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  Conflict راعصــال                                              
 :  تعريف الصراع

حاجتين متقابمتين يمحان عمى االشباع ، واليمكن  حالة نفسية مؤلمة تنتج عن وجود متعارضين او
 . ية يؤدي الى التوتر االنفعالي واضطراب الشخص اشباعيما معًا في وقت واحد ، مما

 انواع الصراع : 
الصراع الذي يحدث الفرويدية : وىو عمى وفق مدرسة التحميل النفسي  الصراع الالشعوريأواًل : 

، حيث  ( Super ego، األنا األعمى  Id، األنا  Egoبين مكونات الشخصية الثالثة ) اليو 
لجنس والغذاء وغيرىا ، وىي تمثل ) اليو( مخزن الغرائز االولية والدوافع الفطرية لدى االنسان كا

تمح لطمب االشباع بصورة مستمرة ، بينما ) االنا ( تمثل الواقع االجتماعي المقبول ، وىنا يكون 
الصراع بين الغرائز التي تطمب االشباع بأي حالة ، وبين الواقع الذي اليسمح بأشباع الغرائز كما 

الغرائز وبين متطمبات الواقع وشروطة ، كما ىي وبالطريقة التي تريد ، وانما يحاول التوفيق بين 
ان الصراع قد يحدث بين االنا واالنا االعمى ، فاالنا االعمى تمثل الرقيب الداخمي الصارم الذي 
يعمل عمى وفق قيم متشددة والذي قد يمنع االنا من محاولة اشباع بعض الحاجات والدوافع التي 

 . متشددة والمعايير التي تعمل بيا االنا االعمى يفرضيا موقف معين وىي تتعارض مع القيم ال
  الصراع الشعوريثانيًا : 

 كال ىي : شوينقسم ىذا الصراع الى ثالثة ا     
: يتمثل في وجود دافعين او حاجتين مرغوبتين يريد الفرد  صراع الرغبة ) االقدام _ االقدام (.  2

اشباعيما متساوية اال انو يتحتم عميو  اشباعيما في وقت واحد ، وعمى الرغم من ان رغبتو في
االول عمى الكمية  بترك احداىما النيما متزامنان في وقت واحد تمامًا ، مثال عمى ذلك الطال

والذي يخير بين التعيين وبين اكمال دراستو العميا واليسمح لو الجمع بينيما رغم ان ىذا الطالب 
ا ، ولكن التعميمات التسمح بذلك وعمية ان يختار يرغب باشباع ىاتين الحاجتين ويحمم بيما كمييم

 احدىما ويترك االخرى مجبرًا .
 
 

 (ىدف )+  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرد    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــىدف )+(
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 : يتمثل في وجود الفرد امام موقفين كالىما غير الرهبة ) االحجام _ االحجام ( صراع.  1

مرغوب ، وعمى الفرد ان يختار احدىما مضطرًا الن الواقع يفرض عميو ذالك ، مثال عمى ذلك 
الطالبة التي يجبرىا ابوىا عمى القبول باحد أمرين ، اما ان تتزوج رجل التحبو او تترك دراستيا 

ث الصراع الجامعية التي تحبيا وترغب باكماليا ،  كعقوبة ليا ان لم تقبل بذلك الزواج ، وىنا يحد
 الن الفتاة التريد ان تتزوج رجل التحبو ، والتريد ترك دراستيا الجامعية . 

 
 (-( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىدف )-ىدف )

أو يتمثل ىذا النوع من الصراع في وجود الفرد  صراع الرغبة _ الرهبة ) االقدام _ االحجام (:  1
موضوع او موقف لو وجيان او جانبان ، الجانب االول مرغوب بينما الجانب الثاني مكروه امام 

مثال عمى ذلك مريض  وغير مرغوب ، االول يدفعو الى االقدام ، والثاني يجبره عمى االحجام ،
ل الحمويات يشكل تيديد لصحتو اذ يرفع نسبة السكر الذي يرغب في اكل الحمويات بشدة لكن أك

، او الشاب الذي يرغب بالزواج لكنو في نفس الوقت يعشق  السكر في دمو الى مستويات عالية
 حريتو وفرديتو واليريد ان يخسرىما بسبب مسؤوليات الزواج وارتباطاتو الكثيرة .

 
 ــ  الفرد +( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ىدف ) 

 :  (المزدوج) االقدام _ االحجام المزدوجصراع الرغبة _ الرهبة :  4
وسمبي   ييتمثل في وجود الفرد امام موضوعين او موقفين كل واحد منيما لو جانبان ايجاب      

كالفتاة التي يتقدم ليا شابان لطمب يدىا ، االول ميذب ولديو شيادة جامعية لكنو فقير ماديًا ، 
اني غني ماديًا ولكنو غير وسيم و اليممك شيادة جامعية مناسبة ، وىي ترغب بالصفات والث

 االيجابية لدى كل واحد منيما ، ولذا فيي في حيرة وصراع من تختار منيما .
 

 +( -ـــــ ىدف )+( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ىدف )
 

 :  مقومات حدوث الصراع
 العناصر التي تكّون الموقف الذي يتضمن الصراع ىي :  اوىناك عديد من المقومات 

. محتويات البيئة التي يعيش فييا الفرد في ابعادىا المادية واالجتماعية والنفسية التي قد تخمق  2
 طمباتو . الصراع بسبب كونيا التوفر االشباع لحاجات الفرد ومت
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 . استعدادات الفرد وقابمياتو التي قد التكون كافيو ومناسبة لمواجية الصراعات . 1
تطيع الفرد تقبميا واالمتثال ليا كما يريد المجتمع . عادات المجتمع وقيمو وتقاليده التي قد اليس 1

 مما يؤدي الى حدوث الصراع .
ي بدوره الى القمق والحيرة من قبل الفرد . عدم وضوح اىداف الفرد ورغباتو وحاجاتو قد يؤد 4

 والذىاب الى حالة من الصراع بسبب عدم وضوح الرؤية لديو .
. نقص المعمومات حول موضوعي او حاجتي الصراع مما يجعل الفرد اليصل الى حكم  5

 صحيح وكامل بخصوص اختيار المناسب منيا مما يزيد من حدة الصراع . 
الذي اذا ماانخفض فانو سيترك الفرد ضعيفًا ومترددًا مما يجعمو  . مستوى ثقة الفرد بنفسو 6

   عرضًة لمصراع اذا ما واجيو موقف ضاغط يتطمب فيو اتخاذ قرار معين . 
 
 

 


