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 Psychological conflict         النفسً الصراع

  الصراع معنى  



 وقت فً تلبٌتهما ٌمكن ال دافعٌن وجود ؛ معناه األصل فً النفسً الصراع        

 وال  الفرد بها ٌمر التً الحالة هذه له، بالنسبة أهمٌة ٌشكل منهما ،وكال واحد

 مثل( النفسً بالصراع)  تسمى له كبٌرة أهمٌة وٌشكالن معا دافعٌن إرضاء ٌستطٌع

 متابعة من ذلك ٌمنعه أن من وٌخاف ، امرأة من بالزواج ٌرغب الذي الرجل ذلك

 أبٌه طلب تلبٌة بٌن حابرا ٌقف الذي والطفل. وإخوانه أمه نحو بواجباته القٌام

 إلى والخروج الجمٌل الربٌع بجو التمتع إلى ومٌله دراسته لمتابعة البٌت فً والبقاء

 كلٌة إلى االنتساب تقرٌر بٌن محتارا نفسه ٌصارع الذي والشاب.  الطبٌعة أحضان

 إلى االنتساب بٌن أو اإلنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة إلى االنتساب أو األساسٌة التربٌة

  رشد بن التربٌة كلٌة أو اآلداب كلٌة

 حٌاتها فً الضٌق من تعانً التً للمرأة  النفسً الصراع ٌحدث أو حدث وقد       

 أو ، أطفالها اجل من الحٌاة من النوع هذا قبول بٌن داخلً صراع فً وهً الزوجٌة

 الصراع حاالت من والكثٌر.  الشخصٌة راحتها اجل من الزوجٌة حٌاتها عن التخلً

 القوٌة الدوافع من الكثٌر وجه فً وعراقٌل موانع من المجتمع ٌضعه ما بسبب تنشأ

 أحٌانا تقود بل ، الحد هذا عند الصراع حاالت تقف ال.  معهم األفراد ٌحملها التً

 الشذوذ حاالت بعض إلى الطرٌق أحٌانا تكون وقد ، شدٌدة واضطرابات توتر إلى

 القاسٌة

 : سماته 

 .وٌعٌه الفرد ٌدركه الذي وهو:  شعوري صراع 11 

                                                               ٌشعر وإنما ، المتنازعة أطرافه الفرد ٌدرك ال الذي وهو:  شعوري ال صراع 12 

 .عنه الناتجة العصبً اإلرهاق أو التوتر او الضٌق بحالة                            

 :النفسً الصراع أنواع

        Approach – Approach Conflict:  إقدام – إقدام  صراع –1

 ٌدفعه منهما كل دافعان    فٌه ٌتنازع موقف إلى الفرد ٌتعرض حٌن ٌحدث         

 ذلك على ومثال معا االثنٌن على الحصول ٌستطٌع ال ولكنه الشًء على لإلقدام

 له مناسبتان الوظٌفتان وكال الوقت نفس فً وظٌفتان الفرد على ٌعرض عندما

  ٌستطٌع ال لكنه علٌهما واإلقبال اإلقدام فً رغبة لدٌه ٌجعل مما وإمكانٌاته ولظروفه

 .فقط واحدة وظٌفة اختٌار علٌه بل معا علٌهما الحصول

 Avoidance – Avoidance Conflict:         إحجام – إحجام  صراع -2



 غٌر كالهما موقفٌن الفرد ٌواجه عندما النفسً الصراع من النوع هذا ٌتولد      

 على ومثال الثانً شرك فً وقع قد نفسه ٌجد أحدهما تجنب حاول ما وإذا مرغوب،

 أن ٌّود ال الوقت نفس فً لكّنه للخٌول سباق فً المشاركة ٌتّجنب الذي الفرد ذلك

 .السباق فً ٌهزم أن من خاف الذي والخابف المتردد بنظرة اآلخرون إلٌه ٌنظر

            Approach – Avoidance Conflict:  إحجام – إقدام صراع -3

: وجهان له هدفا   الفرد ٌواجه عندما النفسً الصراع من النوع هذا ٌنشأ        

  مرغـــــوب إٌجابً:     األول الوجـــه

  مرغوب غٌر سلبً:     الثانً والوجه

 الفرد( مثل)  المرغوب غٌر الجانب ٌواجه المرغوب الجانب ٌحقق ما فعل فإذا     

 السمنة على تترتب التً للمخاطر نظرا   سمٌنا   ٌصبح أن ٌرٌد ال ولكنه الطعام ٌحب

 فً ٌخشى ٌحققه الذي الكبٌر للدخل نظرا   جراحا   طبٌبا   ٌصبح أن ٌرٌد الذي والفرد

 على ومثال الجراحٌة العملٌات أثناء المرضى من ٌنزف الذي الدم منظر الوقت نفس

. مغادرته عند أعماله سٌر تعرقل من ٌخاف لكنه السفر ٌّود الذي األعمال رجل ذلك

 المعاناة إلى األفراد ببعض ٌؤدي شدٌدا   ضغطا   النفسً الصراع هذا ٌولد ما وكثٌرا  

 . النفسً االضطراب من

 النفسً للصراع والنفسٌة العضوٌة اآلثار

 .األعمال من العدٌد انجاز على القدرة وعدم بالتعب الشعور    –1

 .أحٌانا بالّصداع الشعور    -2

             بسبب اللٌّل فً النوم من كافٌة ساعات ٌنم لم ألّنه أحٌانا بالّنعاس الشعور    -3

 النفسً الصراع حل فً التفكٌر       ا

 .الّشهٌة فً اضطراب    -4

 .األحٌان أغلب النفسً بالتوّتر الشعور    -5

 .والغضب االسّتثارة سرعة    -6

ٌّر    -7  .ما نوعا مندفعا الفرد ٌصبح حٌث والّتصرفات السلوك فً تغ

      الحٌاة نّظام عن االبتعاد أي حوله من الذي المحٌط تغٌٌر فً رغبة لدٌه ٌصبح    -8

 .مؤقتة لفترة ولو حتى الٌومٌة 



 جٌدا لذاته الفرد إدراك عدم هو الفرد نفس فً الصراع نشوء فً سبب أّهم         

 .خاصة النفسٌة وحاجاتها لمتطلباتها وكذا ، النفسً التوافق لها ٌحقق وما

 النفسً الصراع فً Miller مٌللر مبادىء 

 ٌضع أن بها قام طوٌلة دراسات بعد(   Miller مٌلر) النفس عالم  حاول لقد        

 :هً المبادئ وهذه النفسً الصراع عن تترتب التً المبادئ بعض

 كبٌر تردد دون سرٌع حل إلى الفرد ٌصل( اإلقدام ـ اإلقدام) صراع حالة فً 11 

 إلى ٌسا توترنفسً أي ٌواجه ال المرء وٌكاد فٌه مرغوب الهدفٌن من كال   ألن

 .صحته

 وأعلى صعوبة أشد نفسٌة حالة الفرد ٌواجه( اإلحجام ـ اإلحجام) صراع ف12ً 

 أو ومتاعب مخاطر من علٌه ٌنطوي ما رغم األمرٌن أحد ٌختار أن علٌه ألن توترا  

 أحد أن ٌرى عندما توفٌقٌة جزبٌة بحلول ٌقبل وقد تماما   الموقف من ٌهرب أن

 .خطورة أقل األمرٌن

 التوتر درجات أقصى فً الفرد ٌكون( اإلحجام ـ اإلقدام) صراع حالة ف13ً 

 من كل فً النبذ وقوة الجذب قوة تتساوى عندما خاصة واالرتباك والحٌرة النفسً

 تدخل حالة فً إال قرار إلى ٌتوصل أن الفرد ٌستطٌع وال نفسه الهدف أو الهدفٌن

 . وٌتكرر اإلحجام كفة أو اإلقدام كفة ٌرجح ثالث عنصر

 

 الصراع، موضوع فً النبذ وقوة الجذب قوة تساوت إذا إال الصراع ٌحدث ال14 

 القرار ٌتخذ أن للفرد وٌمكن مٌسرا   ٌكون الصراع فإن القوتان تفاوتت إذا أما

 .الموقف من للتخلص بسهولة

 

 . النفسً الصراع من الفرد ٌتخلص متى 

 ٌتحقّق حتى حسمه على فٌعمل الحسم فً ورغبة بثقة الصراع ٌواجه عندما        

 ذلك فً والسبب النفسً االطمبنان إلى ٌؤدي ذلك الن النواحً جمٌع فً الّتوافق له

 عرضة أكثر سٌصبح ذلك عند الفرد داخل النفسً الصراع مدة طالت إذا انه

 .النفسٌة السلوكٌة المشكالت تبدأ هنا ومن النفسً لالضطراب

                          



 


