تعارض
تؼاضؼ هٌاظػِ ای است شٌّی وِ اظ تطذَضز اًگیعُ ّا ٍ یا تماؾاّا ٍ ّن چٌیي سائك ّای هتؿاز تَجَز هی آیس یا
تِ زیگط سري تؼاضؼ ٍلتی است وِ ضفتاضّای جاًطیي یا اًتراب ّای هتؿازٍجَز زاضز  ٍ.استطس یا فطاض ضٍاًی ًتیجِ
تؼاضؼ ّای حل ًطسُ است.
تیستَى زض سال  1950زض ایي اضتثاـ تي تست هؿاػف ضا چٌیي تَغیف هی وٌس افطازیه سیستن تٌگٌایاتي تست
اضتثاقی ضا تِ غَضت ػازت تِ یىسیگط تحویل هی وٌٌس ٍ ایي تي تست ّا تحت تؼؿی ضطایف تاػث تطٍظ ضفتاضّائی هی
ضَز وِ تِ اسىیعٍفطًی هؼطٍف است زض ضطایف تي تست هؿاػف اضتثاـ زاضای چٌس سكح است آًچِ زض یه سكح تكَض
آضىاض اظ فطز ذَاستِ هی ضَز زض سكح زیگطی تِ غَضت پٌْاى ًفی یا ًمؽ هی ضَز ٍ لصا افطاز زض تٌگٌا یا تي تست
گیط است ٍ تٌْا ضاُ پاسد تِ چٌیي اضتثاقی ،قطح غیط هوىي تَزى آى ،تِ سرطُ گطفتي ،تطن غحٌِ یا ضایس ذٌسُ تاضس.
اظ قطفی تؼاضؼ حالت هتؼازل ّیجاى ،تفىط ٍ فیعیَلَغی ضا هرتل هی وٌس ٍ تِ فؼالیت ضٌاذتی آسیة هی ضساًس ٍ یا
حتی ذكاّای ضٌاذتی ضا هَجة هی گطزز  .تحت ضطایف استطس ظا الگَی تفىط ضرع اغلة آضفتِ ،فطاهَضی حافظِ ٍ
ًطرَاض شٌّی ًسثت تِ هَلؼیت تؼاضؼ ظا ٍجَز زاضز  .تؼاضؼ ویفیت تػوین گیطی ضد ظ ضا تحت تاثیط لطاض زازُ ٍ
تغییطات ًَضٍتیَلَغیىی ٍ پاسد ّای آزضًَوَضتیىال تَجَز هی آٍضز ٍ ّن چٌیي تیواضی سایىًََضٍایوًََلَغی ضا سثة هی
ضًَس هكالؼاتی وِ تط ضٍی ّیپَواهپ تِ ػٌَاى هطوع حافظِ اًجام گطفتِ ًطاى زازُ وِ فطاض ضٍاًی هعهي هی تَاًس تاػث
اظ تیي ضفتي سلَلْای ّیپَواهپ ضَز ٍ زض ًتیجِ تطضٍی حافظِ اثط گصاضزُ ٍ آًطا تا اذتالل ضٍتطٍ ساظز (ضفط –تلَضچی –
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صادق باشیذ
تؼاضؾات تطای افطاز تٌْجاض ٍ ػازی هكطح است ٍ اگط فطزی لة فطًٍتال ًساضتِ تاضس تؼاضؼ ّن هْن ًیست ٍ چٌیي
افطازی وِ تا ًام ػلوی ضرػیت ّای آًتی سَضیال ضٌاذتِ هی ضًَس زض جاهؼِ ٍجَز زاضًس .اظقطفی زیگط اگط تؼاضؼ تِ
استطس تثسیل ضَز ًِ تٌْا ( ) FFAاسیس چطب ذَى افعایص پیسا هی وٌس تلىِ تیص اظ سی ًَع َّضهَى زیگط هثل
( )ACTHآزضًَوَضتیىَتطٍپیه َّضهَى ٍوَضتیعٍل ٍ ٍ ...اضزجطیاى ذَى هی ضًَس  .ترػَظ وَضتیعٍل وِ زض هَالغ زفغ
اظ ولیِ تاظجصب هی ضَزٍضوا فىط وٌیس اگطضص هاُ هازضهؼطؼ فطاضّای ضٍاًی لطاض تگیطین چِ سطًَضتی زضاًتظاضجسن
ًاظًیي هاذَاّس تَز.
زض ایي ضاستا ٍ اظ زیسگاُ ًَضٍتیَلَغی ٍ پاپیَلیطي ًَضٍلَغی پعضىاى هؼتمسًس تیطتط اظ  %80تیواضاى اظ ًظط ًَضٍلَغیىی ٍ
سایىَلَغ یىی تیواضًس ٍ سَهاتیه هی ضًَس پس هطاّسُ هی ضَز تؼاضؼ ّا ظائیسُ هحیف ّستٌس ٍ سؼی هی وٌٌس تِ
ًحَی ها ضا زستىاضی ًوایٌس لصا ها تایس ؾوي ّطیاضی ًسثت تِ هَلؼیت ّااظ افتازى زضزام تؼاضؼ ّاٍتثؼات ًاضی اظآى
جلَگیطی ًوائین ٍتِ ًحَی آًطاحل ًوائین.
اظ ًگاّی زیگط جاهؼِ پط اظ تؼاضؼ است ٍ هػسالص ضا ذَزتاى هی تَاًیس تِ ٍفَض پیسا وٌیس تا ایي ٍجَززاًطوٌساى
ضٍاًطٌاسی سِ ًَع تؼاضؼ تیپیه ضاهَضز تؼطیف ٍ تاظضٌاسی لطاض زازُ اًس.
 -1تعارض وشدیکی – وشدیکی
ظهاًی تَجَز هی آیس وِ پاسد ّای ًعزیه ًاجَض ظاّط ضًَس هثل زستطسی تِ تیص اظ زٍ هٌثغ غصائی لصیص ٍ هَضز پسٌس.
 -2تعارض ديری – وشدیکی
وِ زض حؿَض پاسد ّای ًعزیىی – زٍضی ًاساظگاض تَجَز هی آیس تطای هثال حیَاى هٌثغ غصائی ضا هحلی پیسا هی وٌس وِ
ذَزش ًیع زض هؼطؼ ذكط ٍ ضىاض لطاض زاضز.
 -3تعارض ديری –ديری

ضؼ ّن ٍجَز زاضزهثالحیَاى تیي زٍضك،تَزى زضهٌكمِ ای تاَّای

ایي ًَع تؼاضؼ ظهاًی است وِ زٍپاسد هؼا

سطزًٍاضاحت وٌٌسُ ٍ یا هَلؼیتی گطم ٍلی تْسیس وٌٌسُ لطاض هی گیطز.
تعاریف تیپیک اس تعارض
* هرالفت وطزى تا زیگطاى
* زاضتي زیسگاّْای هغایط تا زیس زیگطاى
* ضىایت اظ ًماـ ؾؼف ذَز یا زیگطاى ٍ یا اضظیاتی هٌفی ًسثت تِ آًْا
* تحطاى زض ضفتاض ٍ ًگطش ّای ها
* زضگیطی ٍ زػَا تا زیگطاى
* اضظیاتی تَاًائی ّای ها
* تْسیس اهٌیت تِ ّط غَضت
* ضیسه ًوَزى
* تِ چالص وطیسُ ضسى تاٍضّا ٍ ػمایس
* هرالفت تا زضذَاست ّا ٍ ًیاظّای اػالم ضسُ ها
* زفاع وطزى اظ حمَق ذَز ٍقتی هَضز تؼطؼ لطاض هی گیطین .
احساسات ّوطاُ تا تؼاضؼ
*احساسات هثثت ّوطاُ یا تؼساظ تؼاضؼ

*احساسات هٌفی ّوطاُ یا تؼس اظ تؼاضؼ

اقویٌاى

آسیة جسوی یا ضٍحی

جلة تَجِ

تطس ٍ ُ ضاس

اػتواز

ػمة ًطیٌی ٍ اهتٌاع اظ هَلؼیت

تاویس ًوَزى

گیج ضسى

ضفافیت

ایعٍلِ ضسى ٍ زٍضی

غویویت ٍ پصیطش

زضگیطی

پیططفت

تْسیس

ضضس ٍ ًوَ

تٌفط

آضىاض ضسى حمیمت

هتَلف ضسى فؼالیت ّا

وسة احتطام

تحت وٌتطل تَزى

وسة حوایت

زاٍضی ٍ لؿاٍت

تفاّن

ؾؼف حافظِ

پصیطش تفاٍت ّا

حالت وطذتی زست
واّص زلت
افعایص تَجِ ذَز واًَى

در یک حس ( دیذ ) مثبت تعارض می تًاوذ:
* هَلؼیتی تطای ضضس ٍ گستطش زاًص ٍ پیططفت گطٍّْای زاًص ٍ پیططفت گطٍّْای زضگیط تؼاضؼ گطزز.
* هَلؼیتی تطای حل هسائل تػَضتی ذاللاًِ تطای قطفیي هتؼاضؼ ضَز.
* ضاًسی تطای اضظیاتی ًمص ّط یه اظ گطٍّْای زضگیط تػَضت ػیٌی تاضس.

* فطغتی تطای افعایص زاًص ضٌاذتی ًسثت تِ ّن گطزز.
* ظهاًی فطاّن آٍضزتاّط یه اػوال –تفىطات ٍاحساس قطفیي ضاهَضز هالحظِ ٍتطضسی لطاض زّس.
* هْولی تطای زضن ٍ فْن تیطتط ٍ لثَل حمایك گطزز.
* فطغتی فطاّن آٍضز تا ًمص ّا ٍ اػوال ّط یه اظ ها زض یه هَلؼیت ضٍضي گطزز.
* ٍ ّن چٌیي اهىاًی تطای ًمس آظاز ّط یه اظ قطفیي فطاّن آٍضز.
* ظهاى آضىاض ضسى – تفىط – ػمیسُ – ضاُ ٍ ضٍش زضست تاضس.
س َّای تاظُ زض یه اضتثاـ تی ضٍح ٍ ضاوس ضَز .
* ٍلتی تطای تٌف
* ظهاى غسالت
* ٍ فطغتی تاضس وِ ّط یه اظ ها ذَز ضا تِ قطف هماتل ًعزیه وٌین.
* ٍؾوٌاًضاّی تاضستطای ضٌاسائی ًماـ ؾؼف ٍلَت ّطیه اظهاتَسیلِ تیاى ػمایس ٍضٍضي وطزى اتْاهات
* فطغتی تطای ضفغ سَء تفاّن ّا فطاّن آٍضز.
* ٍ تاالذطُ ظهاًی تطای تاظگَ وطزى اًتظاضات ذَز اظ زیگطاى ،ظهاًی تطای تثثیت ضٍح لاًَى ٍ تائیس آى تط اساس اًتظاضات
ٍالغ تیٌاًِ.
شیًٌ َائی کٍ می تًاوذ بٍ مذیزیت تعارض بیىجامذ:
تکاوٍ ای عمل وکزدنتٌظطهی آیسٍلتی سطیؼاً تطای حل تؼاضؼ السام هی وٌین توام جَاًة ضاضػا یت ًوی وٌین افطاز تىاًِ ای وِ هؼوَالًاظَّش
تاالئی ًیع تطذَضزاضًیستٌستسٍى تَجِ تِ جَاًة اهطسطیؼاً تِ ذَاست ّای زضًٍی ذَزجَاب هیسٌّس.
استفادٌ اس ضمیز مهاجاظُ زّیس افطاز یا گطٍّْای زیگط اظ احساسات ضوا زض هَاجِْ تا تؼاضؼ تا ذثط ضًَس ٍ ایٌىِ چگًَِ تاتؼاضؼ
تطخٍضزهی وٌیس ٍ یا چِ حمَلی اظ ضوا زض تؼاضؼ هَضز ًظط پایوال گطزیسُ است .
اسزتیً باشیذ وٍ پزخاشگزاجاظُ ًسّیس تؼاضؼ ضوا ضا زستىاضی ًوایس هی تَاًیس ؾوي غازلاًِ تطذَضز وطزى ،هَؾَع تؼاضؼ ٍ ایٌىِ زض حالت
تؼاضؼ چگًَِ فىط هی وٌیس.یا ضفتاض هی ًوائیس ٍ یا ػىس الؼول ًصاى هی زّیس ضا هَضز تطضسی لطاض زّیس .
اس سزسوش خًد ي یا دیگزان اجتىاب کىیذٍلتی سطظًص زضواض ًیست واضّا زض هسیط ذَز لطاض زاضًس ٍ احساس زضن ٍفْن ٍ ّوسضزی زض ّط زٍ قطف هَضز
هٌاظػِ آهازُ است.
جًرياوی التیام بخشی آمادٌ کىیذتطای التیام ظذن ًاضی اظ تؼاضؼ ّط زٍ قطف هَضز تؼاضؼ تایس اظ زیسگاُ ّن آضٌا ضسُ ٍ هَضز احتطام تاضٌس ٍایٌىِ
حمَلطاى تِ ضسویت ضٌاذتِ ضسُ است ٍهَضز احتطام هی تاضسسؼی وٌیساحساسات هثثتی اظ ذَز ساقغ ًوائیس.
قادر بٍ بخشش باشیذترطص یىی اظاتعاضّای لسضتوٌس التیام تؼاضؼ است،فطغتی فطاّن آٍضیستاتاترطص زیگطاى ظهیٌِ ضضسضٍاًی ذَزًاضی
اظآسیة تؼاضؼ ضاتِ ذَزتاى ّسیِ وٌیسایي تٌْاضاُ اضظضوٌسحل تؼاضؼ است.
-تَاًائی فطاهَش وطزى ضا زاضتِ تاضیس

تا فطاهَش ًوَزى ضفتاضّا ٍ احساسات ًاضی اظ تؼاضؼ آى ضا پطت سطگصاضتِ ٍ هسیط ظًسگی ٍ واض ضا ازاهِ زّیس  .حتی
اگط حل ًطسُ تاضٌس ا جاظُ ًسّیس ّط ٍلت زلطاى ذَاست تِ فىط ضوا تیایٌس چطا وِ تثؼات ضٌاذتی

– ضفتاضی ٍ

فیعیَلَغیىی تسی ضا تِ ّوطاُ ذَاٌّس آٍضز.
آمادٌ مصالحٍ باشیذتؼؿی اظافطازهثل وٌِ تِ زیسگاُ ذاظ ذَزضاى هی چسثٌس ٍ زض ًتیجِ هَلؼیت ّای حل تؼاضؼ ضا تلَوِ هی وٌٌس زض
حالیىِ تٌظط هی آیس زض حل تؼاضؼ ّا قطفیي تایس تِ هَلؼیت «تطًسُ –تطًسُ » ایواى زاضتِ تاضٌس ٍ تٌْا ضاُ حل تؼاضؼ
ضسیسى قطفیي تِ چٌیي هَلؼیتی است ٍّط گطٍُ یا فطزی تایسفىطوٌس وِ تطًسُ ضسُ است.
قادر بزمعذرت خًاسته يقبًل اشتباَات باشیذهاتایسزضحل تؼاضؼ ّالازض تاضین وِ اضتثاُ ات ذَزضا ضٌاذتِ ٍ لثَل وٌین ٍتاٍجَز فمساى زاٍضی
زض تػحیح اضتثاّات ذَزساػی تاضین اضتثاقات لسضتوٌسٍ هَثطزض سایِ چٌیي ضفتاضّا ٍ اػوالی ضىل هیگیطز.
بٍ خًد ي دیگزان احتزام قائل شًیذٍلتی زضهَلؼیت ّای تؼاضؼ ظااحتطام ذَز ٍزیگطاى ضا حفظ هی وٌیسٍغازلاًِ تطذَضزهی وٌیستیطتط اظ هَلؼیت ّائی وِ
تِ اًتمام ٍ تْسیس ٍ سلكِ ٍ  ....فىط هی وٌیس سَز تِ زست هی آٍضیس ٍ هی تَاًین زض هَلؼیت ّائی وِ ذكط آسیة زیسى
ٍ تطذَضز احتطام آهیع هی ضٍز ذَزهاى ضا وٌاض تىطین تا فطغت هٌاسثی تَجَز آیس  .ساذتي یه اتوسفط هثثت ٍاحتطام
آهیع یىی اظ سَزمًستطیي ضاّْای حل تؼاضؼ هحسَب هی ضَز .
صادق باشیذٍلتی زض حل تؼاضؾات غازلاًِ تطذَضز هی وٌین حتی هَالؼی وِ زیگطاى ضفتاضّائی تِ ها الماء هی وٌٌس وِ ذَزهاى
ًثاضین ٍ تحت تاثیط لطاض تگیطین زض آًػَضت ًتیجِ حل تؼاضؼ اضتثاُ ٍ ذكا ذَاّس تَز ٍ یازتاى تاضس وِ زض هسیطی ت
تؼاضؼ اگط غازلاًِ تطذَضز ًىٌین ًِ تٌْا چیعی تِ زست ًرَاّین آٍضز تلىِ فطغت ّا ضا تِ تْسیس تثسیل هی وٌین ٍ
اًطغی ذَز ضا تیَْزُ اظ زست هی زّین ٍ ًْایتاًاحساس ضىست ٍ گٌاُ ًیع تط ها چیطُ ذَاّس ضس ٍ ضاُ ٍتَسؼِ ضا ًیع تطای
ذَزهاى هسسٍز ذَاّین وطز.
بٍ احساسات طزف مقابل حساس باشیذگَش زازى فؼال ٍ پاسد هٌاسة یىی اظ اتعاضّای پط لسضت زض حل تؼاضؾات هحسَب هی ضَز تَجِ تِ احساسات ٍ
ّیجاًات تَام قطف هماتل ٍ اًؼىاس آًْا لسضت ّوسضزی ٍ زضن ٍ فْن هتماتل ضا فطاّن هی آٍضز ٍ چٌیي ضفتاضی ًِ تٌْا
تؼاهل قطفیي ضا آساى تط هی وٌس تلوِ هىاًیعم ّای زفاػی غیط ؾطٍضی ضا ًیع ذاهَش هی وٌس .
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