشناخت مسكين آدمي
از فتتزوني آمد و شتد دركمي
خويشتن را آدمي ارزان فروخت
بود اطلس خويش بر دلقي بدوخت
صد هزاران مار و كُه حيران اوست
او چرا حيران شدست و ماردوست
(مثنوي معنوي -دفتر سوم)
قيمت هركاله (كاال) ميداني كه چيست
قيمت خود را نداني احمقيستتت
(مثنوي معنوي -دفتر سوم)
هركه نقص خويش را ديد و شناخت
اندر استكمال خود ده اسبه تاخت
(مثنوي معنوي -دفتر اول)
جان جمله علمها اين است اين
كه بداني من كيم در يوم دين؟
آن اصول دين بدانستي و ليك
بنگر اندر اصل خود گر هست نيك
(مثنوي معنوي -دفترسوم)
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تعارض
اين سوكشان سوي خوشان ،وانسو كشان با ناخوشان
يا بگذرد يا بشتتتتتتكند كشتتتتي در اين گتتتتتتردابها
(دیوان شمس كبیر غزل شماره )9

تعارض پدیدهاي است كه آثار مثبت و منفی بر افراد و كیفیت زندگی آنهاا دارد .اساتفاده صاحیو و ما ثر از
تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطو سالمت و كیفیت زندگانی و اساتفاده غیار ما ثر از آن موجاب
كاهش عملكرد و ایجاد كشمكش و تشنج در روابط بین فردي میشاود .اساتفاده ما ثر از تعاارض مساتلزم
شناخت و درك كامل ماهیت آن و همچنین علل خلقكننده و كسب مهارت در اداره و كنترل آن اسات كاه
البته امروز به عنوان یكی از مهمترین مهارتهاي زندگی به شمار میآید .توانایی برخاورد باا تعاارض و اداره
آن ،در روابط بین فردي و روابط درون خانواده نیز نقش ارزندهاي دارد .اگر تعارضها سازنده باشاند ،موجاب
بروز افكار نو و خالق میشوند و زمینه تغییر و نوآوري و تحول سازنده را در خاانواده فاراهم مایآورناد و در
نهایت به اعضا كمك میكنند تا به اهداف خویش نائل آیند.
جان دیویی (فیلسوف معاصر آمریكایی) مینویسد» :تعارض ،خرمگسِ تفكر است .تعارض ما را به حركت
وامیدارد تا مشاهده كنیم و به خاطر بسپاریم .ابتكار را برمیانگیزد .ما را از حالت مطیعانه بیرون میراند و
وادار میسازد كه به توجه و ابداع روي آوریم .تعارض جزء الینفك نبوغ و تفكر است».
در فرهنگ لغات فارسی دهخدا ،تعارض به معناي متعرض و مازاحم یكادیگر شادن ،مغاایر هام باودن،
ناسازگاري كردن و اختالف داشتن معنی شده است.
رابینز در تعریفی میگوید» :تعارض فرآيندي است که در آن ،شخص الف به طور عمدي ميکوشد
تا به گونهاي بازدارنده ،سبب ناکامي شخص ب در رسيدن به عاليق و اهدافش گردد».
تعارض پدیدهاي است كه آثار مثبت و منفی بر افراد و كیفیت زندگی آنان دارد .استفاده صحیو و موثر از
تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطو سالمت و كیفیت زندگی و استفاده غیر موثر آن موجب كاهش
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عملكرد و ایجاد كشمكش و تشنج در روابط بین فردي میشود .استفاده موثر از تعارض یك مهارت است و
توانایی برخورد با تعارض در اداره ،خانواده و روابط بین فردي نقش ارزندهاي دارد .اگر تعارض سازنده باشد،
موجب بروز خالقیت و تحول سازنده در تمامی ابعاد زندگی میشود.
در این تعریف ،مفاهیم ادراك یا آگاهی ( ،)Perceptionمخالفت ( ،)Oppositionكمیاابی ()Scarcity

و بازدارندگی ( )Blockageنشاندهنده ماهیت تعارض هستند .ساير وجوه مشتتر

تعريتفهتاي واهه

تعارض عبارت از مخالفت ،نزاع ،کشمكش ،پرخاشگري و آشوب است.
مفهوم ادرا

يا آگاهي ،مبیّن بخشی از تعارض است كه به ادراك و فهم بالواسطه هر كادام از طارفین

تعارض مربوط می شود ( فهم و درك افراد از یك موضوع با هم متفاوت است).
مفهوم مخالفت ،بیان كننده وجود تفاوت و اختالف در نگرش ،اهمیت و قضااوت افاراد نسابت باه یاك
موضوع است (آنچه را كه براي تو داراي اهمیت است براي من نیست).
مفهوم کميابي ،بیانگر میزان انعطاف و توانایی هر كدام از طرفین در احترام به این تفاوت و پذیرش اختالف
نظر است.
بازدارندگي به معنی تالش فرد براي به هدف نرسیدن طرف مقابل با نظر مخالف و متفاوت با خواسته خاود
است.

مخالفت

آگاهی
تعارض

بازدارندگی

کمیابی

درباره تعارض:
 تعارض جزء الینفك زندگی است.
 تعارض در همه روابط انسانی وجود دارد.
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 تعارض نشاندهنده وجود هویتها و تفاوتهاي فردي اصیل است.
 تعارض نشان میدهد كه ما زنده هستیم و ما از زاویه خودمان داریم مسئلهها و پدیدهها را میبینیم.
 تعارض یعنی آزادي وجود دارد و ارزشهاي انسانها قابل عرضه شدن ،دیدن ،درك شدن و به
چالش كشیده شدن است.
تعارضهاي درون فردي
تعارضها انواع مختلفی دارد .با اینكه خصوصیت مشترك تمامی آنها قرار گرفتن در وضعیتی است كه فرد
ناچار است از بین دو یا چند راه یكی را برگزیند ،اما از لحاظ جاذبه یا دافعه بین تعارضات متفاوت است .از
بین حاالتی كه فرد میتواند انتخاب كند .برخی حاالت جاذبه دارند یعنی فرد تمایل دارد آن حاالت را
برگزیند و در حالت دافعه فرد تمایل دارد از انتخاب آن راه سر باز زند.
 -1تعارض جاذب -جاذب
در حالت تعارض جاذب – جاذب ،فرد در وضعیتی قرار میگیرد كه ناچار است از میان دو راه كه هر دو براي
وي جذاب و مطلوب هستند یكی را انتخاب كند و در واقع انتخاب یكی از این راهها مستلزم چشمپوشی از
راه دیگر است .در یك مثال ساده تصور كنید فردي را كه عالقه به دو سریال متفاوت دارد كه هر دو در یك
ساعت واحد از دو شبكه تلویزیونی پخش میشوند .فرد در حالت انتخاب یكی از این سریالها براي تماشا
كردن در حالت تعارض قرار دارد و به هر حال باید تصمیمگیري كند و یكی را براي تماشا كردن انتخاب كند
یا هیچ یكرا؛ حالت سومی وجود ندارد چون فرد نمیتواند هر دو را در یك لحظه واحد تماشا كند .در چنین
موردي میزان استرسزایی این موقعیت پایین است و فرد احساس ناراحتی چندانی نمیكند و بهداشت روانی
او چندان به مخاطره نمیافتد .اما مواردي از زندگی وجود دارد كه انتخاب فرد اهمیت حیاتی دارد و فرد باید
تصمیمی بگیرد كه براي زندگی یا بخشهاي مهمی از زندگی او اهمیت قابل توجه دارد .به عنوان مثال
فردي كه در رشته مورد عالقه خود در شهر دیگري پذیرفته شده است و در همان زمان شغل مورد عالقه او
در شهر خودش به او پیشنهاد شده است .قرار گرفتن در چنین وضعیتی تا زمانی كه انتخاب درستی كرده و
خود را از وضعیت خارج كند براي فرد آزاردهنده است.
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 -2تعارض جاذب -دافع
این قبیل تعارضات كه فرد با یك راه یا موقعیتی روبه رو است كه هم براي فرد جذاب و هم دافع است .وقتی
شخص بخواهد راهی را انتخاب كنند كه میدانند از برخی جهات براي او مفید و از برخی جهات نامناسب
است ،دچار چنین حالتی (تعارض جاذب-دافع) میشود .مثل فردي كه تمایل به ازدواج دارد ولی از سوي
دیگر مشكالت بعد از آن مثل قبول مسئولیت و مشكالت مالی حاصل از زندگی مشترك و  ،...او را از این كار
باز میدارد .این نوع تعارض معموال بیشترین میزان استرس را بر فرد وارد می سازد و بهداشت روانی او را به
مخاطره میاندازد.
 -3تعارض دافع – دافع
در حالت تعارض دافع – دافع ،فرد در وضعیتی قرار میگیرد كه ناچار است از میان دو راه كه هر دو براي
وي غیر مطلوب هستند یكی را انتخاب كند و در واقع هر دو راه براي وي ناخوشآیند و غیر جذاب هستند و
تحت فشارهاي بیرونی و محیطی اجبار به انتخاب یكی از این دو را دارد.

تمامی انسانها خواه و ناخواه در وضعیتهایی قرار میگیرند كه حاكی از وجود تعارض در یكی از انواع
آن است .اما شیوه حل این تعارضات به عواملی بستگی دارد كه یكی از این عوامل بهداشت روانی فرد است.
افرادي كه موفق به حفظ بهداشت روانی خود شدهاند ،در چنین شرایطی با شیوههاي مناسبی به حل
تعارضات آن میپردازند و از میزان استرسزایی چنین موقعیت هایی میكاهند .آنها از شیوههایی چون
مهارتهاي تصمیمگیري حل مساله و  ...استفاده بهینه میكنند.
ما بيش از آنچه تصور ميكنيم بر خود ،افكار ،خواسته،ها و اهداف زندگي خود کنترل داريم.

تعارضهاي بين فردي
هیچ سطحی از تعارض نمیتواند در همه شرایط قابل قبول یا مردود باشد .امكان دارد یك نوع یا مقداري از
تعارض در شرایطی موجب افزایش سالمتی و تحقق هدفهاي سازمانی/فردي شود كه در آن حالت تعارض
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سازنده است .ولی ممكن است در سازمان/فردي دیگري یا در همین سازمان/فرد و در زمان دیگري این نوع
تعارض یا این سطو از تعارض بسیار مخرب باشد .مالك تشخیص تعارض سازنده یا مخرب ،عملكرد
سازمان/فرد است .با بهكارگیري مفهوم مديريت تعارض ،ماهیت و كاربرد تعارض بیش از پیش روشن
میشود كه مدیریت تعارض از یك سو به معنی به حداقلرساندن قدرت تخریبی تعارض است و از سوي
دیگر تعارض را به صورت یك پدیده اثربخش ،خالق ،سازنده و سودمند مبدل میسازد .نظریههاي تعامل و
نظریههایی كه درباره تعامل و ارتباط بین افاراد ارائه شدهاند از انواع تعارض نام بردهاند .یكی از معمولترین
انواع تعارض كه در مباحاث به آن اشاره میشاود ،تقسیم تعارض به دو نوع -9تعارض سازنده و -2تعارض
مخرب است:
 -1تعارض سازنده
بعضی از تعارضها از هدفهاي جمع پشتیبانی میكنند كه به این نوع تعارضها ،تعارض سازنده میگویند.
در موارد زير تعارض ميتواند سازنده باشد:





هنگامی كه بتواند كیفیت تصمیمات را بهبود بخشد.
زمانی كه موجب ابتكار عمل و نوآوري و خالقیت شود.
هنگامی كه مایه كنجكاوي و تشدید عالقه اعضاي گروه به یكدیگر گردد.
هنگامی كه بتواند پدیده تحول و تغییر را تقویت كند.

 -2تعارض غير سازنده و مخرب
بعضی دیگر از تعارضها مانع تحقق اهداف میشوند و حالت غیرسازندهاي دارند كه به این نوع از
تعارضها ،تعارض مخرب میگویند.

چرا در روابط انساني تعارض وجود دارد؟
هر انسانی بطور طبیعی داراي  5ساحت وجودي است و هرگاه ساحتهاي وجودي ما با ساحتهاي وجودي
دیگري متفاوت باشد تعارض بوجود میآید .تعارض عالوه بر اینكه بین افراد بوجود میآید بسیار بیشتر از آن
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در خودمان اتفاق میافتد .بنابراین ،تعارض تنها در روابط ما با دیگري نیست هرگاه بین ساحتهاي وجودي
خودمان هم تفاوت باشد ما دچار تعارض میشویم.
پنج ساحت وجودي انسان
-9نیازها
-2خواستهها
-9ادراكات
-4باورها
-5ارزشها
به طور مثال :من نیاز به استراحت دارم ،اما بچه  5ساله من در آن زمان نیاز به بازي دارد ،در نتیجه تعارض
بوجود میآید .در روابط همسران نیز زن نیاز به پیشرفت شخصی و فعالیتهاي اجتماعی دارد ولی شوهر نیاز
به كسب درآمد بیشتر و ماندن تا پاسی از شب در محل كار دارد و این تعارض را بوجود میآورد.
تعارض حتی زمانی كه ما نیاز مشترك هم داشته باشیم بوجود میآید .به طور مثال ما سه نفر هستیم و
هر سه گرسنه هستیم .نیاز مشترك داریم به غذا خوردن ،اما یكی دوست دارد آبگوشت بخورد ،دیگري پیتزا
و سومی چلوكباب .پس یك نیاز مشترك با سه خواسته متفاوت تعارض ایجاد میكند.
در بحث ادراكات ما هر سه با یك پدیده مشترك مواجه میشویم .یكی آن را تهدید ،دیگري فرصت
میپندارد و نفر سوم بیتوجه است و برایش مهم نیست .در بحث ادراكات ،خواستهها ،باورها و ارزشها نیز به
همینگونه تفاوت دیدگاهها ،باورها و ارزشها میتواند زمینهساز تعارض شود.
آيا تعارضها قابل حل هستند؟

 69درصد تعارضهاي ما با ديگران قابل حل نيستند و بايد بياموزيم كه
آنها را مديريت كنيم.
 31درصد تعارضها قابل حلاند و بايد فنون حل تعارض را بياموزيم.
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باورهاي غير منطقي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

همه افراد باید مرا دوست بدارند و تاییدم كنند.
براي اینكه فردي ارزشمند و محبوب باشم باید در همه زمینهها پیشرفت قابل توجهی كسب كنم.
جهان باید جایگاه عدل و داد باشد و همیشه همه در همه وقت با من خوب رفتار كنند.
باورها و ارزشهاي دیگران باید مشابه باورها و ارزشهاي من باشد .دیگران باید كارها را هماانطاور
كه من انجام میدهم انجام دهند.
افراد خاصی وجود دارند كه بد ذات و شرورند آنها باید براي رفتارهاي زشت خود بهشدت تنبیاه و
مذمت شوند.
من وقتی از عهده كاري بخوبی برنیایم نمایانگر این است كه آدم خوبی نیستم و یك شكستخورده
احمق هستم.
اجتناب كردن از مشكالت آسانتر از رویارو شدن با آنها و حل و فصل نمودن آنها است.
روزگار باید آن چه را كه من الزم دارم برایم فراهم سازد زندگی باید آسوده و راحت باشد من نبایاد
سختی بكشم یا رنج ببرم.
اگر امور وقایع زندگی من آنطور كه من میخواهم نباشد موجب نهایت بدبختی و فاجعه خواهد شد
و وقتی اوضاع بر وفق مراد نباشد ،احساس شادمانی و خرسندي در زندگی محال است.
ناخشنودي و بدبختی من به وسیله عوامل بیرونی بهوجود آمده است.
اگر این احتمال وجود داشته باشد كه واقعه ناگواري در زندگی من رخ دهد از هماكنون بایاد آمااده
باشم و بكوشم تا از به وقوع پیوستن آن جلوگیري كنم.
براي هر مشكل و مسئلهاي همواره یك راه حل كامل و درست وجود دارد اگر من نتوانم راه حال را
پیدا كنم خیلی فاجعهآمیز خواهد بود.
تجارب و وقایع گذشته زندگیام تعیینكننده مطلق رفتارها و خصوصیات كنونی من هساتند و اثار
گذشته را در تعیین رفتارهاي كنونیام نمیتوانم نادیده بگیرم.

استفاده از رفتارهاي مخرب زمان بروز تعارض
 عیبجویی و انتقاد
 سرزنش

 شكوه و گالیه

 غرغر و گله كردن
 تهدید
 تنبیه

 باجدادن براي كنترل دیگري
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حل تعارضها در کجا کاربرد دارد؟
همانگونه كه گفتیم منشا و منبع خلق تعارض از  5ساحت نیاز ،خواسته ،ادراكات ،باورها و ارزشها نشات
میگیرد .پس در تمامی حوزهها میتواند وجود داشته باشد .در محیط كار بین نیاز من و رئیس من و
همكارانم ،بین والدین و فرزندان و بین خویشاوندان سببی و نسبی ،در معامالت تجاري ،در تصمیمگیريهاي
خرد و كالن اقتصادي و در مناسبات و روابط سیاسی و در هر جایی كه انسان وجود داشته باشد تعارض
وجود دارد.

چگونه تعارضها را حل کنيم؟
در هنگام تعارض اگر ما فاقد مهارتهاي ارتباطی و حل تعارض باشیم معموال چهار اتفاق رخ میدهد:
 -9انتقاد
 -2جبههگیري
 -9تهدید ،توهین و تحقیر
 -4قهر
مراحل حل تعارض:
 -9شروع آرام و لطیف
 -2پذیرش نفوذ از طرف مقابل
 -9ترمیم وكاهش منازعه از طریق آرامش بدنی
 -4مصالحه
گام اول :شروع آرام و لطيف داشته باشيد.
معموال وقتی كه ما آرام صحبت میكنیم با الیه توسعهیافته مغز طرف مقابل یعنی كُرتكس فرد ارتباط
میگیریم و به نوعی وارد دایره نفوذ او میشویم .در این وضعیت فرد با آرامش بیشتري صحبتهاي ما را
بدون تنش میپذیرد .اما هنگامی كه با خشونت و پرخاشگري صحبت میكنیم در واقع این پیام را به
الیههاي پایینتر مغز كه در ساقه مغز هستند ،میرسانیم .پیام از ساقه مغز به كرتكس میرسد .چون واكنش
ساقه مغز واكنش هیجانی است و در واكنش هیجانی كه معموال حالتهاي عصبی و پرخاشگرانه را
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برمیانگیزد ما نمیتوانیم به دایره نفوذ دیگران وارد شویم؛ بلكه واكنش دفاعی آنان را برمیانگیزیم .جهت
اطالع ساقه مغز مسئول ابتداییترین واكنشهاي تدافعی ما براي حفظ حیات است و براي درك روابط
پیچیده انسانی مناسب نیست.

گام دوم :چگونه نفوذ پذيري در ديگران را افزايش دهيم؟
وقتی كه آرام شدید و توانستید هیجانات خود را مدیریت كنید ،با كمك قدرت شنود موثر به حرف طرف
مقابل و احساسات او با دقت گوش میدهید .درست گوش دادن باعث اعتبار بخشی به طرف مقابل میگردد.
در واقع این پیام را به او میدهید كه برایش مهم هستید و براي همین به حرفهایش گوش میدهید.

گام سوم :ترميم وکاهش نياز از طريق آرامش بدني
اگر در وضعیت تنش و برانگیختگی هیجانی قرار دارید از طریق شیوههاي زیر خودتان را آرام كنید:
 -9فاصلهگیري موقت
 -2ترك موقعیت :با اطالع طرف مقابل موقعیت را موقتا ترك كنید و به او بگویید در فرصت مناسبی بر
خواهید گشت.
 -9آرامسازي بدنی :با بكارگیري تكنیكهاي ریلكسیشن
 -4پیادهروي
 -5تنفس عمیق
 -1ذهنآگاهی
گام چهارم :مصالحه
تحقیقات جان گاتمن نشان داد كه زوجین خشنود همانقدر دچار تعارض هستند كه زوجین ناخشنود .اما
این همسران موفق هستند كه مهارت ارتباط موثر و حل تعارض را یاد گرفتهاند و بكار میگیرند.

راه حلهاي موثر و سازنده حل تعارض:
به جاي انتقاد

شروع آرام و لطیف داشته باشید

به جاي جبهه گیري

پذیرش مسئولیت رفتار خود
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بیان احساسات شخصی
آرامسازي جسمانی خود

به ج اي قهر
پيام نهايي:

 تعارض در تمام روابط انسانی وجود دارد.
 11 درصد از تعارضها دائمیاند و باید مدیریت شوند .براي حل  99درصد از تعارضهاي قابل حل
نیاز به مهارت داریم.
 تعارضات بین فردي عامل بسیاري از بیماريها ،ناخشنوديها ،دعواها و قتلها است.
 به هنگام رویارویی با تعارضها از امروز این گامها را برمیداریم:
 شكایت كنید ولی سرزنش ،توهین و تحقیر نكنید.
 مشكالت را با زبان و لحنی آرام و بیخشونت بیان كنید.
 مراقب برانگیختگی بدنی باشید.
 هنگام مشكالت جمالتتان را با من شروع كنید.
کلمه طاليي"مانا "را بكار گيريد
م

بیان روشن مشاهده خودتان از واقعه (پدیده)

ا

بیان روشن احساسات خودتان

ن

بیان روشن نیازهاي خودتان

ا

بیان روشن انتظارات خودتان

راهكاري براي حل تعارض
طرح دایرهي حل اختالف (مشكلگشا) به منظور پرداختن به حفظ اصل ازدواج و استفاده از روش مذاكره
براي ایجاد تعادل و هماهنگی در ارضاي نیازها و آموزش طرحریزي براي ارضاي نیازهاي خود و همسر به
نحوي كه منجر به تقویت و حفظ زندگی زناشویی میشود.

دايرهي حل اختالف چيست؟
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دایرهي حل اختالف یك دایرهي فرضی است كه در آن زوجین فرصت پیدا میكنند پنج نیاز اساسی خود را
كشف كنند و راجع به آن با یكدیگر تصمیم بگیرند به نحوي كه موجب تقویت زندگی زناشویی آنها شود.
 ابتدا نیازها فهرست میشود.
 آنگاه با توجه به موضوعاتی كه بر سر آن با هم تعارض دارند نوع نیازها مشخص مایشاود .پاس از
مشخص شدن نوع نیازها و خواستهها و تضاد آن زوجین شروع به مذاكره و مصالحه راجع به شیوهي
حل اختالف خود میكنند به نحوي كه موجب تقویت اصل ازدواج شود.
 سپس بر حسب نیازهاي متعارض ،هر جلسه به یك نیاز اختصاص م یابد و یك نیاز مطرح میشاود.
هر زوج نیازها و خواستههاي خود را مشخص میسازند و آنگاه هركدام از زوجین بایاد بگویناد كاه
براي حفظ ازدواجشان چگونه حاضرند:
)9
)2
)9

مقدار خواستههاي خود را كاهش دهد و سطو آن را پایین آورد.
به همسرشان كمك كند تا نیازهاي او ارضا شود .چقدر مایل است از خود مایه
بگذارد تا نیازهاي همسرش برآورده شود؟
براي حفظ ازدواج از خواست هاي خود عدول كند و به خواستههاي همسرش توجه
كند.

در این مرحله باید ميزان نياز هر يك از زوجين به عشق ،محبت ،دوستي و احترام بررسي شود:
 هر کدام بگويند براي آنكه محبت ،عالقه ،مهر و صميميت را از همسر خود دريافت کند
چگونه رفتار کرده است؟
 ميزان کارايي آن چقدر بوده است؟
 آيا اين رفتار موجب شد تا آنچه ميخواستند را بدست آورد؟
 يا موجب ضربه زدن به ازدواج شده است؟
هر كدام از زوجین باید جواب صریو و روشن به این س االت بدهند .پس از آنكه زوجین رفتار كنونی خود را
در جلب عشق و محبت و عالق ي همسر مطرح كردند و میزان كارآمدي آن مورد قضاوت و بررسی واقع شد
هر كدام از زوجین باید بگویند كه براي آنكه عالقه عشق و محبت همسر خود را جلب كنند چه كار مفیدي
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میتوانند انجام دهند .پاسخ این س ال آسان است .زوجین طرحهاي جدیدي را براي جلب عالقه ،محبت و
صمیمیت ارائه میدهند و میزان پایبندي و تعهد خود را براي اجراي آن اعالم میكنند.

نمونهاي از اجراي دايرهي حل اختالف:
مشاور :امروز میخواهم از دایرهاي صحبت كنم كه مثل یك دایرهي جادویی است و شما میتوانید بهوسیله
آن مشكالت زناشویی خود را حل كنید .فرض كنید كه من یك گچ جادویی به شما میدهم تا در این
قسمت از اتاق دایرهاي رسم كنید .حاال صندلیهایتان را بردارید و داخل آن بنشینید .اكنون كه در آن
نشستهاید به من بگویید در درون این دایره چه چیزي وجود دارد؟
شوهر :من و همسرم.
مشاور :دیگر چه چیزي؟
زن :من به عنوان زن و ایشان به عنوان شوهر.
مشاور :به غیر از زن و شوهر چیز دیگري در این دایره وجود دارد؟
شوهر :من و همسرم و مشكالتمان.
مشاور :تو و همسرت و یك چیز دیگر .آن چیز چیست؟ در واقع اگر آن نبود ،مشكالتی وجود نداشت و شما
اینجا نبودید و اصال با هم نبودید.
زن :من و همسرم و روابط بین ما.
مشاور :كمی نزدیك شدید.
زن :من ،همسرم و ازدواجمان .چيزي که به خاطر آن با هم پيمان بستهايم.
مشاور :درست است .موجود سوم ازدواج است و شما به خاطر حفظ آن اینجا آمدهاید .شما هر كدام
نیازهایی دارید كه میخواهید با وجود این رابطه آنها را ارضا كنید .حاال فكر میكنید قبل از این كه در این
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رابطه عشق ،عالقه و محبت را دریافت كنید چه كاري باید انجام دهید كه موجب تقویت روابط شما شود؟
پاسخ به این س ال بسیار اساسی و مهم است.
آموختهایم كه
 -9هر انسانی نیازهایی دارد.
 -2هركس خودش رفتار خود را انتخاب میكند و بر آن كنترل دارد.
 -9براي رسیدن به خواسته هاي خود در زندگی زناشویی ،حفظ ازدواج و رابطه را باید اصل قرار داد .
 -4رفتارمان را براي رسیدن به خواستهها در روابط زناشویی طوري انتخاب كنیم كه اوال موجب تقویت
روابط زناشویی گردد و ثانیا بدون ضربه به همسر یا اصل ازدواج به خواستههایمان دست یابیم.
 -5در مورد هر نیاز قبل از آن كه از همسرمان انتظار داشته باشیم بایاد ببینایم خودماان چاه كااري
میتوانیم براي همسرمان انجام دهیم.

دايره حل مسئله

نیاز به عشق

نیاز به قدرت
نیاز به آزادی
نیاز به تفریح

زندگي
مشترک

نیاز به بقا

نیاز به عشق

نیاز به قدرت
نیاز به آزادی
نیاز به تفریح
نیاز به بقا
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