


 ممححتتوييییات الكتتاب

 تتممهييیید

 الممججمموعات ببييیین والعمملييییات الششخخصصييییة: 1 الججزء
 دوييییتتش ممورتتونوالتتننافس٬،  التتعاون  .1
 دوييییتتش ممورتتون ننزاع٬،وال العدالة .2
 دديین  تجسفوندوو  ٬،نسوننررووجيیر  تت.  جو ٬،نسونن  دداافيید  وو.  جو ٬، الفكرييییة الممعارضضة قييییممة: الببنناء الججدلل .3

     رروويي  جي  لويیكي٬،  تطويیر  االثقة٬،  ووإإصالحح  االثقة الثثقة٬، .4
 كولممان ببييییتتر٬، والصصراع القوة .5
 يیزيیكويیل  موررسيیالإإ  ٬،  ووررووبرتت  مم.  كرااووسس٬،  ااالتصالل  وواالنزااعع .6
 فييییششر روننالد ٬،الججمماعات ببييیین الصصراع .7
 .فايیتسمانن  فليین  باتريیشا٬،  ووفايیتسمانن.  أأ  إإيیبن ٬،االنزااعع  فض ّ   في  االقراارر  ووُصنع   االمشكلة  حل ّ   ددمج: PSDMننمموذج  .8
 

 الننفس داخخلل العمملييییات: 2 الججزء
روببرت ب. لوننت٬، و  ٬،ننادلر اننييییسجج٬، الي ثثوممببسسون٬، االننححييییازات الممننطوييییة على أححكام في ححلل الننزاعات وكييییفييییة التتغلب علييییها .9

 ججوننييییور
 اييییفلييیین ٬،تتأثثييییر الصصراع على العواطف الصصراع وممدى على إدراك ممدى تتأثثييییر العواطف لمماذا ممن الضضروري: والصصراع العاطفة  .10

 لييیینندننر
 .كروس ٕاييییثثانو  ٬،دييییسسمِمت. لل آرون ٬،ممييییششلل والتتر٬،  االنزااعع  فض ّ   خدمة  في  االذااتي  نظيیماالت .11
 

 الششخخصصييییة خختتالفاتاال: 3 الججزء
 ججوييییس إييییرلييییننججرو  ٬،كارولل س. دوييییك ٬،الننظرييییات الضضممننييییة وححلّل الننزاعات .12
 دوييییتتش ممورتتون٬، و نببوردمما. ك سسوزان ٬،سسانندي. ف سسانندرا ٬، والنّنزاع الششخخصصييیّیة .13
 .٬، سسانندرا ف. سساننديرششدت ححلل الصصراع: ممن سسّن الححضضاننة إلى سسّن التتننممييییة ممهارا .14
 
 والتتغييییييییر اإلببداع: 4 ججزءال

 هوارد ججراببر ر٬،دور وججهة الننظ - الصصراع اإلببداع وححلل .15

 دوييییتتش وممورتتون تتي. كولممان٬، ببييییتتر ٬،الصصراعات لححلل إببداعي لتتطوييییر تتوجّجه اإلرششادات ببعض .16
 ببييییتتر ججي كارننييییفالل الصصراع٬،  ننتتائئج في اإلببداع

 مماركوس. إييییرييییك سسي٬،  وااللتتزام الدافع والمممماننعة :التتغييییييییر والصصراع .18
 ألييییسسون لييییدججروود٬، ششييییلي تتششاييییكن٬، دييییببورا هـ. غروننفييییلد٬، وتتششارلز م. ججود الصصراع٬،  وححللّ  الممفاوضضات في اإلقنناع: العقولل تتغييییييییر .19
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 .الييییلل ييییوركسوكوييییت٬، و سسو سسفييییكتتورييییا ج. ممارسسييییك ألفونن التتأمّملل٬،  خخاللل ممن التتعلم .20
 

 الصصعببة الننزاعات: 5 ججزء
     أوببوتتو سسوزان والعننف٬، العدوان .21
 كولممان ببييییتتر ٬،الممسستتعصصييییة الصصراعات .22
 واسسرممان وٕاييییلييیین ييییوششييییدا٬، فييییششر ببييییث الببدييییلة٬، الننظر والتتعامملل ممع وججهات األخخالقي الصصراع .23
 مموييییكسييییت ببرييییدجج ححلل الصصراع٬، الدييیین والصصراع و  -ممسسائئلل العقييییدة  .24
 .ييییاننييییس ببسسييییمموببولوس٬، و آنندرييییا ببارتتولي٬، فّض الننزاع وححقوق اإلننسسان .25
 

 تتطببييییقييییة ننمماذج: 6 الججزء
 ججارسسون وججاننييییت كولممان٬، سسوزان راييییدر٬، إلييیینورششة تتعلييییم ممهارات ححلّل الننزاع٬،  .26
 ببننكر ببنندييییكت ببارببرا  ٬،ممججمموعات الكببييییرةلإدارة الصصراع ممن خخاللل أسسالييییب ا .27
 .ببييییرك وارننر ٬،الممننّظممات يف الننزاع  .28
 

 ججدولل أعممالل للببححوث: 7 الججزء
ه الننزاع دراسسة في الببححثثييیّیة الججواننب ببعض .29  .ببروييییت. ج دييیین ٬، وفضضِّ
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 ممححتتوييییات الكتتاب

 تتممهييیید

 الممججمموعات ببييیین والعمملييییات الششخخصصييییة: 1 الججزء
 دوييییتتش ممورتتونوالتتننافس٬،  التتعاون  .1

 الفصصلل األولل:

 ننظرييییة التتعاون والتتننافس  -  

 تتأثثييییرات التتعاون والتتننافس       -

 الممننافسسة الببنّناءة والهّداممة -

 الممببادرة في التتعاون والتتننافس - 

 مموججز ننظرييییة ححلل الننزاع - 

 ممضضاممييیین هذه الننظرييییة لفهم الننزاع - 

 أهممييییة التتوجّجه التتعاونني -

 إعادة التتششكييییلل -

 ممعاييییييییر التتعاون -

 القييییم الكاممننة وراء ححلّل الننزاع الببنناء -

 ممضضاممييیین إدارة الننزاع - 

 ممضضاممييیین التتدرييییب - 

 ججتتمماعي للتتعّلمالسسييییاق اال -

 السسييییاق االججتتمماعي للتتطببييییق -
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 الممححتتوى الححقييییقي للتتدرييییب -

 لممتتممّرس الممفّكرا -

 خخاتتممة - 

 الممراججع - 
 
 دوييییتتش ممورتتون ننزاع٬،وال العدالة .2

 :ثثاننيالفصصلل ال

 
     ؟ششكالل الظلمأمما هي   -       

 أننواع الظلم  -   

 العدالة الششممولييییة -

 العدلل اإلججرائئي -

 الششعور ببالظلم -

 العدالة الججزائئييییة واإلصصالححييییة (التتعوييییضضييییة) -

 ممدى (أفق) العدالة -

 تتعممار الثثقافي (اإلممببرييییالييییة)اإلسس -

 تتطببييییقات لفهم الننزاع - 

 الظلم كممصصدر للننزاع -

 الظلم في سسييییاق الننزاع -

 ة العدللالننزاع ححولل مماهييییّ  -

 التتببرييییر كتتكتتييییك (وسسييییلة) للممفاوضضات -
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 تتطببييییقات التتدرييییب - 

 الممعرفة بباألششكالل الننظاممييییة للظلم في الممججتتممع -

 تتوضضييییححات ألننواع الظلم -

 للممججتتممع االفتتراضضي للفرد تتوسسييییع الممدى -

 زييییادة التتعاطف -

 الممسساممححة والممصصالححة -

 اببتتكار الححلولل -

 خخاتتممة - 

 الممراججع - 

 
  دديین  تجسفوندوو  ٬،نسوننررووجيیر  تت.  جو ٬،نسونن  دداافيید  وو.  جو ٬، الفكرييییة الممعارضضة قييییممة: الببنناء الججدلل .3

 :ثثالثالفصصلل ال

 أهممييیّیة الننزاع الفكري  -  

 مما هو الججدلل الببنّناء؟       -

 ننظرييیّیة -

 ششروط تتححدييیید الروح الببنّناءة للججدلل -

 ننتتائئج الببححث: كييییف ييییسستتفييیید الممششتتركون - 

 ججودة صصننع القرار٬، ححلّل الممششكلة٬، والتتعّلم -

 التتفكييییر الممعرفي -

 أخخذ وججهات الننظر -
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 اإلببداع -

 تتغييییييییر المموقف ببششأن قضضييییة -

 الدافع لتتححسسييیین الفهم -

 الممواقف تتججاه الججدلل -

 رارممواقف تتججاه صصننع الق -

 اححتترام الذات -

 هييییكلة الخخالفات الببنّناءة - 

 الججدلل الببنّناء واتّتخخاذ القرارات - 

 الججدلل الببنّناء والتتعّلم األكادييییممي - 

 هييییكلل الممهمّمة -

 اتّتخخاذ قرارات تتعلييییممييییة سساببقة واالسستتعدادات -

 الممهمّمة٬، الهييییكلل التتعاونني٬، وعمملييییة الججدلل الببنّناءاششرح وننسّسق  -

 يعمملييییة الججدلل األكادييییمم -

 رصصد ممججمموعات الججدلل والتتدخّخلل عنند الححاججة -

 تتقييییييییم تتعلييییم الطالب وعمملييییة فعالييیّیة الممججمموعة -

 الججدلل الببنّناء والدييییممقراطييییة - 

 خخاتتممة -

  الممراججع -

 
    رروويي  جي  لويیكي٬،  تطويیر  االثقة٬،  ووإإصالحح  االثقة الثثقة٬، .4
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 :راببعالفصصلل ال  

 مما هي الثثقة؟  -  

 تتعرييییف الثثقة       -

 ة للعالقات؟لَم الثثقة ممهممّ  -

 CBTالثثقة الممببننييییة على الححسسببة  -

 الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف -

 الثثقة والعالقات: تتفصصييییلل لوججهات ننظرننا -

 تتطببييییقات هذا الممششهد العكسسي للثثقة -

 تتششخخييییص ووصصف العالقات اعتتممادًا على عوامملل الثثقة -

 إدارة الثثقة وعدم الثثقة في ممواقف وححاالت الننزاع - 

 نني الثثقة الممؤسسسسة والممببننييییة على الححسسببةاألفعالل التتي تتبب -

 إسستتراتتييییججييییات إلدارة عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة -

 IBTاألفعالل التتي تتببنني الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف  -

 IBDاللإسستتراتتييییججييییات إلدارة عدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف  -

 مما الذي ييییححدث إذا تتّم خخرق الثثقة؟ -

 ة أكثثر فعالييییةتتضضممييییننات إدارة الننزاع ببطرييییق -

 خخاتتممة -

 الممراججع -

 
 كولممان ببييییتتر٬، والصصراع القوة .5
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 :لخخاممسالفصصلل ا

 ممنناقششة القوة  -  

 تتممييییييییز القوة -

 ممكّوننات القوة       -

 العوامملل الششخخصصييییة -

 العوامملل الببييییئئييییة -

 ممببادئ دييیینناممييیّیات القوة والصصراع -

 آثثار التتدرييییب على ححلّل الممننازعات -

 خخاتتممة -

 الممراججع -

 
  يیزيیكويیل  موررسيیالإإ  ٬،  ووررووبرتت  مم.  كرااووسس٬،  تصالل  وواالنزااععااال .6

 :لسسادسالفصصلل ا

 أرببعة ننمماذج فكرييییة لالتتصصالل  -  

 وذج التتششفييییر وفّك الششفرةممنن -

 ننمموذج القصصد الممتتعمّمد -

 ننمموذج "وججهة ننظر الححدييییث" -

 ننمموذج الححوار -

 الصصييییغة ممقاببلل الممضضممون: كالهمما ذو أهممييییة       -

 خخاتتممة -
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 الممراججع -

 
 فييییششر روننالد ٬،الججمماعات ببييیین لصصراعا .7

 :لسساببعالفصصلل ا

 الصصراع ببييیین الججمماعات: الممصصادر والدييیینناممييیّیات  -  

 ممصصادر الصصراع ببييیین الججمماعات -

 العنناصصر اإلدراكييییة والممعرفييییة -

 عوامملل على ممسستتوى الججمماعة -

 دييیینناممييیّیات التتصصعييیید -

 ممقاوممات الححلولل -

 ممدلوالت للفهم والممممارسسة       -

 لتتححلييییلل الصصراعممدلوالت  -

 ممدلوالت لممواججهة الصصراع -

 ممدلوالت لتتسسوييییة الصصراع -

 ممدلوالت للتتدرييییب       -

 الممهارات التتححلييییلييییة -

 الصصفات الششخخصصييییة -

 ممهارات التتعامملل ببييیین األششخخاص -

 ممهارات قييییادة الممججمموعة -

 الممهارات فييییمما ببييیین الممججمموعات -
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 ممهارات االسستتششارة -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 .فايیتسمانن  فليین  باتريیشا٬،  ووفايیتسمانن.  أأ  إإيیبن ٬،االنزااعع  فض ّ   في  االقراارر  ووُصنع   االمشكلة  حل ّ   ددمج: PSDMننمموذج  .8

 :لثثاممنالفصصلل ا

 ننمموذج ممببسّسط -   

 ححلّل الممششكلة       -

 ححلّل الممششكلة ببصصفتته ببححثثًا عن ححلولل ججييیّیدة ببنّناءة٬، تترضضي الطرفييیین -

 رؤى تتفاعلل فردييییة واججتتمماعييییة تتججاه ححلّل الممششكلة       -

 ننقد -

 صصننع القرار       -

 الفرد ببوصصفه صصاننع قرار -

 صصننع قرار الممججمموعة والتتزاممها ببه -

 فهم ححلّل الممششكلة وصصننع القرار في ححاالت الننزاع       -

 PSDMإعادة الننظر في ننمموذج  -

 التتششخخييییص -

 تتححدييیید الححلولل الببدييییلة -

 التتقييییييییم واالخختتييییار -

 االلتتزام ببخخييییار -

 آثثار التتدرييییب والممممارسسة -
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 ششروط تتششجّجع على ححلّل الممششكلة -

 تتعلييییم الدروس ممن أدببييیّیات صصننع القرار -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 
 

 الننفس داخخلل العمملييییات: 2 الججزء
روببرت ب. لوننت٬، و  ٬،ننادلر اننييییسجج٬، الي ثثوممببسسون٬، االننححييییازات الممننطوييییة على أححكام في ححلل الننزاعات وكييییفييییة التتغلب علييییها .9

 ججوننييییور
 :لتتاسسعالفصصلل ا

 ححييییازات الفكرييییة وتتأثثييییرها على إدارة الننزاعاالنن  -  

 الححاججة لتتببسسييییط الننزاع -

 القوى الممعارضضة -

 االننقسسام الكاذب: االخختتييییار ببييیین التتعاون والممننافسسة -

 ححكم أننانني "أننا أرييیید فقط مما هو عادلل (ببالننسسببة لي)" -

 تتلخخييییص -

 تتأثثييییرات ببالننسسببة إدارة الننزاع       -

 الممببالغة في الننزاع -

 الخخسسارة-الخخسسارةننتتائئج  -

 تتصصّورات غييییر صصالححة للممراقببة -

 األححكام الممتتححييیّیزة لإلننصصاف -

 أوهام الششفافييییة -
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 الود٬، االححتترام٬، والممصصالح الججمماعييییة -

 أننا سسعييیید فقط إذا كننَت أننت ححزييیینناً  -

 عادييییة ووّدييییةتتأثثييییر التتححّدث ببصصورة  -

 تتأثثييییرات على تتدرييییب النناس       -

 أهمّمييییة ردود الفعلل -

 التتمماثثلي الممننطق -

 سسلوكييییةممهارات  -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 اييییفلييیین ٬،تتأثثييییر الصصراع على العواطف الصصراع وممدى على إدراك ممدى تتأثثييییر العواطف لمماذا ممن الضضروري: والصصراع العاطفة  .10
 لييیینندننر

   : العاششرالفصصلل 

 طببييییعة العواطف       -

 التتفاعلل ببييیین العاطفة والصصراع       -

 ر على الصصراع وكييییف ييییتتأثّثر ببهالخخوف وكييییف ييییؤثثّ  -

 الغضضب والكراهييییة وممدى تتأثثييییرهمما على الصصراع وتتأثثرهمما ببه -

 الذلل وكييییف ييییؤثّثر على الصصراع وييییتتأثثر ببه       -

 الششعور ببالذننب وكييییف ييییؤثّثر على الصصراع وييییتتأثّثر ببه -

 األمملل وكييییف ييییؤثّثر على الصصراع وييییتتأثثر ببه       -

 لصصراع وييییتتأثّثران ببهالثثقة والدفء وكييییف ييییؤثّثران على ا -
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 كييییف تتتتدخخلل في الصصراع وتتتتححكم في العواطف/ السسلببييییة وتتعزز العواطف اإلييییججاببييییة -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 
 .كروس ٕاييییثثانو  ٬،دييییسسمِمت. لل آرون ٬،ممييییششلل والتتر٬،  االنزااعع  فض ّ   خدمة  في  االذااتي  االتنظيیم .11

   : لححادي عششرالفصصلل ا

 فهم "السسييییطرة على الذات"       -

 داخخلل الننفس: ممعضضلة الممارششممييییلوننزاع ننممطي  -

 تتممهييییدات ججوهرييییة لتتننظييییم الذات -

 رّدات الفعلل الححاّرة والعقلل العاطفي -

 ممن الححاّر إلى الببارد: تتممكييیین السسييییطرة على الذات       -

 الننزاع ببييیین األششخخاص -

 فششلل التتننظييییم الذاتتي في الننزاع ببييیین األششخخاص -

 الممتتاهات الممصصّعدة في الننزاع -

 ت وتتقننييییات التتببرييییدإسستتراتتييییججييییا -

 المُمهلة -

 تتأمّملل -

 خخطط تتننظييییم الذات وٕاسستتراتتييییججييییات التتطببييییق       -

 الصصييییاغة/لعب األدوار/الممراججعة       -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
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 الششخخصصييییة خختتالفاتاال: 3 الججزء
 ججوييییس إييییرلييییننججرو  ٬،كارولل س. دوييییك ٬،الننظرييییات الضضممننييییة وححلّل الننزاعات .12

 :لثثانني عششرالفصصلل ا

 ييییاس ننظرييییات النناسق  -  

 إلصصاق التتسسممييییات ببالببششر -

 إلصصاق التتسسممييییات ببالممججمموعات -

 التتسسممييییات تتججّرد ممن اإلننسساننييییة -

 تتسسممييییات ييییتتعّذر ممححوها -

 هلل الننظرييییات الضضممننييییة ممننفتتححة وصصححييییححة دائئممًا؟ -

 إسستتراتتييییججييییات لححلّل الننزاعات       -

 التتعببييییر عن الننزاع٬، التتركييییز على الممعلوممات والننقاش -

 اب إزاء الممداوالت والتتعلييییمالعق -

 الننظرييییات الذاتتييییة -

 تتغييییييییر ننظرييییات النناس -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 دوييییتتش ممورتتون٬، و نببوردمما. ك سسوزان ٬،سسانندي. ف سسانندرا ٬، والنّنزاع الششخخصصييیّیة .13

 :الثثالث عششرالفصصلل 

 الننمماذج التتممثثييییلييییة للششخخصصييییة الذاتتييییة  -  
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 الننظرييییات الننفسسييییة الدييیینناممييیّیة -

 الححاججةننظرييییات  -

 ننظرييییة التتعّلم االججتتمماعي -

 الححاالت االججتتمماعييییة والممييییولل الننفسسييییة -

 ممننهج السّسممات واألوصصاف       -

 السسممات الفردييییة -

 تتعّددييییة قييییاسسات سسممات الششخخصصييییة والننزاع -

 الححالة ممقاببلل الششخخصصييییة الذاتتييییة -

 تتأثثييییرات على إممكاننييیّیة فّض الننزاع ممن عدممها -

 ممفضّضلةإسستتراتتييییججييییات فّض الننزاع ال -

 التتفاوض ممع ششخخصصييییات ذاتتييییة صصعببة الممراس -

 المملخّخص واالسستتننتتاججات       -

 الممراججع -
 

 
 .٬، سسانندرا ف. سساننديرششدتتننممييییة ممهارات ححلل الصصراع: ممن سسّن الححضضاننة إلى سسّن ال .14

 :لراببع عششرالفصصلل ا

 العاطفي وٕادارة الننزاع-أهمّمييییة التتعّلم االججتتمماعي  -  

 الطفولة الممببّكرة       -

 ر ممرححلة الطفولةننظرييییات ممرححلييییة لتتطوّ  -

 رييییة والننششاط العصصببيالقدرات التتطوّ  -
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 االججتتمماعييییة-فوارق فردييییة تتؤثّثر على الكفاءة العاطفييییة -

 دوافع وششخخصصييییة -

 ببرنناممج الطفولة الممببّكرة/التتعّلم االججتتمماعي العاطفي "ط.م.ت.ج.ع." -

 ممرححلة الطفولة الممتتوسسطة       -

 الممتتوسسطةدخخولل ممرححلة الطفولة  -

 ننظرييییات ممرححلة الطفولة الممتتوسسطة -

 دور الصصراع -

 ججييییلل الممراهقة       -

 ننظرييییات ممرححلة ججييییلل الممراهقة -

 دور الصصراع -

 سسن الرششد =

 دور الصصراع -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 والتتغييییييییر اإلببداع: 4 ججزءال

 هوارد ججراببر ر٬،دور وججهة الننظ - الصصراع اإلببداع وححلل .15
 :لخخاممس عششرالفصصلل ا

 ننهج األننظممة الممتتطورة  -  

 ششببكات الممششارييییع -

 الممسسؤولييییة األخخالقييییة االسستتثثننائئييییة واإلببداع في الممججالل األخخالقي -
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 تتججارب صصنندوق الظلل       -

 التتججرببة األولى: تتفاعلل العوامملل االججتتمماعييییة واإلدراكييییة -

 التتججرببة الثثاننييییة: ممقارننة التتوججهات التتعاوننييییة والفردييییة -

 هة الننظرأهمّمييییة وجج       -

 الممراججع -
 

 دوييییتتش وممورتتون تتي. كولممان٬، ببييییتتر ٬،الصصراعات لححلل إببداعي لتتطوييییر تتوجّجه اإلرششادات ببعض .16

 :لسسادس عششرالفصصلل ا

 اإلببداع كننتتييییججة ممتترتّتببة على الصصراع  -  

 وججهة ننظر ججدييییدة       -

 الزممن وتتسسوييییة الصصراعات -

 اللعب/التتممثثييییلل واإلببداع -

 العمملل الفردي والتتعاونني -

 تتممرييیین إسسقاط الببييییضضة -

 إرششادات عاممة لإلببداع والصصراعات -

 تتقننييییات الزممة لتتححفييییز أفكار ججدييییدة       -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 
 

 ببييییتتر ججي كارننييییفالل الصصراع٬،  ننتتائئج في اإلببداع .17
 :لسساببع عششرالفصصلل ا
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 ننظرة عامّمة: الششخخص والعمملييییة والممننتتج  -  

 االتتفاق التتكامملي كإببداع -

 اإلببداعييییة: ببننييییة االتتفاقات التتكامملييییةالننتتائئج  -

 أننواع الممننتتججات في دائئرة االتتفاق -

 الممننتتججات اإلببداعييییة ممن األششخخاص الممببدعييیین في عمملييییة إببداعييییة -

 الننقطة الننهائئييییة: لعببة فولييییت٬، ششطرننج الفائئدة       -

 الممراججع -
 
 
 سمماركو . إييییرييییك سسي٬،  وااللتتزام الدافع والمممماننعة :التتغييییييییر والصصراع .18

 :لثثاممن عششرالفصصلل ا

 ممفاهييییم ننظرييییة عن عمملييییة التتغييییييییر  -  

 لوييیین: عمملييییة التتغييییييییر -

 ححلححلة الججممود٬، التتححّرك٬، إعادة التتججممييیید -

 ببييییكهارد: التتعامملل ممع التتغييییييییر الممخخطط       -

 الححالة الححالييییة والححالة االننتتقالييییة والححالة الممسستتقببلييییة الممرججوة -

 الدافع وححلححلة الججممود -

 لمممماننعةالححركة وا -

 الححصصولل على التتزام -

 ببعض تتأثثييییرات التتدرييییب       -

 تتولييیید الدافع -
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 تتححدييیید المممماننعة والتتعامملل ممعها -

 تتعزييییز االلتتزام -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 دألييییسسون لييییدججروود٬، ششييییلي تتششاييییكن٬، دييییببورا هـ. غروننفييییلد٬، وتتششارلز م. ججو  الصصراع٬،  وححللّ  الممفاوضضات في اإلقنناع: العقولل تتغييییييییر .19

 :لتتاسسع عششرالفصصلل ا

 ننظرة عامّمة على ننظرييییة اإلقنناع والببححث ببششأننها  -  

 تتججرببة اإلقنناع الننمموذججييییة -

 الننمموذج االسستتداللي الننمموذججي -

 دوافع التتححوييییلل -

 اسستتننتتاججات ببخخصصوص الننمموذججييیین ببششأن التتححوييییلل الذهنني -

 اإلقنناع في سسييییاق ححلّل الصصراع       -

 ححاالت التتفاوضالتتححوييییلل االسستتداللي والممننهججي في  -

 دافعييییات ممخختتلفة في ححلّل الصصراعات -

 تتأكييیید الذات -

 الهوييیّیة االججتتمماعييییة -

 ممصصادر األغلببييییة واألقلييییة -

 األثثر -

 خخاتتممة -
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 الممراججع -
 

 
 الييییلل ييییوركسوكوييییت٬، و فييییكتتورييییا ج. ممارسسييییك ألفوننسسو سس التتأمّملل٬،  خخاللل ممن التتعلم .20

 :لعششرونالفصصلل ا

 تتأمّملل في التتججرببةننمموذج التتعّلم ممن خخاللل ال  -  

 التتأمّملل الننقدي       -

 علم الفعلل -

 التتعّلم التتججرييییببي -

 اسستتخخدام التتأمملل والتتأمّملل الننقدي للتتعّلم ممن التتججرببة -

 تتصصممييییم الننمموذج -

 اسستتخخدام التتأمملل أثثنناء صصراع -

 اسستتخخدام التتأمملل ببعد الصصراع -

 اسستتخخدام التتأمملل قببلل صصراع ججدييییدتتخخطييییط  -

 التتعّلم ممن خخاللل التتأمّملل  سسييییرييییاسستتخخدام الننمموذج لتت -

 تتييییسسييییر التتأمملل خخاللل تتججرببة الصصراع -

 أو ببعده الصصراع قببللتتييییسسييییر التتأمملل  -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 الصصعببة الننزاعات: 5 ججزء
    أوببوتتو سسوزان والعننف٬، العدوان .21
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 :الفصصلل الححادي والعششرون

 ننظرييییات العدوان والعننف: ممن الممييییلل إلى السسييییاق  -  

 لوججييییا االججتتمماعييییة٬، والفسسييییولوججييییاالتتطور٬، الببييییو  -

 االننححراف -

 الممييییلل والسسييییاق -

 الدافع -

 اإلححبباط واإلثثارة -

 الججننس -

 السسلوكييییة والرد الممششروط -

 التتعّلم االججتتمماعي -

 اإلدراك االججتتمماعي -

 الكفاءة االججتتمماعييییة -

 الثثقافة -

 الننظرييییات األخخالقييییة عن العدوان والعننف       -

 اننتتهاك األعراف -

 تتفكييییر األخخالقي والححكمال -

 سسححب الممقاييییييییس األخخالقييییة -

 االسستتثثنناء األخخالقي -

 العننف الببننييییوي  -
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 دالالت الممممارسسة       -

 التتششخخييییص -

 وضضع إسستتراتتييییججييییات العمملل -

 تتطببييییق الححلولل -

 التتقييییييییم -

 االعتتببارات األخخالقييییة -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

   
 كولممان ببييییتتر ٬،الممسستتعصصييییة الصصراعات .22

 :ثثانني والعششرونلالفصصلل ا

 تتعرييییف الصصراعات الممسستتعصصييییة  -  

 ممكّوننات الصصراعات العننييییدة - 

 السسييییاق -

 قضضاييییا -

 العالقات -

 العمملييییات -

 الننتتائئج -

 ننمموذج الننظم الدييیینناممييیّیة للصصراعات الممسستتعصصييییة       -

 اآلثثار الممرتّتببة على ممعالججة الصصراعات الممسستتعصصييییة: -
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 ممط الججذابممببادئ تتوججييییهييییة لتتغييییييییر خخلفييییات النن 10 

 لتتدرييییباآلثثار الممتترتّتببة على ا       -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 واسسرممان وٕاييییلييیین ييییوششييییدا٬، فييییششر ببييییث الببدييییلة٬، الننظر والتتعامملل ممع وججهات األخخالقي الصصراع .23

 :لثثالث والعششرونالفصصلل ا

 مما هي األششييییاء التتي تتممثّثلل صصراعًا أخخالقييییًا؟  -  

 ننظرييییات تتححلييییلل الصصراع األخخالقي - 

 دارة الممننسسقة للدالالتإل: االصصراع األخخالقي ننمموذج وعمملييییة للعمملل ممع - 

 التتعامملل ممع الطرف اآلخخر - 

 ةاألخخالقييیی اتالصصراع العمملل ممع - 

 وتتييییري ششييییافو اإلدارة الممننسسقة للدالالت أدوات - 

 قصصة القضضييییة: في ححوار عن اإلسسرائئييییلييییييیین والعرب -

 الداللة الظاهرة -

 التتأثثييییرات       -

 س الممسستتفادة ممن الممججاللالدرو  -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 مموييییكسببرييییدججييییت  الصصراع٬،  ححللّ الدييیین والصصراع و  -ممسسائئلل العقييییدة  .24
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 :لراببع والعششرونالفصصلل ا

 الييییقظات الدييییننييییة  -  

 األدييییان ببييیین الححرب والسسالم -

 الدييیین كطرف ثثالث       -

 الدييیین كممعتتقدات وقييییم -

 الدييیین كقادة وأتتبباع -

 سسات اججتتمماعييییة وششببكاتالدييیین: كممؤسس -

 الدييیین كهوييییة -

 ننظرييییة دممج الدييیین في تتسسوييییة الصصراعات والتتطببييییق: وضضع إطار للتتححلييییلل والعمملل       -

 الدييیین كممعتتقدات وقييییم -

 الدييیین كقادة وأتتبباع -

 الدييیین: كممؤسسسسات اججتتمماعييییة وششببكات -

 الدييیین كهوييییة -

 تتححّدييییات طرف ثثالث دييیینني - 

 األصصولييییة -  

 لححةالوقاييییة والممصصا -  

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 .ييییاننييییس ببسسييییمموببولوس٬، و آنندرييییا ببارتتولي٬، فّض الننزاع وححقوق اإلننسسان .25
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 :لخخاممس والعششرونالفصصلل ا

 التتطّور التتارييییخخي لممذاهب ححقوق اإلننسسان  -  

 اإلعالن العالممي لححقوق اإلننسسان ببصصفتته تتطّورًا ممعاصصراً  - 

 ححاالت الفهم الححالييییة لححقوق اإلننسسان  - 

 ط ببييیین فّض الننزاع وححقوق اإلننسسان التترابب - 

 فّض الننزاع وححقوق اإلننسسان ممججاليْ ممنناهج ممخختتلفة ببييیین  - 

 ححقوق اإلننسسان وفّض الننزاع ممججالْي التتآزر ببييیین  - 

 ححظر اإلببادة الججمماعييییة       -

 خخاتتممة -

 
 تتطببييییقييییة ننمماذج: 6 الججزء
 ججارسسون ييییتوججانن كولممان٬، سسوزان راييییدر٬، إلييیینورششة تتعلييییم ممهارات ححلّل الننزاع٬،  .26

 :لسسادس والعششرونالفصصلل ا

 رؤى ممن الممممارسسة  -  

 لممححة تتصصممييییم ورششة كولممان راييییدر       -

 أهداف ورششة العمملل والتترببييییة       -

 أهداف الممعرفة -

 أهداف الممهارات -

 أهداف الممواقف -

 ورششة الوححدات السسببع  - 
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 الوححدة األولى: ننظرة عامّمة ححولل الننزاع -

 اصصر الممفاوضضةالوححدة الثثاننييییة: عنن -

 سسلوكييیّیات اتتصصالييییة –الوححدة الثثالثثة  -

 الوححدة الراببعة: ممراححلل التتفاوض -

 الوححدة الخخاممسسة: الثثقافة والننزاع -

 الوححدة السسادسسة: التتعامملل ممع الغضضب وأححاسسييییس أخخرى -

 الوححدة السساببعة: ممقّدممة في الوسساطة -

 خخاتتممة -

 الححاششييییة -

 إييییلييیین راييییدر -

 سسوزان كولممان -

 سسونججاننييییت ججر  -

 ممالححظات -

 الممراججع -
 

 
 ببننكر ببنندييییكت ببارببرا  ٬،ممججمموعات الكببييییرةلإدارة الصصراع ممن خخاللل أسسالييییب ا .27

 :لسساببع والعششرونالفصصلل ا

 لييییب تتدخّخلل الممججمموعات الكببرى؟امما هي أسس  -  

 ثثالثثة أننواع ممن أسسالييییب الممججمموعة الكببرى  - 

 األسسالييییب التتي تتخخلق الممسستتقببلل -
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 أسسالييییب تتخخطييییط العمملل -

 أسسالييییب الننقاش وصصننع القرار -

 تتثثببييییت ننمماذج تتعاون ججدييییدة -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 ببييییرك وارننر ٬،الممننّظممات في الننزاع  .28

 :لثثاممن والعششرونالفصصلل ا

 الششخخصصي/الفردي  -  

 الششخخصصييییة العالقات  - 

 التتاببع-الممرؤوس والزعييییم-الرئئييییس -

 الننّد للنندّ  -

 ببييیین الممججمموعات -

 ن الممججمموعاتفّض الننزاع ببييیی       -

 القضضييییة الممثثالل       -

 قببلل االججتتمماع -

 االججتتمماع خخارج المموقع -

 الممتتاببعة -

 مملخّخص -

 اسستتننتتاج       - 
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 ببييیین الممننظممات -

 خخاتتممة -

 الممراججع -
 

 
 ججدولل أعممالل للببححوث: 7 الججزء
ه الننزاع دراسسة في الببححثثييیّیة الججواننب ببعض .29  .ببروييییت. ج دييیین ٬، وفضضِّ

 :لتتاسسع والعششرونالفصصلل ا

 أصصولل الننزاع  -  

 الححرممان الننسسببي -

 ححششد الممججمموعة -

 الخخييییار اإلسستتراتتييییججي       -

 التتصصعييیید       -

 التتصصعييیید أححادّي الججاننب -

 اإلججراءات التتي ييییننطوي علييییها التتصصعييیید ثثننائئّي الججاننب -

 الششروط التتي تتششجّجع على التتصصعييیید ثثننائئّي الججاننب -

 الوسساطة - 

 عّدة وسسطاء -

 ن للوسساطةتتوجّجهات الممننافسسييیی -

 الوسساطة الممششروطة -

 االسستتعداد لفّض الننزاع -

 خخاتتممة -
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 الممراججع -
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 الفصصلل األولل
 

 التتعاون والتتننافس
 
 

 ممورتتن دوييییتتش
 
 

 
ممننذ ممّدة قصصييییرة٬، وفي ححدييییقة ممننزلل صصدييییق٬، كان اببنني ذو الخخممسسة أعوام ييییتتننازع ممع رفييییقه على اممتتالك خخرطوم ممييییاه الري (كاننا في صصراع). 

 قي الححدييییقة. (كاننا في وضضع تتننافسسي). كلٌل ييییححاولل أن ييییننتتزع طرف الخخرطوم لننفسسه٬، وكالهمما كانناكلٌل ييییححاولل أن ييییسستتخخدممه أوالً  كييییمما ييییسس
ببعد أن وصصال الى و ييییصصرخخان. كاننا ممححببطييیین٬،  ولم ييییكن ببممقدور أيٍّ ممننهمما أن ييییسستتخخدم الخخرطوم لسسقي األزهار ببالطرييییقة التتي ييییرغب ببها. 

دهمما اآلخخر وٕاطالق الننعوت على ببعضضهمما الببعض. (كننتتييییججة لتتوججههمما ننهاييییة ممسسدودة٬، في ححرب سسححب الخخرطوم هذه٬، ببدآ في لكم أحح
 التتننافسسي هذا٬، أخخذ الننزاع ممججرًى هّداممًا ممع كلييییهمما ممححدثثا إححبباطا٬، وصصراخخا وعننفاً ً◌). 

ن ييییسستتخخدم تتخخييییلل اآلن وقائئع قصصة ممخختتلفة. تتتتكون الححدييییقة ممن ممقطعييیین رئئييییسسييییييیین٬، واححد للفاكهة واآلخخر للخخضضروات٬، وكللٌّ ممن الطفلييیین ييییود أ
خخرطوم الممييییاه أوًال. دعننا ننفتترض أننهمما ييییرييییدان ححلل ننزاعهمما هذا وّدييییا٬، (لدييییهمما تتوجّجه تتعاونني). ييییقولل أححدهمما لآلخخر: دعننا ننججري قرعة٬، 
 ننرممي قطعة ننقٍد في الهواء لننرى ممن سسييییسستتخخدم الخخرطوم أوالً . ( إججراء عادلل قد طِرح ألججلل ححلل هذا الننزاع). لقد وافق اآلخخر واقتترح أنّ 

الخخاسسر له الححق في اخختتييییار الممقطع الممفضّضلل له ممن الححدييییقة كييییمما ييییسسقييییه. كالهمما وافقا على اإلقتتراح الممقّدم. تتّم التتوصصلل الى اتتفاقييییة 
فوز. اتتفاقاتتهمما نُنّفَذْت وكال الطفلييیین ششعرا ننححو ببعضضهمما الببعض ببالسسعادة واإلرتتييییاح. هذه ننتتائئج ممعروفة لممدخخلل الننزاع -تتعاوننييییة٬، فوز

 ي أو الببنّناء.التتعاونن
كمما ييییوضضح هذا الممثثلل٬، إن كان لدى الممششاركييیین في ننزاع مما تتوجّجه تتعاونني أو ممييییلل تتننافسسي٬، فييییكون هذا ححاسسمما في تتححدييیید ممججرى الننزاع 

وننييییة أو وننتتائئججه. إّن هذا الفصصلل ييییهتتّم ببفهم العمملييییات الممتتعلقة ببالتتعاون والتتننافس وتتأثثييییراتتها٬، والعوامملل التتي تتسساهم في تتطوييییر العالقات التتعا
 التتننافسسييییة.

ممعظم الصصراعات تتقرييییببا هي ذات دوافع ممخختتلطة٬، تتححتتوي على عنناصصر ممن التتعاون وممن  ممن الممهم أن ننفهم طببييییعة التتعاون والتتننافس. ألنّ 
 التتننافس.
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 ننظرييییة التتعاون والتتننافس

 
ن و سّسعت أكثثر ممن قببلل دييییفييیید ججوننسس) وو ٬1985، 1973ب٬، 1949أ٬، 1949( وييییتتشالننظرييییة هننا قدُ قّدممت وطّورت أوال  ممن قببلل ممورتتن د

 1989ن قّدمما خخالصصة ششامملة للننظرييییة والببححث الممسسنند لها٬، إن كتتاببهمما الصصادر سسننة و ن وججوننسسو ن). ججوننسسو ن وججوننسسو ججوننسس 1989(
 ييییججب ان  ييیُیدرسسا ببتتفصصييییلل أكثثر. 2003وأطروححة عام 

مما على ببعضضهم  هداف األششخخاص الممششتتركييیین في ححللٍّ إن هذه الننظرييییة تتححتتوي على فكرتتييیین أسساسسييییتتييیین. األولى٬، تتتتعلق ببطببييییعة اعتتمماد أ
 لى طببييییعة األداء الممتّتخخذ ممن قببلل األششخخاص الممششتتركييیین في الححلل. إالببعض. والثثاننييییة٬، تتعود 

: اإلييییججاببي (ححييییث تتكون األهداف مموصصولة 1تتعرييییف ننوعييیین أسساسسييییييیین ممن اعتتمماد األهداف على ببعضضها الببعض أو مما ييییدعى ببـ" التتنناسسب" أودّ 
ببممقدار أو اححتتممالل إححراز هدف الششخخص اآلخخر). والسسلببي  أن ممقدار أو اححتتممالل إححراز هدف ششخخٍص مما ييییتتنناسسب طردييییاً  ببطرييییقة ببححييییث

مما ييییتتنناسسب عكسسييییًا ببممقدار أو اححتتممالل إححراز هدف  (ححييییث تتكون األهداف مموصصولة ببطرييییقة ببححييییث أن ممقدار أو اححتتممالل إححراز هدف ششخخصٍ 
كننت على اتتصصالل إييییججاببي ممع ششخخص آخخر٬، فإمما أن تتغرقا عنندها أو تتطفوا سسوييییة. أمّما  الششخخص اآلخخر). لوضضعها ببششكلل عاممّي ببسسييییط٬، إن

 في اإلتتصصالل السسلببي ممع اآلخخرييیین٬، فإن غرق عنندئئذ اآلخخر سستتطفو أننت٬، وٕان طفا اآلخخر فسستتغرق عنندها أننت.
ع٬، أهداف ممخختتلطة٬، لذا ممن الششائئع ممن الججييیید أن نندرك أن ببعض الححاالت هي إمّما إييییججاببييییة تتممامما أو سسلببييییة. لدى النناس٬، في أغلب األوضضا

وأخخرى ممتتنناسسببة سسلببييییًا. في هذا الججزء٬، وألسسبباب تتححلييییلييییة٬، أود ممنناقششة ححاالت  أن تتكون ببعض أهدافهم ممتتنناسسببة ممع ببعضضها الببعض إييییججاببييییاً 
ييیین ممن تتنناسسب واضضححة وغييییر ممخختتلطة (أي ححاالت سسلببييییة أو إييییججاببييییة). في الححاالت الممخختتلطة٬، فإن ننقاط القوة الننسسببييییة في كال الننوع

 األهداف ممع ببعضضها الببعض٬، كذلك تتوججههم العام ننححو ببعضضهم الببعض٬، ييییححّدد ببششكلل كببييییر طببييییعة تتطورعمملييییة الننزاع.  
وأود أن أششخّخص أييییضضًا ححالتتييیین أسساسسييییتتييیین ألداء أي فرد: "أداًء فاعال" الذي ييییطّور فرصصة الفرد للوصصولل الى الهدف٬، و"أداًء غييییر فاعلل" 

الفرد في وصصوله للهدف. (لتتببسسييییط الفكرة أكثثر٬، أود اسستتخخدام ننمموذج دييییكوتتومماس ألججلل تتوضضييییح فكرتتي األسساسسييییة.  الذي ييییعرقلل ببدوره فرصصة
وأننواع ننمموذج دييییكوتتومماس لألفعالل٬، همما ننهاييییتتا قطب  -أي العتتمماد أممر مما على آخخر-2أننا أفتترض أن أننواع ننمموذج دييییكوتتومماس للتتنناسسب

التتنناسسب وننمماذج ممن األفعالل لننرى كييییف أننهمما ييییؤثثران ممع ببعضضهمما الببعض على ثثالث عمملييییات ا االممتتداد). ببعدها أججممع ننمماذج ممن تتممسستتممر 
 ششرححها الححقا في هذا الفصصلل. هذه العمملييییات هي: الببدائئلييییة والممواقف والتتفعييییلل. أسساسسييییة٬، ننفسسييییة واججتتمماعييییة٬، والتتي سسييییتتمّ 

التتنناسسب اإلييییججاببي ببييیین هذه األهداف ييییممكن أن ييییننتتج  ا فإنّ ممتتعددة ممتتداخخلة ممع ببعضضها الببعض٬، وهكذ أهداف النناس قد تتكون ألسسببابٍ  إنّ 
ممن: أششخخاص ييییممييییلون الى ببعضضهم الببعض٬، أششخخاص ييییححصصدون ثثممر ننتتييییججة إننججازاتتهم الممششتتركة٬، الححاججة للممششاركة في المموارد والتتغلب على 

على تتححقييییق أهدافهم إال ببتتقسسييییم الممعوقات سسوييییة٬، ححمملل عضضوييییة أو هوييییة ممششتتركة ممع ممججمموعة ذات ممصصييییر ممهم ببالننسسببة لهم٬، عدم القدرة 
ممششتترك أو سسلطة مما٬،  العمملل٬، التتأثثر ببششخخصصييییة مما أو ببتتوججه ثثقافي ممعييیین٬، التتقييیید أو التتالححم ممعًا٬، ألننه نُنِظَر الييییهم ببهذه الصصورة ممن قببلل عدوٍّ 
خخاص ييییححصصلون على وغييییرها ممن العوامملل. ببالطرييییقة ننفسسها٬، قد ييییننتتج التتنناسسب السسلببي عن: أششخخاص ال ييییممييییلون لببعضضهم الببعض٬، أو أشش

 أكببر قلّل ننصصييییب الطرف اآلخخر٬، وغييییرها ممن األسسبباب. على ننصصييییبٍ  كلمما ححصصلل طرفٌ  ممببتتغاهم ببطرييییقةٍ 
 

                                                 
وويیقصد  بهھ  أأنن  هھھھناكك  عالقة  تناسبيیة  بيین    ٬،Interdependenceااعتمادد  ااألهھھھداافف  بعضهھا  على  بعض  أأوو  ما  يیسمى  تناسب  ااألهھھھداافف٬،  هھھھو  مصطلح  يیسمى  باإلنجليیزيیة     1

  ااألهھھھداافف  ووأأنن  ااألهھھھداافف  مرتبطة  ببعضهھا  االبعض  بطريیقة  تناسبيیة٬،  قد  تكونن  سلبيیة  أأوو  إإيیجابيیة.      
 

  وويیقصد  بهھ  نموذذجج  لوصف  االعالقة  االتناسبيیة  لألهھھھداافف.  االمقصودد  بكلمة  االتناسب  هھھھنا  هھھھو  ااعتمادد  أأمر  على  آآخر.     2
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بباإلضضافة الى الححالة اإلييییججاببييییة والسسلببييییة للتتنناسسب (أي العتتمماد األممور ببعضضها على ببعض)٬، فإننه ممن الججييیید أن نندرك أننه قد ييییكون هنناك 
عن ببعضضها الببعض٬، كننششاطات وممصصائئر النناس ذات العالقة التتي ال تتؤثثر على ببعضضها الببعض٬، ال  في تتنناسسب األممور أو اسستتقاللها ننقٌص 

ببششكلل ممبباششر وال ببششكلل غييییر ممبباششر. إذا كاننوا ممسستتقلييیین تتممامما أححدهم عن اآلخخر فلن ييییننششأ أي ننزاع٬، وججود أي ننزاع ييییتتضضممن ببعض أششكالل 
 التتنناسسب.

تتنناسسب في العالقة. لننفتترض أن مما تتفعله أننت أو مما ييییححدث لك له تتأثثييییر كببييییر علّي أننا٬، األكثثر ممن ذلك: التتمماثثلييییة قد تتتتواججد ببححسسب درججة ال
 ولكن ببالممقاببلل مما أفعله أننا أو مما ييییححدث لي قد ييییكون ذا تتأثثييییر ببسسييییط علييییك. أننا أكثثر اعتتممادا علييییك ممن اعتتممادك أننت علّي. في ححالةٍ 

كلييییًا علييییك. كننتتييییججة لهذه التتمماثثلييییة٬، ييییكون لك ننفوذ أعظم ممن ننفوذي أننا أقصصى٬، قد تتكون أننت ممسستتقال عنني تتممامما٬، وقد أكون أننا ممعتتممدا 
ة٬، أو رببمما ييییتتواججد في ححالة خخاصصة إذا وتتأثثييییر أكثثر ممنني في هذه العالقة. هذا الننفوذ قد ييییكون كلييییًا إذا كان التتمماثثلل مموججودًا في ححاالت عدّ 

لى العببد٬، ببييییننمما الممييییكاننييییكي الذي ييییصصلح  عطًال كهرببائئييییًا في مما كاننت التتمماثثلييییة تتححدث في ممواقف خخاصصة فقط. السسييیید له ننفوذ ممطلق ع
 سسييییارتتي٬، فننفوذه في ححالة خخاصصة فقط. 

رححت سساببقًا٬، الببدائئلييییة والممواقف والتتفعييییلل٬، هي أسساسسييییة لفهم العمملييییات االججتتمماعييییة والننفسسييییة الداخخلة في خخلق التتأثثييییرات الممفاهييییم الثثالثثة التتي طُ 
 األسساسسييییة في التتننافس والتتعاون.  

أفعالل ششخخص ييییممكن أن تترضضي ننواييییا ششخخص آخخر) هي أسساسسييییة لعمملل كلل الممؤسسسسات االججتتمماعييییة (كاألسسرة والممؤسسسسات  : (كييییف أنّ الببدائئلييییة
الصصنناعييییة والممدارس)٬، ولقطاع العمملل وألهلل التتخخصصص. مما لم تتكن أدوار األششخخاص اآلخخرييیین تتتتغييییر لصصالححك٬، سستتكون أننت كششخخص 

لييییك أن تتببنني ممسسكننك ببممفردك٬، أن تتججممع طعاممك٬، أن تتححممي ننفسسك ممن الححييییواننات الضضارة٬، وأن ممننعزلل في ججزييییرة صصححراوييییة ببممفردك. ع
تتداوي عللك وأممراضضك وتتعّود ننفسسك على طببييییعة الببييییئئة الججدييییدة وعلى كييییفييییة القييییام ببكلل هذه الممهممات هكذا ببال ممسساعدة اآلخخرييیین. كوننك 

تتأسسييییس أسسرة. إن الببدائئلييییة تتسسممح لك أن تتقببلل أدوار اآلخخرييیین في  ممللء لوححدك٬، فإننك ححتتمما ال تتسستتطييییع أن تتننججب أطفاًال وال ييییممكننك ححتتى 
 اححتتييییاججاتتك. الببدائئلييییة السسلببييییة تتتتضضممن رفضضًا فعاًال وججهدًا إلببطالل تتأثثييییرات أفعالل اآلخخر.

. خخاللل : تتششييییر إلى القاببلييییة إلى اإلسستتججاببة ببطرييییقة تتقييییييییممييییة٬، ممسستتححسسننة لممظاهر ممن ببييییئئة الممرء أو غييییر ممسستتححسسننة٬، أو ششخخصصييییةالممواقف
ة لها القدرة على اإلسستتججاببة ببطرييییقة إييییججاببييییة للممححفزات الننافعة لها٬، وببطرييییقة سسلببييییة الممخخلوقات الححييییّ  التتطور أن كللّ لننا اإلننتتقاء الطببييییعي٬، أّكد 

اض أو األححداث للممححفزات الممؤذييییة لها. إننهم ممننججذببون إييییججاببييییًا لالقتتراب والتترححييییب واالسستتييییعاب والممييییلل والتتعزييییز٬، ولغييییرها ممن األفعالل؛ لألغر 
٬، وغييییر ذلك ممن التتصصرفات السسلببييییة أو الممخخلوقات الممفييییدة. ببالممقارننة٬، هم ييییببتتعدون سسلببًا وييییتتججننببون وييییرفضضون وييییهاججممون وييییكرهون وييییننكرون

 تتججاه مما هو مُمضضر ممن أششييییاء أو ظروف ممؤذييییة لهم.
ي ييییتتطور وفقه الممججهود الببششري للتتعاون والممححببة أو هذه الننزعة الفطرييییة للتتصصرف إييییججاببًا ننححو الممننفعة وسسلببًا ننححو الضضرر هي األسساس الذ

 للتتننافس والكراهييییة. 
التتوججه الننفسسي الرئئييییسسي للتتعاون ييییتتضضمّمن الممواقف اإلييییججاببييییة التتي تتقولل "ننححن هننا ألججلل ببعضضننا الببعض٬،" "ننححن ننفييیید ببعضضننا الببعض". 

ضضننا الببعض"٬، وفي ششكله الممتتطّرف "أننت هننا ألججلل ببالممقارننة ممع التتننافس٬، فإننه ييییتتضضممن المموقف السسلببي الذي ييییقولل "ننححن ننقف ضضّد ببع
 أذييییتتي". 
: ييییششييییر الى االسستتعداد لقببولل تتأثثييییراآلخخر لفعلل مما ييییرييیید اآلخخر فعله. التتفعييییلل السسلببي ييییعود إلى االسستتعداد لرفض أو إعاقة إتتممام مما التتفعييییلل

لك٬، لكن غييییر  ةعييیین اآلخخر٬، الذي أفعاله ببدورها تتكون مُمعييییننييییرييییده اآلخخرون. إن تَتتِتمّمة الببدائئلييییة هي التتفعييییلل. أي أن تتكون على اسستتعداد ألن تتُ 
ممسستتعد إلعاننة ممن تتكون أفعاله ممؤذييییة. في الححقييییقة٬، إننك تترفض أي طلب لممسساعدة اآلخخرييیین الممششتتركييیین في أفعالل ممؤذييییة٬، وٕان أممكن٬، إعاقة 

 أو التتدخخلل إلييییقاف هذه األفعالل إن ححدثثت. 
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 تتأثثييییرات التتعاون والتتننافس

 
ممع ششخخص ييییعمملل ببغييییر إتتقان٬، عدم اإلتتقان لييییس ببدييییال ألفعالل ممؤثثرة  3ن أننه٬، إن كننت على عالقة تتنناسسببييییة إييییججاببييییةتتتتكهّ  إن هذه الننظرييییة

 كننت تتننوييییها. لذا ييیُیننظر إلى عدم اإلتتقان سسلببًا. في الححقييییقة أننه عنندمما ييییششاطرك اللعب العب كرة التتننس في لعببة ثثننائئييییة (ممزدوججة) وييیَیسسمَمح
علييییك أن تتضضاعف ججهودك لتتتتججننب أن تُتصصاب ببالضَضَرر ببسسببب  خخطئئه. ممن نناححييییة أخخرى٬، إذا كاننت عالقتتك ه٬، سسهلة ضضدّ  ببتتسسججييییلل ضضرببات

دون إتتقان (أي ححييییننمما ييییخخطئ خخصصممك في لعببة التتننس الممزدوججة)٬، فإن فعلل عدم اسسببييییة سسلببييییة٬، والششخخص اآلخخر ييییعمملل ممن ممع اآلخخر ذات تتنن
وييیُیرى على أننه فعلل إييییججاببي أو قييیّیم. والعكس صصححييییح ببالننسسببة لألفعالل الممؤثثرة. إن  اإلتتقان لخخصصممك ييییكون ببالممقاببلل فعًال ممفييییدًا ببالننسسببة لك٬،

أفعالل الخخصصم الممؤثثرة لييییسست ببدائئلييییة ألفعالك٬، وهي تتقييیّیم سسلببًا. إن زممييییلل اللعب في الفرييییق ييییسستتطييییع أن ييییششمملك ضضممن الفرييییق كييییمما تتعييییننه 
اقة عمملل غييییر ممتتقن ممن قببلل هذا الزممييییلل. ببالممقاببلل أننت على لتتححقييییق عمملل ممؤثثر (إييییججاببي)٬، لكن ممن الممححتتمملل أن تتححاولل تتججننب أو إع

اسستتعداد لممسساعدة خخصصم في عمملل غييییر ممتتقن٬، ولكن ممن غييییر الممححتتمملل أن ييییسستتممييییلك أو ييییدفعك خخصصممك لكي تتسساعده لتتححقييییق فعلل ممؤثثر٬، 
 والذي ييییقللل ببدوره ممن فرصصك لننوالل هدفك.

تتكهننات ححولل الببدائئلييییة والممواقف والتتفعييییلل لتتششمملل تتكهننات ححولل ممظاهر ممخختتلفة إن ننظرييییة التتعاون والتتننافس إذن تتممتتد الى تتكهننات أببعد ممن ال
للعمملييییات التتي تتححدث ببييیین األششخخاص وببييیین الششخخص وذاتته٬، وببييیین الممججمموعات والممججمموعة فييییمما ببييییننها. وهكذا إذا افتترضضننا أن تتصصرفات الفرد 

هننات التتي تتتتببع ممن الننظرييییة ننفسسها أن العالقات التتعاوننييییة (وهي في ممججمموعة هي غالببًا فعالة٬، أكثثر ممن كوننها غييییر ممتتقننة٬، فإن ممن ببييیین التتك
العالقات التتي تتكون فييییها أهداف األطراف الممتتداخخلة ممتتنناسسببة ممع ببعضضها الببعض إييییججاببييییًا) ممقارننة ممع العالقات التتننافسسييییة٬، تتظهر خخصصائئص 

 ثثر. هذه الخخصصائئص مموضضححة أدنناه:   إييییججاببييییة أك
 
فكار ييییكون ممعبّبرًا عننها. أعضضاء الممججمموعة ممننتتببهون ببعضضهم لببعض٬، ييییتتقببلون أفكار األعضضاء تتصصاالت الممؤثثرة تتكون ظاهرة. األاال -1

 اآلخخرييیین وممتتأثثرون ببها. لدييییهم صصعوببات أقلل في التتواصصلل أو في فهم ببعضضهم الببعض. 
ممع ححلولها٬، التتوّدد والممسساعدة واتتبباع أسسلوب تتقلييییلل الممعوقات خخاللل الممنناقششات. األعضضاء ييییششعرون ببرضضا أكثثر ممع الممججمموعة و  -2

وممعججببون ببممششاركات أعضضاء الممججمموعة اآلخخرييیین. بباإلضضافة لذلك٬، أعضضاء الممججمموعات الممتتعاوننة ييییرفعون ممن ششأننهم عالييییًا رغببًة 
 في كسسب اححتترام زممالئئهم٬، واللتتزامماتتهم تتججاه األعضضاء اآلخخرييیین. 

ييییة العالييییة تتكون كلها ظاهرة في الممججمموعات ه ننححو إننججاز الممهممة وججدولة الممنناقششة واإلننتتاججتتننسسييییق الججهد وتتقسسييییم العمملل والتتوججّ  -3
 الممتتعاوننة (إذا كاننت ممهممة الممججمموعة تتتتطلب اتتصصاًال ممؤثثرًا وتتعاوننًا في الججهد وتتقسسييییم العمملل أو الممششاركة في المموارد).

ء ذاتته والقييییممة الششعور في االتتفاق ممع أفكار اآلخخرييیین٬، وششعور ببالتتششاببه الممببدئئي في الممعتتقدات والقييییم٬، وكذلك الثثقة في أفكار الممر  -4
 رة في الممججمموعات الممتتعاوننة.التتي ييییعطييییها األعضضاء اآلخخرون لهذه األفكار. ججممييییع هذه الخخصصائئص ممتتوفّ 

 تتممييییييییز واححتترام اآلخخرييیین ممن خخاللل االسستتججاببة الححتتييییاججاتتهم.  -5

                                                 
مادد  ااألهھھھداافف  على  بعضهھا  االبعض  بطريیقة  إإيیجابيیة.  أأيي  أأنن  أأهھھھداافك  تتناسب  مع  أأهھھھداافف  ااآلخر  بطريیقة    إإيیجابيیة.ااعت    -عالقة  تناسبيیة  إإيیجابيیة 3 

34



أهداف اآلخخرييیین. ألن االسستتعداد لتتعزييییز قدرة اآلخخرييیین (وذلك ببتتزوييییدهم ببالممعرفة والممهارات والمموارد وغييییر ذلك) لتتححقييییق زييییادة  -6
قدرات اآلخخر تتتتعزز٬، فأننت ببدورك سستتتتقوى أييییضضًا. هذه القدرات تتكون ذات قييییممة لَك كمما هي لآلخخر أييییضضًا. ببالطرييییقة ننفسسها٬، فإن 

 اآلخخر سسييییتتقوى ممن خخاللل قوتتك وييییسستتفييیید ممن ننممو قاببلييییاتتك وقدرتتك. 
د تتعاونني٬، ممممييییزًا ششرعييییة ممصصالح كال الطرفييیین والححاججة تتححدييیید الممصصالح الممتتضضارببة ممثثًال أن تَتححللَّ ممششكلة ممتتببادلة ممن خخاللل ججه -7

إلييییججاد الححلل الممالئئم الذي ييییلبّبي اححتتييییاججات الججممييییع. هذا ييییؤدي إلى تتححدييیید ممدى الممصصالح الممتتضضارببة ببدال ممن تتوسسييییعه. والتتأثثييییر 
 على ننزعة اآلخخر لتتكون مُمننقادة لعمملييییات اإلقنناع. 

 
 ه٬، لها ننتتائئج عكسسييییة:ببالممقاببلل٬، العمملييییة التتننافسسييییة٬، كمما هو مموضضح أدننا

تتكون االتتصصاالت ضضعييییفة ححييییث أن أطراف الننزاع ييییننششدون االسستتفادة عن طرييییق تتضضلييییلل اآلخخرييیین ممن خخاللل إعطاء وعود كاذببة  -1
وتتكتتييییكات ببارعة وممعلوممات خخاطئئة. االتتصصاالت ييییتتم تتقلييییلها٬، وتتببدو كأننها دون ججدوى عنندمما ييییدركون أننهم ال ييییممكن أن ييییثثقوا ببأن 

 هم الببعض صصادقة وغننييییة بباألخخببار.االتتصصاالت ببييیین ببعضض
اإلعاقة وقلة الممسساعدة ييییؤدييییان إلى ممواقف سسلببييییة ممتتببادلة٬، وششكوك في ننواييییا أححدهم بباآلخخر. تَتصَصّور كلل طرف لآلخخر ييییممييییلل للتتركييییز  -2

 على الخخصصائئص السسلببييییة للفرد وييییتتججاهلل الججاننب اإلييییججاببي. 
دهم اآلخخر كمما لو كاننوا ممرآة عاكسسة. وٕاذا تتقاسسمموا عمملهم٬، أطراف العمملييییة غييییر قادرييیین على تتقسسييییم عمملهم٬، ييییكررون ججهود أحح -3

 فإنّنهم سسييییششعرون عنندها ببالححاججة الى التتأكد  بباسستتممرار مممّما ييییفعله اآلخخر.
 التتججرببة الممتتكررة لعدم االتتفاق والرفض النناقد لألفكار٬، ييییقلالن الثثقة ببالذات وبباآلخخرييیین أييییضضًا.  -4
 قلييییلل قوة اآلخخر. إن أي زييییادة في قوة اآلخخر تُترى على أننها تتهدييیید للذات.لى تتعزييییز قّوتتها وتتاألطراف الممتتننازعة تتننششد إ -5
لى تتكتتييییكات إالعمملييییة التتننافسسييییة تتححّفز فكرة أن الححلل للننزاع ييییججب أن ييیُیفَرض ممن قببلل أححد األطراف على اآلخخر٬، والتتي تتقود ببدورها  -6

ا الننزاع ححييییث أن كلل طرف ممن أطراف الننزاع قسسرييییة٬، كالعننف والتتهدييییدات الننفسسييییة أو الججسسدييییة. إننها تتممييییلل لتتوسسييییع ممدى قضضاييیی
ييییننششد التتفوق ببالسسلطة والششرعييییة على اآلخخر. عنندها ييییصصببح الننزاع صصراع قوة أو ممسسألة ممببدأ أخخالقي ولييییس ممقتتصصرًا ببعد على أممٍر 

دودة أقلل ممححدد٬، في وقت وممكان ممححددييیین. تتصصعييیید الننزاع ييییزييیید ممن أهممييییة دوافع الننزاع عنند الممششاركييیین٬، وقد ييییججعلل الهزييییممة الممحح
 قببوًال وأكثثر خخزييییًا ممن كارثثة ممتتببادلة تتلححق ببالطرفييیین.

 
وممع تتصصاعد الننزاع٬، فإننه ييییدييییم ننفسسه ببواسسطة عمملييییات ممثثلل العقلييییة العدائئييییة٬، وتتطلعات ححولل تتححقييییق الذات٬، والتتزاممات غييییر ممدروسسة. العقلييییة 

٬، فإن هذه العدائئييییة تتسستتممر لعدم تتوفر فرصصة للممرء كييییمما العدائئييییة تتننطوي على قطع االتتصصالل وعدم التتواصصلل ممع اآلخخر. وننتتييییججة لهذا األممر
ييییدرك أن األممر قد ييییكون ممببننييییا على سسوء فهم أو سسوء في التتقدييییر أو ححتتى لعدم تتوفر فرصصة لييییتتعلم مما إذا كان اآلخخر قد تتغييیّیر ننححو 

 األفضضلل.
تتراض خخاطئ أن اآلخخر قد فعلل أو ييییدببر تتطلعات تتححقييییق الذات هي تتلك التتي تتججعلل الممرء ييییننخخرط ببتتصصرف عدائئي تتججاه اآلخخر٬، سسببببها اف

للقييییام ببعمملل ممؤِذِ◌ِ◌ِ◌ ضضدَك. إن إفتتراضضك الخخاطىء هذا ييییصصببح ححقييییقة عنندمما ييییقودَك لالننخخراط ببسسلوك عدائئي٬، والذي ييییثثييییر ببدوره اآلخخر 
ححييییث أن تتطلعات تتصصاعد الننزاع الهدام لها الطاببع الفطري الممعروف ب"خخطأ الطرفييیین"  دييیینناممييیّیاتكييییمما ييییرد ببتتصصرف عدائئي ممعاكس ضضدَك. 

تتححقييییق الذات في كلل طرف ممن الطرفييیین تتعزز ببالتتببادلل إححداها األخخرى. كننتتييییججة لذلك٬، فإن كال الطرفييیین مُمححقان ببالتتفكييییر ببأن اآلخخر هو 

35



المُمحَحّرْض للننزاع٬، وغييییر ججدييییر ببالثثقة وححاقد. وممع ذلك٬، فإن كلل طرف ييییممييییلل إلى غض الننظر عن الدور الذي لعببه هو والطرف اآلخخر في 
 العمملييییة الممؤذييییة.     هذه

في ححالة اإللتتزاممات غييییر الممدروسسة٬، في أثثنناء الننزاع الممتتصصاعد٬، فإن األطراف ال ييییلتتزممون ببممواقف ممتتصصلببة فقط٬، ببلل إننهم قد ييییننخخرطون 
ع أو نَنششر ببطرييییقة غييییر ممدروسسة ببممواقف سسلببييییة وممفاهييییم واعتتقادات ودفاعات ضضد هججممات اآلخخر المُمتَتَوّقعة٬، وٕالى اسستتثثممارات تتؤدي إلى تتوسسييیی

 فعالييییات الننزاع إلى الخخارج. لذا٬، فإن الششخخص (أو الممججمموعة أو األمّمة)٬، أثثنناء الننزاع الممتتصصاعد٬، قد ييییتتببننى ِفكرة أن اآلخخر هو عدو ششرييییر
مُمتتييییقظًا على وييیَیعتَتقد ببأن اآلخخر مُمتَتَرببص في الخخارج كي ييیَیسستتِغلَُّه (أو ييیَیسستتغلل ممججمموعتته أو أمّمتته)٬، وذو قنناعة راسسخخة أن على الممرء أن ييییكون 

الدوام ومُمسستتعدًا أن ييییدافع عن الخخطر الذي ييیُیششكلُه اآلخخر ضِضَد ممصصالححُه الححييییوييییة٬، وكمما ييیُیوِظف وسسائئلل الدفاع عن الننفس وكذلك ييیَیقوم 
 ببممهاججممة اآلخخر. وببعد ننزاعٍ  طوييییلل األممد٬، ييییصصببح  ممن الصَصعب التتخخلي عن الححقد والضضغييییننة ونَنزع السِسالح دون الششعور ببالضضعف٬، إضضافةً 

 لى صصعوببة التتخخلي عن ششححننة الممششاعر الممرافقة لححالة التتححرك والتتييییقظ الممصصاححببة للننزاع. إ
٬، هذه األفكار أثثممرت عددا كببييییرًا ممن دراسسات األببححاث مُمششييییرًة الى أن العمملييییة 1989كمما تتّم ذكره ببالتتفصصييییلل في كتتاب ججوننسسون وججوننسسون 
ببر إننتتاج ججمماعي٬، وٕالى عالقات ششخخصصييییة أفضضلل وصصححة ننفسسييییة أفضضلل واححتترام أكثثر التتعاوننييییة (ببالممقارننة ممع العمملييییة التتننافسسييییة) تتقود الى أك

 للننفس. لقد أظهر الببححث أييییضضًا٬، أن الححلولل الببنناءة للننزاع تتننتتج أكثثر ممن خخاللل العمملييییات التتعاوننييییة ممقارننًة ممع العمملييییات التتننافسسييییة.
أهممييییة ننظرييییة وعمملييییة. والببححث ييییقتترح أَن العمملييییات الببنناءة في ححلل لفهم العمملييییات الممتتعلقة ببالننزاع٬، فإن ننتتائئج هذا الببححث األخخييییر هي ذات 

الننزاع هي ممششاببهة للعمملييییات التتعاوننييییة لححلل الممششاكلل٬، والعمملييییات الهداممة في ححلل الننزاع هي ممششاببهة للعمملييییات التتننافسسييییة. وألن بَبححثثننا 
م رؤى ممفصّصلة والتتننافس٬، فإننه ممن الواضضح أن هذه الممعرفة تتقدّ وننظرييییتتننا السساببقة مَمنَنححاننا ممعرفة ججييییدة ححولل طببييییعة العمملييییات الممتتعلقة ببالتتعاون 

ممن العمملييییات  ححولل طببييییعة العمملييییات الممدرججة٬، كعمملييییات ححلل ننزاع ببنناءة أو هّداممة. هذا الننوع ممن الممعرفة ييییسساهم في فهم وممعرفة أي ننوعٍ 
 ع: ييییؤدي إلى إظهار ننتتائئج ججييییدة أو سسييییئئة في الننزاع. وهنناك عدة طرق لتتششخخييییص ننتتائئج الننزا

عدم الرضضا ألطراف الننزاع٬، فوائئد ممادييییة وتتكالييییف٬، تتطوييییر العالقة ببييیین األطراف أو ججعلها أسسوأ٬، تتأثثييییرات على عزة الننفس والسسممعة٬، -الرضضا
وضضع تترتتييییببات ممسسببقة٬، أننواع ممن الدروس الممتتعّلممة٬، تتأثثييییرات على الطرف الثثالث (ممثثلل أطفالل العائئالت الممطلقة)٬، وغييییرها. ولهذا هنناك 

الببنناءة في ححلل الننزاع تتؤدي إلى ننتتائئج ججييییدة وفوائئد ممششتتركة ورضضا٬، وتتقّوي العالقات والرواببط وتتتترك -تتقاد أن العمملييییة التتعاوننييییةسسببب لالع
الهداممة تتؤدي إلى خخسسائئر ممادييییة وٕالى عدم رضضا٬، وتتسسيء للعالقات٬، وتتتترك تتأثثييییرات -تتأثثييییرات ننفسسييییة إييییججاببييییة... الخ. ببييییننمما العمملييییة التتننافسسييییة

خخسسارة) أو على كلل األطراف (إذا كان النناتتج -. وهذا ييییننعكس على األقلل على أححد األطراف (الخخاسسر إذا كان النناتتج رببححاً ننفسسييییة سسلببييییة
 خخسسارة). -خخسسارة

 

 الممننافسسة الببنّناءة والهّداممة
 

؛ ممننافسسة عادلة وممننظممة في الممننافسسة ييییممكن أن تتتتبباييیین ممن ممننافسسة هداممة الى ببنّناءة: مُمننافسسة غييییر عادلة وغييییر مُمننَظممة عنند الننهاييییة الهداممة
لتتي الوسسط؛ وممننافسسة ببنناءة عنند الننهاييییة اإلييییججاببييییة. في الممننافسسة الببنناءة٬، ييییكسسب كللٌّ ممن الخخاسسرييیین والراببححييیین. لذلك في ممثثالل ممبباراة التتننس ا

ممارس ببعض الممهارات٬، تتأخخذ ششكلل ممننافسسة ببنّناءة٬، فإن الفائئز ييییقدم اقتتراححات ححولل كييییفييییة تتطوييییر الخخاسسر وييییقدم فرصصة للخخاسسر لكي ييییتتعلم وييیی
وييییججعلل ممن الممبباراة تتججرببة ممممتتعة وتتسستتححق العنناء لصصالح الخخاسسر. في الممننافسسة الببنناءة٬، ييییرى الفائئزون فييییها أننها فرصصة لججعلل الخخاسسرييیین 

 أفضضلل ححاًال (لتتطوييییرهم) أو أن ال ييییصصببححوا على األقلل أسسوأ مممما كاننوا قببلل الممننافسسة.
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لل الببنّناء والممنناظرة التتننافسسييییة٬، هي أننه في األولل٬، النناس ييیینناقششون اخختتالفاتتهم ببقصصد تتوضضييییححها دئئييییسسي٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، ببييیین الججالفرق الر 
الننظر عن الششخخص الذي طرححها (اننظر الفصصلل الثثالث  وممححاولة إييییججاد الححلل الذي ييییججممع أفضضلل األفكار التتي تتننببثثق أثثنناء الننقاش٬، ببغّض 

فييیین ييییكسسب ححييییث أن كلل طرف ممن األطراف ييییصصلل أثثنناء الننقاش إلى ببصصييییرة ألججلل ششرح أوسسع). ال ييییوججد هنناك راببح أو خخاسسر٬، فكال الطر 
لل الببنناء هو عمملييییة ممواججهة االخختتالفات الممححتتوممة التتي ييییححمملها النناس٬، ببصصورة ألممر الممطروح أسساسسًا للججدلل. الججدأعممق وٕالى رؤييییة أغننى ل

لننظر وفي الممعرفة وفي رؤييییة العالم كممصصادر قييیّیممة. ببنناءة عنند التتفاعلل التتعاونني٬، إذ أننها تتعتتببر االخختتالفات في الفهم وفي وججهات ا
فة ببالممقاببلل٬، فإننه ييییوججد راببح وخخاسسر في الممببارييییات أو الممنناظرات التتننافسسييییة. الفرييییق الممصصنّنف على أننه ييییمملك أفضضلل األفكار والممهارات والممعر 

ييیَیخخسسر. الممننافسسة تتقييیّیم وتتصصننف  ججودة٬، فإننه ممببدئئييییاً وغييییرها ممن الممقوممات٬، فإننه ييیَیرببح ممببدئئييییًا. ببييییننمما اآلخخر الممصصنّنف على أننه أقلل ممسستتوى أو 
 ة ممعييییننة ببدًال ممن أن تتوحّحد ممسساهمماتتهم الممخختتلفة.النناس  ببنناًء على قدرتتهم في إننججاز ممهممّ 

كتتسساب اخخاللل الننقاط٬، التتي أكّدتتها في هذا الفصصلل٬، ال أقصصد اإلييییححاء ببأن الممننافسسة ال تتقّدم أييییَة فوائئد. الممننافسسة هي ججزء ممن الححييییاة الييییوممييییة. 
أممرًا الممهارات الضضرورييییة للممننافسسة الفّعالة قد ييیُیعتتببر أممرًا ذا قييییممة ممهممة. بباإلضضافة إلى أن الممننافسسة في سسييییاق تتعاونني ومَمرح ييییممكن أن ييییكون 
أو  ممممتتعًا. إننها تُتممّكن الممرء ممن أخخذ أدوار وممن اخختتببار درامما عاطفييییة رممزييییة في إطار غييییر ججاد. هذه الدرامما قد تتكون ممرتتببطة ببالننصصر

 ببالهزييییممة٬، ببالححييییاة أو ببالمموت٬، ببالقدرة أو ببالعججز٬، وببالسسييییطرة أو الخخضضوع. إن هذه األدوار الدراممييییة تتححمملل ججذورًا ششخخصصييییة وثثقافييییة عممييییقة.
وبباإلضضافة إلى هذا٬، فالممننافسسة هي ممييییكاننييییكييییة اججتتمماعييییة ممفييییدة الخختتييییار أولئئك األششخخاص األكثثر قدرة على أداء الننششاطات الممتتعلقة في 

ممعييییاري لقييییاس األداء٬، فإن األداء الننسسببي للطالب ييیُیننتتج ممقييییاسسًا  -فسسة. األكثثر ممن هذا٬، أنّنه عنندمما ال ييییوججد هدف أو قاعدة ذات ممرججعالممننا
غييییر ممتتقن. وممع ذلك٬، فإن ممششاكلل ججادة تترافق الممننافسسة عنندمما ال تتححدث الممننافسسة في سسييییاق تتعاونني٬، أو إذا كاننت غييییر ممننّظممة ببصصورة 

 ٬، لششرح الممننافسسة المُمننظممة).388-٬377، الصصفححة ٬1973، ييییتتشلة. (اننظر دو فعالة ببقواننييیین عاد
 

 الممببادرة في التتعاون والتتننافس
 

إذا كاننت عمملييییات التتعاون والتتننافس لها تتأثثييییرات ممهممة في ححلل الننزاع٬، فهذا ييییقود الى السسؤالل التتالي: مماالذي ييییدفع لننششوء أو ظهور إححدى 
) في ممححاولة إلييییججاد الججواب. ننتتائئج دراسساتتننا الممتتعددة تتصصب 1973 ة (دوييییتتش٬،قد قممننا ببببححوث كثثييییر هذه العمملييییات (التتننافس أو التتعاون)؟. ل

 ييییتتشفي ننمموذج ببدأت أننا ششخخصصييییا ببالتتممسسك ببه ششييییئئا فششييییئئًا. هذه الننتتائئج تتببدو قاببلة للتتفسسييییر ممن خخاللل افتتراض وصصفتته ببججرأة " قاننون دو 
 الببسسييییط أو الخخام للعالقات االججتتمماعييییة": 

 العمملييییات الممممييییزة الممسستتثثارة ممن ِقبَبلل ننوع ممعييیین ممن العالقات االججتتمماعييییة٬، تتممييییلل أييییضضًا إلثثارة ذلك الننوع ممن العالقات االججتتمماعييییة.""الننتتائئج و 
وهكذا٬، فإن التتعاون ييییححدث وييییتتم تتفعييییله ببواسسطة إدراك التتششاببه في العقائئد والممواقف٬، واالسستتعداد للممسساعدة واالننفتتاح والتتواصصلل والثثقة٬، 

الودييییة٬، والححسساسسييییة ننححو الممصصالح الممششتتركة وعدم التتأكييیید على الممصصالح الممتتضضارببة٬، والتتوججه ننححو تتعزييییز السسلطة الممششتتركة ببدال والممواقف 
٬، فإن التتننافس ييییححدث وييییتتم تتفعييییله ببواسسطة اسستتخخدام تتكتتييییكات وأسسالييییب اإلكراه والتتهدييیید السسلطة.....الخ. وببالطرييییقة ننفسسهاممن االخختتالف على 
الت لتتعزييییز االخختتالفات ححولل السسلطة ببييیین الطرف الواححد واآلخخر٬، وتتواصصلل ضضعييییف٬، وتتقلييییلل في الوعي ححولل القييییم أو الخخداع٬، وممححاو 

الممتتششاببهة٬، والححسساسسييییة الزائئدة فييییمما ييییخخّص الممصصالح الممتتضضارببة٬، وششكوك وممواقف عدائئييییة٬، والتتركييییز على أهممييییة قضضاييییا الننزاع وححججممها 
 وصصالببتتها...الخ. 

ششخخص ممعرفة ممننتتظممة ببننتتائئج العمملييییات التتعاوننييییة والتتننافسسييییة٬، فسستتكون له ممعرفة ممننتتظممة ببالظروف التتي تتؤدي إلى أخخرى٬، إذا كان لل ببكلمماتٍ 
هي ننششوء هذه العمملييییات٬، وببالننتتييییججة ممعرفة ببالظروف التتي تتؤثثر على ججعلل ممسسار الننزاع  ببنّناًء أو هّداممًا. ننظرييییتتي السساببقة للتتعاون والتتننافس 
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وننييییة والتتننافسسييییة. لذلك٬، فإنّنننا ننعلم ممن قاننون العالقات االججتتمماعييییة الببسسييییط أن هذه الننظرييییة تتسسّلط الضضوء على ننظرييییة تتأثثييییرات العمملييییات التتعا
 الظروف التتي تتؤدي إلى ننششوء العمملييییات التتعاوننييییة والتتننافسسييییة. 

ي ننمموذج ججييیینني ببدًال ممن  كوننها ححقًا٬، إن هذا القاننون ببسسييییط. إننه ييییعبّبر عن تتششاببه سسطححي ببييیین الننتتائئج واألسسبباب٬، وأن العالقات األسساسسييییة ه
 ننمموذججًا ظاهرييییًا. التتأثثييییرات السسطححييییة للتتعاون والتتننافس نناتتججة عن: ننوع ضضممنني ممن التتنناسسب (اإلييییججاببي أو السسلببي) في العالقات ببييیین طرفٍ 

ييییة والممواقف والتتفعييییلل)٬، الننفسسييییة األسساسسييییة الممتتعلقة ببالننظرييییة (الببدائئل-وآخخر٬، ننوع الفعلل (الممؤثثر أو غييییر الممتتقن)٬، العمملييییات االججتتمماعييییة
ي والوسسط الثثقافي أو االججتتمماعي والسسييییاق الظرفي التتي ييییتتّم خخاللها التتعببييییر عن هذه العمملييییات. لذلك٬، فإن كييییفييییة التتعببييییر عن مموقف إييییججاببي ف

الممرء لن ييییعبّبر  اضضًا أنّ عالقة تتنناسسببييییة فّعالة واييییججاببييییة ييییتتوقف على مما هو ممالئئم للوسسط الثثقافي واالججتتمماعي والسسييییاق الظرفي؛ هذا ييییعنني افتتر 
 ببطرييییقة قد تتكون ممخخزييییة أو ممححرججة  للطرف اآلخخر أو ممن الممححتتمملل أن تتُفَهم ببطرييییقة سسلببييییة.   

ة وببطرييییقة ممششاببهة٬، فاعلييییة أي تتأثثييییر ممثثالي للتتعاون أو للتتننافس كظرف ممسساعد لتتححفييییز وٕاننششاء العمملييییة التتعاوننييییة أو التتننافسسييییة هي لييییسست ننتتييییجج
ججة فعلل ذي طراز عرقي٬، ولكن ذو طراز ججييیینني. لهذا فإن في أغلب األوسساط والسسييییاقات االججتتمماعييییة تتكون عالقة تتنناسسببييییة٬، أو ننتتييیی

التتششاببهات المملححوظة في القييییم األسساسسييییة ممؤششرًا إلى إممكاننييییة التتواصصلل اإلييییججاببي ببييیین الفرد واآلخخر. ممع ذلك٬، فإننه ممن الممححتتمملل أن ننججد 
ممننا ألن ييییدرك ببأن التتششاببهات في القييییم ييییضضطرننا إلى اببتتغاء ششيء قلييییلل  ييییقود كلل واححدٍ أننفسسننا ممرتتببطييیین سسلببييییا ببببعضضننا الببعض٬، في سسييییاق 

 الوفرة (ششححييییح) وممتتوفر عنند أححدننا فقط. كذلك ممن الببادي أننه ببالرغم ممن أن التتهدييییدات غالببًا مما تتُفهم ببطرييییقة تتششييییر إلى تتراببط سسلببي٬، فإن
الننسسببة لك٬، أو ييییججعلك تتششعر أن ممن الممفروض علييییك أن تتفعله٬، هو عرضضة أي تتهدييیید ييییفهم على أننه ييییننوي إلى ججببرك على فعلل ششيء ججييیید بب

 ألن ييییكون ممؤششرًا لتتراببط إييییججاببي. 
ببالرغم ممن أن القاننون غييییر ممتتقن٬، فإن اننطبباعي عننه أننه صصححييییح ممننطقييییًا. الننمماذج الظاهرييییة تتششييییر عادًة إلى الننمماذج الججييییننييییة الممننطوييییة 

د وييییوججز ممدى واسسعًا ممن الظواهر الننفسسييییة اإلججتتمماعييییة. التتأثثييییرات الننمموذججييییة لعالقة مما تتممييییلل خخلفها. األكثثر ممن هذا٬، إننه ممببدأ أسساسسي ييییوححّ 
ببييییلل الى تتفعييییلل تتلك العالقة٬، وببالممثثلل ييییببدو أن أييییًا ممن التتاثثييییرات الننمموذججييییة لعالقة مما تتعمملل على تتفعييییلل التتأثثييییرات الننمموذججييییة األخخرى. على سس

ة التتعاوننييییة ييییوججد: ممواقف إييییججاببييییة٬، إدراك التتششاببهات٬، اتتصصاالت ممفتتوححة٬، وتتوججه ننححو تتعزييییز الممثثالل٬، ممن ببييیین التتأثثييییرات الننمموذججييییة للعالق
ممتتببادلل للطرفييیین. ييییسستتطييییع الممرء أن ييییججممع الكثثييییر ممن الننصصوص عن ححتتممييییات الممواقف اإلييییججاببييییة والسسلببييییة فييییمما ييییتتعلق ببالتتأثثييییرات األخخرى 

٬، فإّن لممفتتوححة...والخ. وببالطرييییقة ننفسسهاة تتننتتج عن ممفاهييییم التتششاببه٬، واالتتصصاالت االممرتتببطة ببالتتعاون والتتننافس. لذلك٬، فإن الممواقف اإلييییججاببييیی
ة العدييیید ممن ححتتممييییات االتتصصاالت الفعالة ييییممكن أنُ تتعزى للتتأثثييییرات الننمموذججييییة األخخرى للتتعاون أو التتننافس ممثثلل الممواقف اإلييییججاببييییة والممششارك

 ببالسسلطة. 
 

 مموججز ننظرييییة ححلل الننزاع
 

وي عمملييییة ححلل الننزاع الببنناءة ممع عمملييییة تتعاوننييییة وفعالة لححلّل الممششاكلل٬، والتتي ييییكون فييییها الننزاع ممششكلة ممششتتركة لتُتححلل بباخختتصصار٬، الننظرييییة تتسسا
أو ببطرييییقة تتعاوننييییة. إننها أييییضضا تتسساوي عمملييییة ححلل الننزاع الهداممة ممع العمملييییة التتننافسسييییة٬، والتتي ييییكون فييییها أطراف الننزاع ممننخخرطييیین في ممننافسسة 

فوز وممن ييییخخسسر. عادة ننتتييییججة الصصراع تتكون الخخسسارة لكال الطرفييیین. تتششييییر الننظرييییة أييییضضا إلى أن عمملييییة ححلل الننزاع صصراع لتتححدييیید ممن الذي ييیی
الببنناءة مُمعززة ببالننتتائئج الننمموذججييییة للتتعاون. ننظرييییة التتعاون والتتننافس الممذكورة في ببداييییة هذا الفصصلل هي ننظرييییة ححولل تتأثثييییرات  -التتعاوننييییة

 د صصححتتها ججييییدًا٬، وهي تتعطي رؤى ححولل الظروف التتي تتسساعد على إننششاء العمملييییة الببنناءة أو الهداممة. التتعاون والتتننافس والتتي تتم تتأكييیی
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عات الننظرييییة ال ييییممكن أن تتكون كدلييییلل طببخ للنناششطييیین في ممججالل ححلل الننزاع. ببلل إننها تتقدم إطارًا فكرييییًا عقالننييییًا عاممًا لفهم مما ييییححدث في الننزا
فة لذلك٬، إننه لفهم التتدخخلل في  ننزاع ممعييیین٬، ييییتتطلب ممعرفة ححولل أطراف الننزاع٬، سسييییاقاتتهم وكييییفييییة التتدخخلل فييییها (التتعامملل ممعها). إضضا

 اإلججتتمماعييییة٬، آممالهم٬، تتوججهاتتهم في الننزاع٬، وأعرافهم أو ممعاييییييییرهم اإلججتتمماعييییة ....الخ. 
أهممييییة أسساسسييییة٬، إال أننها تتششكلل عاممًال واححدًا فقط  ييییؤثثر على ممججرى الننزاع. الفصصولل األخخرى  التتننافس ذات -ببالرغم ممن أن ننظرييییة التتعاون

ة لممججمموعة٬، واإلدراك والممعرفة في هذا الكتتاب تتُفصّصلل ببعضضًا ممن الممكوننات األخخرى التتي تتؤثثر على الننزاع٬، ممثثلل: القوة والتتأثثييییر٬، وححلل الممششكل
٬، والششخخصصييییة. على المُمممارس أن ييییّطور فسسييییفسساء ممن الننظرييییات الممنناسسببة لححالة أو ششأن ممعييیین ججتتمماعييییة٬، واإلببداع٬، والننزاع الننفسسي الداخخلياال

ببدال ممن االعتتمماد على ننظرييییة واححدة فقط. األعراض أو الصصعوببات في ححالة ممعييییننة قد تتتتطلب التتركييییز على المموضضوع الننظري الممتتعلق 
 ششكلة وممدى الححاججة لها. ببالقوة ممثثال٬، ببييییننمما قد تتتتطلب في ححالة أخخرى التتركييییز على ححلل المم

 
 ممضضاممييیین هذه الننظرييییة لفهم الننزاع

 
ييییوججد ششيء عمملي للغاييییة كوججود  ٬، عالم ننفسسانني ممعروف اعتتاد أن ييییخخببر تتالممييییذه٬، وكننت أننا واححدًا ممننهم٬، أننه "الKurt Lewin رت لييییوييیینييییك

 تتي إلى فائئدة هذه األفكار في ممواقف الننزاع.ممت ححتتى اآلن األفكار األسساسسييییة للننظرييییة الججييییدة٬، وسسأششييییر فييییمما ييییأننظرييییة ججييییدة." لقد قدّ 
 ه التتعاوننيأهممييییة التتوججّ 

ببنّناء٬، ببييییننمما  لى ححللٍّ إرببح لححلل الننزاع ييییسساعد ببششكلل كببييییر على الوصصولل -التتننافس هي أن ممدخخلل رببح-إن أهم ممضضاممييیین ننظرييییة التتعاون
رببح إذا كان لدييییك دعم اججتتمماعي -ى ممدخخلل رببحخخسسارة ييییقللل ممن ذلك. ممن السسهلل تتطوييییر أو الممححافظة عل-الممدخخلل التتننافسسي أو ممدخخلل رببح

 له. الدعم االججتتمماعي قد ييییأتتي ممن األصصدقاء٬، ممن زممالء العمملل٬، وأصصححاب العمملل٬، واإلعالم أو ممن أفراد ممججتتممعك. 
ت رببح في ببييییئئة عدائئييییة٬، أن تتكون ججزءًا ممن ششببكة ممن النناس٬، أو عضضوًا في ججمماعات ذات تتوججها-ممن القَّييییم٬، ححتتى ييییكون هنناك مموقف رببح

 ممششاببهة٬، والتتي تتسستتطييییع ممّدك ببالدعم االججتتمماعي. إننه ممن الممهم أييییضضًا تتطوييییر الممهارات والقدرات الششخخصصييییة الممفييییدة لممواكببة التتييییار. 
ن إذا كننت ممدييییرًا في ننظام ممعييیین (على سسببييییلل الممثثالل: ممدييییرًا في ممدرسسة٬، الممدييییر التتننفييییذي في ششركة٬، أو أببًا في اسسرة)٬، ممن الججدييییر أن تتدرك أ

رببح. إننه ييییتتضضممن أييییضضا -أسساسسي في الننظام ييییتتضضممن أكثثر ممن ممججرد تتعلييییم الطالب٬، والمموظفييیین٬، أو األطفالل٬، أن ييییتتببننوا ممببدأ رببح أي تتغييییر
-تتثثقييییف ننفسسك واألششخخاص األسساسسييییييیین في الننظام ممثثلل الممششرفييیین٬، والمموظفييیین٬، والممعلممييیین واآلبباء ححتتى تتكون أفعالهم تتعكس وتتدعم ممببدأ رببح

ييییتتطلب دائئممًا تتغييییييییرًا أسساسسييییًا في الهييییكلييییة التتححفييییزييییة ححتتى تتكون  الممكافآت٬، والرواتتب٬، والدرججات والعالوات ...الخ رببح. بباإلضضافة لذلك٬، إننه 
 رببح ببييیین األششخخاص في الننظام. -ممن الممححفزات المموججودة في الننظام٬، ال تتعزز عالقة أو ممببدأ فوز

 
 إعادة التتششكييییلل

تتعاوننييییة٬، والتتي هي ممتتعلقة ببالممدخخلل الببنناء لححلل الننزاع. إن فححوى هذه العمملييییة هو إعادة ثثانني أححد أهم ممضضاممييیین الننظرييییة له عالقة ببالعمملييییة ال
وضضع الننزاع (أو الننظر الييییه) ببإطار ممششكلة ممتتببادلة ييییراد إعادة ححلها٬، أو ححلها خخاللل ججهود تتعاوننييییة ممتتكاتتفة. إعادة الهييییكلة ييییسساعد في 

. التتوججه التتعاونني 4اف الممتتننازعة تتببدو ممببدئئييییًا ممتتنناسسببة سسلببًا ممع ببعضضها الببعضتتطوييییر التتوججه التتعاونني للننزاع ححتتى ولو كاننت أهداف األطر 
خخسسارة٬، ييییقود األطراف للببححث عن إججراءات عادلة لتتححدييیید ممن هو الراببح٬، وكذلك لممسساعدة الخخاسسر كييییمما ييییكسسب -لمما هو ممببدئئييییًا ننزاع رببح

                                                 
.  تناسب  ااألهھھھداافف  االسلبي  يیعني  أأنن  أأهھھھداافف  ااألططراافف  االمتناززعة  تتناسب  عكسيیا  مع  بعضهھا  االبعض  بحيیث  أأنن  تحقيیق  هھھھدفف  ططرفف  ما  2ررااجع  ااألهھھھداافف  في  االصفحة  ررقم     4

  أأوو  عدمم  تحقيیق  هھھھدفف  االطرفف  االثاني.يیكونن  على  حسابب  خساررةة  
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"إن أي ححلل ممن الححلولل الذي ييییتتم إححرازه٬، هو ممقببولل لكلل طرف  خخاللل التتعوييییض أو وسسائئلل أخخرى. إعادة الهييییكلييییة تتتتضضممن االفتتراض القائئلل
ييییخخاطببان ببعضضهمما  عنندمما ييییكون أححد أطراف الننزاع أو الطرفان ممعاً  وييییعتتببر ممننصصفًا ممن قببلل كال الطرفييیین". هذا االفتتراض ييییكون واضضححاً 

ببه وتتعتتببره ممننصصفًا٬، وافتترض ببدوري أننك  ضضييییاً الببعض ببطرييییقة ييییقولل فييییها أححدهمما لآلخخر "لن أكون راضضييییا ببأي اتتفاق مما لم تتكن أننت أييییضضا را
 تتححمملل الششعور ننفسسه. هلل افتتراضضي صصححييییح؟" 

ممججمموعة ممن الممدرسسييیین٬، أغلببهم ممن الببييییض٬، ييییصصرون ة مموقع ممححّلي لكننها تتواججه ننزاعًا. فإّن لهذا في ممثثالل الممدرسسة التتي تتّطور إججراءات إدار 
ع ممن األقسسام األكادييییممييییة الممخختتلفة عببر تتصصوييییت األغلببييییة. وممججمموعة أخخرى ممن على أن ييییتتم اننتتخخاب ممدرسسييیین للججننة التتننفييییذييییة إلدارة المموق

الممدرسسييیین٬، ممؤتتممر الممدرسسييیین السسود٬، تتطالب ببأن ييییكون في اللججننة عدة أعضضاء ممن األقلييییات األخخرى لتتممثثلل ممصصالححهم. هذا الننزاع ييییممكن أن 
ز وتتسستتججييییب لممصصالح وححاججات الهييییئئة التتدرييییسسييییة ببطرييییقة تتعزّ تتعاد صصييییاغتته كممششكلة ممششتتركة: كييییفييییة تتطوييییر إججراءات إدارة المموقع الممححلي 

ة واآلبباء والطلببة ممن الممججاممييییع األقلييییة٬، دون التتخخلي عن اإلججراءات الدييییممقراطييییة الممعتتادة التتي ييییتتّم خخاللها اننتتخخاب الممدرسسييیین للججننة إدار 
 المموقع ممن قببلل أقسساممهم الخخاصصة.  

ها في ممؤسسسسات عدييییدة أخخرى. هنناك سسببب ت ممواججهتتها وححلّ كلل ممششاببهة لها تتممّ هذه الممششكلة الممششتتركة لييییسست سسهلة الححلل٬، ولكن ممششا
أعضضاء لججننة إدارة المموقع الممننتتخخببييیین ممن قببلل أقسساممهم وممؤتتممر الممدرسسييیین السسود ييیُیعّرف الننزاع  -لتتصصدييییق أننه إذا كاننت األطراف الممتتننازعة

وا الى ححللٍّ مُمرٍض للطرفييیین. (اننظر الفصصلل الثثانني لممنناقششة ححولل على أننه ممششكلة ممتتببادلة ييییممكن ححلها ببطرييییقة تتعاوننييییة٬، فببإممكاننهم أن ييییتتوصصل
 ححلل الننزاعات وححولل مما هو ممننصصف).   

 
 ممعاييییييییر التتعاون

ببالطببع٬، فإن األطراف هم أكثثر ممييییًال للننججاح في إعادة صصييییاغة أو هييییكلة ننزاعاتتهم إلى ممششكلة ممششتتركة٬، إذا كان الممششاركون مملتتزممييیین 
أثثنناء الننزاع٬، ولهم الممهارات التتي تتسسّهلل ححصصولل تتعاون فّعالل. ممعاييییييییر السسلوك التتعاونني هي ممببدئئييییًا ببممعاييییييییر السسلوك التتعاونني ححتتى في 

ممششاببهة للتتصصرفات الممححتترممة٬، الممننطقييییة٬، الصصادقة٬، الممعززة والممححببة تتججاه األصصدقاء أو رفاق وأعضضاء ممججمموعة. ببعض هذه الممعاييییييییر٬، 
 خخصصوصصًا الممتتعلقة ببالننزاع٬، هي كالتتالي:

 
x عتتببار ممن خخاللل تتححدييیید أرضضييییة ممششتتركة وممصصالح ممششتتركة. ات في ننظر االضضع االخختتالف 
x  ّات ششخخصصييییة.عنندمما ييییكون هنناك عدم اتتفاق٬، عالج القضضاييییا واححذر ممن أن تتقوم ببتتهججمم 
x  عنندمما ييییكون هنناك عدم اتتفاق٬، ححاولل أن تتفهم وججهات ننظر اآلخخر٬، ححاولل أن تتدرك وتتششعر كييییف سستتكون األممور إذا كننت أننت

 خخر.في مموقع الطرف اآل
x .اببِن على أفكار اآلخخرييیین ممدركًا تتمماممًا قييییممهم 
x وسسييییطر على ممششاعرك واننفعاالتتك السسلببييییة لكي تتكون مموجّجهة  ننات ححلل الننزاع ببطرييییقة ببنناءة. حِحدَّ أكِّد على إييییججاببييییات اآلخخر وٕاممكا

 ييییممة اآلخخر.لى خخرق اآلخخر للممعاييییييییر التتعاوننييییة (في ححالة ححصصولل هذا األممر) أو تتكون مموججهة ننححو هز إببصصورة رئئييییسسييییة 
x  ّوممسسؤولييییة مما تتقولل وتتفعلل. اسسَع ألن تتببطلل الضضرر وكذلك  -الممقصصودة وغييییر الممقصصودة ممننها -لل ممسسؤولييییة العواقب الممؤلممةتتححمم

لْل الممسسؤولييییة وقّدم   عتتذارًا صصادقًا.اتَتحَحممَّ
x خخالص وكان ممسستتعدَا إذا آذاك اآلخخر٬، كن على اسستتعداد للممسساممححة إذا تتححممَّلل اآلخخر ممسسؤولييییة فعلل األذى٬، واذا اعتتذر ببكلل إ

 إلييییقاف األذى. اننششد الممصصالححة ببدًال ممن زرع الششقاق والببغضضة.
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x .كن ممتتججاوببًا الححتتييییاججات اآلخخر الممششروعة 
x  قوِّ اآلخخر للممسساهممة ببفعالييییة في الممججهود التتعاونني. التتممس رؤييییة اآلخخر٬، اسستتممع ببطرييییقة ممتتججاوببة٬، تتببادلل ممعهم الممعلوممات٬، وفييییمما

 الممششكلة. -لييییكون ممششاركًا فعاًال وممؤثثرًا في العمملييییة التتعاوننييییة لححلل -لضضرورةعنند ا -عدا ذلك٬، سساعد اآلخخر
x  كن صصادقًا ببصصورة صصححييییححة. أن تتكون غييییر صصادق٬، أن تتححاولل التتضضلييییلل أو الخخداع٬، هو ببالطببع اننتتهاك للممعاييییييییر التتعاوننييییة. ممع

ببعض اإلزدواججييییة وخخلييییط  ت٬، ييییوججد عادةً في ممعظم العالقا ذلك  ييییممكن أن ييییكون الممرء صصادقًا ببششكلل غييییر ححتتممي وغييییر كاٍف. إنّ 
بباألخخص إذا كاننت  -القة للتتصصدعممن األفكار والممششاعر اإلييییججاببييییة والسسلببييییة ححولل اآلخخرييیین٬، وححولل الممرء ننفسسه٬، والتتي تُتعّرض الع

ببححييییث ييییتتم رت إلى درججة عالييییة ممن اإللفة والممودة٬، دة. إال إذا كاننت العالقة قد تتطوّ تتصصاالت فاتترة٬، غييییر ممننطقييییة وغييییر ممتتججدّ اال
ء أن ييییكون إححسساس ببالضضعف لدى الممرء ننفسسه أو لدى الطرف اآلخخر. ببالننتتييییججة٬، على الممر  واششتتبباه وخخوف٬، وكللّ  ششكٍّ  ممنناقششة كللّ 

تتصصالل ببششكلل صصححييییح٬، آخخذًا ببعييیین االعتتببار وببصصورة واقعييییة عواقب مما ييییقوله الممرء أو مما ال ييییقوله٬، والححالة ممننفتتححًا وصصادقًا في اال
 القائئممة للعالقة.

x في الممججتتممع األخخالقي  إن الششخخص المُمهتَتم والممننصصف والذي ييیَیعتتبِبُر اآلخخر كعضضوٍ  -تتهد خخاللل الننزاع أن تتكون ششخخصصا خخلوقاً اجج
 ييییكون لهذا السسببب٬، ششخخصصًا ممخخّوًال للرعاييییة واإلننصصاف.  -للششخخص ننفسسه

 
في ممهاججممة اآلخخر كششخخص٬، قائئًال: ("أننت عننييیید"٬،  هنناك دائئممًا٬، أثثنناء اححتتدام الننزاع٬، ممييییلل الننتتهاك ممعاييییييییر التتعاون. على سسببييییلل الممثثالل٬، تتببدأ

"أننت أننانني"٬، "أننت غييییر ممننطقي"٬، "أننت ممتتهور"٬،" أننت تُتسسّر  ببعذاب اآلخخرييیین"٬، "أننت ممخختتلل").أدِرْك أننك عنندمما تتببدأ ببفعلل ذلك٬، علييییك أن 
إذا ببدأ اآلخخر ببفعلل األممر ننفسسه ممعك٬، عنندها تَتتتوَقف وتَتعتتذر وتتَُفسسر مما الذي جَجَعلَك غاضضببًا لدرججة تترييیید ممعها االسستتخخفاف بباآلخخر وتتججرييییححه. 

وراغببًا  قاطعه واششرح لمماذا تتقاطعه٬، وححاولل أن تتسستتأننف ممعه بباححتترام ححوارًا ممتتببادًال قائئًال: ("أننت تتطلق عليَّ ننعوتتًا"٬، وهذا مما ييییججعلنني غاضضبباً 
إلى أييییة ننتتييییججة. لننرّكز على قضضاييییا الننزاع ببييییننننا  بباالننتتقام٬، وسسرييییعًا ججدًا سسننكون في ممسساببقة إلطالق الننعوت الممتتببادلة٬، وهذا لن ييییؤدي ببننا

 وننححتترم ببعضضننا الببعض٬، إذا كننت غاضضببًا ممنني فقلل لي لمماذا. إذا كننت أننا ممخخطئئًا٬، سسأعمملل على ممعالججة األممر).
 

قوييییة. هذه إننه لممن الححكممة أنُ تتدرك أن لدييییك ولدى اآلخخر أييییضضًا ممفاتتييییح ححسساسسة أو سساخخننة٬، فممن الممححتتمملل إذا ضُضِغَطْت أن تتثثييییر ممششاعر 
الممششاعر الممثثارة قد تتكون القلق٬، الغضضب٬، الغييییظ٬، الخخوف٬، اإلكتتئئاب واإلننطواء..الخ. ممن الممهم أن تتعرف ممفاتتييییححك الححسساسسة٬، وكييییف 
سستتكون ردات فعلك عنندمما تُتضضغط هذه الممفاتتييییح٬، ححتتى تتسسييییطر أثثنناء الححدث على هذه الردات. قد تتححتتاج أححييییاننًا أن تتأخخذ قسسطًا ممن الوقت 

ممنناسسب لمما قد أثثارهم. وببالطرييییقة ننفسسها٬، إننه لممن القييیّیم أن ننعرف الممفاتتييییح الححسساسسة لآلخخر  دات فعلك العاطفييییة٬، وأن تتفكر ببردٍّ ححتتى تتضضببط ر 
 لكي ننتتججننب ضضغطها وٕاثثارة الممششاعر الممججروححة في اآلخخر.

 
 الننزاع الببنناء القييییم الكاممننة وراء ححللّ 

األسساسسييییة التتي ييییممكن للنناس٬، الذييیین هم ممننقسسممون ببعممق ببسسببب ممعتتقدات ممننطقييییة٬،  إن ممعاييییييییر التتعاون وححلل الننزاع الببنناء تتعكس ببعض القييییم
). الممعتتقد الممننطقي ييییتتضضممن إدراك وفهم القييییم والممعاييییييییر ٬39، صصفححة ٬1996، Rawls ودييییننييییة٬، وفلسسفييییة٬، وأخخالقييییة٬، أن ييییتتببننوها (راولس

ذلك هؤالء الذييیین ييییتتببننون ممذهببهم الششخخصصي) أن ييییصصادقوا علييییها وأن الممتتعلقة ببالننزاع٬، والتتي ييییممكن للنناس الذييیین ييییتتببننون ممذهببًا ممننطقييییًا آخخر (ك
ببعوها خخاللل الننزاع. لهذا٬، فإن ممنناصصري الححييییاة والخخييییار في ننزاع ححولل اإلججهاض قد ييییكون لهم رؤى ممخختتلفة ججذرييییًا٬، ولكن ييیُیتَتَوَقْع ممننهم أن ييییتتّ 

على اسستتعداد التّتبباع قييییم ممششتتركة في تتعامملهم ممع ننزاعهم كالهمما عننصصران لممعتتقدات ممننطقييییة٬، إذا كاننت عمملييییة ممراعاة كلل ممعتتقد ممننهمما 
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ييییلي  ححولل اإلججهاض. ممن ببييیین هذه القييییم: الممقاببلة ببالممثثلل (الممببادلة)٬، الممسساواة الببششرييییة٬، الممججتتممع الممششتترك٬، القاببلييییة للخخطأ٬، والالعننف. وفييییمما
 ششرٌح ممخختتصصر لهذه القييییم الممتتراببطة. 

 
أن ييییعمملل اآلخخرون لك." إن فهممي لهذا الممثثلل٬، في ضضوء تتطببييییقه  ممثثلل السسائئد "إعمملل لآلخخرييیین كمما تتودّ قة ببال: هذه القييییممة ممتتعلّ الممقاببلة ببالممثثلل

على ححالة الننزاع٬، ييییتتطلب ممن كلل طرف ممن أطراف الننزاع أن ييییعامملل اآلخخر بباإلننصصاف الذي ييییكون مُمتتَوقعًا ممن الطرف اآلخخر. هذا الممثثلل 
 الطرف اآلخخر.  ممن وٕالى  -اإلننصصاف-ييییفتترض الممقاببلة ببالممثثلل ممن اآلخخر

ف والممننهج والننتتائئج هو ممعييییاري. ححسسب مما هو ممعّرف في ثثقافة الفرد. إننه ييییظهر كييییف أن األطراف الممتتننازعة اإلننصصاف المُمتَتَوقَّع في التتصصرّ 
ون على األقلل تتججننب ننزاع هدام٬، أو أفضضلل ممن ذلك٬، إذا كاننوا ييییودون ييییججب أو ال ييییججب أن تتتتصصرف ننححو ببعضضها الببعض٬، إذا كاننوا ييییودّ 

ب لل الممسسؤولييییة هي ممقاييییييییس واسسعة االننتتششار لتتججننّ الممعاييییييییر ضضّد العننف٬، عدم االححتترام٬، الخخداع٬، وعدم تتححممّ ف تتطوييییر إدارة ببنناءة لننزاعهم.
 الننزاع الهدام.

 
عييیین عادلة وممححتترممة٬، ممع األخخذ ببي ممعامملة : هذه القييییممة تتقتتضضي أن ججممييییع الكائئننات الببششرييییة ممدعّوة ببالتتسساوي لتتلقّ الممسساواة اإلننسساننييییة

 ييییات أسساسسييییة؛ ممثثلل ححرييییة الضضممييییر والفكر والتتعببييییر٬، وكذلك الححرييییة ممن اإلكراه واإلججببار. هم للححصصولل على ححرّ عتتببار اححتتييییاججاتتهم وححقّ اال
اآلخخرييیین ممدعوون أييییضضًا للححصصولل ممننك على األممر ننفسسه. الممسساواة اإلننسساننييییة  للححصصولل على هكذا ممعامملة ممن اآلخخرييیین٬، كمما أنّ  أننت ممدعوٌّ 

الضضرورة أن ييییكون النناس في ننفس الممننزلة واإلممتتييییازات والننفوذ واالححتتييییاججات أو الغننى. لكننها تتقتتضضي أن ال تتكون هذه ال تتقتتضضي بب
 االخختتالفات ننتتائئج اننتتهاك أححد األطراف لححقوق اآلخخر. 

 
٬، وححقييییقة أن الممججتتممع : اإلدراك الممتتببادلل لححقييییقة كوننك ججزءًا ممن الممججتتممع األكببر الذي ييییود أعضضاؤه الممححافظة علييییهالممججتتممع الممششتترك

ممتتششارك ببببعض القييییم والممعاييییييییر األسساسسييییة٬، ييییوججد ضضممننًا في ححلل الننزاع الببنناء. هكذا إدراك ييییححدث ببالرغم ممن االخختتالفات الممهممة ببييیین الممرء 
 ننفسسه وببييیین اآلخخرييیین. 

 
ممصصادر عدة كطببييییعة الششهادة أو  : ممصصادر عدم االتتفاق ببييیین النناس الممتتعّقلييیین هي ممتتننوعة. إن عدم االتتفاق قد ييییننببع ممنالقاببلييییة للخخطأ

ننببع الببرهان الممقّدم٬، واألهممييییة الممعطاة ألننواع ممن الششهادة٬، والغمموض أو الضضبباببييییة في اآلداب٬، والممفاهييییم األخخرى الممتتعلقة ببالننزاع٬، كذلك ييیی
النناس قد تتكون قاببلة أييییضضا ممن االخختتالفات في القييییم األسساسسييییة ووججهات الننظر. النناس الممتتعقلون ييییفهممون أن أححكاممهم وأححكام اآلخخرييیین ممن 

 للخخطأ.
 

: هذا الممببدأ ييییتتضضممن عدم اسستتخخدام أسسالييییب اإلججببار ممن قببلك أو ممن قببلل اآلخخر للتتوصصلل إلى اتتفاقييییة أو مموافقة. هذه األسسالييییب الالعننف
ححييییاة ممتتاححة للششخخص  تتتتضضممن ممممارسسة العننف الججسسدي أو الننفسسي (اإلهاننة ممثثًال)٬، تتدممييییر المملكييییة أو الححاججات القييیّیممة٬، إلححاق األذى ببفرص

 الخ..ببييیین له٬،.اء الممرء والممقرّ (وظييییفة ممححتتمملة ممثثًال)٬، وٕالححاق األذى ببأححببّ 
 

 ممضضاممييیین إدارة الننزاع
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 في القسسم السساببق ممن الكتتاب٬، كاننت الممنناقششة ممرّكزة على الممواقف٬، الممعاييییييییر والقييییم التتي تتعّزز التتعاون. هذه ججممييییعًا أممور ممهممة٬، ولكننها
الممهارات أييییضضًا ممهممة لتتعزييییز وتتششججييییع ححلل ننزاع ببنناء. هذه هي األطروححة الممتتضضممننة في هذا الكتتاب. إن الممعرفة غييییر كافييییة. الممعرفة و 

ببالننظرييییة الممقدممة ممسسببقًا في هذا الفصصلل تتعطي إطار عمملل ممفييیید لتتننظييییم تتفكييییر الفرد ححولل العواقب االججتتمماعييییة الننفسسييییة للتتعاون والتتننافس٬، 
ها دون اآلخخر. إننها طرييییقة لتتوججييییه الممرء لممواقف لم ييییتتم ممواججهتتها ممسسببقا. إننها تتوسّسع٬، ببججاننب كذلك ححولل الظروف التتي تتؤدي إلى أححد

الننظرييییات األخخرى التتي تتممت ممنناقششتتها في هذا الكتتاب٬، ممن ممعرفة الممرء ببممدى الظروف الالزم أخخذها ببعييیین االعتتببار إذا كان ييییرغب ببتتطوييییر 
 تتطوييییر عمملييییة هّداممة.  وٕاداممة عمملييییة ببنّناءة وتتعاوننييییة لححلل الننزاع٬، ولتتججننب

ممششاكلل فعالة وتتعاوننييییة. ال ييییوججد الكثثييییر -الممهارات أييییضضًا هي ذات أهممييییة ححييییوييییة٬، إذا كان الممرء ييییرغب في أن ييییطور وييییننّفذ ببننججاح عمملييییة ححلل
ر الممفييییدة للممششاركييیین ممن الببححث الممننتتظم للممهارات الممطلوببة لححلولل الننزاع الببنناءة. هنناك٬، على مما أعتتقد٬، ثثالثثة أننواع ممن الممهارات أو األدوا

في الننزاع وللطرف الثثالث أييییضضًا٬، ممثثلل٬، الوسسطاء٬، والممصصالححييیین٬، والممسستتششارييیین أو الممعالججييیین٬، والذييیین هم ممدعوون لتتقدييییم الممسساعدة لألطراف 
ة الججمماعييییة الصصلة"٬، "ممهارات ححلل الننزاع الببنناء"٬، و"ممهارات العمملييیی-الممتتننازعة. ولقد أطلقت علييییهم٬، لتتسسهييییلل األممر٬، تتسسممييییة "ممهارات ببنناء

 وصصننع القرار".
 

أوًال٬، هنناك ممهارات مُمسستتخخدممة في ببنناء عالقات عمملل فّعالة ممع كلل طرف ممن األطراف الممتتننازعة وببييیین األطراف الممتتننازعة٬، إذا كننت أننت 
ممن ممهارات الوسسييییط٬، أو ممع اآلخخر٬، إذا كننت أننت الممششارك في العمملييییة (طرفًا ممن أطراف الننزاع). ببعض ممكوننات هذه الفئئة الواسسعة تتتتضض

ممثثلل؛ كسسر الححواججز٬، وتتقلييییلل الممخخاوف والتتوتتر والششكوك٬، والتتغلب على رفض التتفاوض٬، وتتأسسييییس هييییكلييییة أو إطار عمملل لححوار وتتفاعلل 
ممتتممدن٬، وتتعزييییز تتفاؤلل وأمملل واقعي. لهذا٬، فإننه قببلل أن تتببدأ الممفاوضضات ببييیین فردييیین أو ممججمموعتتييیین٬، ييییننظران إلى ببعضضهمما الببعض كأعداء٬، 

دًة أن ييییكون هنناك اججتتمماع أو لقاء اججتتمماعي غييییر رسسممي٬، والذي ييییتتسسننى ممن خخالله لألعداء ممعرفة ببعضضهم الببعض كببششر ممن الممفييیید عا
ييییتتششاركون ببببعض الممصصالح والقييییم الممتتششاببهة. ممهارة كسسر الححواججز وخخلق ججو آممن للتتفاعلل ببييیین األطراف األعداء هو ممفييیید لتتطوييییر خخببرات 

 لى ممفاوضضات فّعالة ححولل القضضاييییا الممتتننازع علييییها. تتفاوض أولييییة٬، والتتي غالببًا مما تتقود ا
 

ننزاع تتعاوننييییة ببييیین األطراف الممتتننازعة خخاللل ننزاعهم. هذه هي -الممججمموعة الثثاننييییة ممن الممهارات٬، تتتتعلق ببالممححافظة على أو إداممة عمملييییة ححلل
ضضممن تتححدييیید ننوع الننزاع المُمتَتَورط فييییه٬، ووضضع الممهارات المُمَرَكز علييییها عادة في السسييییاقات العمملييییة وورش عمملل ححلل الننزاع. هذه الممهارات تتتت

القضضاييییا في إطار ببححييییث ييییننظر للننزاع على أننه ممششكلة ممتتببادلة ييییراد ححلها ببصصورة تتعاوننييییة٬، وتتححتتاج إلى اسستتمماع فعالل واتتصصالل ممتتججاوب٬، وٕالى 
وتتعزييییز اآلخخر٬، واألخخذ ببوججهة التتممييییييییز ببييیین الححاججات والممواقف٬، وتتممييییييییز وٕادراك ححاججات اآلخخر وححاججاتتك الششخخصصييییة أييییضضًا٬، وتتششججييییع ودعم 

 ننظر اآلخخر٬، وتتححدييیید الممصصالح الممششتتركة وتتششاببهات أخخرى في القييییم والخخببرات٬، واالننتتبباه والتتييییقظ لالخختتالفات الثثقافييییة واححتتمماالت سسوء الفهم
ه لممخخاوف اآلخخرييیین التتي تتننششأ عن هذه االخختتالفات٬، والسسييییطرة على الغضضب٬، والتتعامملل ممع الننزاعات الصصعببة واألششخخاص الصصعببييیین٬، واالننتتببا

ولممفاتتييییححهم الححسساسسة وتتججننب ضضغطها٬، والوعي واالننتتبباه لممخخاوفك الششخخصصييییة وممفاتتييییححك الححسساسسة٬، ولمما قد ييییسسببب لك اننزعاججًا عاطفييییًا أو 
 السسييییطرة علييییها.  إسساءة َفهمَمَك إذا ضُضِغَطت هذه الممفاتتييییح٬، ححتتى تتتتمّ 

 
الممششاكلل وصصننع القرار الججمماعي. هذه تتتتضضممن ممهارات وثثييییقة -ننتتججة لححللثثالث ممججمموعة ممن الممهارات٬، ممتتعلقة ببتتطوييییر عمملييییة خخّالقة ومم

الصصلة ببالعمملل الججمماعي والقييییادة والممنناقششة الججمماعييییة الفّعالة ححولل وضضع األهداف والممعاييییييییر ممثثًال٬، ممراقببة التتقدم بباتتججاه تتححقييییق أهداف 
لححفاظ على تتججاننس واننسسججام الممججمموعة. الممججمموعة الممججمموعة٬، إظهار وتتوضضييییح وتتننسسييییق وتتلخخييییص وتتولييییف ممسساهممات ممخختتلف الممششاركييیین٬، وا
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د وتتششخّخص طببييییعة الممششكلة التتي تتواججه الممججمموعة٬، الممششكلة وصصننع القرار كتتلك الممهارات التتي: تتححدّ  -الثثالثثة تتتتضضممن أييییضضًا ممهارات لححلل
ممكننة٬، واخختتييییار الممعاييییييییر لتتقييییييییم والححصصولل على الممعلوممات الضضرورييییة والممنناسسببة لتتطوييییر ححلولل مُمححتتمَملة٬، وخخلق أو تتححدييیید عدة ححلولل ببدييییلة مم

ي الببدائئلل (ممثثًال تتأثثييییرات التتكالييییف والفوائئد االقتتصصادييییة على العالقات ببييیین األطراف الممتتننازعة وعلى الطرف الثثالث)٬، واخختتييییار الببدييییلل الذ
 ييیُیححسّسن الى أببعد ححد ننتتائئج الممعاييییييییر الممخختتارة٬، وأخخييییرًا تتننفييییذ القرار ممن خخاللل أداء صصححييییح. 

ننات الممهارات الممتتعلقة ببببنناء: ببتتدئئييیین فييییمما ييییتتعلق ببالننزاع. فالكثثييییر ممن النناس٬، ممن خخاللل تتججارب ححييییاتتهم٬، قد طّوروا ببعض ممكوّ النناس لييییسسوا ببمم
الممششاكلل. لكن٬، ممع ذلك٬، فإن ببعض النناس غييییر واعييیین الممتتالكهم لهذه الممهارات -فهم ججييیید وببنّناء لححلل الننزاع٬، عمملييییة ججمماعييییة فّعالة٬، وححلل

ة ننزاعات٬، ييییؤدي إلى داممها في الننزاع. إن ححقييییقة كون أّن كلل ششخخص كان ممننذ طفولتته ممششاركًا ييییوممًا وممششاهدًا لعدّ وال لكييییفييییة ووقت اسستتخخ
ححصصوله على ممعرفة كاممننة وتتصصورات ممسسببقة وممواقف وأننمماط ممن التتصصرف تتججاه الننزاع٬، والتتي قد تتكون قد تترسّسخخت فييییه ببعممق قببلل أي 

قة ننححو الننزاع وأننمماط السسلوك فييییه تتعكس الممهارات السسائئدة في ثثقافتتهم٬، ولكن ببعضضها تتدرييییب ممننتتظم. العدييیید ممن تتوججهات الششخخص الممسسبب
 ييییعكس الننزعات أو الممييییولل الفردييییة الممكتتسسببة عن طرييییق خخببرات فرييییدة في سسييییاق األسسرة أو الممدرسسة أو ممششاهدة التتلفزييییون وغييییرها.

كوننوا واعييیین لتتوججهاتتهم الممسسببقة للننزاع ولسسلوكهم الننمموذججي قببلل أن ييییتتممكن الطالب ممن إححراز كفاءة واضضححة في ححلل الننزاع٬، علييییهم أن ييیی
أييییضضًا. التتوعييییة والدافع قد ُطّوَرتتا ببواسسطة ننمموذج لألداء الججييیید الذي ييییسستتطييییع الطالب اسستتخخداممه كننمموذج لممقارننتته ممع سسلوكهم وٕادراكهم 

تتكررة لتتقلييیید الننمموذج. إدالء اإلفادة عن ننججاححات الممسسببق. إن قببولل وتتببنّني أفكار وسسلوكييییات ممعييییننة ييییححصصلل ننتتييییججة الممممارسسة المموجّجهة والمم
الطالب تتششكلل أو تتصصييییغ سسلوكييییاتتهم تتدرييییججييییا لتتكون ممتتطاببقة ممع الننمموذج٬، والممممارسسة الممسستتممرة لهذا التتدرييییب تتؤدي الى تتببنّني وقببولل هذه 

ييییعتتببر صصعب الححدوث وغييییر ممححتتمملل السسلوكييییات. ببممججرد أن ييییتتم تتببنّني وقببولل الننمموذج٬، فإن عودة ظهور السسلوكييییات السساببقة تتججاه الننزاع 
 ببسسببب وججود تتلممييییححات أو إششارات داخخلييییة الننححرافات سسلوك الفرد عن الننمموذج المُمتَتبَبنّنى. في لعببة التتننس٬، إذا كننت قد تتببننييییت ننمموذججًا ججييییدا 

دًا). إذا كان العببو التتننس لَلِعب٬، فإن اإلششارات الداخخلييییة سستتخخببرك إذا كننت تتننححرف عن ذلك الننمموذج (ممثثًال  إذا كننت تترممي الكرة عالييییًا جج
ضضعييییف٬، فإن التتدرييییب ييییججب أن ييییوجّجه ببطرييییقة تتججعلهم واعييیین ببهذا الششيء (أي واعييیین  الذييیین ييییتتعلممون اللعببة ببممفردهم قد تتببنّنوا ننمموذج لعبٍ 

 ببطرييییقتتهم الخخاطئئة في اللعب)٬، وتتقدييییم ننمموذج ججييیید لهم ببدًال عن األولل. كذلك الححالل ممع ششخخصصييیین في ننزاع. 
ّكَزت على التتوججهات والممعاييییييییر والقييییم والممهارات التتي تتسساعد على تتطوييییر عمملييییة ججزء واألججزاء القادممة قد ر لممنناقششة في هذا البباخختتصصار٬، إن ا

ننزاع تتعاوننييییة وببنّناءة. إن اممتتالك تتوججه تتعاونني وممعرفة ببعمملييییات الننزاع٬،  ببال الكفاءة في الممهارات٬، هو عادًة غييییر كاٍف لتتطوييییر عمملييییة -ححلل
ننزاع. وببالطرييییقة ننفسسها٬، فإن اممتتالك الممهارات هو غييییر كاٍف لتتطوييییر عمملييییة تتعاوننييییة دون وججود التتوججه والدافع التتعاونني تتعاوننييییة لححلل ال

 لتتطببييییق الممهارات٬، أو دون الممعرفة ببطرييییقة تتطببييییق الممهارات في ممخختتلف السسييییاقات االججتتمماعييییة والثثقافييییة. 
 

 ممضضاممييیین التتدرييییب
 

ق االججتتمماعي للتتعّلم٬، والسسييییاق لممقدممة في األججزاء القادممة ممن هذا الفصصلل. إننها تترّكز على: السسييییاهنناك للتتدرييییب عدة ممضضاممييیین في الممواد ا
 ججتتمماعي لتتطببييییق مما تتعّلممه الممرء٬، والممححتتوى الححقييییقي للتتدرييییب٬، والممدرب الممفّكر. اال
 

 السسييییاق اإلججتتمماعي للتتعّلم
م هو ذلك السسييییاق الذي ييییتتم فييییه التتأكييیید ببقوة على التتعاون وححلل الننزاع الننظرييییة الممطروححة في هذا الفصصلل تتقتترح أن السسييییاق اإلججتتمماعي للتتعلّ 

ي الببنّناء والججدلل الخخّالق. طرييییقة التتعلييییم الممطبّبقة ييییججب أن تتأخخذ ششكلل التتعلييییم التتعاونني٬، وأن تتكون التتفاعالت (أو الممداخخالت) الممخختتلفة ف
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كس ننمموذججًا للججدلل الخخّالق وححلل الننزاع الببنناء. السسييییاق الصصف أو في ورششة العمملل٬، ببييیین الممدرس والطلببة وببييیین الطلببة أننفسسهم٬، تتع
االججتتمماعي للتتعلييییم ييییججب أن ييییججسّسد الكالم٬، وببعمملل ذلك ييییقّدم للطلببة الخخببرات التتي تتدعم تتوججهًا تتعاوننييییًا وتتضضرب ممثثًال ببالقييییم والممعاييییييییر 

 االججتتمماعييییة للتتعاون٬، وتتقدم ننمموذججًا للممهارات الممرتتببطة ببإدارة الننزاع الببنناءة. 
 

 ييییاق اإلججتتمماعي للتتطببييییقالسس
قد ييییكون ممن الممفتترض أن العدييیید ممن السسييییاقات االججتتمماعييییة غييییر ممسستتححسسننة لتتششججييییع التتوججه التتعاونني ولتتسسخخييییر ممهارات الششخخص لححلل الننزاع 

زممالء صصَغاره ممن قببلل األصصدقاء أو الرات كهذه٬، ممن الممتتوقع أن ييییتتم اسستتالببنناء. ففي ببعض السسييییاقات اإلججتتمماعييییة٬، الششخخص الذي ييییمملك ممها
ُوييییننظر الييییه على أننه ضضعييییف٬، غييییر واثثق أو خخائئف. في سسييییاقات أخخرى٬، قد تتتُّتهم الممرأة ببكوننها غييییر مُمخخلصصة أو خخائئننة أو مُمححببة لألعداء إذا 

ننزاع ببنناءة  ييییببدو -ممششاكلل تتعاوننييییة ممع الطرف اآلخخر. وفي سسييییاقات اججتتمماعييییة غييییرها٬، اححتتممالل تتطوييییر عمملييییة ححلل-ححاولت تتطوييییر عالقة ححلل
ججتتمماعي ييییقودك ألن تتكون غييییر نناججح أو أخخرى٬، إذا كان السسييییاق اال دًا لدرججة أن الممرء ال ييییقوم ببممججرد ممححاولة لعمملل ذلك. ببكلمماتٍ ضضئئييییًال جج

 السستتخخداممها٬، سسوف تتفعلل ذلك إذا أّدى ببك هذا األممر إلى تتلّقي الدعم والننججاح.  غييییر كفؤ في تتوظييییف ممهاراتتك٬، فسستتكون غييییر ممييیّیاللٍ 
مماهر في ححلل الننزاع٬، غالببًا مما تتححتتاج إلى دعم  ججتتمماعييییة غييییر الممسستتححسسننة٬، وكششخخصٍ لسسييییاقات االقتترح أنَنك في االننقاط الممذكورة أعاله تت

ججتتمماعي كييییمما تتسستتطييییع لتتضضع ننفسسك خخارج أو فوق سسييییاقك اال اججتتمماعي٬، بباإلضضافة الى ننوعييیین آخخرييیین ممن الممهارات. أححدهمما ييییتتعلق ببممقدرتتك
 رٍ تتقرر ببوعي أن تتقاوم ششخخصصييییًا هذه التتأثثييییرات أو ال. الننوع اآلخخر ييییتتضضممن ممهارات عامملل تتغييییّ أن تتالححظ التتأثثييییرات الممننببعثثه ممننه٬، وعنندها 

الننزاع البَبنّناء ببدًال ممن أن -ممقدرة على ممسساعدة ممؤسسسسة أو ممججمموعة لييییغييیّیروا ثثقافتتهم لكي تُتسَسّهلل الثثقافة ححلل يذ ششخخصٍ  ممهارات نناججح٬، أي
التتغييییييییر الممؤسسسساتتي والثثقافي هو غالببًا ضضروري للفرد لكي ييییششعر ببححرييییة  ة إلدراك أنّ ممّ تتعييییقه. لقد ذكرُت هذه الممهارات اإلضضافييییة ألننها ممه

 التتعببييییر عن ججهده الببنّناء.  
اخختتييییارهم للتتدرييییب وأييییضضا للتتواصصلل مما ببعد التتدرييییب.  الححاججة الممششتتركة للدعم االججتتمماعي ببعد التتدرييییب الذي ححصصلل٬، لها ممضضاممييیین لممن قد تتمّ 

السسييییاق االججتتمماعي الداعم: دّرب كلل الممششاركييیین في التتدرييییب٬، دّرب كلل األششخخاص الممؤثثرييیین٬، أو دّرب  هنناك العدييیید ممن الطرق إلننششاء
ججمماعة ممن النناس ببقدٍرِ◌ِ◌ كاٍف لتتوفييییر دعم فّعالل وممتتببادلل في وججه الممقاوممة. التتواصصلل مما ببعد التتدرييییب ممع ممؤسسسسة التتدرييییب وممدرببييییها قد 

 ججواء عدائئييییة. ييییننتتج الدعم االججتتمماعي الضضروري لدعم الفرد في أ
 

 الممححتتوى الححقييییقي للتتدرييییب
ن هييییكلل التتعلييییم في ممججالل ححلل الننزاع الببنّناء. الممدرب في األججزاء السساببقة٬، لخّخصصُت مما أعتتببره ممواقف٬، ممعرفة٬، وممهارات٬، والتتي تتعادلل أو تتكوّ 

ع الطالب٬، وممالئئممًا لننزاعات الطالب المماهر ييییممأل هذا الهييییكلل ببممححتتوى ححقييییقي ببححييییث ييییكون: أسساسسييییًا وممقننعًا فكرييییًا إلششغالل اهتتممام ودواف
األكثثر ششييییوعًا واألكثثر صصعوببة٬، وممتتننّوعًا ببصصورة وافييییة في الممححتتوى والسسييییاق االججتتمماعي لتتسسهييییلل تتعممييییم وتتطببييییق التتدرييییب في ممخختتلف 

ننفتتححًا وخخّالقًا الححاالت. ولتتححقييییق هذه األهداف٬، على الممدرب أن ال ييییكون له هييییكلييییة واضضححة للتتدرييییب فقط٬، ولكن ييییججب أن ييییكون أييییضضًا مم
 ححتتى ييییسستتطييییع االسستتججاببة لححاججات الطالب ببطرييییقة فّعالة.     

 
 س الممفّكرالممتتممرّ 
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ً مفّكراً في مجال حل النزاع  لطالب وكذلك المدرب ألن یصبح كلٌّ إن أحد أھّم أھداف التعلیم في ھذا المجال ھو مساعدة ا منھما متمرسا

ھما حول إدارة النزاعات التي یختبرھا الطالب أو المدرب في إطار حل النزاع الذي یستخدمھ. البنّاء. أنا أشیر إلى نوعین من التفكیر: أحد
واآلخر حول التفكیر الذاتي، أي حول كیفیة تعاملك مع النزاعات، وھو مھم لالستمرار في التقدم، وأیضا لتجنب أن تجعلك  العادات -

في حل النزاع.  ن األمور، تتراجع إلى أنماط أقل بنّاءةالقدیمة، والقضایا الساخنة، والضغط اإلجتماعي وغیرھا م  
ً من البحث  ً مجال جدید. إنھ یمر خالل مرحلة من التطور الفكري السریع. إنھ یشھد تیاراً متدفّقا حل النزاع كمجال للدراسة ھو نسبیا

لھیكلیات) المستخدمة للتدریب في مجال حل والتطور النظري، والخبرة العملیة، والتي نأمل أن تؤدي إلى تطویر إطارات العمل (أو ا
  النزاع. الُممارس المفّكر یستطیع أن یتعلم من خالل التأمل في عملھ، وكذلك المساھمة في نمو ھذا الكیان الَمعرفي والخبرة المتزایدة.

 

اتمةخ  
 

بشكل كبیر جداً حلّھُ البنّاء. مع ذلك، فإّن من  الموضوع الرئیسي لھذا الفصل، ھو أن المدخل الَمّعرفي والبارع والتعاوني للنزاع، یسھّل
الجید إدراك أن ھناك عالقة ثنائیة بین التعاون الفّعال وحل النزاع البناء. فالعالقات التعاونیة الجیدة تسھّل إدارة بَنّاءة للنزاع، والمقدرة  -

تَُسھّل بقاء وتعمیق العالقات البنّاءة. على معالجة النزاعات المحتومة بطریقة بَنّاءة، والتي تحدُث أثناء التعاون،   
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 الفصصلل الثثانني
 

 

 العدالة والننزاع
 
 

 ممورتتن دوييییتتش
 
 
 

ه األكببر ممننه سسننًا ييییسستتولي على قطعة ححلوى الى ننزاع. األخ الصصغييییر ييییصصرخ ألن أخخإر ييییقود دائئمما و عبّبر عن ششع٬، ججمملة تتهذا لييییس عدالً 
زة ضضد أعضضاء ممن عرقها وججننسسها أو ججراءات اننتتقاء المموظفييیین ممتتححييییّ إ . طالببة وظييییفة تتششعر ببأنّ اعلييییه هوححصصلل  ن تتلك  التتيكببر ححججمما ممأ

فييییة في اكببصصورة ييییسساعد  قتتراع. زوججة تتششعر ببأن زوججها الصصننادييییق اإل ممألخخصصممه قد  ننتتخخاب ييییعتتقد ببأنّ . السسييییاسسي الخخاسسر في االتتهاقوممييیی
 لل أو تتزييیید الظلم إذا أخخذتْ رات تتقلّ لى تتغييییّ إي قد ييییؤدّ  . ننزاعٌ اً أعممالل الممننزلل الييییوممييییة. كلل هذه األممثثلة ممتتعلقة ببقضضاييییا العدالة والتتي قد تتوّلد ننزاع

 كمما في الححرب. ٬،امماً هدّ  ششكالً 
ييییححتتاج أن ييییكون ممتتطرفا  الممننتتششر والدوري. ال ٬،ضضطهاد. االضضطهاد هو اخختتببار الظلم الممتتكررالز الفارق ببييیین الظلم واه لممن الممهم أن ننممييییّ إننّ 

ن ييییكون عننييییفا (كمما في أوال  ٬،ححرممان الححق في التتصصوييییت)أو في  ٬،سستتعبباد وسسييییاسسة التتممييییييییزوممتتورطا ببالججهاز القاننونني (كمما في اال
ضضطهاد الييییوممي في ر" كييییمما ييییصصف عمملييییات االضضطهاد الممتتححضضّ ممصصطلح " اال 1999سستتببدادييییة). لقد اسستتعمملل هارفي سسننة الممججتتممعات اال

وهو ييییننتتححلل  ٬،ورمموز ٬،عادات فيو  ٬،و الممسسائئلةأسستتفهام ر" ممتتضّضمَمن في ممعاييییييییر وقواننييیین غييییر قاببلة لالضضطهاد الممتتححضضّ ححييییاة طببييییعييییة. اال
إننه ييییششييییر إلى الظلم الكببييییر والعممييییق الذي تتعاننييییه ببعض بباع تتلك القواننييیین. تتّ ججمماعييییة الالاقب و والع ٬،غطاًء ششكلييییًا لممؤسسسسات وقواننييیین

إلعالم الممججمموعات كننتتييییججة الفتتراضضات غييییر واعييییة وردود فعلل أنناس ذوي ننواييییا ححسسننة لممداخخالت اعتتييییادييییة٬، والتتي هي ممؤييیَیدة ممن ِقببلل ا
   ).41. ص .1990 ٬،واألننمماط الثثقافييییة وأييییضضا ممن ِقببلل الممعالم التتركييییببييییة لببييییروقراطييییة الممراتتب وآلييییة عمملل السسوق"( ييییوننغ

االضضطهاد التتركييییببي ال ييییممكن ننزعه ببإلغاء القواننييیین أو وضضع قواننييیین ججدييییدة. ألن االضضطهاد ييییعاد إننتتاججه دورييییا ممن خخاللل الممؤسسسسات 
لثثقافييییة األسساسسييییة. ببييییننمما الممججاممييییع الممتتممتتعة بباإلممتتييییاز هي وححدها الممسستتفييییدة ممن االضضطهاد الواقع على الممججاممييییع االقتتصصادييییة والسسييییاسسييییة وا

 األخخرى٬، ولذا فهي لها الممصصلححة في اسستتممرار الوضضع على مما هو علييییه. هم عمملييییًا ال ييییرون أو ييییفهممون أننفسسهم على أننهم أداة لالضضطهاد. 
 

48



 مما هي اششكالل الظلم؟
 

م سستتة أننواع ممن الظلم٬، التتي لها عالقة بباالضضطهاد: أطرح امماممك  
ججرائئي٬، الششعور ببالظلم٬، الظلم الججزائئي٬، التتججرد األخخالقي٬، واالسستتعممار الثثقافي.لظلم الششممولي٬، الظلم اإلا  

م٬، ييییججب لممعرفة أييییة ممججاممييییع ممن النناس ممضضطهدة٬، ومما هي أششكالل الظلم التتي تتتتعرض له٬، و لتتببييییان أي ششكلل ممن األششكالل ييییأخخذ هذا الظل
ممواضضييییع التتالييییة: راججع ششرح وفححص كلل ننوع ممن األننواع السستتة ممن الظلم. لممنناقششة أكثثر ششممولييییة للججاننب االججتتمماعي والننفسسي الممتتعلق ببال

.  1997 ٬،هتتييییلر وزممالء  
 

 أننواع الظلم
 

 في الننص األكادييییممي ححولل الظلم٬، هنناك عدة ممححاور لتتسسلييییط الضضوء علييییها. 
x الخخاصصييییة التتي تتقودك ألن تتششعر ببأننك تتححصصلل على ننتتائئج ممرضضييییة. (الطفلل ييییححصصلل على ححصصة الظلم الششممولي٬، والذي ييییتتعلق بب

 ممننصصفة ممن الححلوى التتي تتم تتوزييییعها).

x  الظلم اإلججرائئي٬، ييییتتعلق ببممعامملة ممننصصفة في صصننع وتتننفييییذ القرارات التتي تتححدد الننتتائئج. (هلل ييیُیَعامَملل السسييییاسسي ببإححتتراٍم وكراممة؟ هلل
 خخسسر االننتتخخاببات ببعدلل؟). 

x د فييییمما إذا كان الظلم تتم اخختتبباره هكذا. ( إذا كاننت الزوججة تتقوم ببأكثثر ممن ححصصتتها ور ببالظلم٬، ييییتترّكز على العوامملل التتي تتححدّ الششع
 في أعممالل الممننزلل٬، مما الذي ييییححدد مما إذا كان هذا االممر  الذي تتششعر ببه عادًال أم ال؟ 

x ييییييییر األخخالقييییة٬، وكييییفييییة إصصالح أخخالقييییات الممججتتممع الذي تتمّ الظلم الججزائئي واإلصصالححي٬، ييییتتعلق ببكييییفييییة االسستتججاببة الننتتهاك الممعا 
 اننتتهاكه. (في ححالة التتممييییييییز العننصصري اتتججاه ممتتقدم للعمملل ببسسببب ججننسسه أو عرقه). 

x  اإلقصصاء الممعننوي أو ممدى الظلم٬، ييییتتعلق ببممن هو الممتتضضممن في الممججتتممع االفتتراضضي (أو الممعننوي)٬، وممن الممعتتبَبر أننه هو
 -عامملة ممننصصفة. أننت عادة ال تتححسسب ممخخلوقات كالححششرات والقردة ضضممن ممححييییط ممججتتممعك االفتتراضضيالممسستتححق لننتتائئج عادلة ومم

أننهم  -الششواذ -وييییفتتكر ببعض ممن النناس ببممججاممييییع قوممييییات أخخرى أننهم ممهرطقون٬، أو ببأولئئك الذييیین ييییححمملون تتوججهًا ججننسسييییًا مممماثثالً 
 ححششرات طفييییلييییة لييییس لهم الححق في العدالة.

x  عنندمما تتفرض ممججمموعة ممسسييییطرة قييییمَمها٬، وقواننييییننها٬، وتتقلييییدها على ممججاممييییع تتاببعة٬، ححتتى أن أعضضاء ممن ييییححدث االسستتعممار الثثقافي
هذه الممججاممييییع الخخاضضعة ييییججدون أننفسسهم ممعّرفييیین ببواسسطة اآلخخرييیین الممسسييییطرييیین إلى درججة أن الننسساء٬، األفارقة٬، الييییهود٬، الممسسلممييیین٬، 

الممسسييییطرة التتي تتزّود ثثقافتتها ببالتتححدييیید صصورًا ننممطييییة عن هذه  الششواذ٬، الممسسننييیین٬، وغييییرهم٬، علييییهم أن ييییتتفاعلوا ممع الممججمموعة
الممججمموعات. إننهم غالببا تتححت ضضغط للتتمماششي ممع هذه األننمماط٬، وألن ييیینندممججوا ممع الصصور الننممطييییة التتي تتقدممها عننهم الممججمموعة 

 الممسسييییطرة.

 ها.سسأقوم في هذا الفصصلل ببششرح كلل ننقطة على حِحدة٬، مُمدركًا أن هنناك الكثثييییر ممن التتداخخلل ببييیینن
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 العدالة الششممولييییة
على الممسستتوى االججتتمماعي٬، لكن أييییضضا في العالقات االججتتمماعييییة فقط الححييییاة االججتتمماعييییة٬، وهي تتححدث لييییس  إن قضضاييییا العدالة الششممولييییة تتعمّ 

 الححممييییممييییة. إننها تتظهر عنندمما ييییقلل وججود ششيء ذي قييییممة ببححييییث ال ييییسستتطييییع كلل ششخخص أن ييییححصصلل على مما ييییرييیید٬، أو عنندمما ال ييییممكن تتفادي
ششيء ذي قييییممة سسلببييییة (غالء٬، أذييیّیة) ممن قببلل الججممييییع. في الممدارس٬، تتظهر هكذا أسسئئلة فييییمما ييییتتعلق ممثثال ببممن ييییلفت ننظر الممدرس٬، ممن الذي 

للممتتضضررييیین اججتتمماعييییا واقتتصصادييییا. ببصصورة   ييییححصصلل على أييییة درججات٬، وكم ممن الممواد الممدرسسييییة ييییممكن أن تتخخصصص للطلببة الممعاقييیین ججسسدييییا أو
خخلل٬، والتترقييییة٬، والفوائئد٬، والتتججهييییزات٬، واألمماكن٬، وغييییرها هي ممششاكلل ششائئعة في أمماكن وأوضضاع العمملل. كذلك٬، قضضاييییا ممششاببهة٬، تتوزييییع الد

وتتخخصصييییص ممورد طببي بباهظ الثثممن وننادر الوفرة٬، كججهاز  العدالة الششممولييییة ممتتضضممننة في العنناييییة الصصححييییة والممججالل الطببي: كييییف ييییتتم وضضع
 القلب الممييییكاننييییكي؟

ن عددًا كببييییرًا ممن الممببادئ التتي ييییممكن اسستتخخداممها في تتوزييییع الدرججات٬، والرواتتب٬، والمموارد الطببييییة الننادرة٬، وغييییرها. د األكادييییممييییو لقد ححدّ 
 ممنناقششات تتركزت على ثثالثثة ممببادئ أسساسسييییة؛ اإلننصصاف٬، الممسساواة والححاججة٬، واخختتالفاتتهم. 

ركاتتهم؛ أولئئك الذييیین ييییسساهممون أكثثر ييییججب أن ييییسستتلمموا أكثثر ممببدأ االننصصاف ييییؤكد على أن النناس ييییججب أن ييییسستتلمموا فوائئد فييییمما ييییتتنناسسب ممع ممششا
مممّمن ممششاركتتهم هي أقلل. ممببدأ الممسساواة ييییننص على أن كلل االعضضاء في ممججمموعة علييییهم أن ييییتتششاركوا تتلك الفوائئد ببالتتسساوي. ممببدأ الححاججة 

 إلييییها. ييییششييییر إلى أن الذييیین هم ببححاججة أكثثر للفائئدة ييییججب أن ييییححصصلوا على أكثثر ممن الذييیین هم أقلل ححاججة
في أي مموقف تتوزييییع خخاص٬، فإن هذه الممببادئ الثثالثثة قد تتتتضضارب. لذا٬، فإن دفع أججور ألعضضاء فرييییق عمملل وفقًا إلننتتاججهم الفردي ييییتتصصادم 
ممع دفع أججور كلل أعضضاء ممججمموعة العمملل ببالتتسساوي٬، وهذان الممببدآن قد ييییتتصصادممان ممع دفع االججور وفقًا الححتتييییاججهم (كدفع أججور أعلى 

 أششخخاصصًا أكثثر). للذييیین ييییعييییلون
 لو كان الججممييییع ممتتسساوييیین بباالننتتاج وممتتسساوييیین بباالححتتييییاج٬، عنندها فقط ال ييییوججد التتننازع ببييیین الممببادئ.

ح ببطرييییقة ممخختتلفة ببييیین األششخخاص٬، والممججاممييییع٬، والطببقات االججتتمماعييییة٬، واألييییدييییولججييییات٬، وٕالى غييییر ذلك. فعل ى ممببادئ العدالة الششممولييییة قد تُترججَّ
مماعي ممثثًال كمما في ممسستتوطننة إسسرائئييییلييییة٬، األعضضاء لدييییهم أسساسسًا األججر ننفسسه وممسستتوى الممعييییششة ننفسسها ببغض سسببييییلل الممثثالل٬، في ممججتتممع جج

الننظر عن ممدى اخختتالفهم  في إننتتاججييییة الفرد في العمملل. ببالممقاببلل٬، في الممججتتممعات االننفرادييییة٬، كمما في الوالييییات الممتتححدة٬، فإن أججر الممدييییر 
 ف ضضعف مما ييییسستتلممه عامملل واححد. العام في ممؤسسسسة رببححييییة خخاصصة قد ييییكون آال

الننزاع في ححالة الممسستتوطننات االسسرائئييییلييییة ييییظهر إذا كان االفراد ييییججدون أن ممسستتوى ممعييییششتتهم ال ييییعكس ببصصورة صصححييییححة ممسساهمماتتهم القييیّیممة 
 ممننصصفة ممن األربباح. غييییر االعتتييییادييییة للممججتتممع؛ الننزاع في ححالة الممؤسسسسة االممرييییكييییة ممححتتمملل إذا كان الُعمّمالل ييییششعرون ببأننهم ال ييییسستتلممون ننسسببة

) تتقتترح أن الممببادئ هي عادة مملححوظة في السسييییاقات االججتتمماعييییة الممخختتلفة. اإلننصصاف ييییكون ببارزًا أكثثر 1985 ٬،ييییتتشو إن ننظرييییة وببححث (د
اعي في الممواقف التتي تتكون فييییها اإلننتتاججييییة االقتتصصادييییة هي الهدف الرئئييییس؛ التتسساوي ييییكون ظاهرًا عنندمما ييییكون االننسسججام والتتججاننس االججتتمم

أو تتببنّني العالقات االججتتمماعييییة الممممتتعة هو الممببتتغى األولي؛ وممببدأ الححاججة ييییببرز في الممواقف التتي ييییكون فييییها السسعي إلى التتطور الششخخصصي 
 والرفاهييییة الششخخصصييییة هو الهدف الرئئييییس.   

سسلوب إمما أن ييییكون داعممًا للطرفييیین في أغلب األححييییان٬، تتكون األهداف الثثالثثة هاممة. في هكذا ححاالت ييییممكن أن تتطبّبق الممببادئ الثثالثثة ببأ
تتممييییييییز االخختتالفات الفردييییة في الممسساهممات وتتكرييییم  إلى(تتببادلييییًا) أو ممتتنناقضضًا ببششكلل تتببادلي. في التتطببييییق الداعم تتببادلييییًا٬، ممببدأ االننصصاف ييییقود 

األششخخاص الذييیین تتم تتكرييییممهم وهؤالء هؤالء الذييیین ييییقدممون ممسساهممات ممهممة وفرييییدة. في التتكرييییم الممتتنناغم اججتتمماعييییًا٬، ال ييییوججد فوارق ححسسد ببييیین 
الذييیین لم ييییتتم تتكرييییممهم؛ قدسسييییة الممسساواة أو القييییممة األخخالقييییة لكلل ششخخص في الممججتتممع التتعاونني هي ممؤكدة كممججتتممع ييیُیكرم الذييیین ييییقدممون له 

 الكثثييییر. ببالتتششاببه٬، فإن قييییممة الممسساواة تتججعلل كلل فرد ييییقود لممسساعدة خخاصصة لهؤالء الذييیین هم ببححاججة مماسّسة. 
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إذا كان العب كرة القدم ييییسساعد فرييییقه ببالفوز ببواسسطة قدممه المماهرة أو الششججاعة٬، هو ممكّرم ممن أعضضاء فرييییقه وممن اآلخخرييیین ببطرييییقة  لذلك٬،
َم. كوننهُ كّرم ال ييییعنني أننهم فقدوا ششييییئئًا٬، إننه لييییس مموقف ’تتججعلهم ييییششعرون ششعورًا ججييییدا ببدلل ممن أن ييییششعروا بباإلهاننة لَكوننه  خخسسارة أو  -رببحكرِّ

تتننافسسييییًا لهم. إذا ببالممقاببلل٬، كان ممببدأ اإلننصصاف ممطبّبقًا ببأسسلوب ييییقتترح أن هؤالء الذييیین اننتتخخببوا أكثثرهم أششخخاص أفضضلل٬، ولذلك فهم  مموقفاً 
 ييییسستتححقون عممومما أن ييییعامملوا ببطرييییقة أرفع٬، عنندها ييیُیَعّطلل االننسسججام واالنندمماج االججتتمماعي.

تتكون عنندها قييییممة الممششاركات الفرييییدة للفرد ممننكرة٬، عنندها تُتعطلل اإلننتتاججييییة وكذلك  إذا كان ممببدأ الممسساواة ييییقود إلى التتششاببه أو التتوححييیید٬، التتي
 التتججاننس االججتتمماعي. إننه تتوازن ححسساس ييییممييییلل غالببًا ببعييییدًا ججدًا ببإتتججاٍه واححٍد أو آخخر. 

ييییمما إذا كاننت ننتتييییججتتك هي الحُحكم أننك قد اسستتلممت ننتتييییججة ممننصصفةُ تتححدَّد لييییس ممن خخاللل أن التتوزييییع الصصححييییح للممببادئ هو ممطبّبق٬، لكن أييییضضا ف
 في تتوازن ننسسببي ممع الننتتائئج الممسستتلممة ممن قببلل أششخخاص ممثثلك في ممواقف ممششاببهة. 

 إذا كننت وزممييییلك في العمملل ممتتسساوييییييیین في اإلننتتاججييییة٬، هلل ييییسستتلم كلل ممننكمما الزييییادة ننفسسها في األججر؟
ا كان دوري إلججراء عمملييییة زراعة القلب هلل هنناك الححفلة الممقاممة ممن قببلل رئئييییس الننادي؟ إذ إلىهلل ججممييییع االعضضاء في الننادي ممدعوون 

 ييیُیعطى أولوييییة أفضضلل؟  -ششخخص آخخرـ قد ييییكون غننييییًا أو ممححسسننًا للممسستتششفى
ننظرييییة التتججرييیید الننسسببييییة تتننص على أنَّ الششعور ببالححرممان أو عدم العدالة (الظلم) ييیَیننششأ إذا كان هنناك عدم تتوازن ننسسببي: الححرممان الذاتتي 

ننه ممتتضضرر ممقارننًة بباألفراد اآلخخرييیین٬، الححرممان األخخوي ييییححصصلل إذا كان الششخخص ييییششعر أن ممججمموعتته ممتتضضررة ييییححدث إذا كان الفرد ييییششعر أ
ممقارننة ببالممججاممييییع االخخرى. الششعور ببالححرممان ييییححدث إذا كان هنناك تتبباييیین مملححوظ ببييیین مما ييییححصصلل علييییه الششخخص٬، مممما ييییرييییده٬، ومما ييییعتتقد أننه 

الششخخص ببالححرممان الممححدد ببصصورة كببييییرة٬، ببسسببب ممقارننات مماضضييییة وححاضضرة ممع  ججدييییر ببالححصصولل علييییه. الححرممان هو ننسسببي ببسسببب ششعور
 اآلخخرييیین٬، وكذلك ببواسسطة تتوقعات ممسستتقببلييییة. 

هنناك ننص مموسّسع ححولل ممححددات الخخييییار لألفراد أو الممججاممييییع االخخرى التتي ييییخختتارها الممرء لممقارننة ننفسسه ببها. هذا الننص مموسّسع ججدا كييییمما 
ششاعر الححرممان للنناس هي لييییسست ببببسساطة ننتتييییججة ظروفهم الفعلييییة؛ لكننها ممتتأثثرة ببعدد ممن الممتتغييییرات ييییلخّخص هننا٬، لكن ييییظهر ببوضضوح ببأن مم

الننسساء٬، عمّمالل ذوي الدخخلل الممننخخفض٬، األقلييییات اإلثثننييییة العرقييییة) عضضاء ممن الممججاممييییع الممتتضضررة ممثثلل (الننفسسييییة. لذلك٬، وببصصورة عكسسييییة٬، أ
ننفسسهم "ببآخخرييیین ممششاببهييیین" أممن هؤالء الذييیین هم أكثثر ححظًا٬، ألننهم ييییقارننون  ييییششعرون عادة ببححرممان أقلل مممما ييییتتصصوره الششخخص٬، وححتتى أقلل

كننسساء أخخرييییات أو ذوي الدخخلل الممننخخفض. ببالممقارننة٬، الرججالل وعمّمالل ممتتوسسطو الدخخلل٬، الذييیین لدييییهم فرصٍصًا أكثثر٬، قد ييییششعرون ننسسببييییا ببأننهم 
أكثثر في العمملل. أييییضضًا هنناك دلييییلل ببأن االسستتييییاء٬، االضضطراب كثثر ححرمماننًا ألننهم ييییقارننون أننفسسهم ببهؤالء الذييیین ييییتتممتتعون ببننججاح وتتقدم أ

لى رفع التتوقعات ببمما ييییخخص إاالججتتمماعي والتتممرد عادة مما ييییححدث ببعد فتترة ممن التتطور في الظروف السسييییاسسييییة واالقتتصصادييییة التتي تتقود 
المملححوظ ببييیین فهم الششخخص  ادة التتبباييییناالسستتححقاقات إذا كاننت ال تتتتطاببق ممع الزييییادات الواردة في فائئدة (أججر) الفرد. الننتتييییججة هي زييیی

 ححييییاننًا كثثورة رفع التتوقعات.  أهذا ييیُیششار له و سستتححقاق والفائئدة التتي تتعود علييییه؛ لال
 

 العدلل اإلججرائئي
أن الممعامملة  إلىلى تتقييییييییم عدالة الننتتائئج٬، األششخخاص ييییححكممون على عدالة اإلججراءات التتي تتححدد الننتتائئج. أدلة الببححث تتششييییر إبباإلضضافة 

لننقاش أششمملل ححولل العدالة  1988ءات الممننصصفة هي التتي تتششّكلل األهممييییة األكثثر للنناس ممن أي ننتتائئج ممننصصفة. (اننظر لييیینند وتتييییلر واإلججرا
) ممهممة لعدة أسسبباب٬، أوال في تتششججييییع افتتراض أننها تتعطي دفعًا لننتتائئج عادلة في (ننفسسييییاً  اإلججراءات الممننصصفة هي سسييییكولوججييییاً  .اإلججرائئييییة)

ي ببعض الممواقف٬، عنندمما ال ييییكون واضضححًا مماذا ييییججب أن تتكون علييییه الننتتائئج الممننصصفة٬، فاإلججراءات الممننصصفة هي الححاضضر وفي الممسستتقببلل. ف
 أفضضلل ضضممان ببأن القرار ححولل الننتتائئج صصننع ببإننصصاف.
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ممة إذا كاننت أششار الببححث إلى أن الممرء هو أقلل ممييییًال لاللتتزام ببالسسلطات٬، والممننظممات٬، والسسييییاسسات اإلججتتمماعييییة٬، والقواننييیین الححكوممييییة واألننظ
رام اإلججراءات الممتّتخخذة ممن قببلهم تُتعتتببر غييییر ممننصصفة. أييییضضًا ييییششعر النناس ببالتتأكييیید مما إذا كاننت اإلججراءات التتي ييییخخضضعون لها تُتعامملهم بباالححتت

 والكراممة التتي ييییششعرون أننهم ييییسستتححقوننها؛ إذا عومملوا ببهذه الطرييییقة٬، فإن ممن األسسهلل علييییهم أن ييییتتقببلوا الننتتائئج غييییرالممرضضييییة. 
األسسئئلة الممتتعلقة ببعدالة اإلججراءات ييییممكن ان تُتطرح ببعدة طرق. دعننا ننعتتببر على سسببييییلل الممثثالل تتقييییييییم أداء الممدّرس في الممدرسسة. ببعٌض ممن 

ذي األسسئئلة تتتتببادر فورا إلى الذهن. ممن له الكلممة أو الننييییاببة في تتححدييیید فييییمما إذا كان هكذا تتقييییييییم ضضرورييییا؟ كييییف سسييییتتم إججراء التتقييییييییم؟ ممن ال
م ببه؟ مما الذي سسييییتتم تتقييییييییممه؟ أي ننوع ممن الممعلوممات سسييییتتم ججممعها؟ كييییف تتؤكد صصالححييییة ودقة التتقييییييییم؟ كييییف سسييییتتححدد تتراببط وممصصداقييییة سسييییقو 

التتقييییييییم؟ أييییة طرق سسييییتتم تتوظييییفها لتتججننب عدم القدرة أو التتممييییييییز في ججممع وتتححلييییلل الممعلوممات؟ ممن الذي ييییححكم الممججاممييییع التتي تتننظم التتقييییييییم٬، 
ات٬، وييییقّدم التتوصصييییات٬، وييییصصننع القرارات؟ مما هي األدوار التتي ييییقوم ببها كلل ممن الممدّرسسييیین٬، اإلدارييییييیین٬، أولييییاء األممور٬، وييییسستتخخلص االسستتننتتاجج

 الطلببة٬، والممتتخخصصصصييیین ممن الخخارج في إججراءات التتقييییييییم؟ كييییف ييییتتم ححفظ أخخالقييییات واعتتببارات وكراممة العمملييییة؟ 
ججرائئييییة. ييییرغب الممرء ببإججراءات تتوّلد ممعلوممات وقرارات ممنناسسببة٬، غييییر ممتتححييیّیزة٬، ييییتتضضممن في هذه األسسئئلة ببعض القييییم الممتتعلقة ببالعدالة اإل

في العمملييییات  تتممثثييییللدقييییقة٬، ممتتوافقة٬، مموثثوق ببها٬، وججدييییرة٬، وكذلك سسلوك ممهذب٬، مُمَكّرم٬، وممححتترم خخاللل تتننفييییذ اإلججراءات. كذلك الصصوت وال
الممتتأثثرييیین ممبباششرًة ببهذه القرارات. ببالننتتييییججة٬، فاإلججراءات الممننصصفة تتؤممن والقرارات الممتتعلقة ببالتتقييییييییم تتعتتببر ممرغوببًا ببها ممن ِقببلل األششخخاص 

ممعلوممات ججييییدة السستتخخداممها في عمملييییات صصننع القرار٬، وتتؤممن فرصصة لججعلل صصوت الممتتضضررييیین ممسسمموعًا في هذه العمملييییات٬، وممعامملة ممتتفهممة 
 خخاللل تتأدييییة وتتننفييییذ العمملييییات. 

 
 الششعور ببالظلم

إلسساءة الججسسدييییة٬، التتممييییييییز العننصصري في التتوظييییف٬، التتححرش الججننسسي٬، أو ممعامملة ببال اححتترام٬، سسييییكون هنناك فييییمما إذا كان الظلم ييییأخخذ ششكلل ا
 دائئممًا ببعض األششخخاص غييییر الححسساسسييیین للظلم٬، ولذلك هم غييییر واعييیین ببه. فييییمما ييییلي سسنننناقش العوامملل التتي تتؤثثر على الششعور ببالظلم. 

 
 ن ييییفييیید ببعض النناس والممججاممييییع وييییضضر ببآخخرييیین. . الظلم اإلججرائئي والششممولي ييییممكن أالضضححاييییا والججنناة

دون ممن الظلم ببفطننٍة أو ببغييییر فطننة هم إمّما ممرتتكببو الظلم أو ممؤييییدوه٬، وهم عادة غييییر واعييیین تتممامما الششتتراكهم ولدورهم في هؤالء الذييیین ييییسستتفييیی
عر عججز ببمما ييییتتعلق ببقدرتتهم لججلب ذلك. الوعي ييییججلب ممعه ممششاعر غييییر ممسسّرة؛ كالششعور ببالذننب٬،  والخخوف٬، أو االننتتقام٬، وأححييییاننًا ممششا

التتغييییرات االججتتمماعييییة الضضرورييییة للححد ممن الظلم. مما ييییصصاححب هذا الوعي هي ممششاعر ممثثلل الغضضب (االننتتهاك٬، والسسخخط)٬، الرفض٬، اإلذاللل٬، 
الممششاركييیین ببأدوار  االكتتئئاب والششعور ببالعججز. ممششاعر إييییججاببييییة ممتتعلقة بباعتتزاز الننفس٬، الششعور ببالقوة٬، والكراممة هي مُمخختتببرة ممن قببلل هؤالء

 دييیین أو ممتتضضررييیین.ا ممن الظلم٬، فييییمما إذا كاننوا ممسستتفييییفعالة لييییححّدو 
هنناك على مما ييییببدو ششرح واضضح لعدم التتمماثثلل فييییمما ييییتتعلق ببالتتححسسس للظلم للممتتضضررييیین (الضضححاييییا) والممسستتفييییدييیین (الججنناة). الضضححاييییا عادة أقلل 

ن ييییضضعوا الممعاييییييییر لعالقاتتهم٬، وييییضضعوا تتعارييییف قاننوننييییة للعدالة خخاللل سسييییطرتتهم سسلطًة ننسسببييییًا ممقارننة ممع الججنناة؛ الججنناة هم أكثثر اححتتمماال أل
 على الدولة والممؤسسسسات االججتتمماعييییة االخخرى.  

ييییججدون عادًة إعادة تتأكييیید لقممع ححسساسسييییتتهم للظلم المموروث في عالقتتهم  -بباإلضضافة لمما ييییججننوه خخاللل أفعالهم االسستتغاللييییة -لذلك فإن الججنناة
لل التتعارييییف القاننوننييییة للعدالة ودعم الممؤسسسسات االججتتمماعييییة الرئئييییسسييییة كالكننييییسسة٬، اإلعالم٬، والممدارس. الضضححييییة ببالطببع ممع الضضححييییة٬، ممن خخال

رببمما٬، قد تتؤخخذ ببالتتعارييییف الرسسممييییة والتتلقييیین الصصادر ممن الممؤسسسسات اإلججتتمماعييییة٬،  وتتفقد كننتتييییججة لذلك ححسساسسييییتتها لمموقف الظلم التتي هي 

52



لل اححتتمماًال ممن الججانني ببأن تتفقد ححسساسسييییتتها (التتممييییييییز) للظلم ألننها الطرف الذي ييییخختتببر عواقببه السسلببييییة. علييییه. على أي ححالل٬، الضضححييییة هي أق
 والضضححييییة أييییضضًا هي أقلل اححتتمماال للششعور ببااللتتزام ننححو التتعارييییف والتتلقييییننات الرسسممييییة ببسسببب قلة ممششاركتتها في صصننعها.

ييییننة والسسلطة الممتتبباييییننة لييییسست ببقصصة كامملة. هنناك ببالتتأكييیید عالقات ال ييییمملك  فييییها هذا الششرح عن الححسساسسييییة الممتتبباييییننة الممتتعلقة ببالممكاسسب الممتتببا
دة الججانني السسلطة األعلى؛ وممع ذلك٬، فإننه ييییتتججننب الششعور ببالذننب ألفعاله. تتخخييییلل ححادثثًا ممرورييییًا لسسييییارة تتصصدم أححد الممارة. سسائئق السسييییارة عا

ر للضضححييییة كممسسؤولل عن الححادث ييییممّكن السسائئق ممن أن ييییححافظ على صصورة ييییفسسر الححادث هكذا كييییمما ييییلقي ببالممسسؤولييییة على الضضححييییة. الننظ
 إييییججاببييییة عن ننفسسه٬، ووضضع اللوم على الضضححييییة ييیُیممّكن ممن الششعور ببعدم اللوم. 

إذا قببلننا ببفكرة أن أغلب النناس ييییححاولون أن ييییححافظوا على ممفهوم إييییججاببي عن أننفسسهم٬، ييییممكن أن ننتتوقع ححسساسسييییة ممتتبباييییننة للظلم لهؤالء الذييیین 
تتببرون األلم٬، واألذى٬، وسسوء الححظ٬،  وهؤالء الذييیین ييییسسببببوننها. إذا ححاولت أن أفكر ججييییدا عن ننفسسي٬، ييییججب عليَّ أن أقللل ممن ممسسؤولييییتتي عن ييییخخ

) أو أقللل ممن ممدى الظلم الذي ححصصلل إذا لم أسستتطع تتقلييییلل ممسسؤولييییتتي. ممن نناححييییة  خخرى٬، إذا كننُت ضضححييییة أأي ظلٍم ممرتتببٍط  ببيَّ (ممتتعلق ببيَّ
فكر ججييییدًا عن ننفسسي٬، عليَّ ان أصصّدق أن هذا لم ييییكن ببسسببببي. إن هذا لييییس أممرًا عادًال لششخخص ججييیید ممثثلي. لهذا فإن أى٬، كييییمما األلم أو األذ

رد فعلل ممعاكس تتججاه هؤالء الذييیین تتسسببببوا ببالظلم٬، وأولئئك الذييیین عاننوا ممننه. هنناك  إلىالححاججة للححفاظ على ننظرة إييییججاببييییة عن الذات تتقود 
عي الضضححييییة للححفاظ على اححتتراممها الذاتتي ممن خخاللل إننكار أو تتقلييییلل الظلم الذي تتعانني ممننه؛ الننكران قد ال ييییكون ببالطببع أييییضضًا اححتتممالل سس

 الننكران هو أقلل عرضضًة ألن ييییححدث إذا كان هنناك ضضححاييییا آخخرون ممهييییأون  لالعتتراف واالعتتراض على ممعانناتتهم.  إلىمُمدَركًا تتمماممًا. اللججوء 
 على اححتترام ذاتتي إييییججاببي هو أممر هام٬، فإنّنه لييییس عالممييییًا ( ششاممًال). على الرغم ممن أن الححاججة للححفاظ 

إذا كاننت ضضححييییة الظلم تترى ننفسسها بباسستتححسسان٬، فقد تتغضضب ببسسببب مما اخختتببرتته وتتححاولل إلغاءه؛ ببفعلل ذلك٬، علييییها أن تتتتححدى الججانني. إذا 
أو  -لضضححييییة أننه ممن الخخطر أن تتتتصصرف ببهكذا غضضبٍ كان الججانني أكثثر سسلطة ممننها وله دعُم الممؤسسسسات القاننوننييییة واالججتتمماعييییة٬، سستتدرك ا

) الممصصنّنفة " التتمماثثلل ممع الممعتتدي"٬، فإن الضضححييییة قد تتسسييییطر على 1937(ححتتى أن تتعبّبر عننه. تتححت هكذا ظروف٬، في عمملييییة آنّنا فروييیید 
و ننفسسها وننححو اآلخخرييیین ممششاعر الغضضب والظلم الخخطرة ببواسسطة ننكراننها لهذه الممششاعر وممن خخاللل تتوججييییهها للتتصصرفات الممزرييییة للججانني ننحح

 الذييیین هم ممثثلها (ننسساء أخخرييییات٬، أو ممججاممييییع ممتتضضررة أخخرى). 
على العكس ممن ذلك٬، ممن خخاللل االقتتران ممع الممعتتدي٬، فإننك تتششعر ببأننك أقوى ننفوذًا ححييییث أننك تتهاججم أو تتعتتدي على اآلخخرييیین الذييیین 

ن أن تتتتم ممهاججممتتك ممن ِقبَبلل ششخخٍص ذي قدرة على  إييییذائئَك. تتعكس علييییهم الصصفات السسييییئئة المموججودة داخخلك٬، والتتي كببتتَّها ببسسببب خخوفك مم
ييییممكننننا رؤييییة هذه الظاهرة ممثثًال في األهالي الذييیین تتممت إسساءة ممعامملتتهم في صصغرهم فييییتتججهون إلسساءة ممعامملة أوالدهم٬، وكذلك ييییممكن رؤييییة 

 ذلك في الننسساء الخخاضضعات تتقلييییدييییًا واححتتقارهم للننسساء الممسستتقالت والواثثقات.
 اقششة٬، إننه ممن الواضضح ولعدد ممن األسسبباب أن الضضححاييییا وكذلك الججنناة قد ييییكوننون غييییر ححسساسسييیین للظلم الذي ييییححصصلل.ممن هذه الممنن

لممنناقششة  1988ييییتتش وسستتييییلل و أتتححّولل اآلن لممنناقششة ممخختتصصرة ححولل كييییف أن الششعور ببالظلم قد تتم تتفعييییله في الضضححييییة والججانني. (راججع د
 أوسسع.)  

 
ب تتزييییييییف وٕاببطالل ششرعييییة العقائئد واألسساطييییر الممقررة رسسممييییا والتتي تتببررالظلم. أننا أششييییر ألسساطييییر كهذه . العمملييییة تتسسببتتفعييییلل الششعور ببالظلم

 الممدرججة أدنناه: 
x  .الننسساء ييییححببببن أن ييییتتفوه الرججالل عننهن ببتتعلييییقات ممثثييییرة٬، ححتتى في العمملل٬، ألن هذا ييییججعلهن ييییششعرن ببأننهن  ججّذاببات 
x ننا ممن األممرييییكييییييیین األوروببييییييیین. األممرييییكييییون األفارقة هم أخخالقييییًا وفكرييییًا أقلل ششأ 
x  .الفقراء ييییسستتححقون أن ييییكوننوا فقراء ألننهم كسسالى 
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x  .كلل ششخخص في الوالييییات الممتتححدة له فرصصة ممسساوييییة في الممننافسسة لتتححقييییق الننججاح 
 

قعييییة ححولل عمملييییة التتفعييییلل أييییضضًا تتتتضضممن تتعرييییض الضضححاييییا والججنناة لعقائئد ججدييییدة٬، وننمماذج ججدييییدة٬، وممججاممييییع ممرججعييییة ججدييییدة تتدعم آممالل وا
إممكاننييییة الححد ممن الظلم ببسسببب الممخخاوف التتي تتننششأ. ييییسستتطييییع الممرء أن ييییفتترض أن التتغييییرات الضضرورييییة للححد ممن الظلم تتننتتج ممقاوممة ممن 

وأححييییاننا في داخخلل الممرء ننفسسه. إننه ممن األسسهلل إدارة التتعامملل ممع الممقاوممة والخخوف ببأن ييییصصببح الممرء ممدركًا لألننظممة القييیّیممة التتي  -اآلخخرييیین
وأفراد  ن أن ييییححصصلل علييییها الممرء ممن ممججاممييییعننمماذج الدعم اإلججتتمماعي التتي ييییممك إلىدعم التتغييییييییر٬، ولننمماذج التتغييییييییر النناججح٬، بباإلضضافة تت

 ييییدعممون التتغييییييییر. إننك تتششعر ببأننك أقلل ضضعفًا أو هششاششًة إذا كننت تتعلم أننك لسست لوححدك وأن هنناك آخخرييیین ممعك. 
مملل الضضروري لششخخص مما أو ممججمموعة مما قوة فّعالة للتتغييییييییر االججتتمماعي. ييییوججد داخخلييییًا عمملل بباإلضضافة لذلك٬، فإن العمملييییة تتسسببب ججعلل الع

تتعزييییز التتججاننس٬، والثثقة٬، والتتننظييییم الفّعالل ببييیین هؤالء الذييیین ييییرغببون ببالتتغييییييییر. وهنناك عمملل خخارججي٬، والذي ييییتتضضممن ببنناء  إلىمموججه٬، ييییهدف 
الممسساوممة. ببفعلل ذلك ييییممكن للعمملل الفّعالل ممن أن ييیُیزييیید الححوافز لقببولل التتغييییييییر ببييیین  القدرة السسييییاسسييییة واالقتتصصادييییة للممرء٬، وكذلك قدرة الممرء على

الممسستتفييییدييیین الذييیین هم راضضون ببالوضضع الراهن٬، وببييیین هؤالء الذييیین ييییرغببون ببالتتغييییييییر ولكننهم خخائئفون ممن عواقب السسعي للتتغييییييییر. ممع ذلك٬، فإن 
ححسسان الممغري (الفتّتان) للششعور ببالرفعة األخخالقييییة عن الججنناة قببلل أن ببعض ضضححاييییا الظلم قد ييییكون علييییهم أن ييییححرروا أننفسسهم ممن االسستت

 ييییسستتطييییعوا أن ييییتتعهدوا ببالكامملل وأن ييییكوننوا فّعالييیین في ننضضالهم ضضد الظلم.
  

)العدالة الججزائئييییة و اإلصصالححييییة ( التتعوييییضضييییة  
أن الظلم الممججّرب٬، سسواَء على الممرء ننفسسه أم  وججد )1985ييییتتش و في دراسسة تتمّمت لممقارننة ردود األفعالل ححولل الظلم واإلححبباط (الممدوننة في د

على آخخر٬، ييییتتضضممن لييییس الممرء ننفسسه فقط٬، لكن كعضضو في ممججتتممع افتتراضضي تتم اننتتهاَك ممعاييییييییره األخخالقييییة؛ إننه ييییسستتدعي التتزاممًا إلعادة ببنناء 
سسر القواعد األخخالقييییة. إننه ممن العدالة. إن علم الننفس الججزائئي والعدالة اإلصصالححييییة ممتتعلقة ببممواقف وتتصصرف النناس في االسستتججاببة لك

الممعقولل تتوقع ردة فعلل إننسسان أن تتكون ممتتأثثرة ببطببييییعة االننتتهاك والممننتَتِهك٬، والضضححييییة٬، وكممييییة األذى الممخختتببر ممن قببلل الضضححييییة٬، وكذلك أييییضضا 
ة ممن ننوع الممججامملة ببواسسطة عالقات الششخخص ببالممننتَتِهك والضضححييییة. االننتتهاك كالقتتلل ييییسستتثثييییر ردة فعلٍل ممخختتلفة عن اننتتهاك ننمماذج اعتتييییادييیی

والتتهذييییب. في الوالييییات الممتتححدة٬، قاتتلل أببييییض أقلل اححتتمماال ألن ييیُیعدم ممن قاتتلل أسسود. كذلك٬، فإنَّ ضضرب واغتتصصاب اممرأة سسوداء هو أقلل 
ًا ممن رسسم . ححرق ممعببد ييییعتتببر ججرممًا أكثثر خخطر اهتتممام اإلعالم الواسسع ببها  إلى يعرضضة٬، ممن اممرأة ببييییضضاء في الححالة ننفسسها٬، ألن ييییؤد

الصصلييییب الممعقوف على ججدران الممعببد. ييییهودي إسسرائئييییلي أقلل ممييییًال ممن العرب للقلق ححولل التتممييییييییز اإلسسرائئييییلي ضضد الفلسسطييییننييییييیین٬، والعرب 
 أييییضضًا أقلل اححتتمماًال في قلقهم ححولل التتممييییييییز ضضد الييییهود في ببالدهم ممن قلق ييییهودي إسسرائئييییلي ححولل هذا االممر.

دة تتأسسييییس ششرعييییة القواننييیین في ححالل تتم اننتتهاكها. إننها عمموممًا تتسستتدعي إححدى أو ممججمموعة ممن إن عددًا ممن الوسسائئلل تتم تتوظييییفها لدعم وٕاعا
تتتتضضممن  هذه األفعالل ممن ججهة الممننتتهك: اعتترافًا  كاممًال٬، اعتتذارًا وأسسفًا صصادقًا٬، ارججاعًا٬، تتعوييییضضًا٬، إذالًال ذاتتييییًا٬، أو إصصالح الذات. رببمما 

للممننتَتِهك٬، كاإلهاننة٬، العقاب الججسسدي٬، الححججز٬، أو إعادة تتثثقييییف. هذه األعممالل رببمما تتعّرف فعاًال ممتتننوعة ممن قببلل الممججتتممع مموججهًة أأييییضضًا 
 لييییس للممننتتهك فقط٬، لكن أييییضضًا لآلخخرييیین الممرتتببطييیین ببالممننتتهك٬، ممثثلل أوالده٬، عائئلتته٬، أو ججمماعتته القوممييییة. 

 الججزاء (العقاب) ييییممكن أن ييییلببي عدة وظائئف.
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x الممعييییار٬، إححدى أهم وظائئف الججزاء هي إعادة تتأكييیید القوة الممسستتممرة وصصالححييییة  اننتتهاك ممعييییار أخخالقي ييییؤدي إلى إضضعاف ذلك
ممن الممججتتممعات تتخختتببر كسسرًا في قواننييیین اللييییاقة واالححتترام ألن األطفالل والممراهقييیین  الممعييییار األخخالقي الذي تتم اننتتهاكه. ممثثال٬، كثثييییر

 ننتتهاك هذه القواننييیین.لم ييییعودوا ييیُیعّلممون هذه القواننييیین٬، ولييییس هنناك ججواب ممنناسسب عنندمما ييییتتم ا
x  .العقاب قد ييییؤدي وظييییفة الممسسّهلل ألعضضاء الممججتتممع االفتتراضضي الذييیین تتممت اإلسساءة إلييییهم وٕاغضضاببهم ببواسسطة هذا التتعدي 
x  .عقاب الششخخص المُمننتتهك قد ييییكون له تتأثثييییر رادع ضضد اننتتهاكات ممسستتقببلييییة٬، وكذلك تتأثثييییر مُمسسّهلل 
x  ٕصصالح الممعتتدي ححتتى ال ييییكون ممن الممححتتمملل أن ييییعود وييییتتورط ببتتصصرفات غييییر الججزاء قد ييییأخخذ ششكلل إعادة التتأهييییلل اإللزاممي وا

 أخخالقييییة. 
x  الوظائئف األخخرى٬، قد ييییعمملل لممسساعدة الضضححييییة في أن ييییتتعافى ممن الخخسسائئر واألضضرار  إلىالججزاء في ششكلل اسستترداد٬، بباإلضضافة

 التتي عانناها. 

 
ببطببييییعة الممعاييییييییر األخخالقييییة وكييییفييییة االسستتججاببة لخخرق هذه الممعاييییييییر. الججهلل هنناك اخختتالفات واضضححة ببييیین الثثقافات وروافد الثثقافات فييییمما ييییتتعلق 

القوممييییة٬، قد ييییؤدي إلى ننششوء سسوء التتفاهم والننزاع إذا مما اننتتهك -فييییمما ييییتتعلق ببالقواننييیین األخخالقييییة في ححضضارة أخخرى وكذلك  في الممركزييییة
 أححدهم القاننون األخخالقي لممججمموعة أخخرى. 

 
 ممدى (أفق) العدالة

ممن (ومما) هو ممتتضضممن في الممججتتممع االفتتراضضي للفرد. ممن هو الممسستتححق أو غييییر الممسستتححق لننتتائئج ممننصصفة وممعامملة  إلىالة ييییششييییر ممدى العد
زر ضَضمَمَن كلل الممخخلوقات الححييییة في ممججتتممعه ششوييییتتممننصصفة ببواسسطة تتضضممييیین أو عدم تتضضممييیین في الممججتتممع االفتتراضضي للفرد؟ ألببرت 

 عة. ممعظممننا ييییححدد ممججتتممعًا افتتراضضييییًا أقلل وسسعًا. االفتتراضضي٬، وببعض الببوذييییييیین ييییششمملل كلل الطببييیی
األفراد والججمماعات الذييیین هم خخارج الححدود التتي تتطببَّق فييییها العدالة واإلننصصاف قد تتتتم ممعامملتتهم ببطرق قد تتعتتببر غييییر أخخالقييییة ببالننسسببة 

ببلل اننقسسام ييییوغسسالفييییا٬، الصصرب٬، ألششخخاص داخخلل الححدود٬، إذا تتمّمت ممعامملتتهم ببهذه الطرييییقة. ننأخخذ بباالعتتببار الوضضع في الببوسسننييییة. ق
الممسسلممون٬، والكروات في الببوسسننييییة كاننوا ببطرييییقة او ببأخُخَرى ججزءًا ممن ممججتتممع افتتراضضي واححد وييییعامملون ببعضضهم الببعض ببالدرججة ننفسسها ممن 

ممججاممييییع القوممييییة األخخرى أصصببح المَمَدننييییة. ببعد ببدء الننزاع األهلي (الممببتتدئ ببواسسطة القادة السسييییاسسييییييیین التتواقييیین للقوى)٬، التتششهييییر واالفتتراء على ال
عزلل الممججاممييییع األخخرى ممن الممججتتممع االفتتراضضي. كننتتييییججة لذلك٬، الممججاممييییع القوممييییة الممخختتلفة ارتتكببت أببششع الججرائئم  إلىأداة سسييییاسسييییة٬، وقاد هذا 

 الببرببرييییة ضضد ببعضضها الببعض. الششيء  ننفسسه ححصصلل ممع الهوتتو والتتوتتسسي في روانندا وببورنندي.
رييییخ٬، وفي ممججتتممعات ممخختتلفة٬، هنناك ممججاممييییع وأفراد تتممت ممعامملتتهم ببال إننسساننييییة ببواسسطة ببششر آخخرييیین: العببييیید ممن قببلل في فتترات ممخختتلفة ممن التتا

أسسييییادهم٬، السسكان األصصلييییون ممن قببلل الممسستتعممرييیین٬، السسود ممن قببلل الببييییض٬، الييییهود ممن قببلل الننازييییييیین٬، الننسساء ممن قببلل الرججالل٬، األطفالل ممن 
ببلل األصصححاء٬، الششاذون ججننسسييییًا ممن قببلل األسسوييییاء٬، الممعارضضون السسييییاسسييییون ممن قببلل السسلطات السسييییاسسييییة٬، قببلل الببالغييیین٬، الممعاقون ججسسدييییًا ممن ق

 وممججمموعة قوممييییة أو دييییننييییة ممن قببلل األخخرى. 
الننسساء٬، الممعاقييیین ججسسدييییًا٬، الممسسننييیین٬،  -أششكالل أقلل ممن التتججرييیید أو اإلببعاد األخخالقي٬، والتتهممييییش ييییححدث أييییضضًا ضضد فئئات كامملة ممن النناس

في عدة ممججتتممعات ححييییث أن العوائئق تتممننعهم ممن الممششاركة الكامملة في الححييییاة السسييییاسسييییة  -ممججاممييییع القوممييییة الدييییننييییة والعرقييییةممخختتلف ال
ك واالججتتمماعييییة في ممججتتممعاتتهم. وننتتائئج هذه الممعوقات هي لييییسست ححرمماننًا ممادييییًا فقط ٬، لكن أييییضضًا عدم اححتترام٬، وتتحّحقييییر٬، وممعامملة ججائئرة٬، وكذل
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٬، بباححثثة رائئدة في 2001وتتوظييییف ممواهببهم الفردييییة. لببححث وششرح ممفصّصلل في هذا الممججالل راججع عمملل سسوزان أوببوتتو تتقلييییلل الفرصصة لتتطوييییر 
 هذا الممججالل. 

 ثثالثثة أسسئئلة ممركزييییة سساييییكولوججييییة (ننفسسييییة) تتظهر هننا فييییمما ييییتتعلق بباالسستتقصصاء (التتججرييیید) األخخالقي:      
 
 ة السستتقصصاء آخخرييیین ممن ممججتتممع الفرد أو الممججمموعة األخخالقي؟مما هي الظروف اإلججتتمماعييییة التتي تتقود الفرد أو الممججمموع .1
 مما هي اآللييییات الننفسسييییة ( السساييییكولوججييییة) التتي تتممّكن ممن هم كائئننات ببششرييییة أخخالقييییة الرتتكاب الفظائئع ضِضدَّ ببششٍر آخخرييیین؟  .2
 مما الذي ييییححدد أييییة أفراد أو ممججاممييییع كييییمما تتسستتقصصى ممن الممججتتممع االفتتراضضي ؟  .3

 
اببة ببصصورة صصححييییححة عن هذه األسسئئلة هي ممححدودة؛ وججّدييییة هذه األسسئئلة تتسستتححق إججاببات أوسسع ممن أن تتسستتوعببها الممعرفة الممتتوفرة لإلجج

 الصصفححات هننا. 
 

. دراسسات ححولل العننف السسييییاسسي القوممي والدييیینني ححددت عدة ظروف اججتتمماعييییة تتظهر ببصصورة خخاصصة كعامملل ممسساعد الششروط اإلججتتمماعييییة
 ب التتي تتسسممح لألعضضاء غييییر العننييییفييیین في ممججتتممع مما لتتججرييیید إننسساننييییة الضضححاييییا وقتتلهم (غورلتتطوييییر أو تتصصعييیید ممششاعر الكراهييییة والتتححز 

،٬Gurr 1970٬، سستتب ؛Staub 1989 .( 
أولل هذه الششروط (الظروف) هو ننششوء أو زييییادة في ظروف ححييییاتتييییة صصعببة٬، ممع زييییادة ممتتواصصلة في الششعور ببالححرممان الننسسببي. هذا قد 

اقتتصصادي٬، تتغييییييییر اججتتمماعي سسرييییع٬، أو ححتتى ننتتييییججة كارثثة طببييییعييییة. إن ننتتييییججة االننخخفاض في ييییححصصلل كننتتييییججة لهزييییممة في ححرب٬، كسساد 
ممسستتوييییات الممعييییششة ييییقود عادًة إلى ششعور ببعدم األممان وششعور ببالتتهدييیید ممن ممننافسسييیین ممححتتمملييیین ححولل فرص العمملل القلييییلة٬، والسسكن٬، ومما ششاببه 

 ذلك ممن ممخخاوف.
ممهددًا. في ححاالت كهذه٬، إلقاء الممسسؤولييییة على اآلخخرييیین قد ييییلججأ له ممن ننفوذه والذي ييییكون الششرط الثثانني هو الننظام السسييییاسسي غييییر الممسستتقر 

 قببلل أششخخاص في السسلطة كوسسييییلة للتتهرب ممن الننقد والهججوم على الممعارضضييیین والممننافسسييیین الممححتتمملل وججودهم. 
التتي تتببرر ممعامملة اآلخخر كأننه أقلل  -٬، دييییننييییًا٬، ووراثثييییاوطننييییًا٬، عرقييییًا٬، ججننسسًا٬، ممرتتببًة٬، ثثقافييییاً -ثثالثثًا٬، قد ييییكون هنناك طلب (للسسييییطرة) االممتتييییاز

 ممرتتببة أخخالقييییة.
الششرط الراببع٬، هو عنندمما ييییكون العننف ممججتتممعييییا (ححضضارييییًا) ببارزًا وممرفوضضًا كننتتييییججة لححروب المماضضي٬، أو ننتتييییججة التتركييییز علييییه في اإلعالم٬، 

 أو وفرة في األسسلححة. 
ننسساننييییة أو الرواببط االججتتمماعييییة ممع الضضححاييییا الممححتتمملييیین ببسسببب أن هنناك القلييییلل ممن الششرط الخخاممس٬، قد ييییكون هنناك ححس قلييییلل ببالصصالت اإل

 أسسلوب التتواصصلل التتعاونني اإلننسسانني ممعهم. 
الششرط السسادس ييییتتألف ممن الممؤسسسسات اإلججتتمماعييییة التتي تتكون سسلطوييییة؛ ححييییث أن االننششقاق والممعارضضة الممفتتوححة ضضد العننف الممممارس ممن 

 ِقبَبلل السسلطة ممكببوت. 
الكراهييییة والعننف ييییتتصصاعدان أو ييییتتزاييییدان إذا لم ييییتتواججد ممججمموعة نناششطة ممن الممراقببييیین لهذا العننف٬، داخخلل أو خخارج الممججتتممع٬، التتي  أخخييییرًا٬،

 تتعارض العننف وتتعمملل كممذّكر دائئم لظلممه وعدم أخخالقييییاتته.
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الممرء فعلل ذلك ممن خخاللل ممنناششدة   ممن خخاللها تتببرييییر التتصصرف الممسستتهججن ننححو اآلخخر. ييییسستتطييییعييییممكن . هنناك عدة آلييییات اآللييییات الننفسسييییة
قييییممة أخخالقييییة أعلى (قتتلل األطبباء الذييیین ييییممارسسون اإلججهاض لممننع تتششججييییع االججهاض "وٕاننقاذ األطفالل غييییر الممولودييیین"). أو ييییسستتطييییع الممرء أن 

م الممرء التتصصرف ببقوله إننه لييییس ييییتتقببلل أممٍرًا مما ببإعادة تتسسممييییة التتصصرف (تتسسممييییة اإلييییذاء الججسسدي للطفلل " تتأدييییببه وتتلقييییننه درسسًا"). أو قد ييییححججّ 
ممؤلممًا كثثييییرًا. (إننها تتؤلممنني أكثثر مممما تتؤلممك أننت). أو ييییسستتطييییع الممرء ننكران الممسسؤولييییة الششخخصصييییة للتتصصرف (ممدييییرك قد أممرك أن تتعّذب 

الممرء عزلل ننفسسه  السسججييیین). أو ييییسستتطييییع الممرء أن ييییلوم الضضححييییة (ألننهم ييییخخببئئون اإلرهاببييییييیین في قرييییتتهم لذا ييییججب تتدممييییر القرييییة). أو ييییسستتطييییع
عاطفييییًا أو إلغاء ششعور الممرء ننححو العواقب اإلننسساننييییة إللغاء ششرعييییة اآلخخرييیین (كمما ييییفعلل كثثييییرون فييییمما ييییتتعلق ببالششححاذييیین الممششردييیین في 

 األمماكن الممتتممدننة).
 

ممهم لننا: ممعتتقداتتننا الدييییننييییة٬، كتتهدييیید ألي ششيء  -(لإلببعاد). ننححن أكثثر ممييییًال لننكران ششرعييییة اآلخخرييیین الذييیین ننعتتببرهم اخختتييییار أهداف لإلقصصاء 
٬، الححالة االقتتصصادييییة الججييییدة٬، الننظام العام٬، الششعور ببالواقعييییة٬، السسالممة الججسسدييییة٬، السسممعة٬، الممججمموعة القوممييییة٬، العائئلة٬، القييییم األخخالقييییة

سستتعدادًا لتترججممة األفعالل الممؤسسسسات٬، وغييییرها. إذا كان األذى الممسَسببب ممن ِقببلل اآلخخر ممخختَتببرًا في المماضضي٬، ننححن ممييیّیالون ألن ننكون أكثثر ا
غييییر الممفهوممة لآلخخر على أننها تتهدييییدات. تتارييییخ ننزاع قوممي عننييییف سساببق ييییهييییئ ممسسببقًا ممججمموعًة ألن تتكون ممششككة في ننواييییا الممججمموعة 

الممعاييییييییر األخخرى. ننححن أييییضضًا ننلغي ششرعييییة اآلخخرييیین الذييیین ننسستتفييیید ممننهم٬، وننسستتغّلهم٬، أو ننعامملهم ببعدم عدالة ببسسببب زييییغاننهم (اننححرافهم) عن 
الطببييییعييییة للظهور أو التتصصّرف. ممع ذلك٬، وكمما هو مموضّضح سساببقًا في هذا الفصصلل٬، هنناك عدم تتنناظر٬، ممثثًال القدرة لعزلل اآلخخر هي أكثثر 
تتوفرًا لألقوى ممقارننة بباألضضعف٬، األقوى ييییسستتطييییع فعلل ذلك عالننييییًة٬، الضضعييییف ييییسستتطييییع فعلل ذلك ممتتسستترًا فقط. لذلك٬، الممسستتهدفون لإلقصصاء 

 ًا هؤالء األقلل قوة ننسسببييییًا٬، ممثثلل الممججاممييییع األقلييییة٬، الفقراء٬، و"الممننححرفون ججننسسييییًا".  هم غالبب
ة أححييییاننًا الننزاعات الداخخلييییة الممكببوتتة تتششججع األفراد أو الممججاممييییع على أن ييییببححثثوا عن أعداء خخارججييییييیین. هنناك عدة أننواع ممن الححاججات الداخخلييیی

 التتي تتششكلل العالقة العدائئييییة الخخارججييییة ممننفذًا لها: 
 

x      .قد تتششكلل عذرًا ممقببوًال لممششاكلل داخخلييییة٬، قد تتُفهم الممششاكلل على أننها سٌسبّبببت ممن ِقببلل عدٍو أو ببسسببب الححاججة للدفاع ضضد العدو 
x  .قد تتكون تتششتتتتًا لكي مما تتببدو الممششاكلل الداخخلييییة أقلل ببروزًا 
x د عدٍو  خخارججي. قد تتهييییئ فرصصة للتتعببييییر عن عدائئييییة ممكتتوممة٬، والتتي تتننششأ ممن ننزاع داخخلي خخاللل القتتالل ضض 
x  قد تتؤهلل الممرء لعكس ججواننب قببييییححة ممن ششخخصصييییة الممرء (والتتي تتكون عادًة غييییر ممدركة أو مملححوظة) على العدو وممهاججممة هذه

الججواننب ممن خخاللل تتوججييییه اإلهاننة للعدو. الممييییلل العام هو اخختتييییار ممن هم أضضعف٬، هؤالء الذييیین لهم تتارييییخ عدائئي سساببق٬، وهؤالء 
لججهة األضضعف ممن الننزاع الداخخلي٬، لعكس الججواننب السسلببييییة ممن الششخخصصييییة علييییهم. لذلك٬، فإن الششخخص الذي الذييیین ييییممثثلون رممزييییًا ا

 َقممع ممييییوله الججننسسييییة الششاذة٬، وييییخخاف ممن العواقب االججتتمماعييییة الخخطرة إلظهار ممييییوله قد ييییججعلل الششاذييیین ججننسسييییًا أعداءه.
x ششاعر ششخخصصييییة ممثثلل الضضييییاع٬، السسؤم٬، قلة التتركييییز٬، قلة الننزاع قد ييییعمملل٬، خخصصوصصًا إذا كان له ننغممة خخافتتة٬، على عكس فعلل مم

الححييییوييییة واالكتتئئاب. وقد ييییعطي ششعورًا بباإلثثارة٬، الغرض٬، االننسسججام٬، والوححدة٬، وأييییضضًا ييییححّفز وييییححرك الممرء ننححو الصصراع. قد ييییكون 
 ححافزًا إضضافييییًا ييییغطي  اكتتئئاببًا بباطننييییًا. 

x  ممهارات والدفاعات٬، الممطّورة خخاللل العالقات الممتتصصارعة في ببمما ييییتتضضممن التتصصرفات٬، ال –قد تتسسممح ألججزاء ممهممة ممن الممرء
 ببأن ييیُیعبّبر عننها وتتُقييیّیم ألن العالقات ممع العدو الححاضضر تتششاببه العالقات الممتتصصارعة السساببقة.    –الممراححلل التتششكييییلييییة للممرء 
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 اإلسستتعممار الثثقافي (اإلممببرييییالييییة)
). هؤالء الذييیین 59صصفححة ٬، 1990و ممعييییار". (ييییوننغ رة وتتأسسييییسسها كننمموذج أ"اإلسستتعممار الثثقافي ييییششمملل تتعممييییم ححضضارة وخخببرة ممججمموعة ممسسييییط

ييییعييییششون تتححت اسستتعممار ثثقافي ييییججدون أننفسسهم ممعّرفييیین ببواسسطة اآلخخرييیین الممسسييییطرييیین. كمما في ييییوننغ (ييییششييییر إلى: "ببالننتتييییججة٬، اخختتالفات الننسساء 
ححييییييیین٬، تتصصببح ممعّرفة (ممفهوممة) على أننها اننححرافات أو رداءة أو عن الرججالل٬، األممرييییكان الهننود أو األفارقة عن األوروببييییييیین٬، الييییهود عن الممسسييیی

أقلل ششأننًا". الممججاممييییع السسائئدة ححضضارييییا عادة مما ييییججدون أننفسسهم كأن لهم هوييییة ثثننائئييییة٬، إححداها مُمعّرفة ببالممججمموعة الممسسييییطرة (السسائئدة)٬، 
فارقة الببالغون عادًة ييییدعون "أوالدًا" ممن قببلل أعضضاء واألخخرى تتأتتي ممن االننتتمماء لممججمموعة الممرء ننفسسه. لذلك٬، في طفولتتي٬، كان الرججالل األ

الممججاممييییع الببييییضضاء السسائئدة٬، لكن في داخخلل ممججمموعتتهم الششخخصصييییة٬، قد ييییكوننون أششخخاصصًا ممححتترممييیین وقادرييیین على أن ييییكسسببوا دخخلهم. الممججاممييییع 
ولة عن الممججمموعة السسائئدة ولدييییهم عدة الخخاضضعة ثثقافييییًا هي قادرة عادًة على االححتتفاظ ببثثقافتتها الخخاصصة٬، ألن هذه الممججاممييییع تتكون ممفصص

تتفاعالت ممع ممججمموعتتهم الخخاصصة٬، والتتي هي غييییر ظاهرة للممججمموعة السسائئدة. في سسييییاق كهذا٬، تتسستتججييییب الثثقافة الخخاضضعة (التتاببعة) عمموممًا 
 للثثقافة السسائئدة ببالسسخخرييییة والعدائئييییة ببسسببب ششعورهم ببالظلم وببأننهم ضضححاييییا. 

 
 تتطببييییقات لفهم الننزاع

 
 ببييییقات للننزاع ممتتعلقة ببببعضضها الببعض في هذه الممنناقششة. هنناك عدة تتط

 أوال٬، كمما تتممت اإلششارة في ببداييییة هذا الفصصلل٬، إن الظلم الممححسسوس (الممدرك) هو ممصصدر ممسستتممر للننزاع. 
افزًا لننزاع ثثاننييییًا٬، إذا كاننت عمملييییات أو ننتتائئج الننزاع ممدركًة على أننها غييییر عادلة٬، فممن الممححتتمملل أن ييییكون ححلل الننزاع غييییر ممسستتقر وييییعطي حح

 آخخر. ثثالثثًا٬، الننزاع قد ييییتتواججد ححولل مماهييیّیة "العدالة". راببعًا٬، وببصصورة عكسسييییة٬، إبباححة تتقننييییة الممفاوضضات على أننها لوم اآلخخر على الظلم٬،
دلل تتصصعييیید الننزاع مما لم ييییوافق اآلخخر على أننه كان فعًال غييییر عا إلىوالممطالببة بباممتتييییاز خخاص ببسسببب اإلصصاببة التتي عانناها الششخخص٬، ييییؤدي 

 إششعالل فتتييییلل الننزاع.  إلىوييییتتححمّملل ممسسؤلييییة ممعالججة األممر. اللوم ييییؤدي 
 

 الظلم كممصصدر للننزاع
ممثثالل ننمموذججي للظلم اإلججرائئي وكذلك الششممولي هو٬، ششخخصصان علييییهمما الممششاركة في ششيء٬، والذي لكلل واححد ممننهمما الححق ببالححصصولل على 

ولة ننقدييییة٬، ممكان٬، ممعدات٬، مملكييییة مموروثثة). والذي ييییصصلل لهذا الششيء أوًال٬، فإننه ييییأخخذ الححصصة التتي ييییرييییدها وييییتترك الححصصة ننفسسها ممننه (سسييیی
البباقي (الججزء األصصغر او األقلل قييییممة) لآلخخر. لذلك إذا كان هنناك طفالن علييییهمما أن ييییتتششاركا ببقطعة ممن الححلوى٬، والذي ييییقوم ببقطع الححلوى 

فممن الممححتتمملل أن ييییغضضب الطفلل اآلخخر. قد ييییتتححدى هذا الطفلل٬، إذا لم ييییكن خخائئفًا ممن اآلخخر٬، التتقسسييییم  إلى قطعتتييیین ييییأخخذ القطعة األكببر٬،
غييییر العادلل وييییححاولل اسستتعادة الممسساواة. إذا كان خخائئفًا٬، فإن الطفلل قد ييییكون غييییر راغب بباالعتتراف ببالظلم٬، ولكن إذا فعلل ذلك سسييییكون 

 الرغم ممن أن الححدث قد اننتتهى.سساخخطًا وسسييییححاولل إخخفاء سسخخطه. لذلك ييییسستتممر الننزاع بب
الححلولل)٬، والتتي خخاللها ال ييییححصصلل الششخخص  كارالححظ أييییضضًا القسسم الالححق٬، اببتتححة لتتفادي هذا الننوع ممن الظلم. (هنناك طرييییقة إججرائئييییة واضض

ة أححييییاننًا عنندمما الذي قطع الححلوى على الخخييییار األولل فييییمما ييییتتعّلق ببححصصتته ممن التتقسسييییم. هنناك أييییضضًا ححكم العرض الننهائئي٬، وهو صصييییغة ممطبّبق
ييییكون أطراف الننزاع غييییر قادرييیین على ححلل الننزاع ببأننفسسهم. هذه الصصييییغة ممؤسسسسة على فكرة ممششاببهة٬، الممسسمّماة خخلق ححافز لصصننع عروض 
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ممننصصفة. كلل طرف ممن أطراف الننزاع ييییوافق على االلتتزام ببالتتححكييییم وييیُیعلم الححكم سِسرًا ببأفضضلل وآخخر عرض له لالتتفاقييییة؛ ييییخختتار الححكم عنندها 
 عرض األكثثر إننصصافًا. ال

أفتترض أن ممججمموعتتييیین قوممييییتتييیین في ببلد ييییتتصصارعان ححولل عدد الممقاعد الممخخصصصصة لتتممثثييییلل كلل طرف ممننهمما في الببرلممان الوطنني. إححدى 
الممججمموعتتييیین تترييیید أن تتججعلل التتخخصصييییص على أسساس ننسسببة كلل قوممييییة في تتعداد السسكان الكّلي؛ الممججمموعة األخخرى٬، تترييیید أن ييییكون 

والتتي لها عدد سسكان أقلل ولكننها تتمملك أقالييییم   -أ  -س ننسسببة األقالييییم الممششغولة ممن قببلل كلل قوممييییة. الممججمموعة القوممييییة التتخخصصييییص على أسسا
أكثثر٬، تتججعلل عرضضها الننهائئي هييییئئة ذات ممججلسسييیین تتششرييییعييییييیین والتتي تتننتتخخب فييییها إححدى الهييییئئات التتششرييییعييییة ببواسسطة صصوت الفرد٬، والهييییئئة 

تتججعلل عرضضها الننهائئي ييییتتكون ممن هييییئئة تتششرييییعييییة ببسسييییطة على   -ب -ححججم األقالييییم. الممججمموعة القوممييییة  ىإلالتتششرييییعييییة األخخرى تتننتتخخب ننسسببًة 
 أسساس ححق التتصصوييییت لكلل فرد.

 
 الظلم في سسييییاق الننزاع

ببح اإلججراءات غييییر الممننصصفة الممطبّبقة في ححلل الننزاع تتقللل الثثقة في الممؤسسسسات التتي تتننششئ وتتطببق أححكام وسسييییاسسات لتتسسوييییة الننزاع. لهذا ييییصص
النناس ممننصصرفييیین عن الممؤسسسسات السسييییاسسييییة إذا ششعروا ممثثال أن االننتتخخاببات لم ييییتتم إججراؤها ببإننصصاف٬، أو أن ممصصالححهم ممهمملة ولييییس لهم 
صصوت في تتغييییييییر السسييییاسسات االججتتمماعييییة وطرييییقة تتطببييییقها٬، أو ييییتتم التتممييییييییز ضضدهم ببححييییث أننهم أكثثر ممييییًال ألن ييییكوننوا الخخاسسرييیین في أي ننزاع 

ننفسسها ٬، تتفقد النناس الثثقة في الممؤسسسسات القضضائئييییة والقاننوننييییة وٕاججراءات الطرف الثثالث ممثثلل الوسساطة٬، والتتححكييییم إذا كاننت  سسييییاسسي. وببالطرييییقة
غييییر الششرطة٬، والقضضاة٬، والذييیین ييییممثثلون الطرف الثثالث ممننححازييیین٬، أو إذا لم ييییعامملوا النناس ببلبباقة٬، أو إذا كان التتممثثييییلل القاننونني غييییر ممؤهلل أو 

ان للنناس فرصصة قلييییلة للتتعببييییر عن ممخخاوفهم. لهذا فإن العالقات في الممننظممات والممججاممييییع٬، وكذلك في العالقات ممتتوفر لهم٬، إذا ك
الششخخصصييییة٬، تتكون ممححججممة إذا كان أححد األطراف مُمسَساًء إلييییه٬، غييییر ممعطى الفرصصة للتتعببييییر عن ممخخاوفه  وآرائئه٬، إذا عومملل كششخخص أدننى 

 ييییممننححه له اآلخخرون٬، وٕاال فهو غييییر ممححتترم كششخخص.ممسستتوى٬، تُتححدد ششرعييییة ححقوقه وممصصالححه ببححسسب مما 
التتخخلي واالببتتعاد عن االلتتزام لييییسسا فقط األششكالل الممححتتمملة الوححييییدة لالسستتججاببة لعمملييییات ححلل الننزاع غييییر الممننصصفة. الغضضب والعننف والتتممرد 

 اع غييییر العادلل. والتتخخرييییب٬، وممححاوالت ممششاببهة لها إلببعاد الظلم٬، هي ببعٌض ممن األششكالل األخخرى لالسستتججاببة لححلل الننز 
اعتتممادًا على االححتتمماالت الممقّدممة٬، قد ييییصصببح الممرء فّعاًال  ببششكلل علنني أو ببششكلل ممسستتتتر في ممححاولة تتغييییييییر الممؤسسسسات٬، والعالقات٬، 
واألوضضاع التتي تتسسببب الظلم. الننزاع ممركزي في أداء كلل الممؤسسسسات والعالقات. إذا كاننت العمملييییات الممتتعلقة ببححلل الننزاع غييییر ممننصصفة٬، 

 ف تتتتصصاعد الضضغوط لصصننع تتغييییييییر؛ وقد تتأخخذ ششكًال عننييییفًا إذا لم ييییكن هنناك إججراءات ممننظممة اججتتمماعييییًا للتتعامملل ممع الششكاوى. فسسو 
 

 الننزاع ححولل مماهييیّیة العدلل
العدييیید ممن الننزاعات تتدور ححولل أي ممببدأ ممن العدالة ييییججب أن ييییطببق أو كييییفييییة تتطببييییق الممببدأ الممعطى. لذا فإن خخالفات ححولل فعلل ممؤكد 

ركز عادة ححولل مما إذا كان ييییججب أن ييییتتم اخختتييییار الطالب (أو المموظفييیین) على أسساس أهلييییة وججدارة الفرد الننسسببييییة والممقاسسة عن طرييییق تتتتمم
كلل  -درججات االخختتببار٬، الدرججات األكادييییممييییة٬، وخخببرة العمملل السساببقة٬، أو أن ييییتتم االخختتييییار ببطرييییقة تتضضممن التتننوع اإلثثنني والعرقي في السسكان

ن اعتتبباره عادًال. وممع  ذلك٬، فاالخختتييییار ببححسسب ممعييییار الججدارة الننسسببييییة٬، كمما هي ممقاسسة ببواسسطة ننتتائئج االخختتببار ممببدأ على ححدة ييییممك
وى والدرججات٬، تتعنني عادًة أن التتننوع اإلثثنني ممححدد. اخختتييییار لتتححقييییق التتننوع اإلثثنني ييییعنني عادة أن ببعض األفراد ممن األغلببييییة٬، الذييیین لدييییهم ممسستت

اخختتييییارهم كمما ييییتتم اخختتييییار ببعض األفراد ممن الممججمموعة األقلييییة٬، والذييیین هم ذوو ممسستتوى أقلل. هذه الننتتائئج أعلى في االخختتببارات٬، لن ييییتتم 
 ممححتتمملة ححتتى عنندمما ييییتتم اخختتييییار األششخخاص ذوي الكفاءة العالييییة فقط. 
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اس الججدارة (األهلييییة). الببعض الننزاع ححولل فعلل ممؤكد قد ال ييییكون فقط ححولل ممببادئ العدالة؛ لكننه ييییتتعلق أييییضضًا ببعدالة اإلججراءات الممتّتببعة لقييیی
األفراد الذييیین هم لييییسسوا ممن  هي ممننححازة ضضدّ  -االخختتببار٬، الدرججات٬، وخخببرة العمملل السساببقة -ييییّدعي أن الممعاييییييییر الننمموذججييییة لقييییاس الججدارة

ييییعكس  -ممكان عممللكلييییة أو  -صصححييییححة مما دام االخختتييییار لعمملل في ببييییئئة ممعييییننة الممججمموعة الغالببة ( الممسسييییطرة). آخخرون ييییصصّرون أن الممعاييییييییر
٬، هو ححولل ممببدأييیین للعدالة. هلل ييییججب أن والممفصصلة في الممقدممةالممججمموعة السسائئدة. إن ممثثالل الننزاع ببييیین ممؤتتممر األسساتتذة السسود وٕادارة المموقع 

 ييییتتم اخختتييییار ممممثثلييیین لألسساتتذة في ممججلس الممدرسسة لتتممثثييییلل قسسممهم األكادييییممي عن طرييییق تتصصوييییت أعضضاء القسسم؟ أم ييییججب أن ييییتتم اخختتييییارهم
 لتتممثثييییلل أقسساممهم األكادييییممييییة وأييییضضًا لتتممثثييییلل التتننوع اإلثثنني ببييیین الممّدرسسييیین؟ 

. ببالتتححدييیید٬، أننت تترييیید أن لل السساببقببالتتعامملل ممع ننزاع ببييیین ممببادئ ممعقولة (ممننطقييییة) ممن العدالة٬، ممن الججييیید تتطببييییق األفكار الممقدممة في الفصص
ممتتببادلة ييییججب ححلها تتعاوننييییًا. في ححالة الفعلل الممؤكد٬، قد ييییكون هنناك عدة ٬، والذي ييییننظر له على أننه ممششكلة رببح -رببحننزاع  إلىتتححّولل الننزاع 

ممممثثلييیین في عمملييییات االخختتييییار. ممن األفضضلل ممنناقششة كييییف ييییممكن  ججممع هذييیین  -التتننوع والججدارة -طرق ييییممكن خخاللها أن ييییكون كال الطلببييیین
خخسسارة وذلك خخاللل إننكار ممطالييییب أححد األطراف -ببحر الممببدأييیین٬، ححتتى تتكون ممطالب كلل ممننهمما ممدركة ببصصورة ممنناسسببة٬، ببدًال ممن خخلق ننزاع 

 لكي مما ييییننتتصصر الطرف اآلخخر.
 

 التتببرييییر كتتكتتييییك (وسسييییلة) للممفاوضضات
"العدالة" ييییممكن أن تُتسستتخخدم كسسالح تتكتتييییكي خخاللل الممفاوضضات لإلدعاء ببقاعدة أخخالقييییة أعلى للممرء. فعلل ذلك ييییزعم أخخالقييییة أعظم لمموقفك 

لل ممن التتببرييییر له ببصصورة عاممة عدة تتأثثييییرات. إننه ييییقّوي مموقفك وييییججعله غييییر ممرن (غييییر قاببلل للننقاش) كّلمما ممقارننة ممع مموقف اآلخخر. هذا الششك
 أصصببححت مملتتزممًا ببه أخخالقييییًا٬، وكّلمما أصصببححت أكثثر وأكثثر صصالححًا. 

ممششاببهة في اآلخخر وتتؤدي لوم اآلخخر وٕالى تتضضممييیین ممججمموعة (طائئفة) اآلخخر على أننها أقلل ممسستتوى أخخالقييییًا. إننها تُتننتتج ننتتائئج  إلىإننه ييییؤدي 
تتصصعييیید الننزاع لييییصصببح ننزاعًا ححولل األخخالقييییة. وببييییننمما ييییححدث هذا٬، تتفقد األطراف الممتتننازعة عادة الرؤييییة أو الببصصييییرة ححولل الممصصالح الفعلييییة  إلى

ممن األطراف. إن  خخسسارة٬، والذي ييییكون ممن غييییر الممححتتمملل أن ييییخخدم ممصصالح أي -رببحالتتي تتكممن وراء ممواقفهم الممعتتببرة٬، وييییصصببح الننزاع ننزاَع 
التتببرييییر أو إعطاء الححججج لممصصالححك لييییس األممر الممؤذي هننا٬، ولكن االّدعاء ببالسسممو األخخالقي (الرفعة) ممع التتفرقة األخخالقييییة العلننييییة 

 خخر. والضضممننييییة لآلخخر٬، أييییًا كان التتببرييییرالذي ييییححدث٬، ييییججب  أن ييییكون في سسييییاق تتممييییييییز وٕادراك كامملل للححالة األخخالقييییة الممتتسساوييییة للفرد ولآل
 تتطببييییقات التتدرييییب

 
ثثاننييییًا٬، هنناك عدة تتطببييییقات ممهممة للتتدرييییب في ححلل الننزاع الببنّناء. أوال٬، الممعرفة ببالتتراببط الححممييییم ببييیین الننزاع والظلم ييییججب أن ييییكون مُمخخببرًا عننه. 

عنناييییة والعدلل. ثثالثثا٬، التتدرييییب ييییججب أن ييییسساعد في تتوسسييییع ممدى الممججتتممع االفتتراضضي للطالب لكي ييییدرك الطالب أن كلل النناس لهم الححق في ال
 ييییججب أن ييییسساعد على زييییادة القدرة التتعاطفييییة لكي ييییتتممّكن الطالب ممن أن ييییششعروا وييییخختتببروا٬، لححٍد مما٬، مما ييییخختتببره ضضححاييییا الظلم. راببعًا٬، ننظراً 

ممتتعلقة ببالممسساممححة لطببييییعة العدييیید ممن الننزاعات المُمّرة ببييیین ممججاممييییع تتكببدت أذًى ججسسييییممًا (ممؤلممًا)٬، ننححتتاج أن ننطّور رؤييییة ححولل العمملييییات ال
ننزاع ببنّناء لممببادئ العدالة عنندمما تتكون هذه الممببادئ في  -والممصصالححة. أخخييییرًا٬، التتدرييییب ييییججب أن ييییسساعد في تتطوييییر ممهارة اببتتكار تتركييییببات ححلل

 صصراع. 
طببييییقييیین اآلخخرييیین. قببلل ححدٍّ مما ممع التتطببييییقات الثثالثثة األولى٬، ولكن القلييییلل ممننها فقط ييییتتعامملل ممع التت إلىالعدييیید ممن ببراممج التتدرييییب تتتتعامملل 

 ششرح ممطّولل للتتطببييییقييیین اآلخخرييیین٬، سسأششرح بباخختتصصار الثثالثثة األولى.  إلىالتتححولل 
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 الممعرفة بباألششكالل الننظاممييییة للظلم في الممججتتممع
 –ببعض أننواع الظلم ممرتتكببة ممن قببلل أششخخاص ممع اإلدراك الكامملل ببأننهم ييییتتصصرفون ببغييییر عدالة. ممعظممهم ممششاركون ببججهلل في ننظام مما 

ححييییث أن هنناك؛ تتقالييیید ممؤسسسسة٬، هييییكلييییات٬، إججراءات٬، ممعاييییييییرًا٬،  -ججمموعة٬، ممننظممة اججتتمماعييییة٬، ممدرسسة٬، ممكان عمملل٬، ممججتتممع أو عالمعائئلة٬، مم
خخلق إسساءات  إلىأححكاممًا٬، تتججارب٬، ومما ششاببه ذلك ممن أممور٬، تتححدد كييییف ييییججب أن ييییتتصصرف الممرء. هذه التتقالييیید والهييییكلييییات وغييییرها قد تتؤدي 

 ها أممور ممسَسّلٌم ببها٬، ببمما أننها ممتترسسخخة في ننظام ييییقتتننص الممرء ببصصورة تتاممة.ششدييییدة قد ييییصصعب تتممييییييییزها ألنن
 

 تتوضضييییححات ألننواع الظلم
كييییف ييییممكننننا أن ننصصببح واعييیین ببالظلم الننظاممي؟ أننا أقتترح أن ننأخخذ كلل ننوع ممن أننواع الظلم ( الششممولي٬، اإلججرائئي٬، العقاببي٬، واإلقصصاء 

اسستتخخداممها لفححص الننظام الذي ننننوي فححصصه لرفع الوعي ححولل ممصصادر الظلم في األخخالقي) التتي تتممت ممنناقششتتها في ببداييییة الفصصلل٬، و 
 هييییكلييییات ذلك الننظام.  

 التتوضضييییححات لكلل ننوع ممن أننواع الظلم كالتتالي:      
 

ذا). ييییننششر فوائئد وتتكالييییف٬، وأذى (أننظممة ممكافآتته هي اننعكاس له -العائئلة إلىممن الممججتتممع  -.  كلل ننوع ممن أننواع األننظممة الظلم الششممولي
ييییسستتطييییع الممرء أن ييییفححص هكذا فوائئد كالدخخلل٬، والتتعلييییم٬، والعنناييییة الصصححييییة٬، وححمماييییة الششرطة٬، واإلسسكان٬، والتتزود ببالممييییاه٬، وهكذا أذى 
كالححوادث٬، واالغتتصصاب٬، والعننف الججسسدي٬، والممرض٬، والسسججن٬، والمموت٬، ورؤييییة كييییف أننها مموزعة ببييیین فئئات النناس الممخختتلفة: الذكور ممقاببلل 

العمملل ممقاببلل المموظفييیین٬، الببييییض ممقاببلل السسود٬، الطببييییعييییييیین ممقاببلل الششاذييیین٬، ضضبباط الششرطة ممقاببلل الممعلممييیین٬، الببالغييیین ممقاببلل  اإلنناث٬، أصصححاب
م أكثثر األطفالل. األطفالل اإلنناث ٬، في ممعظم أججزاء العالم٬، هم أقلل اححتتمماًال لتتلّقي التتعلييییم أو لوراثثة مملكييییة الوالدييیین ممن األطفالل الذكور٬، وه

 ض لألذى (اإلعتتداء) الججننسسي.اححتتمماًال للتتعر 
 

.  ببالطرييییقة ننفسسها ٬، ييییسستتطييییع الممرء أن ييییتتفحّحص ننظامٍمًا مما لممعرفة وتتححدييیید فييییمما إذا كان هذا الننظام ييییقدم إججراءات عادلة الظلم اإلججرائئي
اء وأصصححاب العمملل للججممييییع. هلل أن ججممييییع فئئات الششعب ييییتتم ممعامملتتهم ببأدٍب٬، ببكراممٍة واححتترام ممن قببلل القضضاة والششرطة والممعلممييیین واآلبب

واآلخخرييیین في السسلطة؟ هلل أن ببعض  الفئئات فقط دون غييییرها ييیُیسسممح ببأن ييییكون لهم صصوت وممممثثلون٬، وكذلك ممعلوممات صصححييییححة في 
 العمملييییات والقرارات التتي تتؤثثر علييییهم؟   

 
ظر لها كججرائئم٬، وألن تتؤدي إللقاء . هلل إن "الججرائئم" الممرتتكببة ممن ِقبَبلل فئئات ممخختتلفة ممن النناس هي أقلل اححتتمماًال ألن ييیُیننالظلم الججزائئي

العقاب أو السسججن أو عقوببة اإلعدام وغييییرها؟ إن اخختتالفًا مملححوظًا ييییظهر ببييیین  إلىالقببض والخخضضوع للممححاكممة وإلصصدار الححكم٬، والذي ييییقود 
ييییة (ببقصصد) ممننتتوججات مُمضضّرة والججرييییممة٬، ببييیین الممصصاننع التتي تتببييییع ببدرا -طرييییقة ممعامملة "اللص الببارون" واللص االعتتييییادي ممن قببلل ننظام العدالة

للعدييیید ممن النناس (أممثثلة واضضححة على ذلك هي التتببغ والسسييییارات الممعييییوببة) وببييیین هؤالء الذييیین ييییسسببببون ححادثثًا مما ننتتييییججة إهممالل. وغالببًا٬، 
فإن السسود  وببطرييییقة ممششاببهة٬، فإن كلل ممقارننة ببييیین طرييییقة ممعامملة الممججرم الممعتتدي األسسود أو األببييییض تتششييییر إلى أننه إذا كان هنناك فرق٬،

 ييییتتلقون ممعامملة أسسوء. 
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(األخخالقي). عنندمما ييییكون ننظام مما تتححت الضضغط٬، هلل هنناك فروقات في الطرييییقة التتي ييییتتم فييییها ممعامملة الفئئات الممخختتلفة اإلقصصاء الممعننوي 
ّم تتقدييییممهم ممن النناس؟ هلل إن ببعض األششخخاص ممعّرضضون لفقدان أعممالهم٬، أو تتّم إببعادهم ممن الححصصولل على الممصصادر الششححييییححة٬، أو تت

ككببش فداء والتتضضححييییة ببهم؟ خخاللل فتترات ممن الكسساد االقتتصصادي٬، الثثورة االججتتمماعييییة٬، الننضضالل السسلممي٬، والححرب٬، عادًة مما ييییتتمّ  تتوججييییه 
 اإلخخفاقات ببطرييییقة إلببعاد ببعض الممججاممييییع ممن الممعامملة الممتتوقعة طببييییعييییًا ممن اآلخخرييیین٬، في الممججتتممع االفتتراضضي ننفسسه.

 
 فتتراضضي للفرداالتتوسسييییع الممدى للممججتتممع 

ممنناقششتتننا السساببقة ححولل ممدى الظلم طرحَحت عدة ببؤر إضضافييییة ذات اتتججاهات تتججرييییببييییة للتتدرييییب. الببداييییة الججييییدة هي ممسساعدة الطالب ألن 
ييییصصببححوا واعييیین لهوييیّیاتتهم االججتتمماعييییة٬، قوممييییتتهم٬، عرقهم٬، إثثننييییتتهم٬، دييییننهم٬، طببقتتهم٬، وظييییفتتهم٬، ججننسسهم٬، عممرهم٬، ممججتتممعهم٬، ودائئرتتهم 

عييییة. إكتتششف أييییة صصفات ييییعزوننها لكوننهم أممرييییكييییييیین أو ببييییضضًا أو كاثثولييییكييییييیین أو إنناثثًا وغييییرها٬، ومما الذي ييییعزوننه (ييییننسسببوننه) للهوييیّیات االججتتمما
 الممخختتلفة األخخرى ممثثلل كون الششخخص ممسسلممًا أو أسسود. ممسساعدتتهم للتتممييییييییز ببييیین أي ممن هذه الهوييیّیات تتزعُم سسممّوًا أخخالقييییًا ضضممننييییًا واممتتييییازاً 

رننة ممع النناس اآلخخرييیین ممممن ييییمملكون هوييیّیات ممتتعاكسسة تتججعلهم ييییعكسسون األدوار. لننفتترض أننهم ييییمملكون الهوييیّیة التتي عادًة مما تتكون أعظم٬، ممقا
ممننظورًا لها على أننها أقلل أخخالقييییًا٬، ولييییس لها كامملل الححق للححصصولل على الححقوق واالممتتييییازات االعتتييییادييییة. ثثم تتصصّرف علننًا وعبّبر ببواقعييییة 

مَمت ممعامملتتهم ممن قببلل هؤالء الذييیین ييییعتتببرون أننفسسهم اآلن أسسممى أخخالقييییًا وذوي هوييییة ممممييییزة. هكذا تتممرييیین ييییسساعد الطلببة ألن وببكييییاسسٍة كييییف تتّ 
ييییصصببححوا أكثثر وعييییًا بباالفتتراضضات الضضممننييییة ححولل هوييییاتتهم الذاتتييییة٬، وكذلك ححولل الهوييییات األخخرى الممتتنناقضضةـ وييییصصببححوا أكثثر ححسساسسييییة 

 رييیین ذوي هوييییات أقللَّ سسممّوًا أخخالقييییًا وأقللَّ اممتتييییازًا. للتتأثثييییرات الننفسسييییة العتتببار اآلخخ
الممححاكاة (إّدعاءات) ضضممن الممججمموعة ييییممكن أن تُتسستتخخدم أييییضضًا إلعطاء الطلببة خخببرًة ييییببدأون فييییها ببتتكوييیین ممححابباة (تتممييییييییز) وأننمماط اججتتمماعييییة 

ممة ببأننه تتمَّ تتعييییييییننهم ببصصورة عششوائئييییة في هذه الممججاممييییع. ححتتى إذا كان للطلببة الممعرفة التتا -وعدائئييییة تتججاه أعضضاء الممججاممييییع الممتتننافسسة األخخرى
السساييییكولوججييییة (الننفسسييییة) التتي ييییوظفها النناس  اآللييییاتالعدييیید ممن هذه الخخببرات ييییممكن تتطببييییقها لتتببييییان كييییف ييییننقسسم الممججتتممع االفتتراضضي وإلظهار 
ع الممسستتخخدممة ببصصورة واسسعة ممَوضّضححة في ممقاطع لتتببرييییرهذه العدائئييییة تتججاه أعضضاء الممججاممييییع الخخارججييییة (األخخرى). (ببعض ممححاكاة الممججاممييیی

 الكتتاب). آخخرهذا الفصصلل في لالقراءة المموصصى ببها 
إننه لممن الممفييیید أييییضضًا إعطاء التتالممييییذ خخببرًة كييییف أن ممججتتممعهم االفتتراضضي ييییممكن أن ييییتتوسّسع (ييییتتممدد) أو ييییتتقلص كننتتييییججة ألححداث ممؤقتتة. لذا 

الغرييییب ببثثقة ببعد أن ييییعرفوا (ييییسستتممعوا إلى) أخخببار ججييییدة عببر الببث اإلذاعي عن النناس فقد أظهرت الببححوث أن النناس ممييیّیالون للتتفاعلل ممع 
(كأعممالل ببطولييییة٬، وٕاييییثثار٬، وتتعاون ممثثال)٬، وييییتتعامملون ببششك ببعد سسمماعهم ألخخببار سسييییئئة (كأعممالل قتتلل٬، اغتتصصاب٬، سسرقة٬، إهاننة وننصصب). 

هم والتتي تتؤثثر على ممدى ممججتتممعهم األفتتراضضي٬، ييییننالون ببذلك وببممسساعدة الطلببة٬، لييییصصببححوا على وعي ببالظروف الممؤقتتة داخخلل وخخارج أننفسس
 قدرًة لممقاوممة تتقلييییص ممججتتممعهم االفتتراضضي تتححت ظروف عسسرة (صصعببة). 

 
 زييییادة التتعاطف

االكتتراث العاطفي ييییسسممح لك ببأن تتتتخخييییلل ببتتعاطف كييییف ييییششعر ششخخص آخخر وببأن تتضضع ننفسسك في ممكاننه. إننه ججزء أسساسسي ممن االسستتججاببة 
ه ييییننششأ عادًة ننححو أششخخاص ممن الذييیین تتعرفهم٬، والذييیین تتممييیّیزهم على أننهم أششخخاص ييییششببهوننننا وييییننتتممون إلى ممججتتممعننا الممعييییننة لآلخخر. إنن

االفتتراضضي. التتعاطف ييیُیكببت ببإبِبعاد اآلخخر ممن ممججتتممع الممرء االفتتراضضي٬، وببالتتعامملل ممعه ببال إننسساننييییة وببتتححوييییله إلى عدٍو أو ششييییطان. 
 اإلهممالل٬، إلى التتححقييییر أو الهججوم.  إلىالممسساعدة؛ الالإننسساننييییة تتؤدي  إلىؤالء الذييیین هم ببححاججة التتعاطف ييییححّفز الممسساعدة واإلييییثثار تتججاه ه
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تتوسسييییع الممججتتممع االفتتراضضي للممرء ييییزييیید ممدى الممرء للتتعاطف ممع ذلك٬، التتعاطف ييییممكن أن ييییححدث ببممسستتوييییات ممخختتلفة. الممسستتوى األكمملل 
) فهم 3ححٍد مما ببمما ييییششعر ببه اآلخخر؛ ( إلى) الششعور 2ششعر ببه اآلخخر؛ () الممعرفة ببمما ييیی1ييییححتتوي على كلل ممظاهر التتعاطف الممتتعددة: (

) فهم وججهة ننظره وٕاطار تتصصوره وعالممه. االسستتججاببة الممتتعاطفة 4لمماذا ييییششعر الممرء ببهذا الششعور ببمما ييییتتضضممن مما ييییرييییده أو مما ييییخخافه؛ (
 لممخخاوف اآلخخر٬، ييییسساعد اآلخخر لييییششعر أننه ممفهوم٬، ممصصّدق ببه وممعتتننى ببه.

ار٬، تتببادلل األدوار أو عكس األدوار والخخييییالل الممننقاد هي ثثالثثة طرق ممتتداخخلة ممع ببعضضها الببعض وممسستتخخدممة ببصصورة عاممة في تتممثثييییلل األدو 
الدور ييییتتضضممن تتخخييییلل أننك ششخخص آخخر٬، وتترى العالم ممن ممننظاره٬، تترغب مما  -تتدرييییب النناس لييییصصببححوا ممتتججاوببييیین عاطفييییًا ممع اآلخخر. لعب

وتتتتصصرف كمما لو كان سسييییتتصصرف هو في مموقف ممعييیین أو في ردة فعله تتججاه تتصصرف ششخخص ييییرغب٬، تتششعر ببالممششاعر التتي ييییششعر ببها٬، 
األدوار ممع الششخخص الذي تتتتفاعلل ممعه في -الدور فييییمما عدا أننه ييییضضممن تتببدييییلل أو عكس-الدور ييییششاببه لعب-الدور أو عكس-آخخر. تتببادلل

ص دور اآلخخر وذلك ببتتححفييییز الطالب ألن ييییتتخخييییلل وييییتتببننى الممننقاد٬، أننت تتسساعد الطالب لتتقممّ -مموقف ممعييیین (خخاللل ننزاع مما ممثثًال). في التتخخييییلل
عدة صصفات ممنناسسببة (غييییر كارييییكاتتورييییة) للدور أو للششخخص الذي ييییتتم اخختتييییاره٬، ممثثال كييییف ييییممششي٬، ييییتتححدث٬، ييییأكلل٬، ييییتتخخييییلل٬، ييییلببس وييییننهض في 

 الصصبباح.
 

 الممسساممححة والممصصالححة
ممتتننازعة أذًى ججسسييییممًا (إهاننة٬، تتدممييییرًا للمملكييییة٬، تتعذييییببًا٬، االعتتداء٬، االغتتصصاب٬، ببعد الننزاعات العننييییفة والممطّولة٬، والتتي تتكبّبَدت خخاللها األطراف ال

ننفسسها.  -القتتلل) تتججاه ببعضضها الببعض٬، قد تتكون األطراف الممتتننازعة مما تتزالل ببححاججة ألن تتعييییش وتتعمملل ممع ببعضضها الببعض في الممججتتممعات
ييییة٬، ححرب العصصاببات وححتتى الخخالفات العائئلييییة والتتي تتأخخذ ممننححًى هكذا هو األممر عادة في ححالة الححروب األهلييییة٬، الصصراعات الدييییننييییة واإلثثنن

هّداممًا. لننأخخذ على سسببييییلل الممثثالل الممذببححة التتي ححدثثت ببييیین الهوتتو والتتوتتسسي في راونندا وببورونندي؛ ببييیین السسود والببييییض في ججننوب إفرييییقييییا؛ 
ن أوسسننييییة. هلل ممن الممممكن للممسساممححة والتتصصالح س في لوس أننججلوس؛ وببييیین الصصرب والكروات والممسسلممييیین في ببوببييیین عصصاببتتي الدم والكرييییببْ 

 ييییححصصال؟ إذا كان هذا ممممكننًا٬، فمما الذي ييییغّذي هكذا عمملييییات؟.
  

هنناك عدة ممعاٍن للممسساممححة في الننص الممتتنناممي والممكثّثف ببخخصصوص هذا المموضضوع. ييییججب أن أسستتخخدم هذا الممصصطلح لييییعنني التتننازلل عن 
ببوا ببأذًى ججسسييییم لك وللذييیین تتححببهم أو لممججمموعتتك. كمما أننها تتتتضضممن أييییضضا الرغببة ببقببولل الغضضب٬، الرغببة في االننتتقام٬، الححقد ضضد الذييیین تتسسبب

)٬، أن هذا ال ييییعنني أن 2003اآلخخر في ممججتتممع الممرء االفتتراضضي كييییمما ييییصصببح لهذا اآلخخر الححق ببالعنناييییة والعدالة. وكمما أششار ببورييییس (
ده. لكننه ممع ذلك ييییتتضضممن أن ييیُیراعي  العقاب وييییلتتزم ببقاننون علييییك أن تتننسسى الششر الذي ححصصلل وتتصصفح عننه أو تتببطلل ُوتتلغي العقاب ضض

ه ببطرييییقة إلصصالح األذى لكييییمما ييییسستتطييییع الممعتتدي أن ييییصصببح ممششاركًا أخخالقييییا في الممججتتممع.   العدالة وأن ييییوججَّ
 

لممصصالححة (اننظر هنناك ممنناقششة غننييییة في األدب السساييییكولوججي (الننفسسي) والدييیینني ححولل أهممييییة الممسساممححة للششفاء الننفسسي والروححي٬، وكذلك ل
). الممسساممححة طببعا ال ييییممكن تتوّقعها فورًا ببعد ححدوث التتعذييییب٬، االغتتصصاب أو االعتتداء. إننها غييییر ممححتتمملة 1995 ٬،ششراييییفر ؛1998 ٬،ممييییننو

م الححدوث فورًا٬، كمما إننها ننفسسييییا ممؤذييییة إلى ححييیین ييییصصببح الممرء قادرًا على أن ييییكون ببتتمماس ممع الغضضب٬، الخخوف٬، الذننب٬، اإلهاننة٬، األذى واألل
لصصححييییح الذي تتمَّ خخزنَنه في الداخخلل. ولكنَّ اححتتضضاَن الكراهييییة ييیُیببقي الججرَح ححييیّیًا وفعاًال في الححاضضر ببدًال ممن السسمماح له ممن أن ييییأخخذ ممكاننه ا

في المماضضي. ِفعلل ذلك ييییسستتهلك ممصصادر ننفسسييییة (سساييییكولوججييییة) وطاقة ييییممكن تتوججييییهها ببششكلل أصصّح للححاضضر والممسستتقببلل. على الرغم ممن ان 
 آلخخر قد ال تتكون ببالضضرورة ألججلل الششفاء الذاتتي٬، لكننها تتببدو ممفييییدة ججدًا٬، وكذلك هي عننصصر ممهم في عمملييییة الممصصالححة. ممسساممححة ا
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 PTSD  Post Traumatic Stress-( إججهاد مما ببعد الصصدممةأدب السساييییكولوججي والطب الننفسسي الممطّورججييییدا ييییتتعامملل ممع اضضطراب 

Disorderششأ عن التتعرض ألذًى ججسسييییم٬، وهنناك ننص ممتتنناِم ييییننششأ عن خخببرات ورششات العمملل الممرّكزة ) وييییقصصد ببه العواقب الننفسسييییة التتي تتنن
 ححولَل الممسساممححة والممصصالححة.

 
 هذه االننصصوص ممكثثّفة وممفصّصلة ججدًا ألن تُتخختتصصر هننا في عرٍض سسرييییع لألفكار الرئئييییسسييییة فييییها.

) ييییممننح 1) أسساسسًا (1988 ٬،٬، أوججببرك2000ممان وفرييیید ان٬،كييییُفوا٬، ٬، 1992(بباسسوكلو  PTSDالصصدممة مما ببعد ممعالججة اضضطراب إججهاد 
) والتتي ييییممكن فييییها ممسساعدتتهم إلعادة اخختتببار الضضعف وعدم الننفع والخخوف والغضضب 2األفراد الممججهدييیین ببييییئئًة داعممًة وآممننًة وممطممئئننًة. (

) 3ر الممكششوفة أو الممعبّبر عننها) لذا (واإلهاننة والذننب وممششاعر ألٍم أخخرى ببطرييییقة ممغاييییرة (الدواء الطببي قد ييییكون ممفييییدًا في تتقلييییلل قوة الممششاع
) 4ممسساعدتتهم في تتششخخييییص أححداث وسسييییاقات المماضضي٬، والتتي ححدث فييییها األذى والتتممييییييییز ببييیین الوقائئع الححالييییة عن وقائئع المماضضي؛ (

 ) ممسساعدتتهم الكتتسساب الممهارات5ممسساعدتتهم لفهم أسسبباب رّدات الفعلل العاطفييییة تتججاه أححداث الصصدممة وصصححة ردات الفعلل هذه؛ (
) ممسساعدتتهم لتتطوييییر ححييییاتتهم الييییوممييییة والممممييییزة ببعالقات لها 6والتتصصرفات والممعرفة والدعم االججتتمماعي الذي ييییججعلهم أقللَّ ضضعفًا وهششاششًة و(

 ممعننى وممممتتعة وداعممة في عوائئلهم والعمملل والممججتتممع.
رييییب ححلل الننزاع. لكن ممع ذلك٬، فإننه ييییتتطلب كفاءة علممييییة عالييییة تتتتخخطى تتلك الممتتعلقة ببتتد PTSDالصصدممة مما ببعد عالج اضضطراب إججهاد 

لممن الججييیید لطلببة دراسسة الننزاع أن ييییكوننوا على وعي ببأن التتعرض لظلم ججائئر قد ييییكون له آثثار ننفسسييییة ممدممرة إال إذا عومملت ححاالت مما ببعد 
 الصصدممة ببطرييییقة فّعالة.

الششكلي مما لم ييییتتم إزالة إججهاد مما ببعد  الممسساممححة والتتصصالح أممران قد ييییكون ممن الصصعب تتححقييییقهمما ببصصورة تتتتخخطى الممسستتوى الصصوري أو
الصصدممة ببصصورة ححقييییقييییة. وممع ذلك٬، فممن الججييیید أن نندرك أن العمملييییات الممتتعلقة ببالممسساممححة والممصصالححة قد تتلعب أييییضضًا دورًا ممهممًا في إزالة 

لييییلل إججهاد مما ببعد الصصدممة الصصدممة. الممسسار السسببببي ممتتعدد االتتججاهات؛ التتقدم في الممسساممححة أو الممصصالححة أو تتقمما ببعد اضضطراب إججهاد 
 ييییسسهلل التتقدم في العمملييییتتييیین األخخييییرتتييیین.

هنناك ممدخخالن ممتتفّردان ولكْن ممتتداخخالن ممع ببعضضهمما الببعض لتتطوييییر الممسساممححة. أححدهمما ييییركز على الضضححييییة٬، واآلخخر على العالقة ببييیین 
٬، PTSDالصصدممة  مما ببعد اضضطراب إججهادالضضححييییة والممعتتدي. التتركييییز على الضضححييییة٬، بباإلضضافة إلى أننه ييییسساعد على إعطاء الراححة ممن 

فإننه ييییسسعى لممسساعدة الضضححييییة إلدراك الصصفات اإلننسساننييییة الممششتتركة ببييیین الضضححييییة والممعتتدي. كننتتييییججة٬، فإن العدييیید ممن الطرق والتتممرييییننات ييییتتم 
ى ممقدسسة. وببكلممات أخخرى٬، تتوظييییفها لممسساعدة الضضححاييییا إلدراك الممظاهر السسلببييییة واإلييییججاببييییة في أننفسسهم٬، وأن لدييییهم قدرات وننواييییا آثثممة وأخخر 

دون الححاججة لننكران عدم كممالهم أو أننهم ِعرضضًة   -فإن الممرء ييییححاولل ممسساعدة الضضححاييییا لييییصصببححوا واعييیین وممدركييیین ألننفسسهم كأششخخاص كلييییييیین
أسساسسييییًا في والتتي تتكون خخببرات ححييییاتتهم في عوائئلهم وممدارسسهم وممججتتممعاتتهم وممججمموعتتهم اإلثثننييییة والدييییننييییة وأمماكن عمملهم تتلعب دورًا  -للخخطأ

تتححدييیید ششخخصصييییتتهم وتتصصرفاتتهم. وببييییننمما ييییصصلل الضضححييییة لقببولل ضضعفه األخخالقي وقاببلييییتته  للخخطأ٬، ييییصصببح أكثثر اححتتمماًال لقببولل ضضعف الممعتتدي 
 أييییضضًا وإلدراك الججواننب اإلييییججاببييییة والسسلببييییة في اآلخخر. 

ممججتتممعهم االفتتراضضي٬، ولكن غييییر أخخالقييییييیین ببقسسوة  إلىممون إنَّ ُكال ممن الضضححاييییا والممعتتدييیین هم غالببًا أكثثر أخخالقييییة تتججاه االششخخاص الذييیین ييییننتت
. تتججاه الذييیین هم خخارج ممججتتممعهم. لذا فإن آلدوف اييییججممان٬، الذي ننّظَم ببببراعة للننازييییييیین٬، القتتلل الججمماعي للييییهود٬، كان ييیُیعتتببر رججلل عائئلة طييییببا

أششننع الظروف٬، كاننوا غالببا ششمماممسسة كننائئسسهم الممححلييییة. األممرييییكييییتتييیین تتححت  إلىالضضبباط  اإلننججلييییز لسسفن العببييیید والذييیین ننقلوا العببييیید األفارقة 
 الممسستتوطننون الببييییض في الوالييییات الممتتححدة والذييیین اسستتححوذوا على أراٍض ممسسكوننة ممن ِقببلل السسكان األصصلييییييیین وَقتتلوا هؤالء الذييیین قاومموا٬، كان

 ييییننظر لهم في داخخلل ممججتتممعاتتهم على أننهم ششججعان  وأخخالقييییون. 

64



سسييییئئة في كلل الببششر٬، وكذلك في ننفس الممرء وننفس اآلخخر٬، ييیُیسسّهلل ممسساممححة الضضححييییة للممعتتدي٬، ولكن هذا قد ال إدراك اإلممكاننييییة الججييییدة وال
ييییكون كافييییا. فالممسساممححة تتتتطلب عادة  التتفاعلل ببييیین الضضححييییة والممعتتدي إلننششاء الظروف الممطلوببة للممسساممححة. هذا التتفاعلل ييییأخخذ أححييییاننًا ششكلل 

 ممفاوضضات ببييیین الضضححييییة والممعتتدي. 
  إلىييییممثثلل الممججتتممع (وسسييییط أو قاٍض ممثثًال) عادًة مما ييییدييییر الممفاوضضات وييییضضع الششروط إذا لم ييییسستتطع الضضححييییة والممعتتدي الوصصولل  طرف ثثالث

اتتفاقييییة. ممن الممثثييییر ممعرفة أن هكذا ممفاوضضات٬، في ببعض الممححاكم األوروببييییة٬، ممطلوببة في ححاالت الججرائئم قببلل أن ييیَیححكم القاضضي على 
 الممججرم الممتّتهم. 
ن ششروط أو ببننود اتتفاقييییة الممسساممححة تتخختتلف كننتتييییججة لطببييییعة شِشدة األذى ولطببييییعة العالقة ببييیین الضضححييییة والممعتتدي. كمما اقتترححت ممن الواضضح أ

ذاتتي التتححقييییر ال٬، تتعوييییض٬، رد الححقوقالححصصولل على اعتتراف كامملل٬، اعتتذار صصادق٬، ننداممة٬،  إلىسسعى ممسسببقًا في هذا الفصصلل٬، الضضححييییة قد تت
). قد ييییسسعى الضضححييییة 2004ممعتتدي. (لممنناقششة ممممتتازة ححولل االعتتذار والقضضاييییا الممتتعلقة ببه. راججع الزار ذاتتي ممن ِقببلل الالصصالح اإلأو 

تتننفييییذ ببعض أششكالل العقاب واالعتتقالل ضضد الممعتتدي. الممسساممححة أكثثر اححتتمماًال للححدوث إذا َقبِبلَل كلٌل ممن الضضححييییة والممعتتدي الششروط  إلىأييییضضًا 
 ممهمما كاننت. 

ممححة٬، وذلك لييییس فقط ببقببولل اآلخخر في الممججتتممع الفتتراضضي للممرء٬، ولكن أييییضضًا ببإننششاء أو إعادة إننششاء الممصصالححة تتذهب أببعد ممن الممسسا
) : " الممصصالححة 2003عالقة إييییججاببييییة وتتعاوننييییة ببييیین األفراد والممججاممييییع الممتتبباعدة ببسسببب األذى الذي سسبّبببه الواححد لآلخخر. لقد أششار ببورييییس (

 ).2005وسستتوب  2003،٬ر ممصصالححة راججع ننادل(لممنناقششة أعممق ححولل عمملييییات الهي ننهاييییة العمملييییة التتي تتببدأها الممسساممححة". 
 

في الفصصلل األولل٬، نناقششت ببالتتفصصييییلل ببعضضًا ممن العوامملل الممتتعلقة ببإننششاء وٕاداممة العالقات التتعاوننييییة؛ تتلك الممنناقششة الممنناسسببة لعمملييییة 
إننششاء عالقات تتعاوننييییة ببعد ننزاع هّدام. وفي الننقاط الممصصالححة. هننا أرغب أن أششييییر بباخختتصصار إلى ببعض ممن القضضاييییا الخخاصصة الممتتعلقة بب

 التتالييییة أود أن أششييییر إلى عدد ممن الممببادئ األسساسسييییة. 
 
أممان ممتتببادلل. ببعد ننزاع ممرييییر٬، ييییممييییلل كلل طرف ألن ييییهتتم ببأممننه وسسالممتته الخخاصصة  ببال إدراك صصححييییح أن أييییًا ممن الطرفييیین ال  -1

اآلخخر بباألممان أييییضضًا. األممان الححقييییقي ييییتتطلب أن ييییكون هدف الطرفييیین هو األممن  ييییممكننهمما تتححقييییق أو تتأممييیین هذا األممن مما لم ييییششعر الطرف
 الممتتببادلل. إذا كاننت األسسلححة ممسستتخخدممة في الننزاع٬، فإن ننزع السسالح والسسييییطرة على األسسلححة هي أححد أهم عنناصصر األممن الممتتببادلل. 

ب تتعاوننًا ممتتببادًال٬، هكذا ييییتتطلب أييییضضًا األممان االححتترام الممتتببادلل. كمما أن األممان الححقييییقي ممن الخخطر(األذى) الججسسدي ييییتتطل -2
والححمماييییة ممن األذى الننفسسي واإلهاننة. كلل طرٍف ييییججب أن ييییعامملل الطرف اآلخخر بباححتترام٬، ببلييییاقة٬، واعتتببار٬، وأدب٬، والممتتوقع طببييییعييییا ممن 

ثثلل ممن ِقببلل اآلخخر وٕالى تتقلييییلل األممان الممقاببلة ببالمم إلىالممججتتممع الممدنني. التتعدي واإلهاننة وعدم االعتتببار ممن قببلل أححد األطراف ييییؤدي عادًة 
 الججسسدي والننفسسي.

تتججرييیید اآلخخر ممن إننسساننييییتته وتتطوييییر صصور عن اآلخخر تتججسسده  إلىتتججسسييیید إننسساننييییة اآلخخر. خخاللل الننزاعات الممرييییرة٬، كلل طرف ييییممييییلل  -3
ببييییوت٬، أطفالل ممدارس٬، كعدو ششرييییر. هنناك ححاججة أكثثر لكال الطرفييیین ألن ييییخختتببر أححدهمما اآلخخر في السسييییاقات الييییوممييییة كآبباء٬، ممؤسسسسي 

٬، 1969الممششاكلل التتدرييییببييییة والممطّورة ممن قببلل ببرتتون (-ممعلممييیین وتتججار٬، وهذا ييییسساعدهم لرؤييییة أححدهم اآلخخر كببششر ممششاببهييیین لهم. دورات ححلل
 ) هي أييییضضا ذات قييییممة وممهممة في التتغّلب على التتججرييیید اإلننسسانني ألححد األطراف ضضد اآلخخر. 1972) وكييییلممان (1987
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ححولل تتوزييییع  -ة الننزاع. ححتتى إذا كاننت الممصصالححة الممببدئئييییة قد اببتتدأت٬، فإن ننزاعات ججدييییدة ال ببد أن تتححدثأححكام عادلة إلدار  -4
الممصصادر الششححييییححة٬، ححولل اإلججراءات٬، ححولل القييییم وغييییرها ممن األممور. ممن الممهم التتوقع أن الننزاعات سسوف تتححدث لييییتتم ممسسببقًا تتطوييییر أححكام 

 زاعات كهذه ببصصورة ببنّناءة وعادلة. عادلة وخخببراء وممؤسسسسات وممصصادر أخخرى إلدارة نن

ضضببط الممتتطرفييیین في كال الججهتتييیین. خخاللل الننزاع الممرييییر والطوييییلل األممد٬، كلل طرف ييییممييییلل إلى خخلق ممتتطرفييیین مملتتزممييیین ببعمملييییات  -5
ببييیید خخسسائئر الننزاع الهّدام وبباسستتممرار الننزاع. الححصصولل على الببعض ممن أهدافهم األسساسسييییة قد ييییكون أممرًا أقلل إرضضاًء لهم ممن االسستتممرار ببتتك

للطرف اآلخخر. ممن الججييیید أن نندرك أن الممتتطرفييیین ييییححثثون على التتطرف في كال الججهتتييیین. األطراف تتححتتاج أن تتتتعاون لكببح التتطرف ممن 
 ججهتتهم وٕاعاقة األفعالل التتي تتثثييییر وتتببرر عنناصصر التتطرف في الججاننب اآلخخر.

لتتعاون ممتتببادلل ونناججح وممخختتلف وببنّناء لتتطوييییر قاعدة صصلببة تتطوييییر تتدرييییججي للثثقة والتتعاون الممتتببادلل. إن هذا ييییتتطلب خخببرات ممتتكررة  -6
لثثقة ممتتببادلة ببييیین أعداء سساببقييیین. في الممراححلل األولييییة للممصصالححة ححييییث الثثقة ممطلوببة للتتعاون٬، األعداء السساببقون قد ييییكوننون على اسستتعداد 

ننهم لييییسسوا على اسستتعداد ببعد ألن ييییثثقوا للثثقة ببطرف ثثالث (والذي ييییرتتضضي أن ييییعمملل كممراقب أو ممفتتش أو كفييییلل ألي اتتفاق تتعاون) ولك
ببببعضضهم الببعض إذا كان هنناك ممخخاطرة أو ششك ببأن اآلخخر سسوف ييییفششلل ألن ييییتتعاون ببالممقاببلل. كذلك في الممراححلل االولى للممصصالححة٬، ممن 

ه المَمهام ببوضضوح٬، وأن الممهم ججدًا أن تتكون الججهود التتعاوننييییة نناججححة. هذا ييییتتطلب اخختتييییارًا دقييییقًا لفرص وممهام التتعاون٬، ححتتى ييییتتم تتححقييییق هذ
 تتكون ذات ممغزى  وأهممييییة. 

 
 إببتتكار الححلولل

لولل ممن الممفييیید في أثثنناء ممححاولة ححلل أييییة ممششكلة ببطرييییقة ببنّناءة (كمما في ممثثالل ننزاع ممببادئ العدالة)٬، أن تتكوَن قادرًا على اكتتششاف أو اببتتكار حح
األكثثر قوة أو قذف القطعة الننقدييییة الممعدننييییة في الهواء لتتححدييیید  خخسسارة. ممثثًال اخختتييییار رئئييییس الححزب -رببحببدييییلة٬، والتتي تتذهب أببعد ممن ننتتائئج 

 ننتتائئج ممرضضييییة للطرفييیین.  إلىممن هو الفائئز. إن قذف القطعة الننقدييییة ييییوّفر فرصصة ممتتسساوييییة للفوز٬، ولكن ال ييییؤدي 
الببننييیین ييییعييییش كلل ممننهمما في  لغرض التتببسسييییط٬، لننأخخذ على سسببييییلل الممثثالل ننزاعًا ححولل اممتتالك  ششيء ثثممييیین٬، لننفتترض سساعة ننادرة قدييییممة مموروثثة

ججزء ممننفصصلل ممن العالم. كلل ممننهمما ييییرييیید السساعة وييییششعر ببأن له الححق في اممتتالكها. عكس ممثثالل قالب الححلوى الممذكور سساببقًا٬، فالسساعة غييییر 
أششهر أو سسننة٬، في  قاببلة للتتقسسييییم. ممع ذلك ييییممكننهمما االتتفاق على تتقسسييییم اممتتالك السساعة لكي ييییتتششاركا ببها لفتترات ممتتسساوييییة٬، لننفتترض ممثثال سستتة

 كلل ممرة عنند أححدهمما. ححلل آخخر هو ببييییع السساعة واقتتسسام ثثممن الممببييییع ببالتتسساوي.
لننفتترض أن األم قد ححّرممت ببييییع السساعة ألي ششخخص٬، هنناك ببدييییلل آخخر: ييییممكن لالببننييیین أن ييییراهننا على السساعة ضضدَّ ببعضضهمما الببعض٬، 

السسعر الذي راهن علييییه الفائئز. الممزاد ييییقّدم رهاننًا ممفتتوححًا ضضد والممزاييیید األعلى ييییححصصلل على السساعة٬، ببييییننمما ييییححصصلل اآلخخر على ننصصف 
$. فالفائئز ييییححصصلل على السساعة٬، ولكن 5000ببعضضهمما الببعض أو رهاننًا ممغلقًا ممفردًا وننهائئييییًا ممن كلل طرف. لذلك٬، إذا كان الرهان الفائئز 

$٬، 2500ة القييییممة. القييییممة الصصافييییة للفائئزهي $ لآلخخر٬، كلل طرف ييییننتتهي أو ييییححصصلل على ننتتائئج ممتتسساوييیی2500علييییه أييییضضًا أن ييییدفع ممببلغ 
 $. 2500ولكن الخخاسسر أييییضضًا ييییننتتهي ب 

إججراء آخخر ييییوظف أسسلوب تتقسسييییم واخختتييییار٬، الذي تتممت ممنناقششتته سساببقًا. تتقسسييییم رهان ممششتترك ببييیین األببنناء ييییححتتوي على السساعة وعلى كممييییة 
$. أححد األببنناء ييییقسسم ممححتتوى هذا الرهان ببأكممله 3000لننفتترض الننقود التتي ييییسساهم ببها كلل اببن ببصصورة ممتتسساوييییة لهذا الرهان الممششتترك٬، 

$ ننقدًا) إلى رزممتتييیین ممن اببتتكاره٬، وييییعلن عن ممححتتوييییات كلل رزممة وييییدع الطرف اآلخخر ييییخختتار أييییة رزممة ييییرييیید أن ييییأخخذ. لذا 6000(السساعة و
$ في 5500في رزممة واححدة وممببلغ الل $ 500$ هو الممقسّسم٬، قد ييییضضع السساعة وممببلغ 5000فإذا كان االببن الذي ييییقّدرالسساعة ببقييییممة 

$)٬، 3000$ طرح5500$ (2500$ وعائئدة صصافييییة ببقييییممة 5500الرزممة األخخرى. ببفعلل ذلك٬، هو ييییضضممن أننه ييییسستتلم عائئدة إججممالييییة ببقييییممة 
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 $2500بغض النظر عن أیة رزمة سیختارھا الطرف اآلخر. الشخص الذي یختار یستطیع أیضاً الحصول على مردودات صافیة بقیمة 

$). ھكذا نتیجة تبدو عادلة لكال االبنین.5500ذا اختار حزمة النقد؛ من المتوقع أنھ سیفعل ذلك إذا كان تقسیم الساعة بأقل من (إ  
لنتیجة مدخل تقسیم واختیار، وكذلك إجراء المزاد یبدو عادالً بوضوح. كال االبنین یربحان. الذي یرغب بالحصول على الساعة یحصل  -
ربحل اآلخر على  شيء ذي قیمة متساویة. أنواع أخرى من إجراءات علیھا، بینما یحص یمكن وبدون شك أن یتم ابتكارھا ألنواع  ربح -

ربحمن النزاعات التي تبدو للوھلة األولى ال تُحل إال بنتیجة  لمناقشة مفیدة جداً حول تطویر نتائج  1996،خسارة. (راجع برام وتایلور -
ربحیخلق استعداداً إلدراك االحتمال بأن إجراءات  منصفة). التدریب على ما أعتقد یمكن اكتشافھا أو ابتكارھا. المھارة في تطویر  ربح -

ً في محاولة  ً مكثّفا ھكذا إجراءات یمكن إنماؤھا عن طریق اإلیضاح للطلبة صور ونماذج ھذا التطور، كذلك من خالل إعطائھم تدریبا
خلق ھذه اإلجراءات.  

 

خاتمة  
 

لنزاع والعدالة ھي ثنائیة االتجاه. الظلم یولّد النزاع، والنزاع الھّدام یؤدي إلى الظلم. من الجید أن ندرك أنَّ تجنب النزاع العالقة بین ا
ً تقلیل أو خفض الظلم الجسیم الذي یمیز غالبیة عالمنا  الھّدام یتطلب أكثر من إجراء تدریب في حل النزاع البنّاء. إنھ یتطلب أیضا

لمستویات الشخصیة والمجامیعیة والدولیة. ھكذا خفض یتطلب تغییرات في كیفیة عمل مختلف المؤسسات السیاسیة االجتماعي في ا
 واألقتصادیة والثقافیة والعائلیة والدینیة في المجتمع لفھم وتقدیر القیم الكامنة في حل النزاع البنّاء، والمفّصلة في الفصل الالحق

مشترك، الالعنف، القابلیة  للخطأ، والمقابلة بالمثل). االلتزام بھذه القیم ال یّحد فقط من الظلم الجسیم، (المساواة اإلنسانیة، المجتمع ال
الظلم.   إلىولكنھ یقلل أیضاً من احتمال أن یأخذ النزاع نفسھ مجًرى ھّداماً وأن یؤدي كنتیجة   
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 الفصصلل الثثالث

 

 اءالججدلل الببننّ 

 قييییممة الممعارضضة الفكرييییّة

 

 
 ججوننسسوندافييیید و. 

 ججوننسسون. يروججييییر تت

 دييیین تتججسسفونند

 

 

 ة الننزاع الفكريّ ييییّ أهممّ 
 مموضضوع أو السسائئد ححولل أيّ  الرأي العامّ  ببمما أنّ "

 عن طرييییق اصصطدامف٬، كلل الححقييییقةهو مما ييییكون أو أببدًا ننادرًا 

 ."الكتتمماللفرصصة لة أييییّ  لححقييییقةا ببقييییةل كونتت٬، فقط لسسلببييییةراء ااآل

 ججون سستتوارت ممييییلل---
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 على ارتتفاع مما زالت الطائئرة لى أنّ ر األججهزة إتتؤششّ  راكببًا.  150 أكثثر ممن ممتتننها وعلى ٬،ببها للهببوط كببييییرة ننفاثثة طائئرةححضّضر طاقم تتييیی     
 وببأنّ  ٬،ججهزةألهنناك خخلًال في ا ار ببأنّ اعد الطييییّ الممعطييییات. ييییعتتقد ممسسهذه ة في صصححّ  ا للششكّ ار سسببببً وال ييییرى الطييییّ  ٬،رضألقدم فوق ا 5000
عن  هار وممسساعدممن الطييییّ  ننتتبباه كللٍّ ا ببتتششتتييییت٬، خخطرلل اب وطاقم الطائئرةهذا الخخالف الركّ عّرض هلل سسييیی .أكثثر اننخخفاضضاً هي  الطائئرة
 سسالممة الججممييییع على ممتتن الطائئرة؟ ببالتتالي ز عزّ تتتتو  ٬،لممششكلةالضضوء على ا لقيييییسس هأم أننّ ؟ اهممممهاممّ 

ممعرفة ٬، والتتححقييییق ييییؤّدي إلى "االخختتالف ببالرأي ييییؤدي الى تتححقييییق إلى أنّ  قد أششارف. أن ييییقولل ججفرسسونلتتومماس  كانمما ننححن ننعلم      
 ٬،زاعالننفي ات ننظرييییّ ال علمماء افتترضفقد ا. لييییس وححييییدً (ببهذا) . وهو اءالججدلل الببننّ  ييییةوٕاننتتاججفي قييییممة  عممييییق ييییممانٌ الححقييییقة". كان لججفرسسون إ

 ششرطٌ  ة للننزاعالننفسسييییّ اإلضضافة  أنّ سسلببييیّیة. فروييیید٬، ممثثال٬، أششار إلى  كمماإييییججاببييیّیة فوائئد  للننزاعكون أن تتممكن ه ييییأننّ  ٬،لسسننييیینى ممئئات اعلى ممد
 ٬،الطالب الممعرفييییة داخخلل ببننييییةالتتوازن خختتاللل ون ببالتتننممييییة أن االممخختتصصّ  وقد اقتترح علمماء الننفس. ةالننفسسييییّ  تتننممييییة) للغييییر كافٍ  (ولكنْ  ضضروريّ 

 الممعرفي واححدة ممن التتفكييییر ممرححلة ممناننتتقالل  هوومما ييییننتتج عننه  ٬،اآلخخرييیینوججهات ننظر التتوفييییق ببييیین إلى  ةنناننييییّ األ ممنلل تتححوّ الز ممكن أن ييییححفّ ييیی
ببدوره الببححث عن ييییححّفز الذي  ٬،د الفضضولل الممعرفيّ ممكن أن ييییولّ ييیی الصصراع الممفاهييییممي ببأنّ  التتححفييییزييییون الممننّظرون وييییعتتقد. أخخرى إلى واألخخالقي
ييییعتتممد  ٬،عالي الججودة ممششكلةٍ  ححللّ  أنّ ون على التتننظييییممييییّ  الممننّظرون ييییصصرّ و . التتي ييییمملكها الممرء ببالفعلللممعرفة ر لتتصصوّ ٕاعادة و  ٬،ججدييییدة ممعلوممات

 ضضرورييییا ييییكون قد الممفاهييییممي الصصراع أن في الممججالل الممعرفي الننفس علمماء واقتترحببييیین أعضضاء الممججمموعة. فييییمما اء ببننّ الصصراع ال على
كان  الننزاع الطببقيّ  كارلل مماركس ببأنّ  تتقدَ واعْ ييییزييیید ممن اإلننججاز. ممكن أن الننزاع ييیی لى أنّ ون إاء الننفس التترببوييییّ ييییششييییر علممو . واالكتتششاف للببصصييییرة
إييییججاببييیّیة ننتتائئج ييییممكن أن تتكون له لننزاع ا ممفاده أن اً مموقف٬، تتقرييییبباً  اججتتمماعيّ  ممن كلل علمٍ ٬، الممننظروناتّتخخذ لقد . ججتتمماعيّ م االتتقدّ لل اضضرورييیی 

 .وكذلك سسلببييیّیة

التتي ة تتججرييییببييییّ السسوى القلييییلل ججدًا ممن األدلة ٬، ححتتى ممؤخخراً ٬، لم ييییكن مموججوداً لننزاع٬، ل الججواننب اإلييییججاببييیّیة ححوللالتتننظييییر  كللّ ممن رغم لى الع     
على  االعتتمماد أكثثرتتممييییلل إلى دارة الننزاعات تتوججييییهييییة إل. الممببادئ الممن عدم وججوده ممكن أن ييییكون ببنّناًء أكثثرييیی وججود ننزاع مما٬، أنّ تُتظِهر 
تتششججييییع ممن ببه وقممعه٬، إلى أببعد مما ييییكون عمّما ييییججري ٬، الواججب تتججننّ ييییممييییلل الننزاع. صصححتتها ممن التتححقق تتمّ  ننظرييییةٍ عوضضًا عن ة الششعببييییّ  الححكممة
ال  ٬،اسستتثثنناءً  كوننهلييییممييییلل الممححتتمملة ة ييییججاببييییّ خخلق ننزاع ممن أججلل االسستتفادة ممن ننتتائئججه اإلإّن . في أكثثر الححاالت الفردييییة والججمماعييییة وتتننظييییم
لتتححدييیید الظروف  والببححوث للتتننظييییر ببرنناممججا آلخخرييیین٬،أعممالل سساببقة لممورتتون دوييییتتش و  علىاسستتننادًا و ٬، السستتييیینناتفي أواخخر ببدأننا  ٬،ذلكول قاعدة.

 اء.عمملننا هذا هي ننظرييییة الججدلل الببننّ ننتتائئج ححدى . إاءةننتتائئج ببننّ ببالننزاع التتي ييییخخرج ببها 

 فهممهم تتعممييییق في ييییرغببون الذييیین لألفراد الببنناء الججدلل في ارسسةوالمممم ٬،والببححث ٬،الننظرييییة تتكامملل تتوفييییر هوممن هذا الفصصلل والغرض      
ييییسسّلط  اننظرييیی  اطارً (ب) إ -٬، وججراء: (أ) التتعرييییفات واإلالقسسم االولل ممن هذا الفصصلل موييییقدّ  .اءببننّ  ننححوٍ  على ممعه التتعامملل وكييییفييییة للصصراع

. القسسم والدوليّ  ٬،التتننظييییمميّ و  ٬،الججمماعيّ و  الششخخصصّي٬، ىممسستتو ننزاع على ال تتغالللواسس الممششاركة في إننششاءة سساسسييییّ ات األالعمملييییّ  الضضوء على
 .ةالتتطببييییقييییّ  ححاالتتهمببششكلٍل فّعالل في اء سستتخخدام الججدلل الببننّ ااء على الثثانني ممن الفصصلل هدفه ممسساعدة القرّ 

 

 اء؟مما هو الججدلل الببننّ 
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 ٬،ححالة ةفي أييییّ  ٬،لببححث عن الححقييییقةلعت ضضِ أفضضلل طرييییقة وُ "

  ٬،الممعروفةوججهات ننظر ممخختتلف ات ممن لببييییّ ات والسسييییججاببييییّ : عرض اإلإلى ةالدعو هي 

 ".الححقائئق في ججوفا عممييییقً  غوصوال

 .)الممؤسسسسة الدولييییة للهاتتف والببرق /ITT. ي. تتي. تتآي(التتننفييییذييیّیييیین سساببًقا في نممسسؤولييییالهارولد س. ججننييیین٬، كببييییر ---
 

 االثثننان ييییسسعىو  ٬،خخراآلمما عنند تتتتعارض ممع  ؤهراوآ هننظرييییاتت ٬،ه٬، اسستتننتتاججاتته٬، ممعلومماتتالششخخص الواححد تتكون أفكار مماححييیینناء ننّ الببالججدلل  تتواججدييیی
 ) التتيالممقتترححة اإلججراءات وعييییوب ممزاييییا ممنناقششة أي( دببالخخطاب الممتتعممّ  أرسسطو ييییسسممييییه مما على تتننطوي الببنناءة الخخالفات فاق.تتّ إلى الل للتتوصصّ 
  .للممششكلة) اإلببداعيوهذا هو٬، الححلل ( ججدييییدة ححلولل تتججممييییع إلى تتهدف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قرراارراالمع  مشكلة/    عررضضلاا
 وّوليااأل  ججستنتاووااال

  مووااجهھةاالاالعررضض  ثمّم  ااإلصغاء:  
 مع  مووقفف  معاكسس

ختاللل  تووااززنن  ٬،  ااعددمم  االيیقيینن
 معررفياالنززااعع  اال

جددااللتعاوونن/   /  مناقشةيیةنافست   االسعي  ووررااء  ااتفاقق 

ي٬،  االبحثث  عنن  معررفضوولل  ف
 معلووماتت

مغلقق٬،  ررفضض  ذذهھھھنن ببجن ّ ت  ٬،تجاهھھھلل   

معلووماتت  جدديیددةة٬،    إإددررااجج
  وواالتكيّیفف  مع  ووجهھاتت  نظظرر

 متنوّوعة٬،  ااستنتاجج  جدديیدد

ااألصلي ّ     عبالمووق  االتززاامم  متززّمتت نهھاء  االنززااععإلتسوويیة  سرريیعة     

72



 

 .عمملييییات الججدلل٬، والننقاش٬، والسسعي وراء اتتفاق – 3.1 ششكلللا

ممييییننييییسسوتتا دييییننا٬، أالججدلل اإلببداعي. الصصراع الفكري في الفصصولل الدراسسييییة. ششركة كتتاب التتفاعلل.  ر. ججوننسسونو د. و.٬،  ججوننسسونأعييیید طببعه ممع أذن ممن 
)1995(. 

 3.1اننظر الششكلل ( الفردي والتتعلم ٬،والممنناقششة لك التتي تتظهر في السسعي وراء اتتفاق٬،ي تته ششييییوعاً  الممننظم الببنناء الججدلل اتتتنناقضض أكثثر  
لتتأكييیید على ول٬، ححجججخخالف أو  أيّ  تتججنّنبببهدف  ٬،الممججمموعة الممنناقششةممن ع أعضضاء عنندمما ييییممنن  اتتفاقالسسعي وراء ييییححصصلل . )3.1 لججدوللوا
 التتفكييییر ممفهوم) 1982س (ييییججانن ييییقتترب ممن ممفهوملسسعي وراء اتتفاق ا. ببدييییلةالعمملل ال وممسساراتألفكار ل واقعيّ  ب تتقييییييییمٍ وتتججننّ  فاق٬،تتّ اال

في  تتوافقٍ  ننششأةفي هي الممفضضلة  سسييییاسسة ةأييییّ  اتتهم ححوللتتوججسسّ ششكوكهم و  ججاننبباً  ممججمموعة صصاننعي القرارأعضضاء فييییه  ييییضضع ذيال( الججمماعي
 خخرييیین).اآلعضضاء األممع  لييییكوننوا قادرييیین على االتتفاقاآلراء 

 ات الفردييیّیةالعمملييییّ و  ٬،السسعي وراء اتتفاقالممنناظرة٬،  اء٬،الججدلل الببننّ  :3.1لججدولل ا
___________________________________________________________________________________ 

 ةات الفردييییّ العمملييییّ               السسعي وراء اتتفاق                          الممنناظرة          اء                   الببننّ الججدلل 
___________________________________________________________________________________________ 

 وتتننظييییم الممعلوممات صصننييییفتت          تتصصننييییف وتتننظييییم الممعلوممات            تتصصننييییف وتتننظييییم الممعلوممات           تتصصننييییف وتتننظييییم الممعلوممات

 اتاالسستتننتتاججسستتخخالص ال          اتاالسستتننتتاججسستتخخالص ال     ات اججسستتخخالص االسستتننتتال    اتسستتخخالص االسستتننتتاججال

 

 ال ييییوججد ببييییان ششفهي             ببلورة٬، أييییييییدتتالعرض٬، ال                      ببلورة٬، أييییييییدتتالعرض٬، ال             ببلورة ٬،أييییييییدتتالعرض٬، ال

 .للممواقف                    .يممننطقمموقف وأسساس                     .يممننطقمموقف وأسساس               .يممننطقمموقف وأسساس 

 

 وججود وججهة ننظر واححدة   تتعارض خخاللل التتححدي ممن           تتعارض خخاللل ممنالتتححدي            تتعارض خخاللل ي ممنالتتححدّ 

 ييیین كببييییر ححوللييییقإلى ييییؤدي     ي إلىننظر ييییؤدّ هات الوجج                ي إلىننظر ييییؤدّ هات الوجج      ي إلىييییؤدّ ننظر هات الججو 

 .وججهة الننظر الذاتتييیّیة واببييییةصص    ححوللصصراع فكرّي وعدم ييییقييیین               ححوللصصراع فكرّي وعدم ييییقييیین      ححوللوعدم ييییقييیین  فكريّ صصراع 

  ذاتتييییةالننظر هات الوجج ييییةصصوابب                 ذاتتييییةالننظر هات الوجج ييییةصصوابب     ذاتتييییةال ننظرهات الوجج ييییةصصوابب

                                      

 الكببييییراسستتممرار الييییقييیین              الفاتتتخخاال التتخخّوف ببششأن                               ز              ذهن ممغلق٬،ييییححفّ  الفضضولل الممعرفيّ 

  اتوججه واببييییةصصبب                ممغلقك ببذهن والتتممسسّ               ضللممتتعارَ  رفٌض ممعلوممات      ط عن الببححث الننشش
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 .الننظر الذاتتييیّیة                    .ببوججهة الننظرالذاتتييیّیة                           ممن الممعلوممات واألببعاد                .ججدييییدةوأببعاد 

 

 هة الننظرك ببوججتتممسسّ                           وسسط سسرييییع ححللّ             تتممسسك                   ذهن ممغلق٬،                  صصّور٬،تتإعادة 

 الذاتتييیّیة                     الننظر السسائئدةلوججهة             ببوججهة الننظر الذاتتييیّیة                                تتكامملل ٬،تتركييییب

 

 ممن درججة ممننخخفضضة                 درججة ممننخخفضضة ممن         درججة عالييییة ممن                   درججة ممتتوسسطة ممن                 

 ننججاز٬، العالقات٬،اإل                  ننججاز٬، العالقات٬،اإل                            ننججاز٬، العالقات٬،اإل ججاببييیّیة      العالقات االييیی ننججاز٬،اإل

 .الننفسسييیّیة والصصحّحة                   .ة الننفسسييیّیةوالصصححّ                              .والصصحّحة الننفسسييیّیة                 .والصصحّحة الننفسسييیّیة

_________________________________________________________________________________________ 

 

على الفائئز عن ييییعلن القاضضي ٬، ثثّم التتي تتتتعارض ممع ببعضضها الببعضالممواقف أو أكثثر األفراد ممن ييییححصصلل الننقاش عنندمما ييییججادلل اثثننان 
هننالك  كانمما ذا ححولل إ ممن الممججمموعة عضضوٍ كلل ييییتتّم تتعييییييیین مموقف ل لممنناظرة: عنندمماا أفضضلل. ممثثالل على ششكللٍ ممن ييییعرض مموقفه بب أسساس

ها مموقفه/مموقفلم أفضضلل عرض الذي ييییقدّ وهو الششخخص  ٬،عن الفائئز سسلطةٌ ٬، وتتعلن الخخطرة ببالننفاييییات أكثثر أو أقلل للتتححكمتتننظييییم ححاججة إلى 
 ها٬،ببهدافهم ألال عالقة  في ححالةٍ  ٬،ممع ببعضضهم الببعضتتفاعلل الن دو  وححدهمعنندمما ييییعمملل األفراد  الججهود الفردييییّة. تتححدث لممججمموعةإلى ا

 .)2002 ٬، وهولوببييییك٬،ججوننسسون٬، ججوننسسونة عن ببعضضها الببعض (وممسستتقلّ 
 

 ننظرييییة
 

ضضييییق العقلل٬،على ةٌ أكثثر  تتأكييییداً دالل ال ييییوججد  

 ببممعزللٍ  قفأن نن ممن ٬،ةوالغطرسس الغبباء٬،وعلى 

 اعننّ  رون ببطرييییقة ممخختتلفةئئك الذييیین ييییفكّ عن أول 

 لتتر سسافاج النندوروا---

(ححوض  "اممكن تتطوييییر "ممارييییننييییهلل " :هصصفّ  ٬،في ججاممعة والييییة ممششييییغان والححييییاة الببّرييیّیةممصصائئد األسسمماك في قسسم  ألسستتاذسسألل رييییكو كاممببا٬، ا     
 أرٌض لدييییه  )الششاطئ طييییر( الححادصصاححب الصصوت  الزقزاق (رسسولل الغييییث)ححييییث  ٬،اً ببييییئئييییّ  اسسةححسسّ  في ممننطقة لرسسو السسفن أو إصصالححها)

 والتتوصّصلل القضضييیّیة٬، كال ججاننببيفححص  ممججمموعةاء العلى أعضضو . تتححقييییقهعلى الممججمموعة  قويّ  اء ممع هدف تتعاوننيّ ييییببدأ الججدلل الببننّ  ؟".صصببةخخ
ال  هعلى أننّ سسور كاممببا د الببروف. ييییششدّ ننهائئييییةة العلى الخخطّ  ججممييییعهمالطالب ييییججب أن ييییتتّفق . الممششكلة ححللّ لكييییفييیّیة  أفضضلل ححكم ممننطقيّ إلى 
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ممججمموعة  تتقسسم كللّ و  أفراد٬، ةننة ممن أرببعممكوّ  ممججمموعاتٍ  فيع الطالب خخييییر. ييییوزّ هو ججودة القرار األ مما ييییهمّ  أو "خخاسسرون"٬،راببححون" ييییوججد "
اء الججدلل الببننّ  إججراءاتع تتتتببّ ييییثثم  ٬،"إدارة المموارد الطببييییعييیّیة "مموقعفي والزوج اآلخخر  ٬،"الممطّور عمموق"في ححد وا زوجٍ  قوم ببتتعييییييیینوييیی ٬،زوججييیینلى إ

ييییعرضضون مموقفهم و  لمموقفهم٬، ححجّجة ممقننعةرون ييییححضضّ و  ٬،قضضييییةدراسسييیّیة. ييییببححث الممششاركون في ال فتتراتٍ ة م على ممدى عدّ ننظّ المم كادييییمميّ األ
 ن وججهات الننظر الممعارضضةييییأخخذو  مما ييییدححضضون االننتتقادات ححولل مموقفهم٬،ببييیینن ٬،المموقف الممعارض دححضضونييیی ؛لالهتتممام وممثثييییرة ممقننعةطرييییقة بب

ممن  التتي ييییتتمّ  وم ببروفييییسسور كاممببا ببتتفعييییلل العمملييیّیة الننظرييیّیةييییق ء٬،االججدلل الببننّ  إججراء هذاعنند و لممواقف. ل تتكاممالً أو دممججًا  ششتتّقونوييیی ٬،ببالححسسببان
تتششمملل و اء. العمملييیّیة٬، وهي ممببننييیّیة على التتعاون٬، عمملييییة الججدلل الببننّ  إلى ييییسستتنند درسٍ ججراء اء. ييییقوم الببروفسسور كاممببا ببإتتننفييییذ الججدلل الببننّ  خخاللها

 ):1995 ٬1989،٬، 1979 ججوننسسون ور. ججوننسسون .د. و( ةاالفتتراضضات الننظرييیّیة التتالييیی

تتججارببهم و  ٬،غييییر ممكتتمملل ممعلومماتتتصصننييییف وتتننظييییم  علىممببنني لي أوّ  سستتننتتاجٌ ا ولدييییهمأممام األفراد ممششكلة أو قرار٬،  مقدَّ تتُ عنندمما  . 1
 ).لممعرفييیّیةدون العمملييیّیة اهم ( ييییججممّ اتتسستتننتتاججاببهم ييییمملكون درججة عالييییة ممن الثثقة فة؛ دووججهة ننظرهم ممححدّ  ممححدودة٬،

قون فهممهم لمموقفهم٬، وييییسستتخخدممون ييییعممّ  ٬،تتدرييییب ممعرفيهم ييییننخخرطون في ف٬، خخرييیینوممببّرراتته لآلسستتننتتاججهم األفراد ا مقدِّ عنندمما ييیی . 2
 .التتفكييییرممن أعلى ممسستتوى ذات سستتراتتييییججييیّیات إ

ن رهم٬، فهم ييییصصببححون غييییر ممتتأّكدييییتتججارببهم٬، ووججهات ننظو ييیین٬، خخر اآلببنناًء على ممعلوممات ممخختتلفة  اسستتننتتاججاتٍ ببفراد األه عنندمما ييییواججَ  . 3
 .العمملييیّیة الممعرفييیّیة فييییلغون تتججممييیید التتوازن٬،خختتاللل أو ا الممفاهييییمميممن الصصراع  ٬، وتتثثار ححالةوججهة ننظرهم واببييییةممن صص

ممن الممعلوممات  أ) الممزييیید : ط عنوهو ببححث ننشش ٬،الفضضولل الممعرفيّ ز ييییححفّ  ٬،خختتاللل التتوازن٬، أو االممفاهييییمميالصصراع و  ٬،عدم الييییقييیین  .4
) على أمملل ححسسم ازدييییاد الصصالححييییة( أكثثر ممالءممة تتفكييییر وعمملييیّیة ممننظور ممعرفيب)  -و ؛)ممعييیّینممححتتوى زييییادة ( الججدييییدةارب تتججالو 

 .الششكّ 

األفراد  ييییسستتممدّ اآلخخرييیین٬،  تتفكييییرو  ننظر ةسستتييییعاب وججهممن خخاللل فهم وا االسستتدالللو ممعرفييییة تتكييییييییف وججهة ننظرهم ال عن طرييییق  .5
. ييییتتّم الكششف عننها ٬،ححييییث الننوعييییةأفضضلل ممن  ٬، على التتوازن٬،هي التتيالممببتتكرة قرارات الو . الححلولل اً مموممننظّ  اً دممححدّ  ٬،اً ججدييیید اً اسستتننتتاجج

 زداد االننججذابييییآلخخر و إلى ا همممن واححد ا ييییممتتدّ ممعً  للممششكلة خخلق ححللٍّ  ننححوالتتزام ممن األفراد مما ييییششعر ببه اسسييییس اإلييییججاببييیّیة و ححاأل
ة أخخرى ممرّ  قد تتببدأ العمملييیّیةو لممكتتسسببة إلى تتححسسييیین الصصحّحة الننفسسييیّیة. ا اءةننّ دارة الصصراعات الببفي إ كفاءات. تتممييییلل الببييیین األششخخاص
 الححييییةصصزييییادة الثثقة ببتتننافر ممن خخاللل  أيّ  وححللّ  تتججممييیید االسستتننتتاج الححاليّ  عن طرييییقها ٬، أو ممن الممممكن إننهاؤ في هذه الننقطة

 االسستتننتتاج.

ييییعرضضان أفضضلل اّدعاء ممممكن٬، ييییسستتممعان  ٬،ببإعداد مموقفييییهمماننببان ججاالييییقوم . ة الممنناظرة٬، ممن ججهة أخخرى٬، تتعتتممد على الممننافسسةعمملييییّ      
اسسم ام الححكّ  أن ييییعلن٬، وييییننتتظران ممادححض مموقفهفي ممححاولة الممننافس وييییقوممان ببدححض  ٬، ييییححاوالن دححضضه٬،لمموقف الممعارضإلى اببعنناييییة 

 دفاعيّ الرفض وال ممغلق٬، ننتتائئج التتححدي ببذهن أوججدتتهالذي  عدم الييییقييیین ممعف ٬،ننفسسها ة الججدللتتببدأ كعمملييییّ  عمملييیّیة الممنناظرة في ححييیین أنّ لفائئز. ا
دححض وججهات الننظر تتتتطّلب الممنناظرة  وببمما أنّ . صصليّ األ مموقفهمببن مملتتزممييیی هكذاييییببقى األفراد  الممتتننافرة٬،لممعلوممات خخرى والوججهات الننظر األ

ة . عمملييییّ ةننفسسييییّ  ٬، وصصحّحةً وعالقات ًا٬،وسسطَ ممتت اننججازً قد تتكون الننتتييییججة إو  .عارضضةتتممن الممعلوممات المم ونممييییتتعلّ  ٬،ذلكممع فإن األفراد٬،  األخخرى٬،
ببممججّرد عدم الييییقييیین ببان ججرّ ممممكننة٬، ييیی ححالةأفضضلل  قدممانييیی ييییهمما٬،ججاننببان مموقفالر ييییححضضّ لننزاع. ب الى التتعاون ممع تتججننّ مموافقة تتسستتنند إالببححث عن 

 فورًا الننقاششاتييییننهي  ممن ششأننه أن ٬،تتوفييییقيمموقف  إييییججادبب ججممييییع الننزاعاتييییسسعييییان فورًا إلى تتفادي وقممع ولكن  ا٬،خخالفً  هنناك أنّ  أن ييییدركا
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لم ييییتتّم اسستتكششافها الممواقف  في خختتالفاتاال ببمما أنّ و الننزاع.  لقممع سسرييییع وسسطٍ  ححللٍّ ييییببححثثان عن  ثثمّ  ٬،وييییصصببححان ممتتخخّوفييیْین ممن الخخالف ٬،كلها
 .ئئةسسييییّ ألن تتكون  ت والصصحّحة الننفسسييیّیةالعالقا وتتممييییلل ٬،اً ممننخخفضض لكوننهييییممييییلل  إلننججازفإن ا٬، ببعد

وهكذا  ة٬،لييییّ سستتننتتاججاتتهم االوّ ا ييییتتّم أببدًا تتححّدي الو  ٬،ات ششفوييییةالت االننفرادييیّیة٬، ييییدرس األفراد ججاننببي القضضييیّیة٬، ولكن ال ييییدلون ببببييییاننفي الححا     
ششخخاص ببييیین األ التتفاعلل وييییننتتج عن غييییاب. اً ممننخخفضض اً ننججاز تتكون إ ألنالننتتييییججة تتممييییلل و . التتأكييیید على مما اعتتقدوه أّوالً  إلى دراسستتهمممييییلل تت

  .الصصحّحة الننفسسييیّیةممججالل في م وعدم تتقدّ  ييییدة٬،ت ممححاعالقا

 للججدلل ششروط تتححدييیید الروح الببنّناءة

ييییججاببييیّیة أو سسواء كاننت ننتتائئج الججدلل إو . كاّفة فالظرو  تتححتها لييییسست كذلك أننّ  إال عمملل ببطرييییقة ممفييییدة٬،الخخالفات ييییممكن أن تترغم أّن      
دار ببها الججدلل. هذه الظروف تتششمملل السسييییاق الذي ييییدور ببه الججدلل ي ييییُ والطرييییقة التت التتي تتححدث ببهاييییعتتممد على الظروف  ذلك نّ سسلببييیّیة٬، فإ

د الممججمموعة٬، وقدرة ممسستتوى الممهارات االججتتمماعييیّیة لدى أفراو ع الممعلوممات ببييیین أفراد الممججمموعة٬، تتوزييییو  كييیین٬،ار ببييیین الممشش وعدم التتججاننساء٬، الببننّ 
 .)1995 1989،٬ 1979،٬ ٬،ججوننسسونور.  ججوننسسون .(د. و ممننطقييییة ةححججّ ننخخراط في العلى ا أفراد الممججمموعة

سسييییرورة الصصراع٬، إن كاننت على  السسييییاق الذي ييییججري فييییه الصصراع له تتأثثييییرات ممهمّمة ) على أنّ 1973( وييییتتشد ددّ ييییشش :لل الهدف التتعاوننيهييییك
ر الججدلل الببنناء٬، السسييییاق التتعاونني ييییممييییلل إلى تتييییسسييییتتننافسسي. التتعاونني و السسييییاق الللججدلل:  الممححتتمملة السسييییاقات ننوعان ممن هنناكو .  ببنّناءة أو هّداممة

ورفض  قوالتتفكييییر الممغلَ ييییممييییلل إلى تتششججييییع عدم االكتتراث٬،  ننافسسيّ تت الججدلل داخخلل سسييییاقٍ ببييییننمما ييییممييییلل السسييییاق التتننافسسي إلى تتعزييییز الججدلل الممدمّمر. 
 ججدوى فيالو  ٬،الممتتعة٬، و ببالراححة اء الششعورَ الججدلل الببننّ  سستتححثّ ييیی ٬،السسييییاق التتعاوننيّ  ضضممن). 1998( تتججوسسفلد  الممننافسأفكار وممعلوممات 

 دقّ األفهم وال ٬،ححججج الخخصصم عنممزييیید ال لسسمماعالدافع و  لممواقف الممعارضضة٬،بباالسستتمماع إلى ا نالذه اننفتتاحو  ممنناقششة الممواقف الممتتعارضضة٬،
 .في مموقف ننهائئيّ ء والخخصصم والممننطق سستتننتتاججات الممر ا ييییتتّم تتولييییفححييییث  لى ممواقف أكثثر تتكاممالً ٬، والتتوصصلل إممننافسلمموقف ال

 ججوننسسون. و 2006ننسسون٬، التتعاون وٕادارة الصصراع. (ججو ممهارات إلى ييییححتتاج الممششاركون  ٬،ببنّناءةر الخخالفات ببصصورة اتتدكي  :ممهارة االخختتالف
 :٬، وهيالقواعد هذه واسستتييییعاب بباعالتتّ  ضضرورييییة الممهارات). 2006 ٬،ججوننسسونوف. 

لى إ هم وقييییممتتهم كأفراد. ال أششييییرتتكفاءى علد ببييییننمما أؤكّ  أفكار الممششاركييیین اآلخخرييیین٬، أدححضى و اس. أتتححدّ للننّ  ال ا نناقد لألفكار٬،أنن . 1
 .ششخخصصييیّیاً أرفضضهم  يأننّ 

 ننقد أفكاري.عن  أفصصلل تتقدييییري الذاتتيّ  . 2

 على الفوز. ال ممممكن٬، لل إلى أححسسن قرارٍ ز على التتوصصّ . أركّ ننغرق أو ننسسببحسسواء  ا٬،ا في هذا ممعً ننا ججممييییعً أننّ ببر أتتذكّ   .3

 .علوممات ذات الصصلةالممكلل  وعلى إتتقان ع الججممييییع على الممششاركة٬،أششججّ  . 4

 ى لو لم أوافق.ححتتّ  أسستتممع إلى أفكار الججممييییع٬،  .5

 .إذا لم ييییكن واضضححاً ٬، مما ششخخصمما قاله  كّررأ . 6
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الممواقف.  كييییفييییة اخختتالفح وأوضضّ  ٬،لكال الطرفييیین دةالممؤييییّ  وقائئعفكار والججممييییع األ ببداييییةً  جأخخرِ االنندمماج.  ممححاولةأقوم ببالتتفرييییق قببلل  . 7
 .ممننطقييییة ببطرييییقة ممعاً  ووضضعها االتتفاق طننقا تتححدييییدأححاولل  ببعدها

 مموقف الممعارض.ممن أججلل فهم  ممعارضضةننظر إلى الممسسألة ممن وججهة . أححاولل أن أننظر القضضييیّیة كلل ججواننبأححاولل أن أفهم  . 8

 ذلك.فعلل  ييییننببغي عليّ أننه  عنندمما تتششييییر الدالئئلل ببصصورة واضضححة ييییير رأأغييییّ  . 9

 الممتتاححة. للببييییاننات ننظراً  ممممكننة٬، ةإججابب ن أفضضللفي الببححث ع العقالننييیّیة ؤّكدأ  .10

أن ييییسستتممع لي  ننححوك. أودّ  أن ييییتتصصّرفوا ججاه خخصصوممك كمما تتودّ تتّ ف اهي التتصصرّ  القاعدة الذهببييیّیة. لصصراعل قاعدة الذهببييییّةالببع أتتّ   .11
أن  ييییري. أودّ تتفكفي  مماآراءهأششمملل  لذا٬، ممارائئي في تتفكييییرهآعارض الزوج الممأن ييییششمملل  . أودّ ممالييییهإأسستتممع  لذا ٬،عارضالزوج المم

 .مماوججهة ننظره أتتقببلل لذاالممسسألة ممن وججهة ننظري٬، عارض الزوج الممييییرى 

تتججوسسفلد٬، ( ببعضضننا الببعض الششخخصصييییةكفاءة على ٬، ببييییننمما ننؤكد أفكارننابب أن ننكون قادرييیین على االخختتالف الممهارات هي ممن أهمّ  واححدة     
فكارهم ورفضضهم أببزييییادة التتزاممهم ييییممييییلل إلى  لييیین٬،ن غييییر ممؤهّ خخرييییاآل ببأنّ ننفسسه في الوقت االّدعاء و  ممع اآلخخرييیین٬، االخختتالف). 1998

 اببً تتححببّ  ييییننتتج عننه كفاءتتهم الششخخصصييیّیة٬، على في الوقت ننفسسهممع التتأكييیید  خخرييییناالخختتالف ممع اآل . غييییر أنّ الششخخص اآلخخر وتتفكييییرهلممعلوممات 
لدممج  عن أفكار اآلخخرييیین٬، وأكثثر اسستتعداداً الممزييیید م لّ تتعوأكثثر اهتتمماممًا في  ألفكار اآلخخرييیین٬، اً ننتتقادا أقللّ  وييییججعلل الخخصصوم ٬،أكثثر للششخخص
أهدافهم تتعاوننييییة٬، وٕالى إدمماج وججهات  هم أكثثر عرضضة لالعتتقاد ببأنّ الممؤييیّیدون . للممششكلة في تتححلييییلهم الخخاّص  ممننطقهمو خخرييیین ممعلوممات اآل

 فاق.تتّ لل الوصصِ ننظرهم والتت

  .1971 ٬،ججوننسسون( األخخذ ممننظور هيإطار الججدلل الببنّناء  ضضممن واآلراء الممعلوممات لتتببادلل الالزممة الممهارات ممن أخخرى هامّمة ممججمموعة     
الششخخصصي٬، عنندمما غييییر  سسواء على الصصعييیید الششخخصصّي أو٬، ممزييیید ممن الممعلومماتييییتتمّ اإلفصصاح عن ). 1989 ٬،ججوننسسون ور. ججوننسسون .و د.

. أدقّ  فهمٍ ببالتتوصصلل إلى  لتتي تتننقلل الرغببةا ٬، ممثثلل إعادة الصصييییاغة٬،ببعييیین االعتتببار السسلوكييییاتخخذ أ ببممننظورممع ششخخص ممننخخرط الممرء ييییتتفاعلل 
. ببدقة اآلخخرييیین رسسائئلل وفهم ٬،ممن قببلل اآلخخرييیین ييییتتّم فهممها ببسسهولةببححييییث  ٬،اغة رسسائئللتتزييیید ممن قدرة الششخخص على صصييیی األخخذننظور مم قدرة

ححلّل الممششكلة ز إننججاممننظور األخخذ  .والممننظور الخخصصم ممعلوممات ححفظو فهم ييییننتتج عننه زييییادة عات اصصر االننخخراط في ممننظور األخخذ في ال
 ٬،الممججمموعة ٬، عنند الزممالء أعضضاءالممعلوممات تتببادلل عمملييییةل أكثثر إييییججاببييییة ممننظور األخخذ تتصصوراتز ييییعزّ  عالييییة. أخخييییًرا٬،الججودة ال ي ذيببداعاإل

 وفي عمملل الفرييییق.

أن وييییننببغي ). ٬2006، ججوننسسونوف.  ججوننسسون .(د. و دمماججهاإ الممواقف و  التتفرييییق ببييیینارات تتششمملل دائئرة ممن الممه ممججمموعة ثثالثثةوهنناك      
 واححد مموقفٍ  في ممواقف ةعدّ  ببييیین الججممع( والتتكامملل) الممواقف في االخختتالفات إببراز( التتمماييییز ممن دورات عّدةوججود  الممججمموعةأعضضاء  ييییكفلل
ممن  سسلسسلةعببر  خخالفاتممعظم ال . تتممرّ ببالفعلل التتي تتححققت التتمماييییز ممن كفاييییةأكببر   اً ال تتكون أببد إممكاننات التتكامملل. )٬، مموقف إببداعيججدييیید

 .قرار ننهائئيّ لل إلى قببلل التتوصصّ  االخختتالف والتتكامملل

). 1995 ٬،ججوننسسون ور. ججوننسسون .و د.( العقالننييییة الممححاججة ششرائئعببعوا أن ييییتتّ  الممججمموعة أعضضاءاء٬، على خخاللل الججدلل الببننّ  :عقالننيلل ججد
وججعلل  ٬،واالسستتننبباطي االسستتقرائئي قالممننط بباسستتخخدام وتتننظييییممها ججممع ممعلوممات ذات صصلة٬،و ٬، أفكار ولييییدتت العقالننييییة الممححاججةششمملل تت
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تتغييییييییر على و  ٬،عقلل ممننفتتحأن ييییححافظ الممششاركون على  ةالعقالننييیی الممححاججةب تتطلّ وتت. الححالي الفهم على ممببننييیّیة الممؤقتتةسستتننتتاججات اال
 .والتتفكييییر الممننطقيّ  ٬،الدلييییلل ٬،لألسساس الممننطقين في عرضضهم سستتننتتاججات والممواقف عنندمما ييییكون اآلخخرون ممقننعييییاال

 
 ححث: كييییف ييییسستتفييیید الممششتتركونننتتائئج البب

 
 ي أعصصاببننا٬،ييییقوّ  هو الذي ييییتتصصارع ممعنناممن " 

 "هو ممسساعدننارتتننا. خخصصممننا وييییصصقلل ممها 

 .في فرننسسا ةننعكاس الثثور ٬، اأدممونند ببورك---

 

ممن  تتننوعةممججمموعة مم في ٬،نلفييییممخختتالن بباححثثييییال ممن قببلل العدييیید ممن ٬،سسننة األخخييییرة 35على ممدى الـ  ٬،اءالججدلل الببننّ  الببححث ححولل أججريلقد      
ر (اننظ تتججرييییببييییة وممييییداننييییة تتججرييییببييییة صصييییغة داخخلل الممخختتلفة الممهامالعدييیید ممن و  ٬،نممخختتلفييییالممششاركييیین الان سسكّ بباسستتخخدام العدييیید ممن ال٬، عداداتاإل

٬، ٬1989، 1979( ججوننسسون ور. ججوننسسون .و د. اننظر الداعممة٬، الدراسسات ججممييییع ممن ممفصصلة قائئممة على للححصصولل). 3.3و 3.2الججدولل 
مما عدا أطروححة ششرت في ممججالت (. ججممييییع الدراسسات ننُ ببصصورة عششوائئييیّیةالممششاركييیین للظروف ت د. ججممييییع الدراسسات ححدّ )2003 ٬،1995
طالب الممدارس االببتتدائئييیّیة٬، والممرححلة الدراسسات على أججرييییت وقد . سساعة 60ى ححتتّ  ت ممن سساعةسستتممرّ وا ٬،) ذات صصالححييییة داخخلييییة عالييییةواححدة

طييییات ممع لييییالت ححدييییثثةتتححمما ججاء ببعد ذلك ممن وّفر وييییوتتعممييییم.  كببييییرة صصالححييییة هالننتتائئجج ٬، كانهاكلّ  هاججممعوالججاممعييییة. عنند  ٬،الممتتوسسطة
 .التتححلييییالتفي  ممدرججة ةييیین دراسسوعششر  التتأثثييییر في ثثممانٍ ححججم ممقدار اححتتسسب وقد . أو عدم تتأكييییدهاالننظرييیّیة ق ممن صصالححييییة التتححقّ 

 

 موالتتعلّ  ججودة صصننع القرار٬، ححلّل الممششكلة٬،

على ننفتتاح االو  ٬،اإلببداعي تتفكييییر وال وججهات الننظر٬، دقييییق لكللّ الفهم وال ٬،على ممسستتوى أعلىالتتفكييییر  كلةالممشش ححللّ الل و قرار فعّ  صصننعييییششمملل 
 .إلى اتتفاق المموقف) ممقارننة ممع السسعيتتغييییييییر  أيلتتأثثييییر (ا

 

 

 للدراسسات الممممييییزات العامّمة 3.2الججدولل 

  ننسسببة                   رقم                                                ممييییزة       

___________________________________________________________________________________________                                      
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الججدلل اإلببداعي. الصصراع الفكري في الفصصولل الدراسسييییة. ششركة كتتاب التتفاعلل. أدييییننا٬،  ).1995(  ججوننسسونور.  ججوننسسون .و د. طببعت ببمموافقة 
 .)1995(ممييییننييییسسوتتا 

 

 

 عن ييییسسفر اء إلى أندلل الببننّ ). ييییممييییلل الجج0.87 =(ححججم التتأثثييییر فردييیّیةالججهود ال). و 0.4 =(ححججم التتأثثييییر الننقاش)٬، 0.68 =ححججم التتأثثييییر(
 رَ طوِّ تتُ ييییممكن أن  دة٬،لممششاكلل ممعقّ  ججودةال عالييییة ) وححلوللاألخخالقييییة الممعضضالت على تتننطوي التتي القرارات ذلك في ببمما(ججودة ببالأعلى قرارات 

٬، واسستترججاع أكببر ببكثثييییر : أ) إتتقانأن ييییننتتج عننهالى اء تتممييییلل إببننّ  في ججدللٍ  مماهرةالممششاركة إّن ال. ممعقولةممخختتلفة ببصصورة  ننظرٍ  وججهاتُ  هال
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 الممواقف إلى كثثرأ ممهارةٍ بب مالتتعلّ  هذا للُ ننقْ و قف اآلخخرييیین؛ ب) افي مموقف الششخخص وممو  الواردة كمما تتششمملل الممهارات .اسستتدالللو للممعلوممات٬، 
. و الججهود الفردييیّیة٬، أوالممنناقششة٬، التتي تتسسعى التتفاق ححاالتواسسعة ممن ال عةممتتننوّ إلى طائئفة  الممسستتفادةلممببادئ زييییادة تتعممييییم اج)  -و ٬،الججدييییدة

 ممببادئال وتتعممييییم ججدييییدة٬، ممواقف إلى مالتتعلّ  ننقللفي  ممهارة وأكثثر صصححة٬، أكثثر ممعلومماتإلى  تتششييییر ببه مموثثوقٍ  ببدييییلل عرضٍ  لننتتائئج التتعرض
ى عنندمما تتكون ححتت ٬،ةلكفي االتتججاه الصصححييییح لححلل الممششححسسم الججدلل ح أن ييییكون وممن الممرججّ . الححاالت ممن أوسسع طائئفة إلى هاتتعلممو التتي 

واححد  عرضٍ (في ممقاببلل  أقّلييیّیة ذات ممصصداقييیّیة لرأيض األفراد عنندمما ييییتتعرّ  اً وخخصصوصص خخاطئئة٬،كاّفة أعضضاء الممججمموعة لاألّولييیّیة سستتننتتاججات الا
 ) ححتتى عنندمما ييییكون رأي األقلييییة غييییر صصححييییح.ممتتنناسسق

 

 رجّجحالمم تتأثثييییرلا أححججام: كادييییمميّ دراسسات الججدلل األ ْعِدييیّیة لالببَ تتححالييییلل ال 3.3ججدولل ال

 ممتتغييیّیر تتاببع  السسعي التتفاقججدلل/ال    ممنناقششةججدلل/ال   /ججهود فردييیّیةججدللال

 0.87                          0.40                                  0.68تتححقييییق                              ال     

 0.9                           1.35                                   0.62                         عرفيممالتتفكييییر ال 

    0.86                           0.22                                   0.91            أخخذ وججهة الننظر             

 0.71                           0.45                                   0.75       تتححفييییز                           ال

 0.64                            0.81                                  0.58                      ةممهممّ ال ممنقف اممو ال

 0.81                            0.72                                  0.24                       الججاذببييیّیة الششخخصصييیّیة

 1.52                            0.92                                  0.32                        مماعيّ ججتتاالدعم ال

 0.85                             0.51                                  0.39       ححتترام الذات                    ا

الججدلل اإلببداعي. الصصراع الفكري في الفصصولل الدراسسييییة. ششركة كتتاب التتفاعلل. أدييییننا٬،  ).1995(  طببعت ببمموافقة  د. و. ججوننسسون ور. ججوننسسون
 .)1995(ممييییننييییسسوتتا 

 ةِ عمملييییّ  الصصححييییح؟ قييییممةُ  لححللّ إلى ا ييییوصصللأن  مما٬، ٬، لممششكلةٍ ن٬، لكن خخاطئئييییعارضضييیینححّلييیین ممتت ببإممكان الدعوة إلى: هلل الممسسألة التتالييییةاننظر 
أكثثر  تتججهييییٌز ممعرفيٌّ ححدث قد ييییها. ببلل في عمملييییات االهتتممام والتتفكييییر التتي تتححثثّ  ة المموقف الممعارض٬،ي صصححّ ا فكثثييییرً ال تتكممن اء الججدلل الببننّ 
عدد ممن  وقد وججد. ننظر غييییر صصححييییححةال اتوججه ممنأو أكثثر  واححدةٌ كاننت  لوى ححتتّ  األفراد ألكثثر ممن وججهة ننظر واححدة٬، ضعنندمما ييییتتعرّ 
. ببنناء ججدللٍ  في الججاننببييیین كال أو ببأححد خخاطئئة ممعلوممات تتقدييییم ييییتتمّ  عنندمما داءييییرة في األممكاسسب كبب واألطفاللببالغييیین ممن ال ممع كللٍّ  الدراسسات
)  خخطآن إلى صصننعلل تتوصصّ  ججاه األداء الصصححييییح. في هذه الطرييییقة الممححدودة٬،تتّ الننزاع في اححلل ييییكون  ح أنممن الممرججّ وهكذا٬،   .صصححييییح(ححللٍّ
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 التتفكييییر الممعرفي
 إلى الججدللييییممييییلل  . العلييییا التتفكييییر إسستتراتتييییججييییات إلى ححاججة هنناك٬، فعالة قراراتٍ إلى اتتخخاذ  صصعببة٬، وهننالك ححاججة ش قضضاييییاعنندمما تتنناقَ      

 =ت. .(ح ٬،والممنناقششة)٬، 0.62 =ت .ح( السسعي وراء اتتفاق مممّما ييییفعلل أعلىممسستتًوى على  تتفكييییرال إلسستتراتتييییججييییات تتواتتراً  أكثثر اسستتخخدامٍ  تتششججييییع
ججتتمماعييیّیة للممعلوممات في االعروض غييییر الو أكثثر فعالييییة ممن الننممذججة ييییكون  ألنججدلل ييییممييییلل الو ). 0.90 =ت .(ح فردييیّیةالججهود ال) أو 1.35

ممن و  ٬،في الممعارضضة أححرارٌ هم ححييییث الطالب  ٬،في الصصفوفو . للححصصولل على رؤى ححاسسممة للححمماييییة٬، الممححممييیّیييیینغييییر التتأثثييییر على الصصغار 
ا أكثثر تتسساممححً  وألن ييییكوننوا الممدننييیّیة٬، ححولل القضضاييییا أكثثر ننقديببششكلل وججهات ننظر ممخختتلفة٬، ييییممييییلل الطالب إلى التتفكييییر الممتتوّقع أن ييییصصغوا إلى 

 .اآلراء الممتتضضارببةممع 

 

 وججهات الننظر أخخذ

أفضضلل ححكم  أن ييییممثّثللالقرار على و  ٬،الصصعببةقضضاييییا الممنناقششة  عنند ممهمٌّ  أممرٌ هو  ٬،ببعييیین االعتتببار هاججممييییعوججهات الننظر فهم وأخخذ الإّن      
 وتتكاممًال  أكثثر دقةً  عزييییز فهمٍ إلى تتاء في تتننفييییذ القرار. ييییممييییلل الججدلل الببننّ  الممسساعدة اً ججممييییعركييیین الممششتتركييیین٬، وعلى الممششتت عنند كللّ  ممننطقيّ 

 =ت. .(ح الفردييیّیةججهود الو  ٬،)0.22 =ت. .(ح الممنناقششة )0.91،٬ =.ت .(حالسسعي إلى اتتفاق هو علييییه  مممّماوججهات الننظر تتعارض ل
األفراد ييییممييییلل و  ٬،الججدلل غييییاب ممن ٬،آخخر ششخخصعنند  الممعرفي ر للممننظورأكبب فهم إلى ٬،ألن ييییؤديالججدلل ييییممييییلل االننخخراط في و ). 0.86

ممن  ٬،على التتننببؤ في وقت الححق ببمما سسييییكون علييییه تتفكييییر الخخصصم في ححلل ممششكلة ممسستتقببلييییة أكثثر قدرة ٬،وافي ججدلل ألن ييییكوننالضضالعون 
 ببدًال ممنالننخخراط في الججدلل (ا عنتتننججم  ألنتتممييییلل  الممعارضضةننظر ال اتوججهإن زييییادة فهم ججدلل. دون لكن األششخخاص الذييیین تتفاعلوا 

 ممننخخفض. ٬، أوطممتتوسسّ  ٬،عاللٍ تتححصصييییلل الطالب ذا ا إذا كان ممّ عالننظر  ) ببغّض الفردييییة ججهودالو السسعي إلى اتتفاق االننخخراط في ننقاششات 

 

 ببداعاإل

ب)  -و هات ننظر ممخختتلفة؛ممن وجج عرض الممششاكللاإلببداعييیّیة عن طرييییق التتأثثييییر على األفراد عببر أ)  ببصصييییرةاء إلى تتعزييییز الييییممييییلل الججدلل الببننّ 
السسعي ممقارننة ممع ببال ٬،الججدلل الببنّناءإّن  .ةالممششكل ححللّ التتوصّصلل إلى في  هات ججدييییدةتتسسممح ببظهور تتوججّ التتي طرق العادة صصييییاغة الممششاكلل ببإ

 ٬،فكاروسسع ممن األاسستتخخدام ننطاق أو ٬، األصصلييییةفكار األخخلق و ججودة األفكار٬، و عدد األفكار٬، ممن ييییزييیید  ٬،الفردييیّیةججهود الو  والننقاش٬،٬، اتتفاقإلى 
ننظر ممواججهة وججهات وقد أّدت . عدد الححلولل الممببدعة٬، ذات الخخييییالل٬، والججدييییدةممن  عة؛ كمما ييییزييییدات ممتتننوّ سستتراتتييییججييییّ إل ثثرأك خخداماسستتو اإلببداع٬، و 

  ألن ييییكوننواون ييییممييییلل الممششاركو . األصصلييییةفكار األو  عة٬،ممتتننوّ الات سستتراتتييییججييییّ واإل ٬،الججدييییدةححلولل لتتولييیید الممزييیید ممن الى إ ممصصداقييیّیةذات  ببدييییلة
 ببها. لتتزامالاو ببححلّل الممششاكلل التتي تتعمملل علييییها الممججمموعة  ممن الممششاركة العاطفييییة درججة عالييییةعلى 

 
 قضضييییةتتغييییييییر المموقف ببششأن 

لممعلوممات لأفضضلل  دممجٍ إلى  التتوصّصلل غرضضها لة ججييییداً ششتتقاق قراراٍت ممعلّ هو أممٌر ححاسسم ال ٬،وججهات الننظرالننظر ببعقلٍل ممننفتتح إلى ججممييییع      
ششرعييییة ممعلوممات  تتسستتنند إلىالممواقف الممعارضضة  أنّ  وببعقلل ممننفتتح٬، ييییججب أن ييییعتتقد الممششاركون٬،. ممن الممواقف ممتتننّوعة ممججمموعةممن  الفكرو 
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في ححداث تتغييییييییر إتتممييییلل إلى  في ججدللالممششاركة  الججممييییع. ييییسستتفييیید ممننهاي إلى ححلولل إببداعييیّیة سستتؤدّ  ٬،تتممامماً ممت هِ إذا فُ  أننهاو  ٬،وٕالى الممننطق
. وٕادراج ححججج خخصصممهم في ححييیّیز الممواقف الخخاصصة ببهم ممواقفهم ححولل القضضييییةعادة تتقييییييییم الججدلل إلى إلممششاركون في ييییممييییلل او المموقف. 

وهذه التتغييییييییرات في الممواقف تتممييییلل  ٬،ححولل هذه القضضييییةا ييییححدث عنندمما ييییقرأ األفراد ممّ ممإلى أببعد تتغييییييییر المموقف تتؤدي إلى ججدلل الممششاركة في 
 لتتججرببة الججدلل ننفسسها). اسستتججاببةد لييییس ممججرّ  ٬،أي( اً ننسسببييییّ  ممسستتقّرةً  ٬،زممنممع ممرور ال ٬،إلى أن تتكون

 

 الدافع لتتححسسييیین الفهم

هي ها. ممعظم القرارات فييیی القضضاييییا التتي ييییججري الننظرلممعرفة الممزييیید عن  فعالة  ممن ِقبَبلل دافٍع ممسستتممر  مما ييییتتم تتعزييییز اتتخخاذ قراراتٍ  عادةً      
ممعرفة الممزييیید ل ممسستتممردافع  اء إلى اممتتالك. ييییممييییلل الممششاركون في الججدلل الببننّ ممسستتقببالً  مما وقتٍ  الننظر ببها في ييییعاد قد ننظرًا إلى أننه تتةممؤقّ 

 قششةممنناوال )0.75،٬ =. ت.(ح السسعي إلى اتتفاقفي  مممّما ييییفعله الممششاركون ٬،ممممكن ممننطقيّ ححكم أفضضلل  إلىللتتوصّصلل الممسسألة٬، و ححولل هذه 
تتججارب الممزييیید ممن الممعلوممات و أ)  :لببححث عنإلى افي الججدلل ). ييییممييییلل الممششاركون 0.64 =. ت.(ح فردييیّیةالججهود ال) و 0.45 =ت. .(ح

الغمموض (عدم   مملل ححللّ على أ ٬،)صصالححييییةأكثثر ممالءممة (زييییادة ال عمملييییة تتفكييییرو  ممعرفيممننظور ب)  -و ؛)ممعييیین ممححتتوى زييییادةالججدييییدة (
على سسببييییلل الممثثالل٬،  ٬،)1981( ججوننسسونلوري و ن وتتطوييییر الفهم والتتقدييییر لهم. في ممعرفة ممواقف اآلخخرييیی اً فعلييییّ  اً هتتممامم. كمما أن هننالك االييییقييیین)

واسستتعرضضوا  الممكتتببة٬، الممزييیید ممن مموادقرأوا قد  ٬،السسعي إلى اتتفاق يممششاركييیین ففي ججدلل٬، ممقارننة ممع طالب  ششاركييیینالطالب المم أنّ  اوججد
ممن  ممعلومماتٍ أعلى  ببوتتييییرةٍ طلببوا و ة٬، رض خخاللل فتترة االسستتراححعُ  اخختتييییارييیّیاً  اً فييییلمم على ننححٍو أكثثر تتواتتراً ششاهدوا و ٬، الممزييیید ممن الممواد الدراسسييییة

 .اآلخخرييیین

 

 الججدلل تتججاهممواقف ال

ال ببّد أن ييییكون رّد فعلهم إييییججاببييییًا إزاء  الممششاركة في صصننع قرار ممسستتقببلّي٬،بب٬، و راد الممششاركون أن ييییكوننوا مملتتزممييیین ببتتننفييییذ القرارإذا أ     
 عّززتذييیین عمملوا ببصصورة فردييیّیة؛ و المممّما فعلل أولئئك اإلججراء أكثثر هذا ججدلل الفي  ششاركونالممفراد األ أححبَّ  الطرييییقة التتي تتّم ببها اتّتخخاذ القرار.

السسعي إلى اتتفاق٬، ششات اقنن ٬،كان علييییه ححالل الممششاركة في ننقاشا ممممّ  ممواقف أكثثر إييییججاببييیّیة تتججاه التتججرببةاتتخخاذ ججدلل الفي بباسستتممرار  الممششاركة
 .قييییممة وذو صصالحٌ الججدلل  ببأنّ ت زت ببصصورة قوييیّیة الممعتتقداتتججارب الججدلل عزّ  أو القرارات الفردييییة.

 

 ممواقف تتججاه صصننع القرار

فراد . األببالصصننع القرار ججدييییرٌ ييییججب أن ييییعتتببروا أّن ف ييییلتتزمموا ببتتننفييییذ القرار والممششاركة في صصننع قرار ممسستتقببلّي٬، ذا أراد الممششاركون أنإ      
 =.ت .(ح لذييیین ششاركوا في ننقاششات السسعي التتفاقأولئئك ا مممما فعللأكثثر  صصننع القرارات ةممهممّ  لححبّ  ممالوافي ججداالت  الذييیین ششاركوا

وال  ٬،ممعاً  األفراد ججممعتت ببطرقٍ  فييییججب أن ييییدارا ٬،صصننع قرارفي  لممششاركييییناببييیین فييییمما  فّعالييیْینوالدعم ببييیین األفراد   الججذبكون ييییولكي ). 0.63
دة. قاممة عالقات ججييییّ وببات في إصصع ييییننششأ عننهاممكن أن طعن ييییو  ٬،وممححاججججة٬، خخالفلل ضضممن الججد هنناك. ببييییننهم سسوء ننييیّیة أو اننقسسامتتخخلق 
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 .(ح السسعي إلى اتتفاقو )٬، 0.72 =.ت .(ح اقششةن أكثثر مممما تتفعله الممننة ببييیین الممششاركييییز الممودّ اء ييییعزّ الببننّ  أن الججدللّ فقد ُوججد  ٬،ذلكممع و 
ا تتفعله ممّ ممششاركييیین ببييیین الممالعالقات الششخخصصييییة   أكببر لججذبتتعزييییز إلى  اقششةتتممييییلل الممننو ). 0.81 =ت. .(ح الفردييیّیةججهود ال) أو 0.24 =.ت

 .)0.46 =.ت .(ح الججهود الفردييیّیة

)٬، 0.92 =.ت .(ح اقششةالممننا تتفعله ببييیین الممششتتركييیین ممممّ  تتعزييییز أكببر للدعم االججتتمماعيّ إلى اء ييییممييییلل الججدلل الببننّ  إلى ذلك٬، ةبباإلضضاف     
ببييیین  زييییز أكببر للدعم االججتتمماعيّ تتعإلى  اقششةالممننتتممييییلل و ). 1.52 =.ت .(ح الفردييیّیةججهود الأو  )0.32،٬ =.ت .(ح والسسعي التتفاق

 ٬،دعمالو  للصصداقة ييییججاببيّ إ ببممنناخ صصرييییح لألفكار ممصصححوبٍ  الممزييییج ممن تتببادللٍ إن ). 0.85=.ت .(ح مممما تتفعله الججهود الفردييیّیة الممششتتركييیین
ننقسسام اال إلى ال ممححالةي الصصراع ييییؤد أنّ القائئلة بب إنّنه ييییدححض األسسطورةببلل  ٬،وٕالى زييییادة التتعّلم ةننتتاججييییّ أكثثر إصصننع قرار إلى لييییس فقط ي ييییؤدّ 

 .الكراهييییةو 

 
 الذات اححتترام

 القرار الححالي٬،ممسساعدة في صصننع  مما قدمموه ممن ننتتييییججة عنندمما ييییششعر الممششاركون ببالرضضا عن أننفسسهم ممسستتقببالً  تتتتعّزز الممششاركة في صصننع قرارٍ 
). 0.39 = .ت .(ح السسعي إلى اتتفاقة ححالممع  ارننةً ممقالذات  ححتترامأكببر ال تتعزييییزٍ اء إلى . ييییممييییلل الججدلل الببننّ سسواء اتتفقوا ممع هذا القرار أم ال

 ببالججهود الفردييیّیة الذات ممقارننةً  الححتترامأكببر  تتعزييییزٍ إلى  تتممييییلل الممنناقششةو ). 0.8 =.ت .فردييیّیة (حالججهود الأو  )0.51،٬ =.. ت(ح والممنناقششة
 ).0.45 =.ت .(ح

 

 اءةهييییكلة الخخالفات الببننّ 
 

 .التتذّكرممالححظة و لفييییننا ا التتفكييییر. فهو ييییثثييییر ننعرةالننزاع هو 

  ٬،ششببييییهة ببسسلببييییة األغننام صصدممننا للخخروج ممن سسلببييییةٍ إننّه ييیی .ححّرض على االببتتكارهو ييییو 

 هو ... الصصراعالممالححظ والممتتدببر مموضضعضضعننا ييییو 

 ببداع.لتتفكييییر واإلل ال غننى عننه" ششرطٌ  "

 .االننسسانخخالق هي والسسلوك: األ ةالببششرييییّ  دييییوي٬، الطببييییعة ججون---

 

ج)  ٬،للببححوث ببرنناممجٍ  خخاللل ممن تتهاصصححّ  ممن قالتتححقّ اء٬، ب) ة الججدلل الببننّ أ) تتطوييییر ننظرييییّ  ـقممننا بب ٬، المماضضييییة 35 الل السسننوات ممدى على     
في  األخخرى الببلدان ممن والعدييیید الششممالييییة أممرييییكا أننححاء ججممييییع في التتننفييییذييییييیین والممدييییرييیین والممدييییرييیین والممسسؤولييیین واألسساتتذة٬، الممعلممييیین تتدرييییب

 ييییبتتدر الوتتممارييیین  ة٬،كادييییممييییّ الدروس األو ٬، الدراسسي الممننهج وححدات ممنتتطوييییر سسلسسلة  د) -و الببنناء٬،  الججدلل إججراء وتتننفييییذ ممييییداننييییا اخختتببارها
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 أكثثر وصصفٍ  على االطالع وييییممكنم األكادييییممّي. لتتعلّ ل والثثاننييییة القرار٬، صصننع عمملييییة لححاالت ك صصييییغتتان٬، واححدةوهننالخخالفات. ل مممننظّ ال
 ).2006( ججوننسسونوف.  ججوننسسون .و ) و د.1995( ججوننسسونور.  ججوننسسون .و د. في:   ةالببنناء الخخالفات إلججراء تتفصصييییالً 

 
 خخاذ القراراتتتّ اء واالججدلل الببننّ 

 
). 1975ممن تتششرييیین االولل٬،  22ممججلة الوولل سستترييییت٬، ( كييییمماوييیّیةال مموادّ للببنناء ممصصننع  وششراء أ إمّما ًا٬،قرار  واججهت ششركة أدوييییة كببييییرة     

 ششراء"ال" كًال ممن الببدييییلييیین؛ أنّ ن ن كي ييییضضممييیین ممرافعالرئئييییس فرييییقييیی ننششأأ فضضلل٬،ى القرار األلل إلاححتتممالل التتوصصّ  ممن لتتححقييییق أقصصى قدرٍ 
لممججمموعة صصاننعي القرار.  ننة ببدييییلةممعييییّ  سسييییاسسة مقدّ ر وتتتتححضضّ  فرعييییة هو ممججمموعة ىدعو فرييییق ال. كامملة وعادلة "الببنناء"٬، ييییننالل ججلسسة اسستتمماعٍ و

 أن ييیُیعّد وييییقدم" الببنناء" فرييییق وُطلب ممن الكييییممييییائئييییة٬، للممواد ممصصننع لششراء ححالة ببالننسسببة ضضللأف وتتقدييییم ببإعداد" الششراء" فرييییق إلى زقد أوعِ  وكان
ننع اممصصممن الد فرييییق "الششراء" أكثثر ممن ممائئة . ححدّ الوطننييییة لششركةل الرئئييییسسيّ  الممقر قرب الكييییممييییائئييییة ججدييیید للممواد ممصصننع لتتششييییييیید األححوالل أفضضلل

 اخختتاروا ممصصننعً اوببعدها  ٬،أمماكن ةثثالثثإلى  ثثمّ  ا٬،عششرييیین ممصصننعً مما تتححت الإلى  العدد ُقّلصّم ثث تتلببييییة اححتتييییاججات الششركة٬، اششأننه ة التتي ممنقائئممال
لببنناء  اخختتاروا تتصصممييییممً ا صصلل ببعششرات ششركات الهنندسسة٬، وببعد أرببعة أششهر ممن الدراسسة٬،تتّ " اببنناءالفرييییق "للششراء.  ا ببه الممصصننع الممثثاليّ أو ر  اواححدً 

أ)  :ببعرض ٬،لفةالتتفاصصييییلل ححولل التتك ممعرفة كللّ بب سسّلححييیینمم ٬،الفرييییقان قام ٬،تتكوييیین الفرييییقييیینوببعد ممرور تتسسعة أششهر ممن  .الممصصننع الممثثاليّ 
الخخييییارييیین  أصصببح ممن الواضضح أنّ  ممن خخاللل الننقاش الححييییوّي٬،سستتننتتاججات. ي ممعلوممات الطرف اآلخخر٬، ممننطق واب) تتححدّ  ؛فضضللاأل ااّدعائئهمم

 ببالقرب ممن ممقرّ  ٬،وببششكلل ممرييییح ٬،أن ييییكونببسسممح للممصصننع كوننه ييیی ٬،لببنناء""ا خخييییارخختتارت الممججمموعة ا٬، ولذلك تتقرييییبباً  ننفسسه فان الممببلغكلّ سسييیی
 .صصننع قرار ذي ججودة اء ممن أججلل ضضممانم للججدلل الببننّ لل االسستتخخدام الممننظّ ججراء ييییممثثّ الششركة. هذا اإل

عضضو  ييییرغب كللّ ي التتهداف األ تتججاه وواقعييییة ٬،اً دججييییّ  ممفهوممةو ٬، ججييییداً  ممدروسسة إججراءاتٍ  في الببت هوصصننع القرار  ممججمموعةالغرض ممن      
للعمملل  ممسساراتٍ  ةعدّ  ممن ببأيٍّ  ييییتتعلق فييییمما مموعةاالتتفاق ييییسسود ببييیین أعضضاء الممججممن  اً ك ننوعهننا أنّ ضضممننًا ييییعنني  ةقرار الممججمموعتتححقييییقها. في 

 هدفٍ ذات  الممششاكلل عنند ممججمموعاتٍ  لححللّ  األعم لييییس سسوى خخطوة واححدة في العمملييیّیةهو خخاذ قرار تتّ هو األننسسب لتتححقييییق أهداف الممججمموعة. ا
سسوف  ممننها٬، ووزن ممزاييییا وعييییوب كللّ  ببدييییلة للعمملل٬، ممسساراتٍ  عببرالتتفكييییر و القضضييیّیة٬، و ها خخطوة ححاسسممة. ببعد تتححدييیید الممششكلة أولكننّ  -همموججّ 
 : أ) ييییتتلقىأن لعمملللببدييییلل ييییججب على كلل ممسسار  ٬،ذي ججودة قرارٍ  اتتخخاذ. ممن أججلل ضضممان تترغب أكثثر في تتننفييییذهممسسار  أيّ  ججمموعةٌ ممر تتقرّ 

الببنناء  الججدلل إججراء تتننفييییذ ييییممكن ببذلك٬، وللقييییام. القوة والضضعف فييییه ممواطنلكششف عن ييییتتم تتححلييییلل ننقدي لب)  ؛وعادلة كامملة ججلسسة اسستتمماع
 التتالي:

 :ييییقء الفر أعضضا

 قييیید الننظر: الممششكلة ححللّ ممن ششأننها  عممللللة ممسسارات قتتراح عدّ ا .1
 .ببعها الممججمموعةتتتتّ  كيلل للعمم على الممججمموعة تتححدييیید عدد ممن الممسسارات الببدييییلة خخاذ القرار٬،تتّ اعنند   

 عضضوييیین ممن أعضضاء  وتتعييییييیین ٬،لةججلسسة اسستتمماع عادلة وكاممممسسار عمملل على  لضضممان ححصصولل كللّ : ىالدعو  فرق تتششكييییلل  .2
 على الضضوء ببتتسسلييییط اإلييییججاببي التتراببط وييییتتممححور ممعييیین. لمموقف ممممكننة ححالة أفضضلل تتقدييییم إلى ىفرييییق الدعو  ييییكّوننا كي الممججمموعة

دون  ةعالييیی ججودة يذ قرارٍ  ه ال ييییممكن اتتخخاذ التتننوييییه أننّ الممتتببادلل)٬، ممع  االعتتمماد هدف( ممممكن قرار فضضللأ التتخخاذ التتعاونني الهدف
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 أن ببضضممان الفردييیّیة اءلةتتراببط المموارد). تتتتممححور الممسس( خخرى.األ ىدعو فرق الييییججري تتننظييییممها ببواسسطة التتي ممعلوممات في الالننظر 
 ج الممدافع الممالئئم.و عطى للز خخرى تتُ ائئلل األد الببدتتكتتششف وتتؤييییّ  ممعلوممة أي. ممعييیین مموقف وعرض إعداد في عضضو كلل ييییششارك

 اء:ة الججدلل الببننّ االننخخراط في عمملييییّ  . 3
 ىدعو فرق الوتتعطى . تتهن ببصصالححييییّ اآلخخرييیی الممججمموعةقنناع أعضضاء إلا ا ممقننعً عرضضً  وييییعدّ  ٬،مموقفه ىدعو فرييییق  ييییببححث كللّ  أ) 

ممتتمماسسك المموقف ببال ممون مما ييییعرفييییننظّ إنّنهم . تتوّفرةالممعممة الدا ةة االدلّ ييییججاد كافّ إ و  ببدييییلل عمملل ممسسار عن للببححثا وقتتً 
م مموقف الزوج الممرافع فه ممججمموعةلججممييییع أعضضاء ال ححتتى ييییتتسسنّنىم تتهة عرض قضضييییّ طون كييییفييییّ ييییخخطّ و  .)رممببرّ والممعّللل (ال

 .مما ييییقّدم ممن عرضببسسالممة  واالقتتنناع ٬،وكامملة عادلة ججلسسة اسستتمماعة ممننح القضضييییّ و ٬، ببششكلل أسساسسيّ 

ببأكمملها٬،  للممججمموعة الممخخصصص الببدييییلل عممله لممسسار ممممكننة ححالة أفضضلل٬، وممن دون ممقاطعة٬، ىدعو فرييییق  ييییعرض كللّ  ب) 
 .الححظات وتتسسعى لممعرفة الممعلوممات الممقّدممةالمم دّونتت ٬،عنناييییةخخرى بباأل ىدعو فرق التتصصغي 

 ٬،"ببالننارممححاكممة لا" الممواقف الممعارضضة ىدعو فرق التتعطي . وببالدححض٬، والتتفننييیید ٬،وىببالدع زة ننقاش ممفتتوح ييییتتممييییّ ممّ ثث  ج)
 في االسستتممرار ممع الخخاصصة ممواقفهم عن ييییدافعون إننهم. والممننطق ممعلومماتتهم صصححة في الطعنبب دححضضها إلى ببالسسعي
ممن  والتتفكييییر النناقد٬، تتفكييییركي ييییححدث ممسستتوى أعلى ممن الو ة مموقفهم. خخرييیین ببصصالححييییّ اآل الممججمموعة أعضضاء إقنناع ممححاولة

 ات ممن أججلل دعم تتصصرييییححات الواححد لآلخخر٬،عضضاء ببييییانن. ييییطلب األببعضال مببعضضهودفع اسستتننتتاججات  التتححقييییق الضضروريّ 
 عاءات التتي تتقوم ببهااالدّ  الممججمموعة. ييییدححض أعضضاء مموقفهم هو األكثثر عقالننييیّیة ِلمَ  تتببييییان٬، و المموججببة األسسبباب وتتوضضييییح

 ججييییداً ممون وييییتتعلّ  ٬،ممالححظات ببححرصقوممون ببتتدوييیین ال. ييییالخخاصصة قفهماالهججممات على ممو  وندفننّ وييیی الفرق الممعارضضة
اء. أححييییاننا٬، هنناك ححاججة لتتوفييییر فتترة اسستتراححة ححتتى للججدلل الببننّ  دةعضضاء القواعد الممححدّ عارضضة. ييییتتببع األتتالممواقف المم

ممححاممي عب دور ول مماسسيححال ججدللالييییججب على األفراد تتششججييییع و  .ججدييییدةٕاعداد ححججج ع و زواج التتججممّ سستتطييییع األييیی
 ممع تتقدييییم أكببر قدٍر ممسستتطاع ممن ٬،كمممن أججلل مموقف وٕاقنناعة قوّ ببكلل  واججادل"  ببأنعضضاء األ وييییوعز إلىالششييییطان. 

عن الححقائئق التتي تتدعم وججهة  إييییاهمسسائئلييیین لمموقف الزوج الممعارض٬،  ببعنناييییة واإسستتممع. كموججهة ننظر  دعمل الححقائئق
خخاذ تتّ ا ممن أججلل طرافاأل ممعرفة كللّ ل ونتتححتتاجج مأننّكو  هذه قضضييییّة ممعقّدة٬، نّ أ وار . تتذكّ الممضضادة الححججج واقّدمم ثثمّ  ننظرهم٬،

 .د"ججييییّ  قرارٍ 

سستتطاعة ببقدر ا ببصصدٍق وببقوةعارضضة تتأححد الممواقف المم تتقدييییمممن خخاللل ممواقف الننظر و الوججهات  ىدعو ق الرَ فُ  عكستت  د)
قدر  ييیین وأقوييییاءصصادق وننواك ٬،مما لو كان مموقفكمكالممعارض مموقف ال واعرضضاِ ممكن أن ييییقالل لألعضضاء "أعضضاء الفرييییق. ييیی

 ىلدعو "أزواج ا٬، تتعّلممتتمموها سساببقاً ممعلوممات أخخرى بب رببطهبب كممموقف وننها. ببلورواتتعرف دييییدةجج ححقائئقة أييییّ  ممكان. أضضييییفوااإل
 ."ّفة وججهات الننظر في وقٍت واححدالقضضييییة ممن كا ييییسسعون ججاهدييیین لرؤييییة

في تتقرييییر  قرارهمي تتلخخييییص ييییرغببون ف وقد. ببتتوافق اآلراءلون إلى قرار عضضاء دعواهم وييییتتوصصّ ييییسسقط ججممييییع األ  )ـه
 الذي الببدييییلل ييییممثثلل األححييییان٬، ممن كثثييییر وفي. وأسساسسه الممننطقي الداعم اعتتممدوهالعمملل الذي ممسسار لل فصصِّ ي ييییذال الممججمموعة

على التتقرييییر٬،  ممججمموعةأعضضاء ال ع كللّ . ييییوقّ تتييیینالممححّددممن الوججهتتييیین  عقالننييییة أكثثر تتولييییفاً  ججدييییدًا أو ممننظوراً  اخختتييییاره تتمّ 
وقد تتصصدر تتعلييییممات إلى تتننفييییذه.  في ن العممللننصصييییببهم ممسسوف ييییقوممون ببهم ييییوافقون على القرار و لى أننّ ممششييییرييیین إ

فقط غييیّیر رأييییك . اآلراء ببتتوافق قرار إلى للالتتوصصّ . الننظر وججهات لججممييییع الححججج أفضضلل وتتججممييییع تتلخخييییص " ـعضضاء بباأل
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فك لتتولييیی األسساس الممننطقيّ الداعممة و  ةدلّ األببا . أكتتب تتقرييییرً ذلك ييییججب أن تتفعلل ببوضضوح أننكالححقائئق والممننطق  تتششييییرعنندمما 
 ".علييییه عوقَّ  ٬،كمما ييییممكننك أن تتججعلهد التتقرييییر ججييییّ  ا ببأنّ دً ممججمموعتتك. عنندمما تتكون ممتتأكّ  الخخاص الذي وافقت علييییه

 اء التتالي.خخاللل الججدلل الببننّ  دائئهتتححسسييیین أ وكييییف ييییممكن ٬،ممدى إتتقان عمملل الفرييییقييییعالج أعضضاء الممججمموعة  و) 

 .عتتممدالببدييییلل المم ببداييییةً لوا ضضّ فذا كاننوا ا إالننظر عممّ  ببغّض  ٬،تتننفييییذهببعضضاء األقرار٬، ييییلتتزم ججممييییع خخاذ التتّ د ا: ببممججرّ تتننفييییذيّ ال القرار  )4
 ممثثلل ممسسائئلل ممعالججة علىالممهنندسسون  ييییعتتاد ٬، على سسببييییلل الممثثالل٬،تتعدييیینت صصننع القرار. في صصنناعة الححاال فيالخخالفات هي أممر ششائئع      

 الببييییئئييییة الممصصالح ببييیین والمموازننة عمملييییات اإلننتتاج٬، تتصصممييییم تتعقييیید ؛ييییهييییئ امم كثثييییراً و . والسسالممة والصصححة الممييییاه٬، وتتلوث والهواء األراضضي اسستتخخدام
 ححالة كلل ولكن ٬،الممننازعات هذه فوائئد ممثثلل الممججمموعاتممعظم تتضضييیّیع و . الببنناء للججدلل الفرصصةَ  ٬،عدييییدة أخخرى وعوامملل التتححوييییلييییة٬، والصصنناعات

لل إلى قببلل التتوصصّ  ححة وممعتتبَبَرةكمما الححلولل الببدييییلة هي ممقتترَ  للججدلل٬،رة اء. القرارات ببطببييییعتتها ممثثييییممه الججدلل الببننّ ييییقدّ مممما  ىتتتتغذّ  فعالل قرار صصننع
 ممششتترك.العمملل الممسسار أننفسسهم بب ٬، وييییلزم الممششاركوناءييییننتتهي الججدلل الببننّ  ٬،قرارييییتتّم اتتخخاذ عنندمما و فاق. تتّ ا

 
 كادييییمميّ م األ اء والتتعلّ الججدلل الببننّ 

 
فراد ام أق الححقوق الممدننييیّیة٬،في ححركة  هأننّ  ممون. ييییتتعلّ ة العصصييییان الممدننيّ ي قضضييییّ ر الممششاركون فييییفكّ  اإلننججلييییزييیّیة٬، الفصصلل الدراسسي للغةفي      

 ممغاممرات هاكييییلببييییري فييیین٬، ممارك تتوييیینة قصصّ ك ات. في العدييیید ممن األعممالل األدببييیّیة٬،ييییّ لألقلّ  القاننون ممن أججلل اكتتسساب ححقوق ممتتسساوييییة ببممخخالفة
العببد  القاننون ممن أججلل ممسساعدة ججييییم٬، ممع ممسسألة خخرقصصارع هوك ييییتت. عيّ القاننون لممواججهة الظلم االججتتمما ممسسألة خخرقفراد ممع ييییتتصصارع األ

 ممكاسسب لتتححقييییق القواننييیینكسسر  مما ييییببّررببييییض ى الببييییت األممن الوولل سستترييییت وححتتّ  ات ببارزةششخخصصييییّ  رأت السسببعييییننات والثثمماننييییننات٬،الهارب. في 
 ةننممكوّ  م تتعاوننيّ ييییوضضع الممششاركون في ممججمموعة تتعلّ  ٬،دييییممقراطي ظلّل ننظامٍ  في الممدنني العصصييییان دور دراسسة أججلل وممن. سسييییاسسييییة أو ششخخصصييییة
زوججييیین. ييییعطى أححد الى ببعدها تتقسّسم ببخخصصوص الممسسألة و  ممننطقيّ  الوصصولل إلى أفضضلل ححكم ة ممهممّ  ممججمموعة عطىتتأفراد.  ةممن أرببع
 تتححقييییقة الثثانني ممهممّ . وييییعطى الزوج ننظام دييییممقراطيّ  في ظللّ  لعصصييییان الممدننيّ لتتببييییان فائئدة ا أفضضلل قضضييیّیة ممممكننة تتححقييییقة ممهممّ  الزوججييیین

خخاللل  ممن ٬،الممششاركون ييییرسسم ذلك٬، عن النناتتج الننزاع فيدييییممقراطييییة.  دولة للعصصييییان الممدنني في التتدممييییرييییة لتتببييییان القوة أفضضلل قضضييیّیة ممممكننة
 ٬،"كولنننل ببراهامإلتتححاد كوببر"٬، اال"خخطاب و ثثورو٬، دييییفييیید الممدنني" لهننري و"العصصييییان" ججييییفرسسون٬، االسستتقاللل" لتتومماس إعالن" ممثثلل ممصصادر

هلل هو العصصييییان الممدننّي٬،  ممننطق ببعضضهم الببعض والتتححلييییالت ببششأني تتححدّ  ٬،ججوننييییور كييییننغ لوثثر ممارتتنل "السسججن ببرممننغهامسسججن  ممن رسسالة"و
 .ببنّناٌء أم ال

 1989،٬ 1979،٬ ججوننسسون ور. ججوننسسون . و ( د. ججراء التتالي٬، تتقوم ببتتننفييییذ اإلكادييییمميّ م األاء لتتعزييییز التتعلّ سستتخخدام الججدلل الببننّ ممن أججلل ا
1995(: 

 
 هييییكلل الممهمّمة

اخختتييییار ييییعتتممد ). الممؤييیّید والممعارض( تتوثثييییقًا ججييییداً ن قييییمموثثّ على األقلّل مموقفان ييییكون ال ببححييییثب)  -عاون وببالتتأ)  ة:الممهممّ  ييییججب هييییكلة     
 لححللّ  ممخختتلفةرق ممججادالت على طز القد تتركّ  . في دورات الرييییاضضييیّیات٬،التتدرييییببييییة الدورةممن هدف ال٬، و بهتتمماممات الممدرّ المموضضوع على ا

86



قطعة ممن  كللّ  أن تتتتححّوللفممن الممممكن  الصصراع٬،على  تترتتكزالدرامما  ألنّ و . ببييییئئييیّیةالقضضاييییا ال ححولل ججدللز الركَّ ييییقد  العلوم٬، دروسممششكلة. في 
 صصراع٬،لا ييییسستتنند إلىألن ممعظم التتارييییخ و . ةننسسييییاروممفي الججادلون ممن هو أعظم ششاعر ن ييییاء٬، ممثثلل وججود ممششاركييییببننّ  لى ججدللٍ إ اً تتقرييییبباألدب 
 ححللّ و  ٬،كادييییمميّ م األالتتعلّ  ييییزتتعز ل الخخالفات إننششاء ييییممكنممكن ييیی ممججالل٬، أيّ مموضضوع في و . تتارييییخخي ححدثٍ  أي إزاء الخخالفات تتننششأ أن ييییممكن

 .للممششكلة ببداعيّ اإل الممججمموعة

 
 سستتعدادات االو سساببقة  تتعلييییممييییةارات قر إتّتخخاذ 

. زوججييیینإلى  كلل ممججمموعةم ييییتتقسس ثثّم ييییتتمّ ممن أرببعة.  ممججمموعاتٍ عششوائئييییًا في الب الط مما ييییتتّم تتعييییييیین عادةً و هداف للدرس. م األر الممعلّ ييییقرّ      
 مموقفٍ  يّ ييییتتسسنّنى ألعضضاء الممججمموعة ممعرفة أ ححتتىالتتعلييییممييیّیة  ر المموادّ ححضضَّ تتُ  .لتتممثثييییلل إمّما مموقف ممؤييیّید أو ممعارض عششوائئييییاً زواج األ تتّم تتعييییييیینييیی

ب) وصصف  ؛: أ) وصصف واضضح لممهممة الممججمموعةمموقف هي لكللّ  الممفييییدة وادلمم. االداعممةممعلوممات الالعثثور على  ييییممكنوأييیین ببه فوا قد كلّ 
 كلل التتي تتدعم الرئئييییسسييییة مموججز للححجججممع  االّدعاء لممواقفعرييییف ج) تت ة؛ذات الصصل اء والممهارات االججتتمماعييیّیةلججدلل الببننّ ا إججراءلممراححلل 

 ).الببببلييییوغرافييییا/الممراججعذات الصصلة ( ببمما في ذلك  الممرججعييییة المموادد)  -و ؛مموقف

 
 اءة الججدلل الببننّ وعمملييییّ  تتعاوننّي٬،الهييییكلل الق الممهمّمة٬، ششرح وننسسّ اِ 

ك على ححييییث ييییكون هننابب الممهمّمة ييییججب أن تتننّظمييیین ولفهم أهداف الدرس. للممششارك اً واضضحح التتعييییييیینكون ببححييییث ييیی م الممهمّمةلّ ييییششرح الممع     
. قد ييییرغب التتدرييییببييییة الدورةأغراض على م و ممصصالح الممعلّ وع على خختتييییار المموضضاييییعتتممد . )ممؤييیّید وممعارض( اً دججييییّ  تتوثثييییقاً قان مموقفان مموثثّ  قللّ األ

. ييییببنني رييییقة ممثثييییرة لالهتتممام ودراممييییةر ببطقرَّ ض أن تتُ فتترَ ييییُ  قضضييیّیة ممن خخاللل عرضعلى دور"  "الححصصولل فيممون ببممسساعدة الطالب الممعلّ 
 أن:ب طلب ممن الطالّ . ييییُ ممججمموعتتييیین ممن األهدافا عن طرييییق تتعييییييیین ييییججاببييیی إ اممون تتراببطً الممعلّ 

راء لل إلى تتوافق في اآلالتتوصصّ  راتته. على أعضضاء الممججمموعةوممببرّ  طببييییعة قرار الممججمموعة ييیُیفصّصلل ا ممن قببلل الممججمموعة٬،تتقرييییرً  وار ييییصصد -1
 .إلى كامملل الصصفالممججمموعات تتقرييییرها  قّدم. تتببججودة عالييییة ة الججممييییع في كتتاببة تتقرييییر الممججمموعةوضضممان ممششارك

 .لقضضييییةا ججاننببيْ  لكال الصصلة ذات الممعلوممات ججممييییع ييییتتقن أعضضاء الممججمموعة أن ييییججب. المموقفييیین ًا فياخختتببار  ٬،ببصصورة فردييیّیةييییأخخذوا٬،  -2

 كان إذا الممكافأة ننقاط ممننحممكن المموارد). وييیی ببييیین التتراببط( ببييیین أعضضاء الممججمموعةفييییمما  تتقسسم المموادّ  هدف التتراببط اإلييییججاببّي٬، اتلتتكمملة تتأثثييییر 
 ة التتراببط).االخختتببار ( ممكافأ ممعييییار الممسسببق علىننقاطًا فوق ال قد سسجّجلواممججمموعة أعضضاء ال ججممييییع

 في الطالب كلل ييییششارك أن ببضضممان الفردييییة الممسساءلة هييییكللممون ييییببنني الممعلّ  .ألقصصى ححد طالب م كللِّ تتعلّ  زييییادة اء هوالهدف ممن الججدلل الببننّ 
لتتقدييییم عششوائئييییًا  طالبٍ خختتييییار ضضييیّیة٬، واالق في كال ججاننببيْ ٬، ببششكلل فردّي٬،  طالب خختتببار كللّ عن طرييییق ا ٬،الببنناء الججدلل إججراءات ممن خخطوة كلل

 الممهارات االججتتمماعييیّیةاء. خخاللل الججدلل الببننّ  ننوهاأن ييییتتقننوها وييییببييییّ التتي على الممششاركييیین  ةالممهارات االججتتمماعييییّ ممون د الممعلّ تتقرييییر ممججمموعتتهم. ييییححدّ 
 التتولييییف في تتششاركالتتي  الممهاراتكذلك و  ٬،اآلخخرون ييییؤييییده مموقف واننتتقاد وتتقييییييییم فكريّ  ممننهججييییة لمموقف دعوةكة ببالممششارِ  ممؤكدة هي تتلكال

على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییممكن للطالب٬، . عنند تتححضضييییر مموقفهم٬، ببييیین الممججمموعات هييییكلل التتعاونممون ييییببنني الممعلّ  ا٬،. أخخييییرً التتوافقي القرار وفي صصننع
 .للمموقف ننفسسه اً أييییضضتتححضّضر هي  أخخرى ممن ممججمموعاتٍ دراسسة ر ممع زممالء التتششاو 
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 كادييییمميّ عمملييییة الججدلل األ 

 ممججمموعةال ججممييییع أعضضاءم د ممن تتعلّ والتتأكّ  ٬،الدراسسة قييیید ببالقضضييییة الصصلة ذات الممعلوممات كاّفة ممعرفةهي  للطلببة لعاممّةاألهداف ا     
 في عالييییة درججات ممججمموعةججممييییع أعضضاء ال ّققححولل الممسسألة؛ ب) ييییححتتقرييییر  أفضضلل ممججمموعتتهم كتتاببةتتسستتطييییع  )كي: أ ٬،لممعلومماتلن اآلخخرييیی

 التتالي:هي كاء الببننّ ة الججدلل . عمملييییّ االخختتببار

ييییتتم تتعييییييیین زوٍج  :إلى زوججييیین ييییننقسسم ممننها كللٌّ  أرببعة٬، ممن ممججمموعاتٍ  في عششوائئييییاً  الطالب تتعييییييیین ييییتتمّ  ا:ر مموقفً وححضضّ  م٬،تتعلّ  اببححث٬،  .1
 ببه٬، فللمموقف الممكلّ  أفضضلل قضضييیّیة ممممكننةر ييییححضضّ أن كلّل زوج على . ببالمموقف الممعارضخخر الزوج اآلللمموقف الممؤييیّید٬، وييییكّلف 

 ة:ببواسسط

 الببححث عندة٬، و الممؤييییّ  قراءة المموادّ  لببةعلى الط. لةالممعلوممات ذات الصص م كللّ وتتعلّ  ببه فلّ المموقف الممك في ببححثال  .أ
 لمموقفهم. دةممؤييییّ الطالب أنّنها  أي ممعلوممة ييییججددعم مموقفهم. ييییعطى الزوج الممعارض ل ممعلوممات ججدييییدة

ممن فعالييییة أكثثر  اً عاء ("ججورج واششننطن كان رئئييییسسً دّ و اأ ببييییانححتتوي على أطروححة تت ة ممقننعةححججّ في  تتننظييییم الممعلوممة  .ب
هي ننفسسها كمما و ممننطقييیّیة  خخاتتممةال") و .ييییضضا جوأ .٬، ب.أننججز أ(" األسساس الممننطقي ييییدعم األطروححة ٬،ببراهم لننكولن")إ

 ").ممن إببراهم لننكولن فعالييییة أكثثر  اً رئئييییسسً  ٬، كان ججورج واششننطنولذلك("  األطروححة

 كال د ممن أنّ التتأكّ و . عادلة وكامملة ججلسسة اسستتمماعممننححها  لضضممان ةالفعّ  ببصصورة ممعييیّینقف اللممو ل وىالدعة تتخخطييییط كييییفييییّ   .ج
ن ييییفهممون الممعارضضييییالممششاركييیین تتججعلل  لدرججة ممقننع ششكللٍ بب عييیّینلعرض المموقف الممهم على اسستتعداد  نالزوججييییأعضضاء 

 وصصححييییح. صصالحالمموقف  على أنّ  ٬،ببطببييییعة الححالل٬، وييییوافقون ٬،الممعلوممات رفون علىوييییتتع

علييییهم أن و . عادلة وكامملة ججلسسة اسستتمماع كي ييییضضممننوا عييیّینمموقفهم الممل أفضضلل اّدعاء الب: ييییعرض الطمموقفإلى  اْدعُ ض و عرٍ ا  .2
صصغاء لل أكثثر ممن وسسييییلة. على الطالب اإلاسستتعمموف ييییتتّم ا٬، سسالممثثالييییةنناححييییة ال. ممن أدائئهم ٬، ممقننعييیین٬، وممفححممييیین فيقوييییاءييییكوننوا أ

 لم ييییفهمموه. ششيءٍ  أيّ عن ضضححوا سستتو ممالححظات وييیی دوننواأن ييییو  م المموقف الممعارض٬،وتتعلّ  عنناييییةبب

. على واألفكار ببححّرييییةعن طرييییق تتببادلل الممعلوممات  :  ييیینناقش الطالب القضضييیّیةححمماسسي خخالفٌ  فييییه الدخخولل في ننقاش علننيّ   .3
ب) تتححلييییلل  ننظرهم)؛دعم وججهة ممن الححقائئق التتي تت ببوسسعهم للعدييییدعرض مما مموقفهم (ل ييییججادلوا ببقّوة وببششكلٍل ممقننعالطالب أ) أن 

 ة بباإلششارة إلىمموقف الممعارضضج) دححض  ؛التتأكييییداتدعم تت لومماتطلب ممعو  ٬،الممعارضضة مموقف تتدعم التتي والححججج ألدلةل دقييییق
دوييیین . على الطالب تتالممضضادة الححججج وتتقدييییم مموقفهم على الهججممات دححضد)  -و ؛الممعلوممات والممننطق أوججه القصصور في

 اتتبباع ممع" ببالننار الممححاكممة"المموقف اآلخخر  الطالب إعطاءعلى و . الممعارضضة مموقف على فعنناييییة ودّقة والتتعرّ ممالححظات ببال
 الححججج وٕاعداد ٬،ممع ششركائئهمييییتتممكن الطالب ممن االججتتمماع ى ححتتّ  ممهلة"" ةسستتراححفتترة ا فييییرتتو ييییتتّم . أححييییاننا الببنناء للججدلل القواعد
 ممححامميييییلعب دور و مما في ممأزق٬،  ييییكون زوجٌ  ممن الججاننببييیین ححييییننمما وييییأخخذ ججاننبباً  ا أكثثر ححييییوييیّیة٬،م ننقاششً ع الممعلّ ممكن أن ييییششججّ ييیی. الججدييییدة

 الننقاش.هو ييییثثييییر مما  وعادةً  في ننقاش ححمماسسّي٬، وهي تتننخخرطخخرى األممججمموعة ال ممراقببةَ  ممن ممججمموعةٍ طالببًا الششييییطان٬، 

ممون ممن الممعلّ  ييییرغب أن ممكنللمموقف الممعارض. ييیی ححالةأفضضلل  ييییقّدممونوججهات الننظر و  لطالبييییعكس اعكس وججهات الننظر: ا . 4 
 خخدممواأن ييییسستتللطالب ممكن ييیی لو كان لك)٬،( كمما  وقوة ببإخخالص ةمموقف الممعارضضهم. في عرض كراسسييییّ لطالب تتغييییييییر ا
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 في الممننظورييیین كال ممن ججاهدييیین لرؤييییة القضضييییة الطالب ييییسسعى أن ييییننببغيييییعرفوننها.  ححقائئق ججدييییدة ةأييییّ إلييییها  ييییضضييییفواأن ممالححظاتتهم و 
 .واححد وقتٍ 

 األدلة أفضضلل لطالباص . ييییلخخّ علييییه االتتفاق لججممييییع األعضضاءييییممكن ييییججاد دممج وإ  اّدعاء ي عن كللّ التتخخلّ  بلطالاعلى دممج: ا  .5
 على الطالب أن : ننوعه. وفرييیید ممن ججدييیید ممششتترك مموقف في وييییدممججوننها الججاننببييیین كال ممن والممننطق

الممججمموعة  أعضضاء كاّفةع ممننطق. ييییوقّ وال ة الداعممةدلّ ممع األ ييییكتتببوا تتقرييییر الممججمموعة عن الدممج الذي قاممت ببه الممججمموعة أ. 
 على كللّ و للتتقييییييییم.  اً ججاهز  هننييییعتتببرو  همأننو  بباسستتطاعتتهم ششرح فححواه٬، وأنّ  هم مموافقون علييییه٬،لى أننّ على التتقرييییر ممششييییرييیین إ

 .كّله لصصفّ عرض التتقرييییر ل على قادراً عضضو أن ييییكون 

ييییححصصلل  ٬،للتتممييیّیز ممسسببقاً  الممححددة ممن الممعاييییييییر لىأع ننقاطاً  ألعضضاءلل ججممييییع االمموقفييیین٬، إذا ححصصَّ  كال في اخختتببارإججراء  ب. 
 .ممكافأة واححد على خخممس ننقاطٍ  كللّ 

 إدارة ممهاراتببراز ممكن إاء القادم. وييییتتححسسييیین أدائئها خخاللل الججدلل الببننّ  ممعالججة كييییف تتعمملل الممججمموعة ججييییدًا٬، وممدى إممكان  .ج
 .الببنناء للججدلل الممطلوببةو ممححددة ال الصصراع

 .الةفعّ  اءالببننّ  الججدلل إججراءات ممن خخطوة كلل لججعلل األعضضاء لكلل الششاق لعممللوببا ممججمموعةححتتفلل ببننججاح الاال  .د

 
 ححاججةلل عنند التتدخخّ الممججمموعات الججدلل و  رصصد

 االننخخراط في الطالبتتححسسييیین ممهارات للون وييییتتدخخّ  ٬،متتعلّ ممون ممججمموعات الالممعلّ  صصدييییر  اء٬،الججدلل الببننّ  إججراءفي  تتششارك الممججوعاتببييییننمما      
أججلل تتعزييییز  لل ممنببالتتدخخّ أييییضضًا ممون قد ييییرغب الممعلّ و . ممنناسسب ببششكللٍ  االججتتمماعييییة الممهارات واسستتخخدام الببنناء دللالجج إججراء ممن خخطوة كلل في

 .ة خخاصصّ  والمماهرة لةاالفعّ  السسلوكييییات
 

 ممججمموعةالة فعالييییّ عمملييیّیة و  الطالبقييییييییم تتعلييییم تت
 ةالكمّمييییّ كمما   ةالننوعييییّ ججواننب ال ممعالججةممكن . ييییعلييییه للفعالوييییعطون ردود  الطالب مم الممعلممون تتعلّ ٬، ييییقييییّ تتعلييییممييییة وححدة في ننهاييییة كللّ      

تتعالج ممججمموعات . القضضييیّیةججاننببْي ي كال وأدائئهم في االخختتببار الذي ييییغطّ  الننهائئيّ  همججودة تتقرييییر كللٍّ ممن  على درججاتٍ  الطالبداء. ييییعطى ألل
في  خخطوة كممالل كللّ اسستتوغييییر ممسساعدة) في (لهم  مما األعممالل التتي كاننت ممسساعدة الطالبد. ييییصصف ممدى عمملها ببششكلل ججييییّ  م أييییضضاً تتعلّ ال

م ردود ييییعطي الممعلّ  كّله٬، لصصفتتججهييییز ا. في ييییات ييییججب االسستتممرار ببها أو تتغييییييییرهاالسسلوكأي ححولل  القراراتخخذون اء وييییتتّ الججدلل الببننّ  إججراء
 .ممججمموعاتتهم في وقعت التتيححوادث الن ممششاركة الججممييییع ببوييییطلب ممن الممششاركييیی ٬،فعلل للصصفّ ال

 
 دييییمموقراطييیّیةلل الببنّناء والالججد
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تتي ييییولد ال االججتتمماعييیّیة الممرتتببة٬، ولييییس الممججتتممع داخخلل للتتأثثييییر كأسساس ييییخخدم أن ييییننببغي والممفتتوح الننقاش الححرّ  أنّ ببومماس ججفرسسون تتممن آ     
 رضضييییةفسست الدييییممقراطييیّیة األممرييییكييیّیة على تتأسسّ  ييیین٬،وزممالئئهم الثثورييییّ  ومماس ججفرسسون٬، ججييییممس ممادييییسسون٬،تتا إلى ممعتتقدات سستتننادً فييییها الششخخص. ا

 ممواطن عطى كللّ . ييییُ وتُتججاَدلل ببششّدة الممتتعارضضة الننظر وججهات م ببهمماتُتدعَ  اللذييیین ٬،والذهن الممننفتتح الننقاش الححرّ ة" سستتننججم عن "الححقييییق نّ أ
الخخطاب السسييییاسسي هو تتببادلل وججهات الننظر الرسسممييییة . الممتتعارضضة الننظر لوججهات اححتترام ببكلل واالسستتمماع /أفكارهاأفكاره عن فاعللد الفرصصة

ع تتوقَّ في صصننع القرار. ييییُ ششراك ججممييییع الممواطننييیین هذا ييییهدف إلممججتتممعييییة. و  ممششكلة لححلل اتتخخاذها واججب للعمملل ببدييییلة ممسسارات عّدة ممن أيٍّ  ببششأن
. فعالييییة األكثثر سسييییكون للعمملل ممسسار أيّ فييییمما ييییتتعّلق ببوالممننطق)  ممن خخاللل الممعلوممات الصصححييییححة( الببعض ببعضضهم إقنناعممن الممواطننييیین 

ب)  -و ؛)ال أو ممعه اتتفقوا سسواء( ممقّررتتننفييییذ الأ)  أن ييییلتتزم ججممييییع الممواطننييیین ببـببتتضضممن خخاذ قرار ببطرييییقة تتّ اإلى  ييییهدف الخخطاب السسييییاسسيّ 
ححصصلوا على قد هم هم ييییدركون أننّ ألننّ  غلببييییةممع األ عن طييییب خخاطر مماششىأن تتتت ةييییّ قلّ ع ممن األييییتتوقّ  قرار٬، ببممججّرد اتّتخخاذالعمملييیّیة الدييییممقراطييیّیة. 

 عمملييییة إتتقان عن ٬، فضضالاءالججدلل الببننّ  ممعاييییييییرسستتييییعاب األفراد إلى اييییححتتاج تتننا٬، ا في دييییمموقراطييییّ . كي تتكون ممواطننً مملةوكا عادلة اسستتمماع ججلسسة
 هذا القرارلزام أننفسسهم ببتتننفييییذ إ و قرار٬،  عصصننو  ي الممواقف الممعارضضة٬،تتححدّ و  ٬،ننظرهم وججهات والدعوة إلى٬، اسستتننتتاججاتتهم وتتننظييییم قضضييییة٬، ببححث

ن أن ييییكوننوا الممششاركييییييییعّلم اء سستتخخدام الججدلل الببننّ ا :وفي الججوهرى أم ال). القرار الممتتببننّ  ببداييییةً لل قد فضضّ  ححدهمأذا كان ا إالننظر عممّ  (ببغّض 
 .للدييییممقراطييییة فاعلييیینممواطننييیین 

 
 خخاتتممة
 

لخخالفات الممششاكلل. في ا لححللّ  القةاء وممججمموعات خخعلى قوة الصصراع الببننّ  ومماس ججفرسسون أسساس إييییمماننه ببممسستتقببلل الدييییمموقراطييیّیةتتلقد ببننى      
ا ممن قببلل تتححدييییً  ييییواججهون اآلخخرييیین٬، ممججمموعةأعضضاء ال إلىاسستتننتتاججاتتهم  وييییقدممون٬، ليّ صصدار ححكم أوّ ٬، ييییقوم الممششاركون ببإاً دججييییّ  تتننظييییمماً ممه الممننظّ 

٬، ييییدممججون وججهات ننظر ييیینججدييیید عن ممعلوممات وفهم ببننششاطييییببححثثون  ٬،آرائئهمة دييیین ممن صصححّ وججهات ننظر ممتتعارضضة٬، ييییصصببححون غييییر ممتتأكّ 
 ججودة صصننع القرارزييییادة كببييییرة في  ةاء هذه العمملييییّ رّ ججججدييییدة ممن االسستتننتتاججات. ييییننتتج  لون إلى ممججمموعةوييییتتوصصّ  ٬،في تتفكييییرهم ننطقهماآلخخرييیین ومم

 أن تتححدث ببصصورة طببييییعييیّیة٬،ممكن ييییاء ة الججدلل الببننّ عمملييییّ  . في ححييیین أنّ ةة الننفسسييییّ وتتححسسييییننات في ممججالل الصصححّ  ة العالقات٬،ننوعييییّ  ٬،التالممششك وححللّ 
وتتكلييییفهم ببممواقف  زوججييیینة إلى هذا ييییننطوي على تتقسسييییم ممججمموعة تتعاوننييییّ و م. في صصننع القرارات وححاالت التتعلّ  عن وعي ةممتتكون ممننظّ  فقد
في  ؛ ج) الممششاركة الممعارضضة مموقف إلى اآلخخر واالسستتمماع الزوج إلى تتقدييییممه؛ ب) ـ أ) تتطوييییر ممواقفهمزواج ببقوم األ. ببعدها ييییعارضضةممتت

المموقف اآلخخر؛ ه) إسسقاط  تتقدييییمعكس وججهات الننظر و  د) مموقفهم؛ علىهججممات دححض الو  خخردححض الطرف اآلفييییه ييییححاولون  ننقاش
 ر ممثثاالً تتوفّ  ببممهارةٍ اء ة الججدلل الببننّ في عمملييییّ . االننخخراط ممعاً ف الممواقو ننظر الوججهات ببعييیین االعتتببار ولييییف ييییأخخذ لى تتوالسسعي إ اوىججممييییع الدع

  . ننتتائئج إييییججاببييیّیةلالصصراع  خخلقة عن كييییفييییّ 
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 الفصصلل الراببع
 

 الثثقة٬، تتطوييییر الثثقة٬، وٕاصصالح الثثقة
 
 

 روي ججي لوييییكي
 
 

 
الثثقة هي الِغراء الالصصق الذي ييییححفظ العالقة ممتتمماسسكة. إذا كان  ممعظم النناس ييییعتتقدون أنّ  العالقة ببييیین الننزاع والثثقة هي عالقة واضضححة. إنّ 

ّلوا ننزاعاتتهم ببسسهولة. إذا كاننوا ال ييییثثقون ببببعضضهم الببعض٬، فالننزاع ببييییننهم األفراد أو الممججاممييییع ييییثثقون ببببعضضهم الببعض٬، فإننهم ييییسستتطييییعون أن ييییحح
 . الننزاع الممرييییر ننفسسه ييییوّلد ححقدًا وألممًا ال ييییممكن ننسسييییاننهمما ببسسهولة؛ واألكثثر ممن ذلك٬، فإنّ صصعوببةييییصصببح ننزاعًا هّداممًا٬، والححلل ييییكون أكثثر 

أن اآلخخر سسوف ييییتتببع أييیّیة التتزاممات أو أفعالل ممقتترححة. لهذا٬، فإن الننزاع ق مما ييییقوله الطرف اآلخخر٬، وال تتصصّدق األطراف الممتتننازعة ال تتصصدّ 
 الححاد ييییعمملل على تتدممييییر الثثقة وييییزييیید ممن عدم الثثقة٬، والذي ييییججعلل ححلل الننزاع أكثثر صصعوببًة وٕاششكاًال.

في الببعض ممن هذه في هذا الفصصلل سسوف ننعرض ببعض الممواضضييییع ححولل الثثقة٬، وننعرض عالقتتها ببإدارة الننزاع الفّعالة. سسوف ننتتوسسع أييییضضًا 
أوسسع للدور الرئئييییسسي الذي تتلعببه الثثقة في العالقات٬، وكييییف أن األننواع الممخختتلفة ممن العالقات ييییممكن أن تتصصنّنف ححسسب  الممواضضييییع لفهمٍ 

الننزاع ز اححتتواء ممسستتوى الثثقة أو عدم الثثقة الممتتوفر. أخخييییرًا٬، سسوف ننصصف إججراءات ببنناء الثثقة التتي تتمَّ كسسرها٬، وٕادارة عدم الثثقة ببطرق تتعزّ 
 إعادة ببنناء الثثقة على الممدى الطوييییلل.  على الممدى القصصييییر ببييییننمما ييییتتمّ 

 
 مما هي الثثقة؟

 
٬، الثثقة هي ممفهوم وممببدأ قد ششدَّ اننتتبباه عدة فروع لألدب االججتتمماعي العلممي: الننفسسي٬، علم االججتتمماع٬، علم السسييییاسسة٬، االقتتصصاد٬، علم اإلننسسان

لممراججعة أوسسع). كمما ييییممكن تتوقعه٬، فكلل  1979 ٬،رششللو ؛ و 1995 ٬،؛ لوييییكي وببننكر1988 ٬،تتاالتتارييییخ٬، وعلم اإلححييییاء االججتتمماعي (اننظر غاممببييیی
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أدٍب ييییقتترب ممن الممششكلة ممن خخاللل خخطوطها الممننضضببطة (الصصارممة) ومما تترششححه. كان ييییوججد٬، إلى وقت قرييییب٬، ججهد قلييییلل رائئع لدممج هذه 
ت اججتتمماعييییة ححرججة. كمما في التتعاون٬، والتتننسسييییق٬، واألداء األببعاد والممنناظييییر أو لتتوضضييییح ممفتتاح الدور الذي تتلعببه الثثقة في تتطوييییرا

 ). 1998 ٬،وكاممييییرر ٬،و٬، ببييییرت؛ سسييییتتكن٬، روسسّ 1996ييییلر ا(السستتثثنناءات ببارزة٬، اننظر كرييییممر وتت
وببننكر  ٬،) أن تتلك األببعاد الممخختتلفة عن الثثقة ييییممكن أن تتججممع في ثثالث ممججمموعات على األقلل. (اننظر اييییضضًا لوييییكي1979رششلل (و اقتترح و 
 (صصننف). لننظرييییات داخخلل كلل فئئةالسستتكششاف ممفصّصلل ل ٬1996،  1995

 
الممششاهد والرؤييییة الششخخصصييییة للممببدئئييییييیین٬، الذييیین ييییرّكزون على اخختتالفات الششخخصصييییة الفردييییة في قاببلييییتتها وججاهزييییتتها للثثقة٬، وعلى  -1
لثثقة ممفهوممة كإييییممان٬، ممتتوقع٬، ججتتمماعي التتي تتششكلل هذه القاببلييییة والججهوزييییة. في هذا الممسستتوى٬، فإن اخخصصائئص الممتتطورة وعوامملل اإلطار االال

 ). 1979  ٬،رششللو أو ششعور عممييییق ممتتأصصلل في الششخخصصييییة٬، في األصصولل ضضممن التتطور الننفسسي الممببكر للفرد. (اننظر و 
واالقتتصصادييییييیین الذييیین ييییرّكزون على الثثقة كأننها ظاهرة ممؤسسسساتتييییة. الثثقة الممؤسسسساتتييییة ييییممكن أن تُتعّرف  االججتتمماعإن ننظرة علمماء  -2

و٬، سستتكن٬، ت والممعاممالت الممسستتقببلييییة سسوف تتسستتممر قائئممة على الوضضوح أو قواننييیین ممطلقة تتاممة وممعاييییييییر ممننّظممة (روسسّ كاإلييییممان ببأن التتفاعال
). في هذا الممسستتوى٬، الثثقة ييییممكن أن تتفهم كظاهرة ببداخخلل وببييیین الممؤسسسسات٬، وكمما ييییضضع األفراد الثثقة في تتلك 1998 ٬،ببييییرت٬، وكاممييییرر

البباححثثييیین اكتتششفوا دور الثثقة في العالقات داخخلل الششركة (الممؤسسسسة) على الممسستتوييییييیین  الممؤسسسسات. على سسببييییلل الممثثلل٬، فإن ممججمموعة ممن
الششخخصصي والتتننظييییممي. هؤالء البباححثثون  أظهروا وعلى أعلى ممسستتوى ممن العممق التتننظييییممي أن الثثقة عززت أداء المموردييیین ( الممججّهزييیین)٬، 

). اآلخخرون ييییججادلون على أننه  ييییججب على   1998 ٬،وببييییرون وأخخفضضت كلفة التتفاوض٬، وقللت الننزاع ببييیین الممؤسسسسات (زاهييییر٬، مماكييییفلي٬،
الثثقة  الممننظممات أن تتعييیید تتصصممييییم آلييییات الححكم ببششكلل قييیّیم ألججلل أن تتعييیید الثثقة التتي أعقببت٬، في العقد األخخييییر٬، الخخسسارة الكببييییرة الممتتممثّثلة ببفقدان

 ). 2005لل و كاري ييییو ممن قببلل عاممة الششعب في الممؤسسسسات األممرييییكييییة (كالدْ 

اء الننفس االججتتمماعي٬، والذييیین ييییرّكزون على التتعاممالت ببييیین األفراد٬، والتتي تتخخلق أو تتححطم الثثقة على الممسستتوييییات آراء علمم -3
الششخخصصييییة والممججاممعييییة. في هذا الممسستتوى٬، الثثقة ييییممكن أن تتعّرف على أننها تتوقعات ممن الطرف اآلخخر في ممعامملة مما٬، فإن الممخخاطر الممرافقة 

ا أن تتعزز أو تتؤهلل تتطوييییر وصصييییاننة العالقة. أممثثلة ذه التتوقعات٬، وعوامملل سسييییاقييییة ممتتضضممننة٬، إممّ ممع هكذا تتوقعات وتتصصرفات على أسساس ه
ن فييییرّ ٬، و ) ودييییركس2005على ننمماذج ممفصّصلة عن الثثقة٬، ببالتتححدييیید في الممننظممات٬، ييییممكن أن تتوججد في ( كولكوييییت٬، سسكوت٬، ولي بباييیین (

)2001    .( 

 
 تتعرييییف الثثقة

 
 ). 1998رييییف والتتصصورات (راججع ببييییغلي وببييییرس٬، الننص المموججود ححولل الثثقة غنني ببالتتعا

في هذا الفصصلل سسوف ننتتببننى تتعرييییفًا للثثقة "ثثقة ورغببة الفرد للتتصصرف على أسساسسات٬، على كلممات٬، على تتصصرفات وقرارت اآلخخر"( مماك 
ننة أخخرى ). الممتتضضممن في هذا التتعرييییف٬، كمما في تتعارييییف ممقار ٬440، ص. 1998 ٬،؛ لوييییكي٬، مماك الييییسستتر٬، وببييییز٬25، ص1995الييییسستتر٬، 

)٬، ثثالثثة عوامملل هي التتي تتسساهم ببممسستتوى الثثقة التتي ييییمملكها الششخخص بباآلخخر: اسستتعداد الممرء الممتتأصصلل ننححو الثثقة 1991(ببون وهولممز٬، 
ممننها ممقتترح أعاله وببعضضها ممقتترٌح أدنناه)٬، وتتارييییخ عالقاتتهم. إن  لششخخصصييییة)٬، الممقاييییييییس الوضضعييییة (ببعٌض (راججع الممنناقششة السساببقة ححولل ا

 لي سسييییكون على الثثقة كأححد أببعاد العالقة٬، والتتي سسنننناقششها في هذا الفصصلل. تتركييییزننا الححا
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 للعالقات؟ ةٌ الثثقة ممهممّ  ِلم

 
ييییوججد عدة أننواع ممن العالقات٬، وييییممكن أن ننفتترض أن طببييییعة الثثقة وتتطورها لييییس ممتتششاببهًا ببكلل أننواعها. في هذا الفصصلل٬، ننححن نننناقش ننوعييیین 

ة (ممهننييییة) وعالقات ششخخصصييییة. األولل٬، أي العالقات الممهننييییة٬، تتعتتببر عالقة ذات ممححور تتوججه فرضضي أسساسسييییييیین ممن العالقات. عالقات اححتترافييیی
 أو واججببي ححييییث أن اهتتممام وننششاطات األطراف مموججهًا ببششكلل رئئييییسسي ننححو إننججاز أهداف خخارججييییة لعالقاتتهم هذه. 

لعالقة ننفسسها واألششخخاص في هذه العالقة (راججع عاطفييییة٬، والتتي ييییكون تتركييییزها الرئئييییسسي ححولل ا -الننوع الثثانني٬، ييییعتتببر عالقة اججتتمماعييییة
 ). ٬1998، لممعالججة ممفصصلة ألننواع ممن االسستتقاللل في العالقات؛ راججع أييییضضًا ششييییببرد وششييییرممان 1985ييییتتش و د

 نّ ). هؤالء الممؤلفون اقتترححوا أ1992ُقدممت ممححاولة لوصصف تتطوييییر العالقة الممهننييییة في سسييییاق العمملل ممن ِقببلل ششاببييییروا٬، وششييییببرد٬، وششييییراسسكن ( 
ف. هنناك ثثالثثة أننواع ممن الثثقة تتعمملل على تتطوييییر العالقات الممهننييییة: ثثقة ممببننييییة على الرادع٬، ثثقة ممببننييییة على الممعرفة٬، وثثقة ممببننييییة على التتعرييیی

) تتببننوا هذه األننواع الثثالثثة ممن الثثقة وصصننعوا عدة إضضافات وتتعدييییالت كببييییرة للعمملل ٬1996، 1995كي وببننكر ييییفي الننصصوص الححدييییثثة٬، (لو 
. هذه األفكار ممقدممة أدنناه بباخختتصصار؛ ننششججعك أن تتراججع هذه الننصصوص للححصصولل على 1992 ٬،وششييییراكسسن ٬،وششييییببرد ٬،ممن قببلل ششاببييییرو الممقّدم

 وصصف أغننى وأكمملل لكلل ننوع ممن الثثقة٬، والطرييییقة التتي ييییتتم تتقدييییممها ببححييییث أن األننواع ممرتتببطة ببببعضضها الببعض ببتتسسلسسلل تتطوييییري. 
 

 1CBTالثثقة الممببننييییة على الححسسببة
الننوع األولل ممن الثثقة كثثقة ممببننييییة على الرادع (الصصد). إننهم ييییتتججادلون على أن هذا الننوع ممن الثثقة  1992اببييییرووششييییببرد وششييییراسسكن ححدد شش

؛ ببصصييییغة أببسسط٬، األفراد ييییفعلون مما ييیَیِعدون ببه ألننهم ييییخخافون ممن عواقب عدم فعلل مما وعدوا ببه. (التتوافق) ممتتضضممن في تتأكييیید تتطاببق التتصصرف
على ننظرييییة الصصد٬، الثثقة ممؤكدة لدرججة أن الصصد (العقاب) واضضح٬، وممممكن٬، وممححتتمملل أن ييییححدث إذا تتم خخرق الثثقة.  ممثثلل أي تتصصرف ممببنني

 لذلك ممن الممححتتمملل أن ييییكون التتهدييیید ببالعقاب ححافزا أكثثر أهممييییة ممن الوعد ببالممكافئئة. 
إننننا ننججادلل هننا أن الثثقة الممببننييییة على  .CBT الثثقة الممببننييییة على الححسسببة) أطلقا على هذا الننوع تتسسممييییة ٬1996، 1995لوييییكي وببننكر (

الرادع هي ممؤسسسسة لييییس فقط في الخخوف ممن العقاب ببسسببب خخرق الثثقة٬، ولكن أييییضضًا في الممكافآت التتي ييییممكن أن تتننتتج ببسسببب الححفاظ على 
ائئج النناججممة عن خخلق الثثقة (وصصييییاننتتها). هذا الننوع ممن الثثقة هو ممسستتممر٬، ذو تتوججه تتججاري٬، وححسسببة اقتتصصادييییة تتححدد فييییها قييییممة الثثقة ببالننتت

 وتترسسييییخ العالقة الممتتنناسسببة ممع تتكالييییف صصييییاننة وٕاداممة العالقة. االلتتزام ببالثثقة الممببننييییة على الححسساب ييییكون عادة ممؤكدًا ممن خخاللل الممكافآت
لششخخص لكون الششخخص مموثثوقًا ببه ( أهًال للثثقة) وممن خخاللل التتهدييیید ببأننه في ححالل خخرق الثثقة٬، فإن سسممعة الششخخص ببييیین ممعارف وأصصدقاء ا

ه. قد تتتتصصدع. ححتتى إذا لم تتكن ششخخصصًا أممييییننًا٬، فإن اممتتالكك سسممعة األمماننة (أهال للثثقة) ييییعتتببر رصصييییدًا  قييیّیممًا ييییرغب ممعظم النناس ببالححفاظ علييیی
ححتتى لو كان هنناك ِفرٌص ألن ييییكون الششخخص غييییر ممؤهلل للثثقة٬، فأييیّیة ممردودات قصصييییرة األممد ألي تتصصرفات نناببعة عن عدم أمماننة ييییججب أن 

 زوننة٬، ببطرييییقة الثثقة الممببننييییة على الححسسببة٬، ممقاببلل الفوائئد الطوييییلة األممد التتي تَتننتتج ممن الحِحفاظ على السسممعة الججييییدة. تتكون ممو 
اللل إن أصصّح تتعببييییر ممججازي لننممو الثثقة الممببننييییة على الححسسببة هو تتقننييییًا لعببة األطفالل "الححييییة والسساللم". إن التتقدم في لوححة اللعببة ييییكون ممن خخ

لألممام (أعلى السسلم) خخطوة ببخخطوة. ممع ذلك٬، فإن الالعب الذي ييییسستتقر على الححييییة سسوف ييییتتراججع ببسسرعة عدة خخطوات رممي الزهر والتتححرك 
ة. للوراء. ببالطرييییقة ننفسسها في الثثقة الممببننييییة على الححسساب٬، فإن التتقدم لألممام ييییتّتم ممن خخاللل تتسسلق السسّلم أو ببنناء الثثقة٬، ببببطء وخخطوة ببخخطو 

                                                 
1   .CBT= Calculus-Based Trust 
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ة أننهم أهلل للثثقة٬، وببطرييییقة ممششاببهة خخاللل فححص ثثقة اآلخخر دورييییًا. ببالممقاببلل٬، فإن ححدثثًا واححدًا لعدم أثثببت النناس ممن خخاللل أفعالل ببسسييییط
الممربّبع األولل. لذلك فإن الثثقة الممببننييییة  إلىاألهلييییة أو لعدم الثثقة قد ييییننححدر ببالعالقة عدة خخطوات إلى الوراء أو أننه ييییعييییدها في أسسوأ األححوالل 

 على الححسساب هي عادًة ججزئئييییة وهششة.
تتطوييییر هذه الثثقة قد ال تتكون عقالننييییة أو ممننطقييییة كمما هو مموضّضح ببوصصفها هذا. ببالححقييییقة إن األششخخاص الذييیین ييییثثقون وهؤالء  دييیینناممييیّیاتإن 

لل المموثثوق ببهم قد ييییكوننون ممححّفزييیین ببعدة أششييییاء. األششخخاص الذييیین ييییثثقون هم أكثثر اححتتمماًال ببأن ييییرّكزوا على الممخخاطر الممتتعلقة ببالممببادرة ببفع
األششخخاص الذييیین ييییثثقون ييییعزون الثثقة العالييییة األولييییة لآلخخرييیین كطرييییقة إلدارة القلق الممتتزاممن ممع الممخخاطرة ببتتببدييییلل تتلك الثثقة. لذلك٬، فإن  الثثقة؛

ننششاطات ببنناء الثثقة٬، ممثثال وضضع الثثقة بباآلخخر٬، ببالرغم ممن الممخخاطر الممصصاححببة٬، قد ييییكون لذلك غييییر ممننطقي وأييییضضًا ضضرورييییًا لتتطوييییر تتلك 
لوقت ننفسسه٬، األششخخاص المموثثوق ببهم هم أكثثر اححتتمماًال أن ييییرّكزوا على ممسستتوى الفوائئد التتي ييییتتلقوننها. لذلك٬، ببييییننمما األششخخاص الثثقة. في ا

 الذييیین ييییثثقون ييییرّكزون على الخخطر ورببمما أكثثر اححتتمماًال أن ييییببادروا ببأفعالل الثثقة التتي ال تتخخاطر ببزييییادة الممكافآت (ولكن عادة غييییر ممقاببلة
خخر٬، سسوف ييییرّكز األششخخاص المموثثوق ببهم على الفوائئد وقد ييییكوننون أكثثر اححتتمماًال أن ييییقاببلل فعلهم ببالممثثلل (وييییخخلق رببححًا ببالممثثلل) العالييییة لآل

 ). 2006ر٬، ممالهوتترا وممورننييییغان ببَ ؛ وَ 2004را٬، ممتتببادًال لألطراف) عنندمما ييییكون ممسستتوى الممكافأة عالٍل. (ممالهوتتْ 
 

 الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف
على الححسسببة هي عادًة الممرححلة الممببّكرة األولى في تتطوييییر عالقات ششخخصصييییة أكثثر ححممييییممييییة٬، فإننها تتقود عادًة إلى الننوع ببييییننمما الثثقة الممببننييییة 

 الثثانني ممن الثثقة ممببننييییة على التتعرييییف (الممعرفة) ببرغببات وننواييییا اآلخخر. هذا الننوع ممن الثثقة ييییتتواججد ببسسببب أن األطراف ييییسستتطييییعون أن ييییفهمموا
خخر ببصصورة فّعالة. هذا الفهم الممتتببادلل ييییّطور لدرججة أن كلل ششخخص ييییسستتطييییع أن ييییتتصصرف ببفعالييییة تتججاه اآلخخر. وييییّقدروا ممطالييییب أححدهم اآل

تتسسممح لطرف ممن األطراف أن ييییعمملل كوكييییلل وببدييییلل لآلخخر في التتعاممالت ببييیین األششخخاص  IBT(2( الثثقة الممببننييییة على التتعرييییفلهذا فإن 
ى ثثقة ببأن ممصصالححهمما ممححممييییة ببالكامملل٬، وأننه ال ييییوججد هنناك ضضرورة لتترصّصد وممراقببة ). ِكال الطرفييیین ييییسستتطييییعان أن ييییكوننا عل1949ييییتتش و (د

ممسستتممرة لآلخخر. التتأكييیید الححقييییقي لقوة الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف ببييیین األطراف ييییممكن أن تتوججد عنندمما ييییعمملل أححد األطراف للطرف اآلخخر 
 إهاننة صصغييییرة. صصدييییق ججييیید ببطرييییقة ممؤثثرة ضضدّ ا قد ييییظهره اآلخخر٬، ممثثًال عنندمما ييییدافع عننك ببطرييییقة أكثثر ححمماسسًا ممممّ 

كننتتييییججة طببييییعييییة لهذا التتصصرف تتججاه اآلخخر٬، في الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف٬، هي أننه ببييییننمما ييییصصببح األطراف على ممعرفة ببببعضضهم الببعض 
ييییممكن أن تتوصصف ببتتعّلم  ببطرييییقة أفضضلل٬، فإننهم أييییضضًا ييییفهممون ببصصورة أوضضح مما الذي ييییججب أن ييییفعلوه لييییححافظوا على ثثقة اآلخخر. هذه العمملييییة

 "ممرتتببة ثثاننييییة". إن أححد األطراف ييییتتعّلم مما الذي ييییهم الطرف اآلخخر٬، وييییقوم أييییضضًا ببإعطاء األهممييییة ننفسسها للتتصصرفات ننفسسها كمما ييییفعلل اآلخخر.
-1995؛ لوييییكي وببننكر 1992(ششاببييییرو٬، ششييییببرد٬، وششييییراسسكن  IBTأننواع ممعييییننة ممن الننششاطات تتّقوي وتتعزز الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف 

)٬، ممثثال تتطوييییر هوييییة ججاممعة (اسسم ممششتترك٬، عننوان٬، أو ششعار)؛ العييییش الممششتترك في الممننطقة ننفسسها أو 1998؛ لوييییكي وسستتييییفننسسن 1996
أهدافًا ججدييییدة)؛ أو االلتتزام والتتعّهد ببقييییم ممششتتركة  -الببنناء؛ خخلق إننتتاج أو أهداف ممششتتركة (خخط إننتتاج ججدييیید أو ممججمموعة ججدييییدة ممن األهداف 

طراف فعًال مملتتزممون بباألهداف ننفسسها٬، فلذلك ييییممكن أن ييییعمملوا كببدييییلل أححدهم لآلخخر في التتعاممالت الخخارججييییة). ممثثًال٬، على (ممثثال أن األ
 ) ججادلل ببأن التتعرييییف ببأهداف الممننظممة ييییقود األفراد للثثقة ببالممننظممة والممششاركة ببثثقة بباآلخخرييیین في الممننظممة. 2001ممسستتوى الممننظممة٬، كرييییممر (

تتتتطور عنندمما ييییعرف الششخخص وييییتتننببأ بباححتتييییاججات وخخييییارات وتتفضضييییالت اآلخخر٬، وعنندمما ييییششارك IBT ة على التتعرييییف لهذا فإن الثثقة الممببننييیی
الششخخص ببعضضًا ممن هذه االححتتييییاججات٬، والخخييییارات والتتفضضييییالت ممع اآلخخر. التتعرييییف والممعرفة الممتتزاييییدة تتممكننننا ممن التتفكييییر كاآلخخر٬، الششعور 

ة تتتتطور٬، ننححن ننتتعاطف ببقوة ممع اآلخخر وننججسّسد أو نندخخلل أججزاء ممن ننفسسييییتتهم في هوييییتتننا كاآلخخر واالسستتججاببة كاآلخخر. الهوييییة الججاممع
                                                 

2  IBT= Identification-Based Trust. 
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الششخخصصييییة (الححاججات٬، تتفضضييییالت٬، أفكار٬، وأننمماط  تتصصرفات). هذا الننوع ممن الثثقة ييییممكن أن ييییطّور في كللٍّ ممن عالقات العمملل إذا تتوصصلل 
تتححصصلل في العالقات الششخخصصييییة الححممييییممييییة. إضضافًة لذلك٬، هذا الننوع األطراف لممعرفة ببعضضهم الببعض ببصصورة ججييییدة٬، ولكننها أكثثر اححتتمماًال أن 

ممن الثثقة ييییثثببت العالقات خخاللل فتترات الننزاع والخخالف. لذلك٬، عنندمما ييییننخخرط أطراف واثثقون ببببعضضهم الببعض في ننزاع٬، فإنّنهم ييییممييییلون لرؤييییة 
 طراف غييییر المموثثوق ببهم.األفضضلل في دوافع ششرييییكهم ألننهم ييییننششؤون إسسننادات ممخختتلفة ححولل الننزاع ممقارننًة ممع األ

الذي ييییححدد فييییمما إذا ثثببتتت أو حُحّلت العالقات في ننزاع مما٬، قد ييییكون اإلسسننادات التتي ييییننششئئها األطراف عن دوافع اآلخخر والممححّددة ببممسستتوى 
 ). 2004الثثقة المموججودة ( ممييییللر ورممببلل٬، 

إييییقاعي. األطراف ييییتتعلممون كييییف ييییغنّنون ببتتنناغم ببححييییث الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف كمما في تتنناغم   IBTالمموسسييییقى هي تتعببييییر ممججازي عن 
ييییكون مموححدًا وممرّكببًا. كلل واححد ييییعلم الممدى الصصوتتي والدرججة المموسسييییقييییة لآلخخر٬، كلل ممغنّني ييییعرف ممتتى ييییقود وييییببادر ببالغنناء وممتتى ييییتتببع؛ كلل 

٬، ولييییخخلقوا إننتتاججًا ممششتتركًا٬، والذي ييییكون واححد ييییعرف كييییف ييییعمملل ممع اآلخخرييیین لتتكببييییر وزييییادة ممقدرتتهم٬، ولييییعّوضضوا أححدهم اآلخخر عن  ضضعفهم
أفضضلل ببكثثييییر ممن ححصصييییلل إننتتاج كلل فرد ببممفرده. العالقة الممتتزاممننة وغييییر الممقطوعة لججوقة كاببييییال٬، ربباعي عزف ججمملة اآلالت الوتترييییة٬، 

 ممججاممييییع عمملل ممتتراببطة٬، أو فرق ببطوالت كرة السسلة هي ججممييییعها أممثثلة ممممتتازة فعلييییًا لهذا الننوع ممن الثثقة. 
 

 قة والعالقات: تتفصصييییلل لوججهات ننظرنناالثث
ا بباإلضضافة لوججهات ننظرننا ححولل هذييیین الننوعييیین ممن الثثقة٬، ننححتتاج أن ننقدم فكرتتييیین ححولل الثثقة والعالقات. األولى هي أن الثثقة وعدم الثثقة لييییسستت

ر الزممن٬، وطببييییعة العالقة تتتتغييییر ببببسساطة ننهاييییات ممتتعارضضة للببعد ننفسسه٬، ولكن تتصصورييییًا همما ممخختتلفتتان وممننفصصلتتان. ثثاننييییًا٬، العالقات تتتتطور عبب
 ببييییننمما تتتتطور العالقات. 

 
) قد نناقششوا ممؤخخرًا 1998بباإلضضافة إلى تتعرييییف أننواع ممن الثثقة٬، لوييییكي ومماك الييییسستتر وببييییز (. الثثقة وعدم الثثقة ممخختتلفتتان أسساسسييییًا وججوهرييییاً 

ممارغالييییت  –أقلل ممن  الششيء ننفسسه (راججع اولممان  على أن الثثقة وعدم الثثقة ممخختتلفتتان ججوهرييییًا عن ببعضضهمما٬، ولييییسستتا ممججرد صصورة أكثثر أو
2004 .( 

ة ببالرغم ممن أن الثثقة ييییممكن ان تُتعّرف على أننها " تتوقعات اييییججاببييییة واثثقة فييییمما ييییتتعلق ببتتصصرف أو سسلوك اآلخخر"٬، فإن عدم الثثقة ييییممكن ببالححقييییق
). لذلك٬، فكمما أن الثثقة تتتتطلب 1998ر وببييییز ان تتكون "تتوقعات سسلببييییة واثثقة" فييییمما ييییتتعلق ببتتصصرف أو سسلوك اآلخخر (لوييییكي ومماك الييییسستت

اإلييییممان والتتصصدييییق بباآلخخر٬، ومَمييییًال لوصصف ننواييییا ششرييییفة لآلخخر٬، ورغببًة للعمملل على أسساس تتصصّرف وسسلوك اآلخخر٬، فإن عدم الثثقة تتتتضّضممن 
  صصّرف اآلخخر.الخخوف ممن اآلخخر٬، والممييییلل لوصصف ننواييییا اآلخخر ببأننها ششرييییرة٬، والرغببة ببححمماييییة الممرء ننفسسه ممن تتأثثييییرات سسلوك وتت

 
أن هذه األننواع ممن الثثقة تتتتطور  إلىفي ممنناقششة وججهات ننظرننا ححولل أننواع الثثقة٬، إننننا ننششييییر أييییضضًا . دة األوججهالعالقات قاببلة للتتطوييییر وممتتعدّ 

تُتطور ولكننها قد   CBTفي أننواع ممخختتلفة ممن العالقات. عالقات العمملل (الممهمّمات) تتكون مموصصوممة وممتّتصصفة ببالثثقة الممببننييییة على الححسسببة
ولكننها قد   IBTالعالقات الححممييییممييییة (الششخخصصييییة) قد تتكون ممتّتصصفة ببالثثقة الممببننييییة على التتعرييییف .  IBTببعض الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف

 لألطراف لتتننظييییم وتتسسوييییة ححييییاتتهم ممع ببعضضهم الببعض. CBT تتتتطلب القلييییلل ممن الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 
وييییكتتسسببون ممعرفًة عن اآلخخر. في كلل ممرة ننكون في  ببراتتهم وتتججارببهم ممع ببعضضهم الببعضكلل العالقات تتتتطور عنندمما ييییششارك األطراف خخ

ممواججهة ممع الششخخص اآلخخر٬، فإننننا ننكتتسسب خخببرًة ممؤكدة ججدييییدة تتعزز العالقة. إذا كاننت كلل خخببراتتننا ممع الششخخص اآلخخر ضضممن السسييییاق الممدد 
ببز كلل ييییوم)٬، ببعد ذلك ننكتتسسب خخببرة إضضافييییة قلييییلة عن اآلخخر (أننا أعرف العامملل في الممخخببز ألنني أششتتري ممن هنناك العصصييییر والخخ هننفسس
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 (عببر الوقت٬، لديَّ خخببرة غننييییة لكن ممححدودة الممدى ببذلك العامملل). ممع ذلك٬، إذا مما تتواججهننا ممع اآلخخر في سسييییاقات ممخختتلفة (إذا رافقت زممييییالً 
ممعرفة  إلىلخخببرة الممششتتركة عنندها سسوف ييییتتطور فإن هذا التتننوع في ا)٬، للتتححدث ححولل ببححٍث مما٬، وقممت ببتتدرييییس الصصفوف أو لعب كرة التتننس

 أعممق وأوسسع بباآلخخر. 
النناس ييییصصلون لممعرفة ببعضضهم الببعض في عدة سسييییاقات وممواقف. والعكس ببالعكس٬، قد ييییثثقون بباآلخخر في ببعض السسييییاقات وال ييییثثقون في 

ك الممالل الذي أقرضضتته لهم. العالقة ممكّوننة سسييییاقات أخخرى. قد ييییكون لك أصصدقاء تتثثق ببهم لييییججالسسوا طفلك٬، ولكننك ال تتثثق ببأننهم سسييییعييییدون ل
وممببننييییة ممن أججزاء ممن الخخببرة التتي ييییمملكها الفرد ممع اآلخخر. في هذه العالقات٬، ببعض العنناصصر تتححمملل درججات ممخختتلفة ممن الثثقة٬، ببييییننمما تتححمملل 

س ممدى العالقة وعنناصصر الثثقة أخخرى درججات ممخختتلفة ممن عدم الثثقة. إن تتقييیّیييییممننا العام للششخخص اآلخخر ييییتتضضممن ببعض الححكم الممعّقد الذي ييییقييیی
وعدم الثثقة. أغلب النناس قادرون على أن ييییكوننوا ممححددييیین ججدًا في وصصف عنناصصر الثثقة أو عدم الثثقة في عالقاتتهم. إذا كان األطراف 

رتتهم تتكون الكننييییسسة ننفسسها ٬، فإن ممدى خخبب إلىييیُیَدرِّسسوَن صصّفًا ممع ببعض٬، وييییعمملون ممع ببعض في لججننة مما٬، ييییلعببون التتننس ممع ببعض٬، وييییننتتممون 
 أوسسع ممن األطراف الذييیین ييییعمملون ممع ببعض في لججننة مما فقط. 

خخرييیین أخخييییرًا٬، ننححن ال ننسستتطييییع االفتتراض أننننا ننببدأ ببقائئممة ممججردة ممن الثثقة وعدم الثثقة في العالقات. في الححقييییقة إننننا ننادرًا مما ننقتترب ممن اآل
ة أو الححذر (مماك نناييییت٬، كوممننكز٬، ى ممببدئئييییًا ممن الثثقمملك ممسستتوً دون اممتتالك أييییة ممعرفة ببهم. ولكننننا ننححاولل أن ننقتترب ممن اآلخخر وننححن نن

). إنَّ ببعَض اُلكتّتاِب قد ججادلوا في الححقييییقة أن هنناك اسستتعدادًا قوييییًا للثثقة الكببييییرة في ببداييییات العالقات٬، 2004؛ ممالهوتترا 1998ييییرفانني وشش
 ٬،تتسسممح ببه ظروف المموقف الممعييیین. (ججوييییلل٬، ببييییلل٬، وببييییرسوهي الححالة التتي فييییها تتكون ثثقة الششخخص الواثثق بباآلخخر تتتتججاوز الممسستتوى الذي 

). لذلك٬، فإن تتححدييیید الممسستتوى الصصححييییح للثثقة الممببدئئييییة قببلل الححصصولل على أو اممتتالك ممعلوممات أكييییدة عن الطرف اآلخخر قد ييییكون 2005
 ). 2004أكثثر صصعوببة عن تتححدييیید الممسستتوى الصصححييییح للثثقة ببعد ججممع ببعض الممعلوممات (أولممان٬، ممارغالييییت٬، 

 ضضافة لذلك٬، فإننننا ننطّور تتوّقعات عن الممدى الذي ييییممكن أن ننثثق ببه في اآلخخر٬، اعتتممادًا على ممججمموعة ممن العوامملل: بباإل
  
x  ٬، 1971االسستتعدادات الششخخصصييییة الممسسببقة. لقد أظهرت الببححوث أن األفراد ييییخختتلفون في اسستتعداداتتهم الممسسببقة للثثقة بباآلخخر (روتتر

كان اسستتعداد الششخخص الممسسببق للثثقة أعلى٬، كّلمما كان تتوقعه أعلى بباألفعالل الججدييییرة ببالثثقة  ). كّلمما2003 ٬،ببيسسْ ٬، ججييییلَ 1974راييییتتس ممان 
(  وا سساخخرييیین أو ألن ييییظهروا عدم ثثقةلآلخخر. ببالطرييییقة ننفسسها أييییضضًا أظهر الببححث أن األششخخاص ييییخختتلفون في اسستتعداداتتهم الممسسببقة ألن ييییكونن

 ). 1989 ٬،كاننتتر وممييییرفييییس

x وصصَف العالقات ممن خخاللل تتوججهها الننفسسي٬، أو العالقة الممعقدة "للتتوججهات اإلدراكييییة والدوافعييییة  )1985ييییتتش (و التتوججه الننفسسي. د
ييییة ججزئئييییًا على أسساس االججتتمماع). الكاتتب ييییؤّكد أن النناس تتننششئ وتتصصون العالقات 94واألخخالقييییة الممتتداخخلة ممع ببعضضها الببعض" (صصفححة 

درججة أن النناس ييیینناضضلون  إلىت٬، والعكس صصححييییح أييییضضًا. ببححييییث أن النناَس أو هذه التتوججهات٬، ممثثلل هكذا تتوججهات تتكون ممتتأثثرة ببالعالقا
 للححفاظ على تتوججهاتتهم ممتتراببطة داخخلييییًا٬، ححييییث أننهم قد ييییببححثثون عن عالقات ممتتمماثثلة ممع تتركييییببتتهم الننفسسييییة.

x ا ننعرفه عننهم ممن خخاللل السسممعة واألننمماط. ححتتى إذا لم ييییكن لدييییننا خخببرة ممبباششرة ممع ششخخص آخخر٬، فإن تتوقعاتتننا قد تتتتححدد أو تتتتأثثر ببمم
). إن سسممعة اآلخخر عادًة مما تتخخلق تتوقعات عالييییة 2003األصصدقاء٬، األقارب٬، واإلششاعات ( فييییرز٬، ببالز٬، دوغالس٬، كولودننسسكي٬، وتترييییدواي 

ن تتقودننا للببححث عن عنناصصر للثثقة أو عدم الثثقة٬، وكذلك تتقودننا للتتواصصلل ممع العالقة بباتتججاه ننححو الثثقة أو الششك (ممثثال٬، غلييییك وكروسسُ 
2001.( 

x  ّدة األوججه والججواننب ببييییننمما ننححن ننتتححدث٬، ننعمملل٬، ننننسسق وننتتواصصلل الخخببرة الفعلييییة عببر الزممن. إننننا ننطّور ممع ممعظم النناس خخببرة ممتتعد
ممعهم. ببعض هذه األوججه قوييییة ننححو الثثقة ببييییننمما األوججه األخخرى قد تتكون قوييییة ننححوعدم الثثقة. ممثثًال٬، في دراسسة عن التتواصصلل في الممننظممات٬، 
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في األهممييییة٬، ببييییننمما تتزداد في األهممييییة  كّلمما ازداد تتكرار التتواصصلل والتتخخاطب٬، فإن اسستتعداد األطراف العام ننححو الطرف اآلخخر ييییقللّ  ظهر أننه
العوامملل التتننظييییممييییة والوضضعييییة (ممثثلل٬، التتممّلك٬، االسستتقاللل وغييییرها) لتتححدييیید الثثقة. خخاللل الوقت٬، ممن الممححتتمملل أننه إمما سسييییاق الثثقة أو عوامملل 

). وببييییننمما تتسستتقر 2003قة تتببدأ ببالسسييییطرة على أسساس الخخببرة٬، ممؤدييییًة ببذلك إلى عالقة ممسستتقرة وسسهلة التتعرييییف (ببييییسسييییرا وغوببتتا خخببرة عدم الثث
 تتعممييییممها عببر ممدى العالقة ونَنصِصُفها (أي العالقة) على أننها عالقة ممببننييییة على ثثقة أو عدم ثثقة عالييییًة أو ممننخخفضضة. إلىهذه األننمماط٬، ننممييییلل 

 
 هد العكسسي للثثقةتتطببييییقات هذا الممشش

 ببإدخخالل ودممج الممراججعات والتتعدييییالت التتي تتمَّ وصصفها تتّوًا ببننمموذج ممتتواججد ممن الثثقة٬، ننسستتطييییع أن ننوججز أفكارننا ححولل الثثقة وعدم الثثقة في
 العالقات:

x  سسط (الببييییئئة) العالقات الممتتعددة األوججه والججواننب٬، وكلل ججاننب ييییممثّثلل تتفاعًال ييییزّودننا ببممعلوممات عن اآلخخر. كّلمما كان تتننّوع الو
 والسسييییاق الذي ييییتتفاعلل خخالله األطراف كببييییرًا٬، كّلمما أصصببححت العالقة أكثثر تتعقييییدًا وممتتعددة الججواننب.

x  في العالقة ننفسسها٬، إنَّ عنناصصر الثثقة وعدم الثثقة قد تتتتواججد وتتتتعاييییش ببسسالم٬، ألننها ممتتعلقة ببخخببرات ممخختتلفة ممع اآلخخر أو ممعّرفة
 بباآلخخر في سسييییاقات ممخختتلفة.

x خخصصوصصًا في لممتتوازننة ممع الثثقة وعدم الثثقة ممن الممححتتمملل أن تتكون أكثثر صصحّحييییة ممن العالقات الممؤسسسسة فقط على الثثقةالعالقات ا .
اإلدارييییة٬، "لييییس فقدان الثثقة الكلي وال الثثقة قاطببًة٬، وال الممسستتوييییات العالييییة للتتقارب الفّعالل٬، وال االتتكالل االججتتمماعي العالقات التتننظييییممييییة/
). في عالقات العمملل 2003 تتششر". (اتتكييییننسسون وببو اسسببة أو صصححييییححة لألغراض التتننظييییممييییةالثثقة الخخاطئئة الهّداممة هي ممننالراسسخ٬، وال الخخييییاننة و 

؛ ببلوييییز 1999وييییكس٬، ببييییرممان٬، وججوننز وّلد عادًة ممششاكلل أكثثر ممن ححلولل (بباألخخص٬، الثثقة غييییر القاببلة للششك (الثثقة الممطلقة) أو عدم الششك٬، ييیی
2003.(  

 ).٬2002، 2001كرييییممر ( أخخرىم الثثقة القطعييییة (أو ححتتى ججننون الششك) ييییكون أححييییاننًا صصححييییًا٬، ولكن سسييییئئًا أححييییاننًا وببطرييییقة ممششاببهة٬، فإن عد
x  ججواننب الثثقة أو عدم الثثقة ممن الممححتتمملل أن تتكون ممببننييییة على الححسسببة أو على التتعرييییف. سساببقًا عّرفننا الثثقة على أننها تتوقعات واثثقة

الثثقة على أننها تتوقعات واثثقة سسلببييییة فييییمما ييییتتعّلق ببتتصصرف اآلخخر. سسوف أششرح هذه التتعارييییف إييییججاببييییة فييییمما ييییتتعّلق ببتتصصرف اآلخخر٬، وعدم 
 ببالطرييییقة التتالييییة: 

 
) هي تتوقعات إييییججاببييییة واثثقة فييییمما ييییتتعلق ببتتصصرف اآلخخر. إننها ممثثبّبتتة وممتترسّسخخة في الممعاممالت CBT( الثثقة الممببننييییة على الححسسببة

 ممن العالقة  ييیُیفتتَرض أن تتكون أثثممن ممن أييییة تتكالييییف ممتتوقعة. الششخخصصييییة٬، والفوائئد الكلييییة الممتتوقع أن تَتننتتج 
 

ف اآلخخر. إننها أييییضضًا ممتترسسخخة في ممعّرفة على أننها تتوقعات سسلببييییة واثثقة فييییمما ييییتتعلق ببتتصصرّ  CBD(3( عدم الثثقة الممببننييییة على الححسساب
 ممن أو أكثثرممن الفوائئد الممتتوقعة. التتعاممالت الششخخصصييییة٬، وٕان التتكالييییف الكلييییة الممتتوقع أن تتننتتج ممن العالقة ممفتترض أن تتكون أثث

 
) تتعّرف على أننها تتوقعات اييییججاببييییة واثثقة فييییمما ييییتتعلق ببتتصصرف اآلخخر. إننها ممؤسسسسة وممتترسسخخة في تتمماثثلل IBT( الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف

 القييییم الممدركة والمملححوظة٬، أهداف ممششتتركة٬، واالرتتبباط العاطفي اإلييییججاببي ننححو اآلخخر. 
 

                                                 
3   CBD= Calculus-Based Distrust. 
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تُتعرف على أننها تتوقعات سسلببييییة واثثقة فييییمما ييییتتعلق ببتتصصرف اآلخخر٬، وممتترسسخخة في التتمماثثلل المُمدرك  IBD(4( عرييییفعدم الثثقة الممببنني على التت
 في القييییم٬، األهداف غييییر الممتتششاببهة٬، واالرتتبباط العاطفي السسلببي ممع اآلخخر. 

 
 تتششخخييییص ووصصف العالقات اعتتممادًا على عوامملل الثثقة

لثثقة في العالقة٬، فإن هنناك عدة أننواع ممن العالقات٬، تتخختتلف في تتركييییب عنناصصر الثثقة ألن هنناك عدة عنناصصر ممن كلل ننوع ممن الثثقة وعدم ا
ممن  الممببننييییة على الححسسببة٬، عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة٬، الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف٬، وعدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف. ننظرييییًا٬، فإن كالً 

ننسسببييییة لهذه الننظرييییة٬، ال ننسستتطييییع أن ننكتتششف أو نننناقش كلل االححتتمماالت ببفاعلييییة. هذه األننواع ممن العالقات مموججودة٬، لكن ببسسببب الححداثثة ال
ممننخخفضضة" في عدد عنناصصر الثثقة العالقات ببببسساطة ك "عالييییة" أو " لتتببسسييییط إطار العمملل هذا٬، دعننا ننفتترض أننننا ننسستتطييییع وصصف أو تتصصننييییف

٬، وعدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف IBTييییة على التتعرييییف ٬، الثثقة الممببنن٬CBD، عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة CBTالممببننييییة على الححسسببة 
IBD كلل سسطٍر في هذا الججدولل ييییممثّثلل ننوعًا 4.1سستتة عششر تتركييییببات ممححتتمملة لعنناصصر الثثقة (الححظ الججدولل  إلى. هذا ييییقّلص إطار العمملل .(

٬، عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة CBTممن العالقة٬، ممعتتممدة على ننممط الممسستتوييییات العالييییة أو الممننخخفضضة ممن الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 
CBD ٬، الثثقة الممببننييییة على التتعرييییفIBT ٬، وعدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییفIBD هذه التتركييییببات ممدرججة في األعممدة األرببعة األولى ممن .

 الججدولل٬، وهنناك وصصف ممخختتصصر للعالقة في العممود األخخييییر ممن الججدولل.
عششر ممن العالقات هي ممممكننة ننظرييییًا وييییممكن إييییججادها ببييیین أصصدقاء الممرء أو ممعارفه أو زممالئئه  اعتتممادًا على ننمموذججننا هذا٬، كلل األننواع السستتة

 في العمملل. ولكن ممع ذلك٬، فإن ضضييییق الممججالل في هذا الفصصلل ييییسسممح لننا ببتتقدييییم تتوضضييییححات قلييییلة ممخختتارة فقط. 
قة ججدييییدة لدى األطراف فييییها ممعلوممات أولييییة ممننخخفضضة في كلل أششكالل الثثقة وعدم الثثقة٬، وهي تتممثثلل عال 4.1في الججدولل  -1-العالقة رقم 

 قلييییلة٬، ولييییس لدييییهم أييییة تتوقعات عن ببعضضهم الببعض. 
 

 ممن العالقات ممببننييییة على عوامملل الثثقة السسائئدة وعدم الثثقة. اً سستتة عششر ننوعً  4.1ججدولل 
CBT  ،ثثقة ممببننييییة على الححسسببة٬CBD  .عدم ثثقة ممببننييییة على الححسسببة 
IBT  ،ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف٬IBD م ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف.عد 

                
 وصصف ممخختتصصر للعالقة                        CBT CBD IBT IBD الننوع 

 عالقة سسطححييییة ممححدودة وضضعييییفة ممننخخفض ممننخخفض ممننخخفض ممننخخفض 1
 

 عالٍل؛ عالقة عمملل ججييییدة. CBT ممننخخفض ممننخخفض ممننخخفض عاللٍ  2
 

 لل مموصصوفة ببالححذر.عالٍل؛ عالقة عمم CBD ممننخخفض عالٍل  عاللٍ  ممننخخفض 3
 

"تتججاوب فوري ججييیید" ممع اآلخخر ممببنني على اننسسججام قوي ممدرك ولكن خخببرة ممححدودة    ممننخخفض ممننخخفض عاللٍ  ممننخخفض 4
 (ححزم قلييییلة وعرض ححزممة قلييییلل).

                                                 
4   IBD= Identification-Based Distrust.  

100

99



"تتججاوب فوري  سسيء" ممع اآلخخر ممببنني على عدم اننسسججام قوي ممدرك ولكن خخببرة  عاللٍ  ممننخخفض ممننخخفض ممننخخفض 5
 ححزممة قلييییلل). ممححدودة (ححزم قلييییلة وعرض

 قوييییة.IBT و CBTعالقة ثثقة عالييییة تتقلييییدييییة ممببننييییة على عوامملل   ممننخخفض عالٍل  ممننخخفض عالٍل  6
 قوييییة.    IBDو  CBDعالقة "عدم ثثقة" عالييییة ننمموذججييییة ممببننييییة على عنناصصر عاللٍ  ممننخخفض عاللٍ   ممننخخفض 7
 ممننخخفض ممننخخفض عاللٍ  عالٍل  8

 
 

٬، خخببرات ممححدودة عن CBTو CBD"عالقة ممهننييییة ممعقدة" عدد كببييییر ممن عنناصصر 
 عنناصصر التتعرييییف.                                        

"عالقات ححب وكراهييییة"٬، عاطفة قوييییة وغمموض٬،  ممتتصصفة ببتتججاذب إييییججاببي وسسلببي قوي  عاللٍ  عاللٍ  ممننخخفض ممننخخفض 9
 ٬، خخببرة ممححددة ححولل عنناصصر الححسسببة.اآلخخرننححو 

10 
 

قوي.                                                                                   IBDو CBT"٬، "ممزّود خخدممة ضضروري عاللٍ  ممننخخفض ممننخخفض عاللٍ 
ولكن تتقلييییلل  CBTالححفاظ على عالقة سسطححييییة ممححدودة لالسستتفادة ممن ممظاهر الـ 

 .IBDعنناصصر الـ 
 IBTححذرييیین) ولكن أييییضضا  قوي (والتتي تتججعلننا CBD"أننا أححببك ولكننك ممججرد قششرة"٬،  ممننخخفض عاللٍ  عاللٍ  ممننخخفض 11

 خخر).قوي (الذي ييییججذببننا لآل
 عاللٍ  عاللٍ  عاللٍ  ممننخخفض 12

 
وعنناصصر قلييییلة ممن الـ  CBDكراهييییة سسائئدة ممع عنناصصر إضضافييییة ممن الـ  -عالقة ححب

CBT. 
 عاللٍ  عاللٍ  ممننخخفض عاللٍ  13

 
وعنناصصر قلييییلة ممن الـ  CBTكراهييییة سسائئدة ممع عنناصصر إضضافييییة ممن الـ  -عالقة ححب

CBD. 
 عاللٍ  ممننخخفض عاللٍ  عاللٍ  14

 
"عالقة واثثقة ججدا  CBDعالقة عدم ثثقة سسائئدة ببالرغم ممن وججود ببعض العنناصصر 

 ولكننها ححذرة".
 عاللٍ  عاللٍ  عاللٍ  عاللٍ  15

 
عالقة غننييییة ممعقدة وغاممضضة ببششكلل كببييییر٬، الكثثييییر ممن الثثقة وعدم الثثقة في أببعاد 

 العالقة.
 

ببسسببب تتفاعلننا الممححدود ممع اآلخخر فإننه لم تتكن هنناك أسساسسات لتتطوييییر ثثقة أو عدم  قد ال تتكون ججدييییدة ببالننسسببة لننا٬، ولكن -1-عالقة ننوع 
ثثقة ممححّددة. وممع ذلك٬، كمما ذكرننا سساببقًا٬، فإننننا ننممييییلل لتتوسسييییع "القلييییلل ممن الثثقة" لتتششمملل اآلخخرييیین٬، ححتتى عنندمما ييییكون هنناك ممعلوممات قلييییلة 

ائئييییًا وننعطي لصصاححب الممححلل (العامملل) ببدلتتننا الممفضّضلة ألننننا ننثثق ببأن ممححلل غسسييییلل ججاف لأللببسسة ييییتتم اخختتييییاره عششو  إلىلضضمماننها. إننننا نندخخلل 
كاٍف لننييییلل ثثقتتننا. لذلك ببييییننمما ييییتتواججد  آلة التتننظييییف الججاف سستتننظفها ججييییدا ولن تتخخرببها. إن سسممعة وممظهر الممححلل٬، كعمملل ممعتترف ببه٬، عاممللٌ 

قة قد ييییححدث فقط عنندمما ييییكون هنناك ممعلوممات ممننخخفض٬، فإن في الححقييییقة هذا الننوع ممن العال -ممننخخفض -ممننخخفض -ننظرييییًا مموقف ممننخخفض
 ). 2000فعلييییة للواثثق لييییسستتننتتج أن هذه الممسستتوييییات الممننخخفضضة ممن الثثقة وعدم الثثقة هي التترتتييییب األكثثر ممالئئممة (قارن ججفرييییز ورييیید 

 
التتي ييییكون لألطراف هي عالييییة فقط في الثثقة الممببننييییة على الححسسببة. ممن الممححتتمملل أن تتكون هذه عالقة عمملل أو ممهننة٬، و  -2-عالقة رقم 

فييییها عدد ممن التتعاممالت والممببادالت النناججححة ممع ببعض٬، وقد تتكون ممفييییدة لكلييییهمما. ممع ممرور الوقت٬، فإن تتصصرف كلل ششخخص كان إييییججاببييییًا 
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ذ وممتتوافقًا٬، وتتعتتممد األطراف على ببعضضها الببعض لتتسستتممّر ببالتتصصّرف ببالطرييییقة ننفسسها. ممثثال٬، ممسستتششار االسستتثثممار الذي ييییعمملل لححسساببي قد اتتخخ
 ممع ممرور الوقت قرارات ججييییدة ججدًا فييییمما ييییخخص إدارة أمموالي٬، وأننا ممسستتممر فييییمما ييییخخص أعممالي ببالعمملل ببننصصييییححتته٬، ممتتى أششتتري أو ممتتى أببييییع. 

 
عالقة عالييییة في الثثقة الممببننييییة على الححسسببة والثثقة الممببننييییة على التتعرييییف٬، وتتممثثلل عالقة ثثقة عالييییة ننمموذججييییة. ِكال الطرفييیین  -6-عالقة رقم 

ان ببصصورة كببييییرة ججدًا ممن العالقة٬، لذا فإننهمما ييییببححثثان عن فرص لييییكوننا ممع ببعضضهمما الببعض٬، لعمملل األششييییاء ممع ببعض. الننججاح ييییسستتفييیید
 الممسستتممر في تتعاممالتتهمما ممع ببعضضهمما الببعض ييییعزز الثثقة ببييییننهمما.  

 
 IBDتتعرييییف وممننخخفضضة أو عالييییة ننسسببييییًا في همما عالقتتان عالييییتتان في الثثقة الممببننييییة على الححسسببة والثثقة الممببننييییة على ال ٬16، 15عالقات رقم 

عدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف. هذه العالقات تتتتممييییز ببدرججة عالييییة ممن الغمموض. ييییججد األطراف أن هنناك سسييییاقات (ظروفًا) ييییسستتطييییعون فييییها 
اإلضضافة لتتلك٬، فإن األطراف العمملل ببننججاح ممع ببعضضهم الببعض٬، ولكن علييییهم أييییضضًا أن ييییننظمموا وييییححددوا هذه التتعاممالت لتتقلييییلل عدم الثثقة. بب

مما (أو رببمما ال) قد ييییكون لها اخختتالفات كببييییرة ججدًا في رببّ  لدييییها ببعض الصصفات اإلييییججاببييییة الممششتتركة في القييییم٬، واألهداف٬، والممصصالح٬، ولكننها
ييییة على الححسسببة وثثقة الممنناطق ننفسسها. إن األطراف ييییدييییرون عالقاتتهم ببزييییادة تتعاممالتتهم ححولل هذه الممنناطق التتي ييییكون لدييییهم فييییها ثثقة ممببنن

 ممببننييییة على التتعرييییف قوييییة٬، ببييییننمما ييییححاولون تتننظييییم٬، والسسييییطرة على٬، أو تتقلييییلل تتعاممالتتهم في الممنناطق التتي تتكون فييییها عدم الثثقة الممببننييییة على
ردود  اححتتمماللأكد الممسستتممر والمُمصَصاحَحب ببإممكان و ). وممع ذلك٬، فإن عدم التتIBDقوييییة (ورببمما عدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف  CBDالححسسببة 

اظ على عالقة أفعالل عاطفييییة قوييییة تتججاه أححدهم اآلخخر في ممخختتلف الظروف٬، قد ييییججعلل األممَر صصعببًا ببالننسسببة لألطراف إلداممة أو الححف
 ). 1994 ٬،ججوننز وببوردييییتممسستتقرة عببر الزممن (

 
 إدارة الثثقة وعدم الثثقة في ممواقف وححاالت الننزاع

 
ّلمما ييییكتتسسب النناس ممعرفة عن ببعضضهم اآلخخر. أححد فوائئد ننمموذججننا للعالقات الممببننييییة على الثثقة كمما الححظننا أن الثثقة وعدم الثثقة تتتتطوران ك

هي أننها تتممثّثلل ششرححًا واضضححًا للتتغييییرات في العالقات عببر الزممن. تتغييییرات العالقات ييییممكن أن تُترسسم وتُتوضّضح ببتتححدييیید األفعالل التتي تتغييیّیر 
التتي تتعّدلل ججذرييییًا ننوع التتفاعلل في العالقة. في هذا الممقطع٬، ننححن ننششخّخص التتصصرفات  المموازننة في عوامملل الثثقة وعدم الثثقة في العالقة٬، أو

 التتي اقتترح العلمماء األسسببقون أننها تتسستتطييییع أن تتغييیّیر ممفاهييییم الثثقة وعدم الثثقة.
 

 األفعالل التتي تتببنني الثثقة الممؤسسسسة والممببننييییة على الححسسببة
وممسستتوييییات ممننخخفضضة ممن الثثقة الممببننييییة على  CBTالممببننييییة على الححسسببة  األششخخاص الممرتتببطون ببعالقات ذات ممسستتوييییات عالييییة ممن الثثقة

) قد ييییكون لدييییهم تتوقعات ممسستتقرة ننسسببييییًا ححولل هذه العالقات. أسساسسًا٬، إن الثثقة 4.1في الججدولل  -2-(كمما في ححالة العالقة  IBTالتتعرييییف 
). عببر الوقت٬، الثثقة الممببننييییة 1991 ٬،بباتتلر ؛1978 ٬،والممببننييییة على الححسسببة قد تتكون ممؤسسسسة فقط على سسممعة اآلخخر لججدارتته ببالثثقة (كاببار 

على الححسسببة تتتتطور كّلمما راقببننا اآلخخر وششخخصّصننا أننمماط تتصصرفات ممعييییننة عببر الزممن. الببححوث السساببقة أظهرت أن عالقات العمملل الفّعالة هي 
). لذا فإننه في عالقات 1978 ٬،ارو)٬، وتتوافق التتصصرف ( كابب1995 ٬،)٬، االعتتمماد (مماك الييییسستتر1971 ٬،ممببننييییة على اإلننتتاججييییة (ججييییننييییننكز

ييییتتصصّرفون ببالطرييییقة الصصححييییححة ننفسسها بباسستتممرار (في أوقات  -)1الثثقة الممببننييییة على الححسسببة إذا كان النناس ( CBTالعمملل٬، ييییتتم تتعزييییز الـ 
 ططة كمما وعدوا. ممون الممّهممات وييییتتاببعون الننششاطات الممخخييییتتممّ  -)3ييییلتتزممون ببالممواعييیید الممححددة٬، و(  -)2ممخختتلفة وفي ححاالت ممخختتلفة)٬، ( 
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 ٬،في أي سسييییاق كان٬، إذا تتصصرف النناس ببطرييییقة ثثاببتته وممعتتممدة٬، ممن الممححتتمملل أن ننججدهم ممعتتممدييیین وججدييییرييیین ببالثثقة (لوييییكي وسستتييییفننسسون
). ممثثًال٬، الطلببة عادًة ييییرييییدون أن ييییكوننوا قادرييیین على الثثقة ببأسساتتذتتهم. لدرججة أن األسساتتذة ييییعلننون ببوضضوح ممتتطلببات الفصصلل الدراسسي 1998

طرييییقة تتقييییييییم الدرججات٬، وييییسستتخخدممون هذه الممقاييییييییس دائئممًا٬، وييییتتببعون ممخخطط الفصصلل ببوضضوح٬، وييییححافظون على وعودهم٬، وببهذا ييییتتممتتعون و 
 ببممقدار كببييییر ممن الثثقة ممن الطلببة. 

العواطف وححممييییممييییتتها  العواطف ييییممكن أييییضضًا أن تتببنني الثثقة. السسعادة واالممتتننان ييییممكننهمما أن ييییببننييییا الثثقة٬، ببييییننمما الغضضب ييییقللل الثثقة. اعتتمماد سسببب
 ). 2005 ٬،ممع الهدف ييییعّدلل العالقة ببييیین العواطف والثثقة (دن وششوييییتتزر

 
 سستتراتتييییججييییات إلدارة عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببةإ

الفائئدة. إننننا عادًة –وعدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة تتوججد عادًة في تتححلييییلل الكلفة  CBDالثثقة الممببننييییة على الححسسببة و  CBTكمما الححظننا٬، 
مما ننممييییلل إلى إمّما تتغييییييییر أو قطع العالقة. هذا قد ييییكون ممممكننًا في عالقات الصصداقة الششخخصصييییة٬، ولكننه عادًة غييییر ممممكن تترك العالقات 

عدم الثثقة الممببننييییة  CBDعالييییة. كننتتييییججة لذلك٬، ممن الضضروري إدارة الـ  CBDالممهننييییة ححتتى عنندمما تتكون عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 
 ممّكن األطراف ممن االسستتممرار في العمملل ممع ببعضضهم الببعض. على الححسسببة كييییمما ييییتت

 : CBDسستتراتتييییججييییات إلدارة عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة إهنناك عدة 
 
x  .االتتفاق ببالتتححدييیید على التتوقعات؛ ممثثال مما الممفروض فعله٬، مما هي الممواعييیید الننهائئييییة٬، ومما هي الغراممات أو الججزاء لعدم إتتممام ذلك

ن ِقببلل األطراف ححولل أسسلوب العمملل والعواقب النناتتججة عن عدم إننججازه تتششّكلل تتوقعات ممححددة للسسلوك٬، الذي قد ييییقللل هذا االتتفاق الممسسببق مم
 الخخوف لدى األطراف ححولل الضضعف الممتتزاممن ممع العمملل ممع ببعض.

x ييییفعلل للتتأكد  االتتفاق على طرق للممراقببة وتتوضضييییح أفعالل اآلخخرييیین. إذا كنّنا ال ننثثق ببششخخص مما٬، فإننننا ننببححث عن طرق لممراقببة مما
" ييییقّدم تتححدييییدًا خخطوات 1962في الممسستتقببلل ممن عدم ححدوث خخرق للثثقة. الكتتاببة عن عدم التتسسّلح وننزع السسالح خخاللل الححرب البباردة٬، "أوسسكد 

 الننييییة والثثقة الججييییدة لببنناء الثثقة. إلىممن ججاننب واححد والتتي ييییسستتطييییع األطراف الممضضادون أن ييییأخخذوها لإلششارة 

x ة لتتلببييییة ححاججات الممرء. عنندمما ال ييییثثق ششخخص مما في اآلخخر (وفي أداء الششخخص اآلخخر في الممسستتقببلل)٬، رعاييییة وتتننممييییة طرق ببدييییل
 ييییححاولل الممرء أن ييییججد طرقًا لتتقلييییلل التتعاممالت الممسستتقببلييییة أو طرقًا ببدييییلة لتتلببييییة الححاججات. عدم الثثقة ييییممكن أن تتدار ببججعلل اآلخخر ييییعرف أن

 ا كان هنناك خخروقات أخخرى للثثقة. الممرء لدييییه ببدييییلل وأننه ممسستتعد أن ييییعمملل ببه إذا مم

x  زييییادة وعي اآلخخر ححولل كييییفييییة فهم وٕادراك اآلخخرييیین ألدائئه. صصعوببات العمملل تتهدأ وتتخخّف أححييییاننًا عنندمما ييیینناقش أصصححاب العمملل
لعدييیید ممن والممسسؤولون تتوقعات األداء ممع مموظفييییهم٬، ببدال ممن افتتراض أن ِكال الطرفييیین لدييییهمما الفهم ننفسسه لمما ييییعننييییه سسلوك العمملل الصصححييییح. ا

ججهود التتننّوع في ممكان العمملل تتححاولل في الححقييییقة أن تتججعلل العامملييیین والمموظفييیین ممن ممخختتلف الخخلفييییات والثثقافات ممتتآلفييیین ممع ببعضضهم 
الببعض. التتصصرفات التتي تتببدو غرييییببة أو غييییر ممتتوافقة قد تتفسّسر على أننها اخختتالفات في األننمماط الثثقافييییة للتتفاعلل. ببممججرد مما ييییممييییز األطراف 

)٬، وهذا ببدوره ييییعزز 1991والححكممة الكاممننة وراء تتصصرف اآلخخر٬، ممن الممححتتمملل أن ييییننظروا لآلخخر على أننه ممتتوافق وممقننع ( فييییوممان  الممننطق
 الثثقة الممببننييییة على الححسسببة.  CBTالـ 

 
 IBTاألفعالل التتي تتببنني الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف 
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). ولكن 1978 ٬،في تتقاسسم القييییم الششخخصصييییة٬، الممفاهييییم٬، دوافع٬، وأهداف (كابباروأّكدت األببححاث أن الثثقة تُتعّزز إذا كان األطراف ييییقضضون وقتتًا 
ييییججب أن ييییححدد وقت ممححدد للممششاركة في هذا الننششاط. األطراف في عالقات العمملل قد ييییفعلون ذلك في سسييییاق عمملهم ممع ببعضضهم الببعض٬، 

ببصصورة عاممة٬، ييییججب على األطراف أن ييییننخخرطوا ببييییننمما األطراف في العالقات الششخخصصييییة ييییخخصصصصون وقتتًا لهذه الننششاطات ببصصورة خخاصّصة. 
 في عمملييییات تتتتييییح لهم الممششاركة: 

x 1986 ٬،عضضوييییة ممججمموعة ممششتتركة ( ببرييییور وكرييییممر.( 
x  .ممصصالح ممششتتركة 

x .أهداف وممقاصصد ممششتتركة 

x  .ردود أفعالل ممتتششاببهة لممواقف ممششتتركة 

x  1998 ٬،(لوييییكي وسستتييییفننسسنممواقف ييییدافعون فييییها عن القييییم والممببادئ ننفسسها٬، وببذلك إظهار التتكامملل والتتوافق.( 
 

)٬، في ممححاولتته لتترججممة ببححث عن تتأثثييییر عضضوييییة ممججمموعة ممششتتركة على الهوييییة والثثقة٬، ييییججادلل أن 2001على سسببييییلل الممثثالل٬، كرييییممر (
لى طرييییقة أببعد ممن ممقدرة سسممعة ببسسييییطة أو اعتتببارات ممببننييییة عننت كافييییة لتتعزييییز وتتقوييییة الثثقة٬، وببالعضضوييییة الممششتتركة في ممججمموعة أو ممننّظممة كا

الححسسببة لتتطوييییر الثثقة. إن عضضوييییة ممججمموعة ممششتتركة تتخخلق أفعاًال لها ممعاٍن رممزييییة وتتعببييییرييییة "لذلك فاالننخخراط في أفعالل ثثقة ييییزّود أعضضاء 
التتننظييییم ببفرصصة للتتواصصلل ممع اآلخخر وٕاعالممه ححولل القييییممة الرممزييییة التتي ييییلصصقوننها لهوييییتتهم التتننظييییممييییة. ممن هذا الممننطلق٬، فإن األهممييییة 

ة ألفعالل الثثقة تتننطوي في الدوافع االججتتمماعييییة والححاججات الممرافقة ألعضضاء الممججمموعة والمملبّباة ممن خخاللل هكذا أفعالل" (كرييییممر السساييییكولوججييیی
 .171). ص2001

)٬، قد اقتترح إطار عمملل ممن أرببع خخطوات لححلل خخالفات الهوييییة. الخخطوة الثثاننييییة الرئئييییسسييییة في اإلطار هي 1997ببالطرييییقة ننفسسها٬، روثثممان ( 
ورننييییننه٬، أو عمملييییة إعادة صصييییاغة تتأمّملييییة والتتي ييییكششف خخاللها األطراف القييییم الممششتتركة٬، الممخخاوف٬، الممصصالح والححاججات. في  صصدى العمملل

) الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف والتتي ممن IBTإطار عمملل روثثممان٬، اإلكممالل الفّعالل لخخطوة الصصدى تتسسممح لألفراد ببأن ييییؤسسسسوا قاعدة ممششتتركة (
 إلىًال ممقببولة ببالتتببادلل ممن قببلل الطرفييیین لححلل خخالفاتتهم. األكثثر ممن ذلك٬، هنناك دراسسات ححولل التتننظييییممات أششارت خخاللها ييییببنني األطراف ححلو 

ننظممة أو أن أححد عوامملل ثثقة الممدراء ببمموظفييییهم هي الدرججة التتي ييییظهر فييییها المموظفون أننهم ييییححمملون أفضضلل الممننافع والممصصالح للممدييییر أو المم
). إذا صصّدقننا أن اآلخخر ييییششاركننا اهتتممامماتتننا ننفسسها٬، فإن الثثقة 1995 ٬،؛ ببتتلر1996 ٬،ييییر ودافييییسششورممان ومماممكاننة كالهمما في القلب (

 أنننناالثثقة الممببننييییة على التتعرييییف قد تتتتعزز أييییضضًا إذا الححظننا أن اآلخخر ييییتتصصّرف كمما ننتتصصور  IBTسستتتتعزز.  IBTالممببننييییة على التتعرييییف 
ننتتج )؛ وممع ذلك٬، فالببححث ححولل العالقة ببييیین التتششاببه وممفاهييییم الججدارة ببالثثقة 1998 ٬،لوييییكي وسستتييییفننسسنننححن أننفسسننا سسننتتصصرف في سسييییاق آخخر (

 ). 1978 ٬،ننتتائئج ممخختتلطة (هييییوسستتن ولييییفننججر عننها
 ٬،لوييییكي وبباننكرعادًة أكثثر فعالييییة في الطببييییعة ( الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف لها ممرّكب عاطفي قوي وهو IBTييییججب أن ييییالححظ أن الـ 

). ببالرغم ممن ممححاوالتتننا للتتفكييییر ببطرييییقة ممننطقييییة ححولل عالقاتتننا٬، فإن كييییفييییة تتججاوببننا ممع اآلخخرييیین تتعتتممد 1995 ٬،تتر؛ مماك الييییسس٬1996، 1995
)٬، 1986 ٬،عادة على خخصصوصصييییة الممرء٬، وردود أفعالننا الششخخصصييییة ننححو ججواننب ممن عرض الذات الششخخصصي والججسسدي لآلخخر ( تتششييییكن

)٬، أو ححتتى ممزاججننا في أثثنناء الممواججهة أو التتخخاطب. ببالننتتييییججة٬، ننكون 1976 ٬،ييییموالظروف والممواقف التتي ننلتتقي فييییها ببالششخخص (ججوننز وببر 
ممع اآلخخرييیین الذييیین ننششعر أننهم ييییششاركوننننا ببججدارة أهدافننا٬، وممصصالححننا٬، وممفاهييییممننا وقييییممننا٬، وٕاذا  IBTأكثثر ممييییًال لببنناء ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف 

 التتقييییننا تتححت ظروف تتسسّهلل ممعرفتتننا ببهذا التتششاببه. 
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 IBDت إلدارة عدم الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف الـ سستتراتتييییججييییاإ
إذا كننا ننصصّدق أن قييییم وممفاهييییم سسلوك اآلخخرييیین هي هّداممة أو ممضضّرة للقييییم والممفاهييییم والسسلوك الذي ننمملكه٬، فإننه ممن الصصعب عادًة الححفاظ 

مما٬، والتتي تتححتتوي على عنناصصر عدم الثثقة ححتتى على ممظهر عالقة العمملل. ممع ذلك٬، إذا كننا ننأمملل أن تتكون لننا عالقة طوييییلة األممد ممع أححٍد 
سستتراتتييییججييییات إلدارة التتخخاطب والذي ييییوفر فرصصًا لكلل ممن ححمماييییة الننفس إ٬، وننؤممن أن لدييییننا ببدائئلل ممححدودة٬، هنناك IBDالممببننييییة على التتعرييییف 

تتكون األطراف ممرتتاححة ممع  وهي كافييییة لكي CBTوٕادراك أهداف ممتتببادلة. إن أححد أهم اإلسستتراتتييییججييییات هو تتطوييییر الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 
 التتوقعات السسلوكييییة الصصرييییححة التتي ييییمملكها كلل طرف ننححو العالقة. 

٬، فإن تتححدييیید وممنناقششة السسلوك الممتتوقع قد ييییكون أييییضضًا ممفييییدًا CBDكمما هو ممالححظ في الفصصلل ححولل إدارة عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 
دم الثثقة. وببفعلل ذلك٬، فإننه بباسستتطاعتتهم الححدييییث  تتححدييییدًا عن الممججاالت التتي ال لألطراف ببأن ييییعتترفوا عالننييییة ببالممججاالت التتي تتوججد فييییها ع

 ٬،ييییثثقون فييییها ببببعضضهم الببعض٬، وٕاننششاء ضضمماننات تتسستتببق السسلوك غييییر المموثثوق ببه وتتقّدم ححمماييییة ممن عواقب ممححتتمملة (لوييییكي وسستتييییفننسسن
1998 .( 

ممتتعلقة ببالقييییم (ممعتتقدات دييییننييییة٬، ممعتتقدات سسييییاسسييییة٬، قييییم ششخخصصييییة)٬،  لذلك٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، إذا كان ببييیین األطراف عدم اتتفاق ححولل قضضاييییا
قد ييییكون ببإممكاننهم تتصصممييییم طرق للححفاظ على هذه القضضاييییا ممن التتدخخلل ممع قاببلييییتتهم للعمملل ممع ببعض في تتعاممالت ممببننييییة على الححسسببة. إذا 

قة الممببننييییة على الححسسببة ييییتتم إننششاؤها. هذا ييییسساعد كاننت تتكالييییف وفوائئد العقلل الثثاببت على ممببدأ ممعييیین واضضححة لكال الطرفييیین٬، فإن قاعدة الثث
على التتفاعلل في ممواججهات ممسستتقببلييییة ممع ببعض الثثقة التتي هي ببالرغم ممن االخختتالفات العممييییقة٬، لن ييییكون هنناك ممعها أطراف غييییر ممسستتفادييیین 

 أو ممتتضضررييیین في العالقة.
هذا ييییعنني٬،  -للواثثق هي صصحّحييییة وصصححييییححة IBDالتتعرييییف ييییججب أن ييیُیالححظ هننا أن افتتراض العمملل عنندننا هو أن عدم الثثقة الممببننييییة على 

) قد كتتب ببصصورة مموسّسعة عن الظروف ٬2002، 2001ممؤسسسسة ضضممن ممفاهييییم وأححكام صصححييییححة عن اخختتالفات الهوييییة ببييیین األطراف. كرييییممر(
ًا ببششكلل كببييییر للواثثق وللعالقة التتي تتتتطور خخاللها ممفاهييییم ججننون العظممة والظروف التتي ييییكون  أثثنناءها ججننون العظممة هذا ممتتعّقًال و/ أو ممدمّمر 

  . 
 

 مما الذي ييییححدث إذا تتمَّ خخرق الثثقة
خخروقات الثثقة تتححدث إذا ححصصلننا على ممعلوممات ال تتتتوافق ممع تتوقعاتتننا ححولل سسلوك اآلخخر. الححظ أن خخروقات الثثقة ييییممكن أن تتححدث في 

ن أن ننتتوقع سسلوكًا غييییر مموثثوق ببه وننصصادف ثثقة. إذا وهي٬، ييییممكن أن ننتتوقع سسلوكًا مموثثوقًا ببه وننصصادف عدم ثثقة٬، أو ييییممك -ِكال االتتججاهييیین
كاننت هذه الممعلوممات غييییر الممؤكدة ذات أهممييییة كببييییرة٬، أو إذا ببدأت تتححدث ببصصورة ممننتتظممة في ممواججهات ممسستتممرة٬، فممن الممححتتمملل أن تتعّدلل 

ن ننمملك اهتتمماممًا أممن الممححتتمملل ). 1996 ٬،ممفاهييییممننا عن الثثقة ببصصورة ججذرييییة وننببّدلل ننوع العالقة التتي ننمملكها ممع اآلخخر( لوييییكي وببننكر
عاطفييییًا أقلل في عالقات ذات عنناصصر ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف وعدم ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف ممننخخفضضة. لذلك ففي هذه العالقات خخروقات 

على الممدى الثثقة الممببننييییة على الححسسببة تتفهم عادة على أننها ممزعججة أو ممؤذييییة٬، على الرغم ممن أن التتكالييییف الممصصاححببة للخخسسارة قد تتسسببب 
قد ننححتتاج أن ننعّدلل سسلوكننا للتتعامملل ممع الطرف اآلخخر ببطرييییقة ممخختتلفة٬، ولكن لييییس ممن الممححتتمملل أن تتؤثثر  القصصييییر ممششاكلل أو ازعاججات.

 اننتتهاكات الثثقة على الممدى الببعييیید على سسالممتتننا العاطفييییة.
؛ لوييییكي ٬1973، 1958ييییتتش و قة والتتعاون الالححق (دالببححوث ححولل عواقب خخرق الثثقة تتششييییر بباسستتممرار إلى أن الخخروقات تتقود إلى تتقلييییلل الثث 

). على سسببييییلل الممثثالل٬، ثثقة المموظفييیین في ممسسؤولييییهم تتقلل عنندمما ييییدركون أن ممسسؤولييییهم قد خخرقوا االتتفاقييییة 1996 ٬،؛ كرييییممر1996 ٬،وببننكر
 ٬،دلل وتتببادلل الممعلوممات (ببييییز). وأكثثر تتححدييییدا٬، خخروقات الثثقة تُتخخمِمد الدعم الممتتببا1997 ٬،السساييییكولوججييییة لممكان العمملل (ممورييییسسن وروببننسسن
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)٬، وقد تتؤدي إلى إححبباط ممعننوييییات المموظفييیین 1996 ٬،)٬، وتتقللل ممن ممسستتوى أداء العمملل وسسلوك االننتتمماء التتننظييییممي (روببننسسن1996 ٬،وتترب
)٬، هنناك أييییضضا ببعض الممؤششرات التتي تتدلل على أننه عنند اننخخفاض درججة الممصصداقييییة 1999 ٬،والتتي تتؤثثر على عالقاتتهم ممع الزببائئن (ببييییري

ومماكلييیین  ٬،السسلوكييییة لدى الممدراء (أي التتوافق الممتتوقع ببييیین كلمماتتهم وأفعالهم) فإن ذلك قد ييییؤثثر فعلييییا على ممراببح هذه الممننظممات ( سساييییممننس
 ). 2000 ٬،بباركس

ججد هنناك فإن الششخخص الواثثق عادة ييییبباششر ببأفعالل السستترداد أو إصصالح الثثقة الممخختترقة. تتو  CBT عنندمما ييییتتم خخرق الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 
 سستتراتتييییججييییات إصصالح الثثقة٬، هذا الببححث أسسفر عن األفكار التتالييییة:إأهممييییة كببييییرة لببححث ححدييییث ححولل 

 
x ؛ كييییم٬، فييییرن٬، 2004 ٬،ببعد اننتتهاك الثثقة٬، االعتتذارات هي أكثثر تتأثثييییرًا أو فاعلييییة ممن عدم االعتتذار ( تتوم لننسسون٬، دننييیین٬، لوييییكي

 ). 2004 ٬،كوببر٬، دركز

x لممخخالف ممسسؤولييییة خخرق الثثقة على عاتتقه٬، هي أكثثر فعالييییة ممن االعتتذارات التتي ييییححاولل فييییها الممخخالف االعتتذارات التتي ييییأخخذ فييییها ا
 ). 2004 ٬،؛ كييییم٬، فييییرن٬، كوببر٬، دركز2004 ٬،أن ييییضضع اللوم على ششخخص أو أممر آخخر ( تتوم لننسسون٬، دننييیین٬، لوييییكي

x  ،تتكون أكثثر فعالييییة ممن تتلك التتي تتُقّدم إذا مما ُوجِجَد االعتتذارات التتي ييییكون فييییها الممخخالف ممذننببًا كمما هو ممعلن ممن ِقببلل دلييییلل داممغ٬
 ). 2004 ٬،الممخخالف غييییر ممذننب ( كييییم٬، فييییرن٬، كوببر٬، دركز

x 2004تتوم لننسسون٬، دننييیین٬، لوييییكي  لممقّدممة ببصصدق تتكون أكثثر فعالييییة (االعتتذارات ا.( 

x  اف عالقة خخالييییة ممن التتعّدي في االعتتذارات تتكون أكثثر فاعلييییة عنندمما تتقدم ببسسرعة ببعد ححصصولل التتعّدي٬، أو عنندمما ييییكون لألطر
 ). 2004 ٬،السساببق٬، وعنندمما ييییتتوقع األطراف عالقة خخالييییة ممن التتعّدي في الممسستتقببلل (تتوم لننسسون٬، دننييیین٬، لوييییكي

 
ييییممكن لذلك ان تُتدار ببتتقدييییم اعتتذار زممنني سسرييییع وتتححمّملل ممسسؤولييییة ششخخصصييییة لخخرق الثثقة٬، والتتواصصلل  CBTتتعدييییات الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 

ببصصدق. وممع ذلك٬، فإن هذا الممدخخلل قد ال ييییننفع لججممييییع خخروقات الثثقة. لقد ببييییننت دراسسات عدييییدة ببأن هذا الممدخخلل قد ييییننفع فقط  ممع اآلخخر
عنندمما ييییكممن اننتتهاك الثثقة في التتننافس الممعلن ببييیین األطراف (قاببلييییاتتهم التتقننييییة والششخخصصييییة إلننججاز العمملل). إذا كان تتعّدي الطرف ييییكممن في 

ص أو رغببتته في إتتممام أو االلتتزام في تتعهداتته)٬، فإن ننكران اللوم المُملقى علييییه ييییكون ححقييییقة أكثثر فاعلييییة (كييییم فييییرن٬، ممصصداقييییتته (ممببادئ الششخخ
). وببالطرييییقة ننفسسها٬، إذا ارتتكب الششخخص اننتتهاكًا للممصصداقييییة٬، فإن االعتتذارات ممع إسسنناد سسببببي خخارججي (أي إلقاء اللوم 2004 ٬،كوببر٬، دركز

 ٬،كون أكثثر فاعلييییة ممن االننتتهاكات التتي ييییتتححمّملل فييییها الششخخص ممسسؤولييییة االننتتهاك (كييییم٬، دركز٬، كوببر٬، فييییرنعلى ششخخص آخخر أو أممر آخخر) تت
). وأخخييییرًا٬، االسستتججاببة ببتتححّفظ والممصصححوب ببصصممت ورفض لتتقدييییم اعتتذار أو تتوضضييییح هو أقلل فعالييییة ممن تتقدييییم اعتتذار أو تتوضضييییح لكال 2006

 ). 2005 ٬،وببرالننوعييیین ممن اننتتهاك الثثقة (فييییرن٬، كييییم٬، دركز٬، ك
٬، ييییكون هنناك أييییضضا ممسستتوى أعلى ممن IBTممن نناححييییة أخخرى٬، اذا كاننت العالقات الممننششأة هي عالييییة في درججة الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف 

أي  االسستتثثممار العاطفي في العالقة. في هذه العالقات٬، اننتتهاك الثثقة ييییتتضضممن عننصصرًا فّعاًال وعمملييییًا. ببممججرد أن ييییتتم إننششاء هوييییة ممششتتركة٬، فإن
)٬، وقد تتممثثلل أييییضضا ننزاعًا 1995 ٬،اننتتهاك ثثقة غييییر ممؤكد٬، قد ييییفهم على أننه تتححدٍّ ممبباششر لممببادئ الششخخص األكثثر أهممييییة وقييییممة (لوييییكي٬، ببننكر

). ممن الممححتتمملل أن ييییششعر االطراف ببالغضضب واالننزعاج٬، وأننه تتمَّ التتعّدي علييییهم أو أننهم 1985ممع تتوججه الششخخص السساييییكولوججي ( دييییتتش 
وا كراممة وججوههم كننتتييییججة لثثقتتهم بباآلخخر٬، وعنندمما ييییتتببييیین أن هذه الثثقة غييییر صصححييییححة. في ححاالت اننتتهاك الثثقة الممببننييییة على ححممقى إذا فقد

٬، فإننننا ننقولل إن المموقف ييییججب ان ييیُیححلل لكي مما تتسستتممرعالقة الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف العالييییة. وقد أظهر عدد ممن الدراسسات IBTالتتعرييییف 
غييییر قادرييیین أو غييییر راغببييیین ببالتتححدث عن الممششاكلل الرئئييییسسييییة في عالقاتتهم٬، فممن الممححتتمملل أننهم سسييییننهون العالقة  أننه عنندمما ييییكون األطراف 
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 ٬،؛ ببوتتننام وججوننز1979؛ كوتتممان 1990 ٬،عوضضًا عن االسستتممرار ببالتتعامملل ممع ببعضضهم الببعض (كورتتراييییت٬، ممييییلر٬، روججرز٬، بباكاروزي
1982.( 

. أوًال٬، على األطراف أن ييییتتببادلوا الممعلوممات ححولل اننتتهاك الثثقة IBTالممببننييییة على التتعرييییف  ننححن ننتتصّصور ثثالث ممراححلل لعمملييییة إعادة الثثقة
). إننهم ييییححاولون ان ييییححّددوا وييییفهمموا الفعلل الذي ُفسّسَر على أننه اننتتهاك. إن سسوء التتواصصلل وسسوء الفهم 1996 ٬،المملححوظة ( لوييییكي وببننكر

زوججتته ببأننها تتببدي إعججاببها ببرججلٍل آخخر في الححفلة وييییفسّسر ذلك على أننه اننتتهاٌك غييییر ييییكون عادة قد تتوضّضح في هذه الممرححلة. قد ييییتتهم الزوج 
التتي ييییمملكها ننححوها وممصصداقييییة زواججهمما. عنندمما تتوضضح الزوججة أننها كاننت تتببدي إعججاببها ببكننزة  IBTمموصصوف للثثقة الممببننييییة على التتعرييییف 

إلى تتغييییييییر ممفهوم الزوج ححولل اننتتهاك الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف. تتوضضييییح الرججلل٬، وكاننت تتفّكر ببششراء واححدة مممماثثلة لزوججها٬، فقد ييییؤدي ذلك 
الفعلل على أننه لم ييییكن كمما فسّسره هو٬، أو أن الدافع لهذا الفعلل ييییتتطاببق ممع تتوقعاتته ننححو التتزام زوججتته ننححو عالقتتهمما٬، قد ييییكون ممنناسسببًا 

ذا الننممط في كلل ممرٍة ييییكون فييییها الزوججان ممع ببعضضهمما في . (الححظ أننه إذا تتكرر هIBTالسستترججاع عالقة الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف 
 الخخارج٬، فإن تتفسسييییر الزوججة ممع الوقت ييیَیببطلل ألن ييییكوَن ممنناسسببًا). 

ثثاننييییًا٬، الضضححييییة ييییججب أن ييییكون راغببًا ببتتقدييییم الممغفرة٬، ببدًال ممن االننخخراط في أششكالل اخخرى ممن ردود الفعلل لخخييییاننة الثثقة. (راججع فييییننكلل٬، 
). لقد أظهر الببححث أن التتزام الضضححييییة ببالعالقة ييییلعب دورًا 2000 ٬،؛ مماك كلوف٬، بباركا ممننت٬، ثثورسسن2002 ٬،ننونراسسببلت٬، كومماششييییرو٬، وها

عالقات ببدييییلة الضضححييییة٬، وتتنناقص وججود ممهمّمًا. االلتتزام ييییححدث كننتتييییججة للرضضا العالي ننححو العالقة٬، وزييییادة االسستتثثممار في العالقة ممن قببلل 
لضضححييییة مملتتزممة ببصصورة كببييییرة ننححو العالقة (كمما تتببييیین ببواسسطة هذه الممؤششرات)٬، فإننها أكثثر رغببة وممييییال لتتلببييییة الححاججات الممهممة. عنندمما تتكون ا

الممعتتدي٬، أو أن تتننخخرط في تتصصرفات ممثثلل االننتتقام أو االقتتصصاص ممن  إلىألن تُتسساممح ممن أن تتخختتببر ممششاعر سسلببييییة٬، أو أن تتسسنند السسلببييییات 
 ). 1995 ٬،؛ راسسببلت وممارتتز2002 ٬،الممعتتدي ( فييییننكلل٬، راسسببلت٬، كومماششييییرو٬، وهاننون

. قد ييییؤّكدون ممصصالح IBTفي الممرححلة الننهائئييییة ممن التتواصصلل٬، األطراف ييییعييییدون تتأكييیید التتزاممهم للعالقة ذات ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف عالييییة 
لسساييییكولوججييییة ) وييییتتعهدون ننححو هذه العالقة تتححدييییدا. وقد ييییعييییدون تتقوييییم تتوججهاتتهم ا1998 ٬،وأهداف وأفعالل ممششتتركة ( لوييییكي وسستتييییفننسسون

 ). كمما أننهم أييییضضا قد ييیینناقششون اإلسستتراتتييییججييییات لتتججنّنب سسوء فهم ممششاببه٬، أو سسوء تتواصصلل أو أييییة عدم تتأكييییدات في الممسستتقببلل.1985ييییتتش و (د
وممع ذلك٬، عنندمما ييییفششلل األطراف في إصصالح اننتتهاك الثثقة فييییمما ببييیین هوييییتتهم الممششتتركة أو أننهم غييییر قادرييیین على فعلل ذلك٬، فإن العالقات 

عالقات ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف ممننخخفضضة أو ححتتى إلى عدم ثثقة ممببننييییة على  إلىقد تتتتححولل  IBTالثثقة الممببننييییة على التتعرييییف العالييییة ذات 
التتعرييییف. اذا كان االننتتهاك غييییر ممتتطاببق ببصصورة كببييییرة ممع الممعتتقدات والقييییم األسساسسييییة ألححد األطراف٬، وٕاذا لم ييیُیتتممّكن في سسييییاق العالقة 

إعادة ببححث وممراججعة هوييییتتهم الممششتتركة أو إننهاء عالقة  إلىا ٬، فإن على األطراف اللججوء إممّ االننتتهاك ببصصورة صصححييییححة ة ممن تتفسسييییرالححالييیی
 ).1993(الرسسن  IBTالثثقة الممببننييییة على التتعرييییف العالييییة 

ممن عالقات العمملل هي عالقة كّلييییة ششامملة كالزواج. لكن هنناك أننواع  IBTممن الطببييییعي أننه لييییسست كلل عالقة ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف 
ننفسسها. أححد العامملييیین قد ييییثثق بباآلخخر وييییششاركه عدم رضضاه الكببييییر عن سسلوك الممدييییر٬، لييییكتتششف ببعدها أنَّ زممييییلَل  دييیینناممييیّیةوالمِمهن تتننطببق علييییها ال

ي كتتببها الطالب العمملِل هذا قد أخخببَر الممدييییر عن الممالححظات السسلببييییة. الطالب قد ييییسسألل ممعّلممه الممفضّضلل أن ييییقرأ ببعَض الممقاطع الششعرييییة التت
سستتراتتييییججييییات اسستترججاع الثثقة تتخختتلف ححتتمما ممع اخختتالف ننوع العالقات ببييیین إوببعدها ييییكتتششف أن الممعلم قد ننششَر هذا الششعر تتححت اسسممه. إن 

). ممن الممححتتمملل أييییضضا أن هؤالء الذييیین اسستتثثممروا كثثييییرا ممن ججهودهم في عالقات ذات 1996 ٬،األطراف (ببوتتم٬، كييییببسسون٬، داننييییييییلز٬، ممورننييییغن
). لذلك ال ييییوججد أي ننمموذج ممن اسستتعادة الثثقة 1996 ٬،هم ححقييییقة أقلل ححسساسسييییة الننتتهاك الثثقة (روببننسسن IBTببننييییة على التتعرييییف عالييییة ثثقة مم

اسستتعادة الثثقة في سسييییاق مُمخختَتلف أننواع العالقة٬،  دييیینناممييیّیاتييییممكن ان ييیُیفسّسر خخصصوصصييییة كلل عالقة فردييییة. إن غاييییتتننا هننا هي ممججرد اكتتششاف 
 لل الراببط ببييیین العالقة وننوع الثثقة.لكي ننفهم ببصصورة أفضض
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عنندمما  ببالرغم ممن التتاثثييییر السسلببي الممرافق لعدم الثثقة٬، علييییننا أن ننالححظ أن إعادة الثثقة هي لييییسست دائئمما ببدييییًال ممرغوببًا فييییه. عدم الثثقة ضضرورييییة
لعالقة غييییر ممعروفييیین ججييییدا ( ييییدرك النناس الححاججة لححمماييییة أننفسسهم أو اآلخخرييیین ممن أذى ممححتتمملل٬، أو عنندمما ييییكون األطراف اآلخخرون في ا

). ببعض فرق العمملل تتننججز أو تتؤدي العمملل ببصصورة أفضضلل في ححاالت عدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة 1998 ٬،لوييییكي٬، مماك الييییسستتر٬، ببييییز
CBD ٬، رببمما ألن كلل عضضو ييییهتتم أكثثر لييییتتأكد أن الششركاء ييییننججزون العمملل كمما هو ممتتوّقع ممننهم. هذا الننوع ممن ممراقببة الننفس ييییسساهم في

 إننتتاج عالي الننوعييییة. 
 

 تتضضممييییننات الدارة الننزاع ببطرييییقة اكثثر فعالييییة
٬، ولكن األججزاء األخخرى هي ججدييییدة تتممامما وننظرييییة ننوعا مما. وال زالت قاببلة للدححض ببه ممسسببقاً  ا ذكرنناه عن الثثقة كننا على ممعرفةالببعض ممممّ 

ممححاولة لتتلخخييییص هذا الفصصلل ننوّد أن ننطرَح ببعض ممن ِقببلل ببححوث أخخرى ححولل كييییف ييییطّور النناس وييیُیصصلححون الثثقة في عالقاتتهم. في 
 التتصصرييییححات ححولل الثثقة وتتضضممييیینناتتها إلدارة الننزاع. 

 
إن وججود الثثقة ببييیین األفراد ييییججعلل ححلل الننزاع أسسهلل وأكثثر فاعلييییة. هذه الننقطة واضضححة ألي ششخخص ممّر ببننزاع. الطرف الذي ييییثثق  -1

سسييییتتصصرف ببننواييییا ججييییدة٬، ورببمما ييییببححث عن طرق ممججدييییة لححلل الننزاع إذا مما  ممن الممححتتمملل أن ييییصصّدق كلممات اآلخخر ممفتترضضًا أن اآلخخر بباآلخخر
ححصصلل. إذا كان الششخخص ال ييییثثق بباآلخخر٬، فقد ال ييییصصّدق األولل كلممات اآلخخر ممفتترضضًا أن اآلخخر ييییتتصصرف ببننواييییا سسييییئئة وأننه ييییدافع عن ننفسسه 

في هذا الفصصلل٬، إن ممسستتوى الثثقة أو عدم الثثقة في  ضضدَّ اآلخخر٬، أو ييییححاولل ضضرب أو السسييییطرة على اآلخخر. كمما ححاولننا لإلششارة عدة ممرات
 الننزاع الممننببثثق. دييیینناممييیّیاتالعالقة ييییششّكلل أو ييییححدد ببششكلل ححتتممي 

الثثقة هي عادة الضضححييییة االولى في الننزاع. إذا كاننت الثثقة تتججعلل ححلل الننزاع أسسهلل وأكثثر فعالييییة٬، فإن تتفجّجر الننزاع عادة ييییججرح  -2
ننه ييییننتتهك تتوقعات الثثقة وييییخخلق ممفهوم عدم االعتتمماد على الطرف اآلخخر وييییكسسر الوعود التتي تتمَّ الثثقة وييییببنني عدم الثثقة. إننه ييییفعلل ذلك أل

التتي قد تتتتواججد ببييیین األطراف. لذلك٬،  IBTكسسرها. واألكثثر ممن ذلك٬، فإن الننزاع قد ييییؤدي إلى ننقض أسساسسات الثثقة الممببننييییة على التتعرييییف 
إننقاص الثثقة وزييییادة عدم الثثقة. كلمما كاننت عدم الثثقة التتي تتكّوننت عممييییقة أكثثر٬، فإننه ييییؤدي إلى  -ألي سسببب كان -ببييییننمما ييییتتصصاعد الننزاع

زييییادة التتركييییز على عدم  إلىكلمما ييییححاولل األطراف التتركييییز على تتعرييییف أو إظهار أننفسسهم ضضد اآلخخر أو ييییححاولون رببح الننزاع٬، والذي ييییؤدي 
 الثثقة وتتقلييییلل األفعالل التتي قد تتببنني الثثقة. 

. العدييیید ممن هؤالء الذييیین ييییكتتببون عن الثثقة قد CBTقة هو في األسساس ممسسألة ببنناء ثثقة ممببننييییة على الححسسببة خخلق الثثقة في العال -3
كتّتاب قد القلييییلل فقط ممن الاقتترححوا أن أححد األهداف في ححلل الننزاع هو "ببنناء الثثقة". وممع ذلك٬، وببالرغم ممن هذه التتوصصييییات الواضضححة٬، فإن 

فعالل الممطلوببة لتتححقييییق ذلك. ممن خخاللل اسستتعراضضننا للننص والببححث الذي تتطّرقننا له في هذا صصفييییة لأللتتفصصييییلل وببطرييییقة واقعييییة وو تتنناولوا هذا ببا
 الفصصلل٬، ممن الواضضح لننا أننه لببنناء الثثقة ييییججب على الممرء أن ييییببدأ ببهذه األفعالل التتي أششرننا الييییها في سسييییاق الفصصلل: التتصصرف ببتتوافق واننسسججام

 لك ببصصورة ممتتكررة ممع الوقت أو عببر عدة ننششاطات في العالقة.وائئتتممان٬، االلتتزام ببالممواعييیید والعهود٬، وعمملل ذ

. الثثقة الممببننييییة على الححسسببة IBTييییممكن ان تُتعّزز العالقات أكثثر إذا كان األطراف قادرييیین على ببنناء ثثقة ممببننييییة على التتعرييییف  -4
CBT  القوييییة هي ممهممة ألييییة عالقة ممسستتممرة٬، ولكّن الثثقة الممببننييییة على التتعرييییفIBT  أهداف وأغراض ممششتتركة٬، على قييییم (والممؤسسسسة على

ممششتتركة وهوييییة ممششتتركة) ممن الممححتتمملل أن تتقّوي الثثقة ببششكلل عام ببييیین األطراف وتتعزز قاببلييییة العالقة ألن تتتتححمملل الننزاع الذي قد ييییكون 
فإننهم ممححّفزون إلداممة مُمححّطممًا للعالقة. إذا كان األطراف ييییدركون أننفسسهم أو ييییعتتببرون أننفسسهم كأفراد لهم أهداف وقييییم وهوييییات ممششتتركة قوييییة٬، 

 وٕاييییججاد طرق ببنّناءة لححلل الننزاع لكي ييییتتفادوا إييییذاء العالقة.   العالقة
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ممن الممححتتمملل أن تتكون ممششححوننة ببالننزاع٬،  ٬IBD، CBDالعالقات الممتّتصصفة ببعدم الثثقة الممببننييییة على الححسسببة أو على التتعرييییف   -5
دم الثثقة. فييییمما ييییتتعلق بباالعتتمماد على الححسسببة٬، ييییججد الششخخص تتصصرف وتتهييیّیج الننزاع في هكذا عالقة ممن الممححتتمملل أن ييییغّذي وييییششجّجع أكثثر ع

اآلخخر (على األقلل) غييییر ممعتتممد علييییه وغييییر قاببلل للتتننببؤ ببه٬، وننواييییا ودوافع اآلخخر قد تُترى على أننها ششرييییرة عن سساببق قصصد أو ششرييییرة 
مملتتزممان ببأهداف وقييییم وأغراض غييییر ممتتششاببهة مممما ببطببييییعتتها. أمما فييییمما ييییتتعلق بباالعتتمماد على التتعرييییف٬، فييییعتتقد الششخخص أننه هو ننفسسه واآلخخر 

ييییؤدي إلى إسسنناد دوافع وننواييییا عدائئييییة لآلخخر. ببممججرد أن تتننششأ هكذا تتوقعات سسلببييییة٬، فإن األفعالل ممن ِقببلل اآلخخر تتصصببح تتننببؤات سسلببييییة ممرضضييییة 
 ممدى وحِحّدة وعنناد أكببر.  إلى للذات فقط (أننا أتتوقع األسسوأ ممن اآلخخر وتتصصرفه ييییؤكد أسسوأ ممخخاوفي)٬، والذي عادة مما ييییقود الننزاع

كمما الححظننا٬، فإن ممعظم العالقات ال تتتتكّون تتمماممًا ممن ثثقة أو عدم ثثقة٬، ولكننها تتححتتوي على عنناصصر ممن كلييییهمما. كننتتييییججة لذلك٬،  -6
وض. فإننه ييییتتششكلل لدييییننا ممششاعر إييییججاببييییة وسسلببييییة عن اآلخخر٬، والتتي تتوّلد ممسستتًوى آخخر ممن الننزاع: ننزاع ننفسسي داخخلي ييیُیعرف عادة ببالغمم

ححاالت الغمموض تتتتصصف ببعنناصصر الثثقة وعدم الثثقة ننححو اآلخخر؛ الننزاع الداخخلي الممتترتتب ببسسببب ذلك الغمموض ييییعمملل على إضضعاف أو تتقلييییلل 
تتوّقعات واضضححة عن سسلوك اآلخخر٬، وييییدفع الششخخص ألن ييییتتببصّصر في كلل فعلل ييییقوم ببه اآلخخر لييییقرر فييییمما إذا كان ييییججب اعتتبباره في إطار 

) ألن الششخخص 1978 ٬،لعالقات الغاممضضة هي عادة ححببييییببييییة ممببرغلة ببصصورة نناعممة وممخختتلفة ببصصورة طفييییفة (كابباروالثثقة أو عدم الثثقة. ا
ممججببر ألن ييییقرر السسييییاقات التتي ييیُیممكن فييییها الثثقة في اآلخخر٬، والسسييییاقات األخخرى التتي ال ييییممكن فييییها الوثثوق في اآلخخر٬، كمما أششرننا في ممكان 

)٬، الغمموض قد ييییقود األطراف ألن ييیُیصصببححوا عاججزييیین في فعلل آخخر أو 1998 ٬،ي ومماك الييییسستتر؛ لوييییك1995 ٬،آخخر (تتوممببسسن٬، زاننا٬، كرييییفن
سستتراتتييییججييییات ذات تتأثثييییر ممع الطرف اآلخخر. لهذا فإن ننزاع الششخخص الداخخلي ببييیین الثثقة وعدم الثثقة رببمما ييییؤثثر أييییضضا إعاججزييیین عن تتححوييییر 

ببسسببب عدد الرواببط في العالقة٬، والطرييییقة التتي ييییممكن فييییها أن كييییف ييییدييییر هذا الششخخص الننزاع الششخخصصي ببييیین ننفسسه وببييیین الطرف اآلخخر. 
تتممتتزج الثثقة وعدم الثثقة في أييییة عالقة مُمعطاة٬، فإننننا أييییضضا ننججادلل أن العالقات التتي تتححمملل درججات ممخختتلفة ممن الغمموض هي أكثثر ششييییوعًا 

 ممن العالقات المموصصوفة ببعالقات تتكون تتمماممًا ذات ثثقة عالييییة أو عدم ثثقة عالييییة. 

 -على الرغم ممن أننه ممن السسهلل الكتتاببة عن خخطوات هكذا إصصالح ممن أن ييییتتم تتننفييییذها فعلييییا -٬، ممن الممممكن إصصالح الثثقةأخخييییراً  -7
إصصالح الثثقة الفّعالل هو عادة ججزء أسساسسي لححلل فّعالل للننزاع. في الججزء السساببق ممن هذا الفصصلل تتححدثثننا عن ببعض الخخطوات التتي هي 

 ضضرورييییة إلصصالح الثثقة. 

 
ححظننا٬، فإن إصصالح الثثقة قد ييییأخخذ وقتتًا طوييییًال ألننه ييییتتوجّجب على كافة األطراف إعادة ببنناء الممصصداقييییة واالعتتممادييییة والذي ممع ذلك٬، كمما ال

ييییممكن أن ييییححدث عببر الوقت فقط. لهذا٬، فببالرغم ممن أن ببنناء الثثقة قد ييییكون ضضرورييییًا لححلل فّعالل للننزاع في العالقة على الممدى الببعييیید٬، فإن 
لثثقة قد تتكون اإلسستتراتتييییججييییة األكثثر فعالييییة الححتتواء قصصييییر األممد للننزاع. ببإدارة عدم الثثقة كمما الححظننا سساببقا٬، ننححن ننننخخرط ممعالججة وٕادارة عدم ا
 في ننششاطات ممعييییننة:

 
ننححن ببالتتححدييیید ننعالج السسلوك الذي ولََّد عدم الثثقة. هذا قد ييییكون أفعالل عدم ممصصداقييییة وعدم االعتتمماد على اآلخخر٬، أو تتعلييییقات  -1

 سسلببييییًا٬، أو ننششاطات عدواننييییة وممضضادة تتححدث أثثنناء تتصصاعد الننزاع. قاسسييییة وننقداً 
إذا كان ممن الممممكن٬، فإن كلل ششخخص ممسسؤولل عن خخرق الثثقة أو عن فعلل عدم ثثقة علييییه أن ييییعتتذر وييییقّدم أسسبباب كافييییة الننتتهاكه  -2

والضضرر المُمسَسببَّب ننتتييییججة الخخرق٬، هو عادة  للثثقة. فاالعتتراف ببالممسسؤولييییة عن األفعالل التتي سسببببت خخرق للثثقة٬، والتتعببييییر عن النندم وعن األذى
 خخطوة ضضرورييییة في تتقلييییلل عدم الثثقة. 
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التتوقعات عن تتصصرفات اآلخخر في الممسستتقببلل. على األطراف أن ييییوضّضححوا تتوقعات عن التتصصرف  ننححن نُنعييیید ذكر٬، وننعييیید ممنناقششة٬، -3
 الممفروض أن ييییححدث٬، وااللتتزام ببهذه التتصصرفات في التتعاممالت الممسستتقببلييییة. 

 على خخطوات لممراقببة وتتححدييیید األفعالل الممصصمّمممة للتتأكد ممن أن تتلببييییة اإللتتزاممات سستتتتم. ننححن ننتتفق  -4

ننححن آننييییًا ننخخلق طرقًا لتتقلييییلل هششاششتتننا وضضعفننا أو اعتتممادننا على الطرف اآلخخر في الممججاالت التتي تتطّورت فييییها عدم الثثقة. هذا  -5
دوا ببعد اآلن ضضعفاء وعرضضًة السستتغالالت اآلخخرييیین٬، أو أننهم ييییححدث عادًة عنندمما ييییججد األطراف الضضعفاء طرقًا لييییؤكدوا أننهم لم ييییعو 

ييییششخّخصصون طرقًا ببدييییلة لتتلببييییة ححاججاتتهم. إذا اعتتممد  ششخخص مما على آخخر إلييییصصاله للعمملل وهذا الششخخص السسائئق هو دائئممًا ممتتأخخر أو ييییننسسى 
اقييییة٬، فإن هذا الششخخص قد ييییببححث أييییضضا عن عادًة إييییصصالل زممييییله٬، عنندها ححتتى إذا َقبِبلل الششخخص اعتتذار السسائئق وتتعّهده ببأن ييییكون أكثثر ممصصد

 العمملل. إلىطرق ببدييییلة للوصصولل 

 
 اتتممةخخ

 
لقد ُقممننا في هذا الفصصلل ببوصصف الدور الممهم الذي تتلعببه الثثقة وعدم الثثقة في العالقات. لقد عرضضننا ببعضضًا ممن الببححوث األسساسسييییة ححولل 

صصييییة. لقد اقتترححننا أن الثثقة وعدم الثثقة تتتتعاييییششان في ممعظم العالقات الثثقة ووضّضححننا أننواعًا ممن الثثقة التتي تتتتواججد في ممعظم العالقات الششخخ
وأن الثثقة وعدم الثثقة ييییممكن أن تتكوننا ممببننييییتتييیین على الححسسببة أو على التتعرييییف٬، وأن العالقات تتخختتلف في الششكلل والهييییئئة كممفتتاح لألهممييییة 

قة ييییتتطلب مِمنّنا أن ننخخلق الثثقة وننعالج ببصصورة فّعالة عدم الثثقة. الننسسببييییة لننوعييیین ممن الثثقة في العالقة. وأخخييییرًا اقتترححننا أننه عنند إدارة أييییة عال
إصصالح. ال زالت هنناك الححاججة للكثثييییر ممن الببححوث  إلىهذه العمملييییات هي ذات أهممييییة كببييییرة عنندمما ييییتتم كسسر أو خخرق الثثقة وتتكون ببححاججة 

 دم هذا العمملل لييییتتقّدم لألممام.ألن تُتججرى ححولل هذه الممقتترححات٬، ولكننننا ننأمملل أن األفكار الممقّدممة في هذا الفصصلل تتخخ
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 الفصصلل الخخاممس
 

ة والصصراعالقوّ   
 
 

. كولممانيببييییتتر تت  
 
 
 

العظممى ممن العامملييیین على  األغلببييییةاتتفقت  األممرييییكييییة٬،إححدى الششركات فى الوالييییات الممتتححدة ببب عمملييییة تتسسرييییح العممالل لتتججننّ  فى ممححاولةٍ 
 ٬،فى الممائئة ممن القوى العامملة 20لل األولل رفض عرضضهم وفضضلل أن ييییفصص التتننفييییذيلل ؤو الممسس أنعلى  ٬،ئئةافى المم 20خخفض رواتتببهم ببننسسببة 

ة ولن ننقوم ببممسساوممتته ببأييییّ  األهممييییة٬،غاييییة  يفهو تتراه ممنناسسببا  يالننححو الذعلى  اإلدارييییةببأن تتقوم ببممهاممها  اإلدارة اممتتييییاز إنوقالل ببالننص "
 ).275. ص٬، 1989 -يببششرييییة " (هارف عاطفييییةاعتتببارات 
ببغرض ممع ببعضضها الببعض  ٬،ن كاننوا فى خخصصوممة ممرييییرة قدييییممة العهدممممّ  ٬،نوالببييییئئييییييییة ي المماششييییرببّ ممن ممُ ممججمموعات واييییوممننغ٬، تتعاوننت  فى ببراري
 اء زييییادة أعداد الذئئاب فى الححدائئق الوطننييییة الممججاورة.ي ظهرت ججرّ تتالممششاكلل ال ممواججهة

. اللل التتعاون ممعاً والقوة ممن خخ ة٬،ممقاوممال علىوالقوة  التتححدي علىالقوة. القوة  هو واححد أسساسسي فى عننصصرٍ  هااششتتركت هذه الصصراعات كلّ 
للببححث عن  ممن األححييییان وسسييییلةً  كثثييییرٍ  يالصصراع ف عدُّ . ييییُ القوةججممييییع الصصراعات تتدور ببششكلل ممبباششر أو غييییر ممبباششر ححولل  أنّ فى الواقع ننججد 

عن و  ة الششخخصثثار كتتعببييییر رممزي عن هوييییّ ييییُ أييییضضا أن للصصراع العالقات. ييییممكن  يفالقوة عدم تتوازن أو وسسييییلة للححفاظ على تتوازن  أوالقوة 
تتؤثثر القوة فى ننوعييییة الصصراعات التتي و الششخخص.  أهدافييییششاع اسستتخخدام القوة فى الصصراع كوسسييییلة ضضغط لتتححقييییق و ححقه فى تتقرييییر ممصصييییره. 

 والتتكتتييییك الممسستتخخدم. تسستتراتتييییججييییاتتوافر اإلفضضال عن ممدى  ٬،ببششكلل أو ببآخخر ٬،ييییتتعرض لها النناس ممن ممخختتلف الممسستتوييییات
وييییسسييییطر على كثثييییر ممن طرق  ششكللييیی وببنناًء علييییه سسييییاقات٬،ننزييییه وعادلل فى ممعظم الو ممهم  د مما هوببتتححدييییييییضضا أ ممن هو في وضضع القوةييییقوم 
وتتؤثثر على دوافع النناس وتتطلعاتتهم  ٬،ييییممكن أن تتؤثثر أييییضضا على الصصراع ٬،وخخاصصة ححييییننمما تتكون كببييییرةببالطببع٬، تتغييییرات القوة  . إنّ الححلل

 ننأخخذ القوة فى الححسسببان. ٬،تتنناولل مموضضوع الصصراعححييیین نن فإننننا٬،ننظرا لقوة اننتتششار الصصراع و وتتكتتييییكهم ببششكلل كببييییر. 
تتننظييییم هذا الفصصلل فى أرببعة أقسسام تتببدأ ببتتعرييییف  ييییقدم هذا الفصصلل لممححة عاممة عن ببعض العنناصصر األسساسسييییة للعالقة ببييیین القوة والصصراع. تتمّ 

 ببششرح ببعضٍ  أقوم ٬،صصة ببه. فى القسسم الثثاننيالببنناءة الخخا توالقرارا ٬،االعتتببار فى ححالة الصصراعبب أخخذهاوممنناقششة أببعاد القوة التتي ييییججب  ٬،القوة
 ٬،فى القسسم الثثالثو ممن العوامملل الششخخصصييییة والببييییئئييییة التتي تتؤثثر على اتتججاهات النناس السسلوكييییة وتتفاعالتتهم ممع القوة فى العالقات االججتتمماعييییة. 

117

116



وتتححدييیید  ٬،القوة والصصراع نناممييیّیاتدييییممن الممببادئ األسساسسييییة ل أقوم ببممنناقششة أهممييییة هذه األفكار لتتسسوييییة الصصراعات عن طرييییق ممنناقششة ببعضٍ 
فكار األوالقوة الدننييییا فى الصصراع. وأخختتتتم هذا الفصصلل ببممنناقششة اآلثثار الممتترتتببة على هذه  العلييییاممن القوة  تتوججهات أعضضاء ججمماعات كللٍّ 

 الصصراعات. ببالننسسببة للتتدرييییب على ححللّ 
 

 ممنناقششة القوة
 

 - 1938" (الطاقة ننفسسها كالممفهوم الججوهري فى الفييییزييییاء اعييییة هو القوة ببرؤييییةالعلوم االججتتممفى  الججوهريالممفهوم  إنسسلل: "ار  كتتب ببرتترانند
إال أن ننتتائئججه ححقييییقييییة. ييییتتضضح ممن الكتتاببات الواسسعة ححولل القوة ممن كتتب الفلسسفة والتتارييییخ  ٬،د وغاممض). ممع أن ببنناء القوة ممججرّ 1الفصصلل 

هذا المموضضوع. كتتببوا عن الذييیین  الممؤلفييیینوححة عن القوة ييییضضاهي عدد عدد الممفاهييییم الممطر  وعلم االججتتمماع والعلوم السسييییاسسييییة وعلم الننفس أنّ 
نناتتج ممن خخاللل تتججارببننا الششخخصصييییة (ممثثلل الممسستتوى الننسسببي للقوة الذي ننتتممتتع ببه فى  للقوةهذا التتوسسع إلى ححقييییقة أن فهممننا الفردي ييییرججع 

تتننببع الممفاهييییم الكثثييییرة للقوة أييییضضا ممن تتدرببننا فى ممخختتلف ححييییاتتننا) وافتتراضضاتتننا األسساسسييییة ححولل الطببييییعة الببششرييییة وطببييییعة العالقات ببييیین النناس. 
ششكلل تتفكييییرننا ممن خخاللل الننمماذج والننظرييییات التتي تتممييییلل إلى تتن الدولييییة وننششاط الممججتتممع ومما إلى ذلك) ححييییث ؤو الممججاالت (علم الننفس والشش

 سسننححتتاج إلى ٬،فعالل الصصراع على ننححوِ تتججاوب ممع القوة فى ححاالت ننفهم و ننححللل و نن كيججواننب وممسستتوييییات ممححددة للقوة. لكن  إلىتتوججييییهننا 
 .كي نندرسسهاطرييییقة ششامملة وعمملييییة 

). ييییتتججننب 1973] 1924ببمماري بباركر فولت ([ إلححاقاعلى تتححقييییق األممور أو تتححقييییق الننتتائئج الممرججوة  القدرة ببأننهاأببدأ ببتتعرييییف القوة عممومما 
فقط ممن خخاللل اسستتخخدام  نالعتتقاد ببأن أصصححاب القوة ييییرببححو وهو ا ٬،هذا التتعرييییف الخخطأ الششائئع ببأن القوة هي فى األسساس تتننافسسييییة وقسسرييییة

"ضضد" ببدال ممن "ممن أججلل" اآلخخرييیین. االفتتراض الخخاطئ لهذا االعتتقاد هو ببأن القوة هي ممورد ننادر وكييییان ثثاببت أو ممححدود ال ييییممكن  قوتتهم
 ببخخصصوصصها. يءعمملل شش

الممادييییة  األمماكنفى ببعض  نأن القوة والسسييییطرة ييییتتركزاممثثال  هنناك أييییضضا ممفاهييییم خخاطئئة عن القوة ولكننها ششائئعة. ييییفتترض الكثثييییر ممن النناس
األننششطة  اسستتولتعنندمما  1960دراسسي). كان هذا واضضححا فى الفى الننظم (كمما هو الححالل فى ممججلس اإلدارة أو ممن وراء ممننضضدة ببالفصصلل 

لقوة تتسسري فى اتتججاه واححد (عادة مما ييییكون ا أنالطالببييییة على الممكاتتب اإلدارييییة ببممدارسسهم كوسسييییلة لكسسب القوة. وثثممة ممفهوم خخاطئ آخخر هو 
ببعضضهم الببعض. ممثثلل هذه  ىتتأثثييییر علببششكلل ممتتببادلل أي  نممن أعلى إلى أسسفلل) وأن األفراد ذوي الممسستتوييییات الممخختتلفة ممن القوة ال ييییححدثثو 

 ييییثثييییر الممششاكلل.كببييییر ولهذا أصصببححت ممصصدر اسستتداللل  ولكننها غييییر سسلييییممة إلى ححدٍّ  ٬،األفكار الخخاطئئة ال تتعد غييییر سسلييییممة ببششكلل كامملل
 

 تتممييییييییز القوة
ممن عنناصصر التتممييییييییز الهاممة التتي  قاممت ببتتححدييیید عددٍ  ٬،والتتي تتراكممت على ممدى عدة عقود ٬،إن الكتتاببات التتي وضضعت ححولل القوة االججتتمماعييییة

فضضلل أن ننفهم القوة. ممن األ وببالتتالي ٬،على تتححقييییق األممور" القدرة" أننهاعلى تتححدييیید الفكرة العاممة للقوة على  أفضضللييییممكننها أن تتسساعدننا ببششكلل 
 وهي تتششمملل:

 
على تتححقييییق  القدرةكصصفة ممسستتقرة. ( "إن دوننالد تترممب ششخخص قوي ججدا.") وممع ذلك٬، فإن  أششخخاص. غالببا مما تتننسسب القوة إلى كممححركالقوة 
تتتتصصرف  األششخخاصي ببييیین ممججمموعة ممعييییننة ممن ولكن ممن خخاللل التتفاعلل الدييییننامم األششخخاص٬،ال تتتتححدد فى ممعظم األححييییان ممن خخاللل  األممور
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على العالقة ييییعمملل ببييیین األششخخاص  اً قائئمم اً ) القوة بباعتتببارها ممفهومم1973تتش (وييییوصصف د ٬،فى مموقف ممعييیین. وتتببعا لذلك ةببطرييییقة ممعييیینن
وال ممن خخاللل خخصصائئص  ٬،ن القوة ال تتتتححدد ممن خخاللل صصفات الششخخص أو األششخخاص الضضالعييیین فى أي مموقف ممعييیینإوببييییئئتتهم. وممن هننا ف

 لل التتفاعلل ببييیین هاتتييیین الممججمموعتتييیین ممن العوامملل. ولكن ممن خخال ٬،المموقف فقط
 

 ٬،الممححددة للقوة: القوة الببييییئئييییة ةممعانني الثثالثثالببييیین  ) تتممييییييییزاً 1973ش (وييییتت. قدم دالقوة الببييییئئييییة والقوة القائئممة على العالقة والقوة الششخخصصييییة
وهي الدرججة التتي ييییممكن للششخخص أن ييییؤثثر  ٬،على العالقة على الببييییئئة؛ القوة القائئممة اييییججاببييییإ اوهي الدرججة التتي ييییممكن للفرد أن ييییؤثثر ببها تتأثثييییر 

الششخخص لتتلببييییة رغبباتته. ييییممكن أن تترتتببط هذه  إلييییهاوهي الدرججة التتي ييییممكن أن ييییصصلل  ٬،القوة الششخخصصييییةو على ششخخص آخخر؛  اييییججاببييییإ اببها تتأثثييییر 
الححالل ببالضضرورة. الرئئييییس هو  لكن لييییس هذا ٬،تتعادلل القوة الششخخصصييییة الممرتتفعة)ممثثال الممعانني الثثالثثة ببششكلل إييییججاببي (قوة العالقات الممرتتفعة 

لدييییه قوة خخاصصة ببالعالقات أقوى مممما كاننت للعامملييیین لدييییه فى هذا المموقف (ممن  ترببمما كاننممثثال٬، الذي ذكرنناه فى ببداييییة الفصصلل  التتننفييییذي
 20ييییننمما قام ببفصصلل ننسسببة الـولكن حح ٬،وببذلك تتممكن ممن ممقاوممة ممححاوالتتهم للتتأثثييییر على قرار التتسسرييییح ٬،ححييییث سسلطتته الممخخولة على وظائئفهم)

على الروح و  أفعالهضضححى ببالقوة الببييییئئييییة (كفاءة الششركة أو ننصصييییببها ممن السسوق) ننظرا لآلثثار الممتترتتببة على  قدفى الممئئة ممن العممالل رببمما 
 وممدى التتزاممهم. المموظفييیینالممعننوييییة لمما تتببقى ممن 

واححتترام الذات  ه ببتتأثثييییره  الذاتتيسسلببا على ششعور  أثثرتالششخخصصييییة إذا  فييییذيالتتنناننتتقاص قوة الرئئييییس  إلىقد تتؤدي هذه الخخسسارة فى القوة الببييییئئييییة 
قوة واححد  ممججاللر فى ييیین التتغييیی٬، وأوٕان كاننت ممتتداخخلة ٬،الممتتممييییزة ةالقوة الثثالثث هذه هي ممججاالت أنالششخخصصي. الهدف الهام هو  هدخخل أو ححتتى

 على األششخخاص والظروف. وقفاً ننوع آخخر (ششخخصصييییة أو ببييییئئييییة) ممن أو خخسسارة  اكتتسساب(العالقة) قد ييییتتسسببب فى 
 

) ببييیین الججواننب الثثالثثة للقوة: أسسس القوة واسستتخخدام القوة 1994ق كلل ممن لييییوييییكي ولييییتترر وممييییننتتون وسسونندرز (. فرَّ والححركييییة الدفييییننة القوة
طرف اآلخخر أو الرغببات الذاتتييییة. ال سستتراتتييییججييییات الننفوذ. أسسس القوة هي المموارد الالزممة للقوة أو األدوات الممتتاححة للتتأثثييییر على ببييییئئة الفرد أوإ و 

ورأس الممالل االججتتمماعي والقوة الببدننييییة واألسسلححة والذكاء  . تتوججد فى كثثييییر ممن ننمماذج الكتتاببات ألسسس القوة (ممثثلل الثثروةالدفييییننةهذه هي القوة 
لتتممييییييییز ممخختتلف  ممفييییدةالننمماذج تتصصببح هذه  أن). ييییممكن ومما إلى ذلك ٬،والممعرفة والششرعييییة واالححتترام والممححببة والممهارات التتننظييییممييییة والححلفاء

 ٬،لتتأثثييییراسستتراتتييییججييییات وتتكتتييییك قوة الححركييییة االسستتخخدام الفعالل لإلالقوة. تتششمملل ال (تتششرييییع) ولكن ييییننببغي عدم الخخلط ببييییننها وببييیین سسن ٬،مموارد القوة
 ٬،الممخختتلفة راتتييییججييییاتاإلسستتوآخخرون هذه لييییوييییكي  ححددننججاز أهداف ممححددة. ممن خخاللها تتوظييییف المموارد إل وهي ببببسساطة الطرييییقة التتي ييییتتمّ 

 كاإلقنناع والتتببادلل والششرعييییة والود والححظي والثثنناء وتتأكييیید الذات والننداء المملهم والتتششاور والضضغط والتتححالفات. 
 

واآلخخر تتححدييیید  ٬،ا تتححدييیید طببييییعة التتفاعالت ببييیین الالعببييیین فى الممييییدانممححدهأ ؛. ننرى القوة تتعمملل على ممسستتوييییييیین ممتتممييییزييیینالقوة األولييییة والثثاننوييییة
سسييییاق العالقات.  يقدرة الفرد على تتححقييییق أهدافه ف أي ٬،ششكلها التتقلييییدي يممممارسسة القوة فإلى  عة الممييییدان ننفسسه. تتششييییر القوة الثثاننوييییة طببييیی

األولييییة إلى  تتششييییر القوةسسببق تتححدييییده ممعييییارييییا.  الً ممججا اححدوثثهييییقتتضضي وممع ذلك  ا٬،إييییججاببييیی ييییتتخخذ ششكالوقد ييییممكن أن ييییتتم هذا على ششكلل إكراه 
). هذه هي 2003-تتححدييیید الممججالل الممعييییاري أو التتأثثييییر على العمملييییة التتارييییخخييییة واالججتتمماعييییة لببنناء الواقع (كولممان وفوروننوف  القوة على

 ):2004تتش (وييییممن خخاللها ببنناء ششعورننا ببالواقع كمما ننعرفه وششعورننا ببالححقييییقة واإلننصصاف والعدالة. كمما كتتب د العمملييییة التتي ييییتتمّ 
وهي  ٬،تتوزييییعها على الممواقف الممخختتلفة داخخلل الممججتتممع والخخرافات ألي ممججتتممع على تتححدييیید وتتببرييییر القييییم التتي تتمّ ييییدييییولوججييییة الرسسممييییة تتسساعد األ

أو  أن تتححدّ  واألسساطييییرييییدييییولوججييییة األ تتسستتطييییعمموقعه ببششكلل ششرعي. األممثثلة كثثييییرة على كييییف  ين للفرد مماذا ييییممكن أن ييییتتوقع ششخخص فتتدوّ 
 ). 25 .(ص هييییححق ل فييییمماممن رؤى الششخخص ببششكلل رسسممي ز تتعزّ 
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وهي التتي تتححدد  ٬،وهكذا تتششييییر القوة األولييییة إلى القوة على التتأثثييییر على تتلك األننششطة (القاننون ووسسائئلل اإلعالم والسسييییاسسات وغييییر ذلك)
لل ("الكفاح ممن أججلممججتتممع ممعادي لعننف الممقاببلل ال يالعننف الممسسانند للممججتتممع ف أششكالل" فى الممججتتممع: امما ييییعتتببر "ججييیید االننطاق. وتتششمملل تتححدييیید

 م ومما إلى ذلك. ييیی) واألخخالق والدييیین والعقييییدة والسسييییاسسة والتتعلممثثال "اإلرهابممواججهة " يالححرييییة" ف
أو ببدهاء أكببر ممن خخاللل  ٬،ن)الييیی(ممثثلل هتتلر وسستت الششممولييییونوييییممكن تتححقييییق ذلك ممن خخاللل التتكتتييییكات الصصارخخة التتي ييییسستتخخدممها الححكام 

وممن خخاللل السسييییطرة غييییر الممبباششرة أو لوم وسسائئلل  ٬،ة فى الممدارس والكتتب الممدرسسييییةتتارييییخ ممتتححييییز  ممواضضييییع" عن طرييییق تتححدييیید التتلفييییقسسييییاسسة "
عن طرييییق وضضع القوة القضضائئييییة والقوة التتششرييییعييییة فى ييیید الممججمموعة الممسسييییطرة. ممن الممهم أن ننفهم أن ممخختتلف ممصصادر القوة غييییر  اإلعالم أو

لييییسست الهدف ولكننها تتننششأ ممن خخاللل إدارة الممعننى.  " ممثثال٬،رعييییة"الششإن ). 1959 ٬،مملمموسسة ولكننها ممششييییدة اججتتمماعييییا (اننظر فرننش ورافن
 نتتصصور ببالممعننى التتقلييییدي. وهكذا فإن اثثننييیین ممن أششكالل القوة ييییكونناتتكمما  القوةييییممكن أن تتصصببح ممممارسسة فقط٬، ححييییننمما ييییتتم تتححدييیید الممججالل 

تتعببييییر واسستتننسساخ  أننهاننرى القوة الثثاننوييییة على  أنكن . ييییممهاوالححد ممنن ممتتراببطييیین. تتقوم القوة األولييییة ببفتتح اححتتمماالت ممممارسسة القوة الثثاننوييییة
تتعد الثثورات أو االننقالببات  األولييییة.تتححوييییلل القوة  يالوضضع الراهن لعالقات القوة األولييییة. غييییر أن القوة الثثاننوييییة ييییممكن أن تتسساهم أييییضضا ف

 .ييییةاألولممححاولة تتححوييییلل القوة  يالعدائئييییة ممن األممثثلة الدراممييییة السستتخخدام القوة الثثاننوييییة ف
 
أي ننظام اججتتمماعي ننتتييییججة  يتتكون القوة ف أنييییممكن . القوة ممن أعلى إلى أسسفلل والقوة ممن الوسسط للخخارج والقوة ممن أسسفلل إلى أعلى 

القننوات الممتتممييییزة الثثالث داخخلل ننظم: ممن أعلى إلى أسسفلل والوسسط للخخارج وممن أسسفلل إلى إححدى  سستتراتتييییججييییات التتأثثييییر ممنإ تتوظييییف المموارد و 
قرار الأو صصاننعي الرسسممييییييیین  الصصفوةقادة أو الممن قببلل ممن أعلى إلى أسسفلل ييییصصدر قرييییببا). عادة مما ييییتتم اسستتخخدام قننوات  ٬،أعلى (كولممان

ممكاننييییة اتتخخاذها أششكاال عدييییدة٬، غالببا مما تتننطوي على إوعلى الرغم ممن  ٬،سستتخخدم هذه القنناة)تتغالببا مما  األخخرىاألطراف  أن (على الرغم ممن
ييییع وكببييییر على األننظممة. تتببقى قننوات الوسسط للخخارج ممع القادة والممدييییرييیین والممننظممات ذات الننظم االججتتمماعييییة إسستتراتتييییججييییات تتتتممتتع ببتتأثثييییر سسر 

(ممثثلل الممننظممات ذات الببعد الممججتتممعي والممننظممات غييییر الححكوممييییة) التتي ييییممكن أن تتؤثثر على الننظم ممن خخاللل رأس الممالل االججتتمماعي 
ولكن عادة مما ييییسستتغرق وقتتا  ٬،ا الممسستتوى ييییممكن أن ييییكون له تتأثثييییر قوي على الننظمهذ يوالششببكات االججتتمماعييییة. إن التتأثثييییر الممسستتخخدم ف

السسلوك) التتي ييییممكن  أولييییظهر. القوة ممن أسسفلل إلى أعلى هي ننتتييییججة التتغييییرات على الصصعييیید الممححلي (ممثثلل التتغييییرات فى التتصصرفات الفردييییة 
 وقت فى الظهور. أطوللا ييییسستتغرق هذا الننوع غالببا مم أنعلى  ٬،أن ييییكون لها تتأثثييییر نناششئ كببييییر على الننظم

 
فى  ااسستتخخداممهمم فييییممكن ٬،القوةتتواججد ببالضضرورة إلى  ان. إن وججود المموارد والممعرفة بباسستتراتتييییججييییات الننفوذ ال ييییؤدييییقوة فعالة وننتتائئج ممسستتداممة

التتأثثييییر  يالححافز فو القوة  ييییججادإل) ششروط "القوة الفعالة" ببأننها التتححكم ببالمموارد 1973تتش (وييیید دتتححقييییق الننتتائئج الممرججوة ببششكلل أو ببآخخر. ححدّ 
والححكم الججييیید فى اسستتخخدام القوة ببححييییث تتكون ممنناسسببة ممن ححييییث الننوع والححججم للمموقف. وممع  ٬،وممهارة تتححوييییلل المموارد إلى قوة ٬،على اآلخخرييیین

وقدرة  األممد٬،ييییججي طوييییلل سستتراتتوهمما الفكر اإل ؛ييییممكن للننتتائئج أن تتكون قصصييییرة أو طوييییلة األممد. ييییتتطلب تتححقييییق الننتتائئج الممسستتداممة ششييییئئييیین ٬،ذلك
ييییصصدر  ٬،عنند الضضرورة (كولممان ممعّدلله ببششكلل ييییالسسلببي والرد عل التتقييییييییممىممسستتخخدممي القوة على قراءة تتغييییرات الممواقف والتتعرف على الرد 

 قرييییببا).
 

ححتتى تتصصببح القوة ييییه لننك تتمملكه". وعأ ولكن مما ييییعتتقد العدو ه٬،لييییسست فقط مما تتمملكهي القوة  إن) "1971(كي ننسسْ لييییأسساولل قالل  القوة الممدركة
د تتصصور ممججرّ ببلل  ٬،فى ببعض الظروف ن ببهااسستتراتتييییججييییات ييییسستتعإ لمموارد ححقييییقييییة مممملوكة و هي ة ييییأن تتكون الننتتييییججة الفعلييییا لييییس ضضرور ف ٬،فعالة
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لفعالل تتخخرج عن ممسسارها لتتخخلق صصورة للقوة كعننصصر ححاسسم للتتأثثييییر اححييییننمما أقلل قوة  الواقع يححاالت  تتكون فال. إن العدييیید ممن هو مممملوكلمما 
 ). 1983 ٬،زو(اننظر تتْ 

 
خخاطئئة ألننها تتقوم على أسساس ممججمموع القوة ذات الصصلة  ناآلخخر أححييییاننا تتكو . إن التتقدييییرات األولييییة لقوة القوة العاممة ممقاببلل القوة ذات الصصلة

ر فى تتطببييییق ة اآلخخييییلافع أسساسولييییس على  ٬،آلخخرببامموارد القوة ذات الصصلة  أسساسقوة اآلخخر ممقارننة ببقوتتي) ولييییس على  إججممالي(
القائئممييیین على  هةببالثثقة ببالننسسببة لجج طالششعور الممفر إلى هذا ). عادة مما ييییؤدي 2001 -ذات الصصلة ببالتتفاعلل القائئم (سسالكييییوس اإلسستتراتتييییججييییات
 .الدننييییاششعور ببالعججز لهؤالء ذوي القوة ٕالى القوة العاممة و 

ر القوة) لححششد المموارد ذات الصصلة فى مموقف ممعييیین ممن (أو تتصصوّ  القوة أننهاوممعقدة. ييییممكن تتصصورها على  دييیینناممييیّیةخخالصصة القولل٬، إن القوة 
هذا عن طرييییق اسستتخخدام  تتمّ ييییوغالببا مما  ٬،فعالل الببييییئئييییة على ننححوٍ  األهداف أو األهداف الممتتصصلةالششخخصصييییة أو  األهدافأججلل تتححقييییق 

 والثثاننوييییة. األولييییةسستتراتتييییججييییات ممخختتلفة وقننوات تتأثثييییر لكلل ممن الممرححلتتييیین إ
 الججتتمماعييییة.االعالقات  يالقوة ف دييیینناممييیّیاتممن العوامملل الممركزييییة التتي تتؤثثر على  نناقششة ببعضٍ إلى مماآلن سسأننتتقلل 

 
 ننات القوةممكوّ 

 
  ٬،كلييییجو  1980 ٬،طر الممفاهييییممييییة لدراسسة وتتححلييییلل القوة. (اننظر فوكولتاألقدم األدب المموسسع الخخاص ببالقوة االججتتمماعييییة ممججمموعة واسسعة ممن 

مما لتتننظييییم عرض ببعض العوامملل الكثثييییرة التتي  هننا قممت بباسستتخخدام ممخخطط ببسسييییط إلى ححدٍّ  .)لألممثثلة 1989 ٬،بباللوكو ؛ 1981 ٬،رببييییفو ؛ 1989
 ممعرفييییةوهو ممسستتعار ممن ننظرييییة اججتتمماعييییة  ٬،فى ممججالل القوة. ييییششييییر هذا الممخخطط وأفعالهم األششخخاصأظهرت الببححوث تتأثثييییرها على تتوججهات 

ببييیین ثثالثثة  دييیینناممييیّیةييییممكن أن ننفهممها بباعتتببارها ننتتييییججة للتتفاعالت ال ٬،الببششرييییة الواسسطةوببخخاصصة  اإلننسساننيإلى أن السسلوك  ٬،)1999 ٬،(ببانندورا
 ممصصادر للتتأثثييییر: العوامملل الششخخصصييییة واألننمماط السسلوكييییة واألححداث الببييییئئييییة.

رات ا ممششكلل ببسسببب التتأثثييییالسسلوك ببأننه إممّ  فييییهاييییوصصف  التتيممن ججاننب واححد ممن ححييییث العالقات الننسسببييییة  غالببا اإلننسسانني"تتم تتفسسييییر السسلوك 
االججتتمماعييییة العمملل الننفسسي ممن ححييییث أداء ثثالثثي  الممعرفييییةننه ممدفوع ممن التتصصرفات الداخخلييییة. تتوضضح الننظرييییة أتتتتححكم ببه أو  أننهاالببييییئئييییة أو 

ة والببييییولوججييیی والعاطفييییة الممعرفييییة األححداثالعوامملل الششخخصصييییة الداخخلييییة فى ششكلل  تتعمملل كلل ممتتببادلل. فى هذا الننمموذج للسسببببييییة الممتتببادلةالالسسببببييییة 
 ). 23. ص 1999 -ببانندورا ة تتؤثثر فى ببعضضها الببعض ببششكلل ممزدوج االتتججاه"ييییكممححددات تتفاعل ةواألننمماط السسلوكييییة واألححداث الببييییئئييیی

 
تتننظييییم العوامملل فى الفئئات الثثالثثة الممننفصصلة ه ببذاتت ننه ييییسسممح فى الوقتأعلى  ٬،ييییتتمماششى هذا الننمموذج الثثالثثي ممع الننظرة الححييییوييییة للقوة والصصراع

السسلوكييییة ببششأن األششخخاص مما ييییلي سسألخخص ببعض العوالم الرئئييییسسييییة الششخخصصييییة والببييییئئييییة التتي ييییممكن أن تتتتفاعلل لتتححدييیید أننمماط ييیی. فوالممتتراببطة
 القوة فى العالقات االججتتمماعييییة.

 
 العوامملل الششخخصصييییة

األششخخاص وطرق تتعببييییرهم إننممائئييییة لتتصصننييییف تتججارب  اً ) أطر 1975القوة والدوافع قدم مماكلييییالنند ( ححولل اإلببداعي هعممل ي. فهات القوةتتوججّ 
 للقوة ممن خخاللل الدعم واالسستتقاللل الذاتتي والتتأكييیید والتتآزر. ييییسسعون مماكلييییالنند ببأن النناس فى كلل ممكان نناقشعن القوة. 
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غالببا مما تتكون عالقة تتببعييییة. تتسستتخخدم هذه العالقات لتتلببييییة اححتتييییاججات و  ٬،. هو الححصصولل على الممسساعدة والدعم ممن اآلخخرييیینالدعم  •

العالقة الححممييییدة والداعممة (كمما هو الححالل فى الكثثييییر ممن العالقات ببييیین  ممننها ؛وتتتتخخذ هذه العالقة أششكاال عدييییدة ٬،ي القوة األقللاألششخخاص ذو 
اآلثثار السسلببييییة الججسسدييییة والننفسسييییة النناتتججة عن  أنالقممعييییة والممسسييییئئة (كمما هو الححالل فى دكتتاتتورييییة اآلبباء). ثثببت  إلىوصصوال  ٬،الممعلم والممتتلقي)

 ٬،ححسسمماً و  ) وييییممكن أن تتدفع الششخخص لييییصصببح أكثثر تتششدداً 1984 سساششكييیین٬،والعججز ممن ججاننب الكببار لفتترة طوييییلة تتكون سسييییئئة (التتببعييییة 
 ).1977 ٬،ببششكلل أكببر (كاننتتر اوعننييییف افى ننهاييییة الممطاف العقالننييیی ييییصصييییر أنو  ٬،قوة أقلل يوممسسييییطرا على آخخرييیین ذو 

 
" ممن" أو "القوة درة علىخخرييیین. أششار العلمماء إلى هذا الننهج ببأننه "القالححكم الذاتتي واالسستتقاللل عن اآل تتأسسييییس الححكم الذاتتي.  •

ممببرر ممن قببلل ششخخص أو ششيء آخخر. إذا ششعر األفراد ببأننهم  ببال اة لتتححقييییق أهدافه دون أن ييییكون ممقييییدييییلششخخص قوة كافا ييییممتتلكببممعننى أن 
 وببالتتالي ٬،ببششكلل ممسستتقلل لهم فرصصة التتصصرفن وييییتتييییح إلى االعتتمماد على اآلخخرييیی اححتتييییاججاتتهمممن  فإن هذا ييییححدّ  ٬،ن فى ممواقف ممعييییننةو ممخخول

 والثثقة.تتأثثييییر الذات ييییعزز ششعورهم بباححتترام الذات و 
 
القوة "القوة على"٬، وهو مما ييییتتسسق ممع  ممنالعمملل على اآلخخرييیین ببششكلل ممؤكد وممؤثثر وممهييییممن. أطلق على هذا الننهج  التتأكييیید.  •

). هذا 158ص.  1968 ٬،وم ببفعلل ششيء مما كان سسييییفعله ببششكلل آخخر"(داللعلى ججعلل ششخخص آخخر ييییق درةالتتعرييییف الششائئع للقوة ببأننها "الق
 ه على ممببادرة العممالل.ذي وردّ ييییوببدا واضضححا فى الممثثالل السساببق ححولل الرئئييییس التتننف ٬،القوة ششائئع إلىالتتوججه 

 
 أننهاف على وهو أن تتصصببح ججزءا ممن ممننظممة أو ممن ججمماعة. أششارت مماري بباركر فولت أننه رغم أن القوة عادة مما تتوصص التتآزر.  •

٬، ببششكلل ممششتتركئ أن هذا الننوع أننشش رتْ أننها "القوة ممع" الغييییر. تتصصوَّ  ىتتصصور علفسسييییكون ممن الممممكن أييییضضا وضضع  ٬،على اآلخخرييیین التتفوق
هذا الننهج كواححد ممن واسسطة ججمماعييییة. وهو ششكلل ممن أششكالل  )1999(عام وصصفت ببانندورا ). 1973 ]1924[ت (فولقسسري وغييییر قسسري 

 لة القصصييییرة عن الششراكة ببييیین ممرببي المماششييییة وححمماة الببييییئئة.القوة مموضضح فى الممقا
 

وييییكون الححلل  ٬،تتطور وتتوججهات القوةالببششكلل ممتتتتاببع ممن خخاللل كلل ممرححلة ممن ممراححلل  نفهم ييییتتقدممو وا٬، ننضضجج لمماييییقتترح مماكلييییالنند أن النناس ك
ممزييیید ممن التتممححور ححولل الممججتتممع  إلىالذاتتي االتتججاه ننححو ممرححلة التتآزر. ييییتتنناسسب هذا ممع التتقدم التتننمموي للببششر ممن التتممححور هو األممثثلل 

الممششاكلل  أنإال  ٬،فى مموقف مما ادفييییعلى أن كلل تتوججه ممن تتوججهات القوة األرببعة قد ييییكون مم أييییضضا). كمما ششدد مماكلييییالنند 1937(ببييییاججييییه٬، 
اششى ممع ححقائئق ممححددة أو ممع على تتوججه واححد (ممثثلل التتأكييیید) أو عنندمما ييییكون تتوججه الفرد الثثاببت ال ييییتتمم نعادة مما تتببرز للنناس عنندمما ييییثثببتتو 

ن ممروننة الفرد واسستتججاببتته للتتغييییرات فى ببييییئئتته تتعد ال غننى عننها ببالننسسببة لقدرتته على االسستتججاببة إف ٬،ممتتطلببات المموقف. ممن هذا الممننظور
 ة للححاالت التتي تتننطوي على القوة.ييییلاببفع

 وببالتتاليممننطلق تتوججه التتأكييیید الثثاببت للقوة (القوة على)  ممنقد ييییكون  فهأن تتصصر  ننججد ٬،ذي فى الممثثالل السساببقييییالعودة إلى الرئئييییس التتننف ححييیین
هذا  أنللفوز ممهمما كان الثثممن ورأى  اكان ممدفوع وببالتتالي ٬،أو إعالء أننفسسهم") إذالليكتتكتتييییك تتننافسسي ( "ييییححاولون  المموظفييیینفسسر عرض 

أججلل تتححقييییق الصصالح العام للممننظممة. فى  قلل أن ييییقدمموا تتضضححييییات ممنممن ذوي القوة األممششروع أخخالقي ببسسببب اعتتقاده ببأن على العامملييیین 
 ٬،القوة على التتصصرف ببهذه الطرييییقة سسلوك الفرد عن طرييییق تتقييییييییم ججدوى عمملل مما (هلل لديّ  ىتتؤثثر علقوة تتوججه الفرد فإن  ٬،ننهاييییة الممطاف

 ببششكلل ثثاببت ممزممن. اومما الننتتائئج الممتترتتببة على ذلك؟) إال إذا كان التتوججه ممفرط
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ببروننسسوييییك -وهو التتسسلط (أدورننو وفرننكلل ٬،ححث الكالسسييییكي ببغرض التتأثثييییر على تتوججهات النناس للقوةاكتتششاف ممججالل للبب تتمّ  التتسسلط. 

٬، هذا الننمموذج السسلوكيوييییعتتَقد ببأن . التتمماهي ممع سسلطة قوييییةها لالننصصييییاع و ييییييییننطوي على ححاججة ممببالغ فو  ٬، )1950 ٬،دولييییفننسسون وسساننفور 
 ونلببييییة وججاممدة عنند تتأدييییب أطفالهم وييییطقاسس اً طرقرة ممن ِقبَبلل األهالي الذييیین ييییسستتخخدممون وممننششؤه الننظرييییة الننفسسييییة الدييیینناممييییة٬، ييییننببع ممن تترببييییة ممببكّ 

. ييییدممج الطفلل قييییم ممننهمى ممسستتوً  ىأدنن هم ة تتججاه ممنييییلاالسستتغال االزدراء أو نفى الممكاننة وييییظهرو  للفوارق وعييییاً أكثثر وهم  ٬،لطاعة العممييییاءا
تتفضضييییلل الطاعة الممطلقة للقوة  إلىالتتسسلط الممرتتفع  ووعقاببييییة. ييییممييییلل األفراد ذو ممممارسسة قوة عالقات ممهييییممننة  إلى ببالتتالي ييییممييییللو اآلبباء 
٬، القوة إلىه هتتوججفى  اً ه اسستتببدادي للقوة أو أن ييییكون ممننقادا ننححو تتوججّ تتوججه هذه الممييییولل الفرد إممّ  ٬،رججحالححرييییة الششخخصصييییة. على األ نوييییقاوممو 

 وفقا للححالة الننسسببييییة للطرف اآلخخر.
 

 ييییششعروصصفت ببأننها فوارق فردييییة  ٬،)1976 ٬،مماكلييییالنند وببورننهامو  ؛1975 ٬،الححاججة إلى القوة ( "القوة" مماكلييییالنند وصصفت الححاججة إلى القوة.
 في ممراكز القوة األعلىييییممييییلل األفراد  .داخخلهمرضضا عارم عنند التتأثثييییر على النناس وٕاثثارة ممششاعر قوييییة  ممن خخاللها ممن ييییسستتممتتعون ببقوة على

 هذا التتوججهأن ييییعتتقد وعلى الرغم ممن ذلك٬، ). 2003 ٬،هار ننممط أكثثر هييییممننة فى الصصراعات (بباهونلييییة وٕاظؤو إلى الببححث عن ممواقع للممسس
ممسستتوى الفرد ممن ضضببط الننفس هو  هذا). عششر الثثاننيننظر أييییضضا الفصصلل اتتثثببييییط ننششاط ( ببأننهاتتفاعلل ممع فوارق ششخخصصييییة أخخرى ممعروفة ييیی

ننفصصلييیین ممن تتوججه القوة: "التتوججه الششخخصصي للقوة" و"التتوججه االججتتمماعي لتتقدمما ننوعييیین مم هاتتان السسممتتان  تتججتتممعوالتتوججه العام لآلخخرييیین. 
ييییتتممثثلل فى الممييییلل للسسييییطرة على اآلخخرييیین  ٬،للقوة ببششكلل أكببر اششخخصصييیی هاتتوججتتثثببييییط الننششاط  لووقلييیی في ممراكز القوة األعلىاألفراد ييییممارس للقوة". 

لل ممن تتثثببييییط الننششاط اممسستتوى ع ووذ هوفى الوقت ننفسساألعلى في ممراكز القوة األفراد ييییممييییلل فى ممححاولة إلرضضاء رغببات الممتتعة للممرء. 
) أن تتوججهات القوة 1975افتترض مماكلييییالنند ( وهي الممننظممة أو الممؤسسسسة. ٬،ه خخييییر السسبببييییلمما ف بباسستتخخدام القوة اججتتمماعيتتوججه  لممممارسسة

. الالححقة ممرححلة التتوججه االججتتمماعي يفممرححلة ممببكرة ممن التتننممييییة و  يالفردييییة تتتتكون ممن خخاللل ممراححلل ممخختتلفة ممع التتوججه الششخخصصي النناششئ ف
) والتتي وججدت أن األفراد الممتتواججدييیین فى الممراححلل األخخييییرة ممن التتننممييییة 1969و 1963ممع عمملل كوهلببرج ححولل التتطوييییر الممعننوي (هذا ييییتتفق 

اء القوة الممدممر والببننّ  لججاننببي ادييییممف ااالججتتمماعي تتممييییييییز  -أعلى للعدالة والكراممة والممسساواة. ييییعد الفصصلل الششخخصصي اقييییمم ناألخخالقييییة ييییضضعو 
 فاسسدة. ببالضضرورة هي كلل قوة أنببالرب  إرادةنناقض ممع ممفهوم تتوييیی
 

للممراججع كتتححدييیید لننهججهم للقوة. تتعد هذه  األييییدييییولوججييییةأطر النناس  ي) االخختتالفات ف1979عرف ببارييییلل وممورججان ( األطر األييییدييییولوججييییة.
والممججتتممع. وقد صصننفوا ثثالثثة أننواع ممن األطر األييییدييییولوججييییة: الوححدوييییة األطر كننظم عقائئدييییة ششامملة عن طببييییعة العالقات ببييیین األفراد 

 إلىييییممكن تتججاهلل القوة و الفرد والممججتتممع  فييییه ممصصالحننرى الممججتتممع كوححدة ممتتكامملة تتتتوححد  ٬،ةهة ننظر الوححدوييییة والتتعددييییة. ممن وججييییلاوالرادييییك
فى  اششائئع اً ف الممششتتركة لججممييییع األطراف. ييییعد هذا ممننظور القوة لتتعزييییز األهدا يفتترض أن تتسستتخخدم ببإححسسان ممن قببلل ممن هم فييییححد كببييییر و 

ييییتتصصور الممججتتممع على أننه ييییتتألف ممن  الرادييییكاليفإن اإلطار  ٬،األسسر والثثقافات الججممعييییة وببعض ممننظممات األعممالل الخخييییرييییة. وفى الممقاببلل
طرييییق  نكببييییر ع ممعا إلى ححدٍّ  ييیینسسكممصصالح طببقات ممتتعارضضة "تتتتممييییز بباننششقاقات عممييییقة الججذور على الممسستتوى االججتتمماعي والسسييییاسسي وممتتمما

 يتتوزييییع القوة ف يز على عدم الممسساواة فييییركّ ٬، ببالعقييییدة المماركسسييییة ٬، الذي تتججسّسد). هذا الممننظور186 .ص -1986 ٬،اإلكراه" (ممورججان
ننه ألممججتتممع على افي كلل ججاننب ممن ججواننب ححييییاتتننا تتقرييییببا. أخخييییرا٬، ييییرى إطار التتعددييییة  يفاألممر ييییلعببه هذا والدور الممممييییز الذي الممججتتممع 

ممن ششأننه أن ييییخخلق  ٬،هييییننظام ممتتفاوض عل إلىها الممججمموعات وتتتتننافس للححصصولل على ححصصة فى ممييییزان القوة. . . للوصصولل ييییممسساححة تتسساوم ف

123

122



 مموزعة ببالتتسساوي ببييیین الججمماعات ببششكلل أو ببآخخر كوسسييییط رئئييییسسي ييییتتمّ  القوة تتببدو). 185 .ص - 1986 ٬،وححدة ممن أصصلل التتننوع " (ممورججان
 ة.ييییلاكثثييییر ممن أششكالل الدييییممقراطييییات اللييییببر  يسسوييییة الصصراعات. هذه الننظرة التتعددييییة للقوة سسائئدة فممن خخاللها تت

كييییف ييییسستتججييییب الفرد  وببالتتاليمما الذي ييییننببغي أن ييییححضضره و د ممججمموعة ممن التتوقعات ببششأن مما ييییممكن للممرء أن ييییتتوقعه ييییولّ  يإطار عقائئدكلل 
تتقود ممممارسسي الصصراع  األييییدييییولوججييییةاألطر  يف اتببوصصف كييییف أن هذه االخختتالفممثثال ) 1994لححاالت الصصراع على القوة. قام سستتييییفننس (

أهداف ششدييییدة التتبباييیین فى عمملهم (ييییفضضلل المموححدون الححفاظ على الوضضع القائئم  إلىاسستتخخدام عمملييییة تتسسوييییة الصصراع للوصصولل إلى ن ييییالممخختتلف
وفقا للمموقف).  ممن االثثننييیین اً ن ممزييییججو وييییفضضلل التتعددييیی ٬،زييییع القوةن تتغييییييییر الننظم األسساسسييییة وٕاعادة تتو و ببييییننمما ييییفضضلل الممتتششدد ٬،فى عالقات القوة

م ييییممقاببلل تتعل ياإلججراءات ممثثلل الممممارسسات الببدييییلة لتتسسوييییة الممننازعات لتتححقييییق الوححدة التتننظييییممييییة ف ياالخختتالفات الكببييییرة ف يييییننعكس هذا ف
 ببتتححقييییق تتغييییييییر فى الممججتتممع). الفعالييییة تتقومالسسالم وأن 

 
القوة  دييیینناممييیّیة) الضضوء على الممششكلة الممركزييییة داخخلل 2004 ٬،ننظرييییات القوة الضضممننييییة (كولممان أببححاثسسلطت . ننظرييییات القوة الضضممننييییة

الننظرييییات تتممثثلل لتتقاسسم قوتتهم (الثثروة والممعلوممات والوصصولل إلى األششييییاء ومما إلى ذلك) ممع الممححتتاججييیین.  األقوييییاءوهي: عدم رغببة  ٬،والصصراع
ر ممفصصلة ححولل العالم وهي تتؤثثر على طرييییقة تتفسسييییر النناس لألححداث. ححدد الببححث ننظرييییتتييیین ة وننظرييییات سساذججة غييییييییالضضممننييییة هييییاكلل ممعرف

وننظرييییة للقوة قاببلة للتتوسسييییع  ٬،لتتقاسسم القوة اً تتننافسسييیی اً ييییثثييییر تتوججه اننادر  النناس: ننظرييییة ممححدودة القوة تتصصور القوة مموردأن ييییعتتننقهمما اللقوة ييییممكن 
تتأثثييییر على قرارات  ٬،لقوةتتأثثييییر ا الممتتننافسستتانالننظر  وججهتتار تتعاوننا لتتقاسسم القوة. أظهرت أكثث اً للتتوسسع وتتعزز تتوججه قاببال اتترى القوة ممورد

أي درججة ييییممكن أن ييییششركوا اآلخخرييیین فى عمملييییات صصننع القرار  إثثرقراراتتهم  إلىالنناس وتتصصرفاتتهم ببششأن ممششاركة المموارد أو ححججببها إضضافة 
 ).2004 ٬،(كولممان
قوة الضضممننييییة أن الببييییئئة االججتتمماعييییة ييییممكن أن تتلعب دورا ححاسسمما فى التتأثثييییر على اسستتخخداممها ممن الممتتعاقببة ححولل ننظرييییات ال األببححاثأظهرت 

 نن ييییتتصصورو و ممششارك وججد٬، ممثثال دراسسة أججرييییت فى الصصييیین يخخاللل تتقدييییم ننظرييییات ممخختتلفة غالببا مما تتكون ببششكلل أو ببآخخر ممعوقة ذهننييییا. ف
االقتتراب ممن فى أن ممننظممتتهم لدييییها تتارييییخ  ييییعتتقدوناعدة) ممع ممرؤوسسييیین كاننوا الممدييییرييیین فى ممححاكاة للممننظممة لتتقاسسم القوة (الممعلوممات والممسس

). ييییؤكد هذا 2003 ٬،وصصن ٬،وكولممان ٬،لدو لقوة كممورد ننادر (ججوزفا ورؤييییةكرؤييییة تتقلييییدييییة لها القوة التتننظييییممييییة كممورد مموسسع أكثثر ممن تتصصورهم 
الننظرييییات الضضممننييییة. وهكذا الهييییاكلل االججتتمماعييییة والتتننظييییممييییة  يفتتححرييییك وتتششججييییع االخختتالفات  يالببححث الدور الححاسسم الذي ييییلعببه السسييییاق ف

 ٬،والخخرافات ححولل السسببلل الممفضضلة للتتفاعلل األسساطييییرفضضال عن ممزييیید ممن التتأثثييییرات غييییر الرسسممييییة ممثثلل  ٬،واألعراف والممنناخ الممححييییط ببالتتممكييیین
 تتسسام القوة.سسييییاقي ممن خخاللها لتتفسسييییر قييییممة اق ىر ممعننييییتتوف يقد تتكون تتكوييییننييییة وتتقطع ششوطا طوييییال ف

 
 ٬،ييییأتتي هذا الننمموذج األكثثر ححداثثة ذو العالقة ببالقوة والصصراع ممن ننظرييییة الهييییممننة االججتتمماعييییة (سسييییداننييییوس وببراتتو .ةاالججتتمماعييییالهييییممننة تتوججه 
 ممع فئئات اججتتمماعييییة ممهييییممننة ٬،وفقا لتتسسلسسلل هرممي قائئم على الججمماعات ٬،ححتتج ببأن الممججتتممعات فى ججممييییع أننححاء العالم تتننظمتت التتي) 1999

). ييییتتم الححفاظ على هذه التتننظييییممات الهرممييییة ممن وغييییرهاييییججاببييییة (الثثروة والصصححة والممركز تتمملك ححصصة غييییر ممتتنناسسببة ممن القييییممة االججتتمماعييییة اإل
ييییعرف تتوججه الهييییممننة االججتتمماعييییة على أننه تتوججه عام و الممججمموعات.  ألعضضاءتتوججه الهييییممننة االججتتمماعييییة  تتششمملل عدة عوامملل رئئييییسسييییةخخاللل 

والرغببة فى عالقات عاممة ٬، ممع ممننافسسة ببال هوادة ببييیین الممججمموعات ٬،رؤييییة للوججود الببششري ممححصصلتتها صصفرو  عدم الممسساواةللغاييییة ييییعببر عن 
تتوججه الهييییممننة  التتي أججرييییت على األببححاثوالرغببة فى السسييییطرة على الممججمموعات خخارج الججمماعات. ححددت  ٬،هرممييییة ببييیین الممججمموعات

 ٬،وببراتتو ٬،ممسستتوييییات الممرأة وممسستتوييییات الرججلل فى تتوججه الهييییممننة االججتتمماعييییة (سسييییداننييییوس االججتتمماعييییة اخختتالفات ممتتمماششييییة ببييیین الججننسسييیین فى
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هذا الننوع ممن التتوججه العام  ) عنندمما ييییكون للرججالل تتوججه هييییممننة اججتتمماعي أعلى ممن الننسساء. ييییممكننننا أن ننتتوقع أن ييییسساهم1994 ٬،وببوببو
 ات القوة.اخختتالف يالتتوججه التتننافسسي الممزممن (التتأكييیید) ف فىلعالقات الممججمموعة 

والثثقة  الممييییكافييییللييییةاننخخفاض الححسساسسييییة لآلخخرييیین)  ممثثلل التتوججه ببييیین األششخخاص (ارتتفاع أو ٬،على تتوسسع ممداها –الفروق الفردييییة األخخرى كلل 
الممسساححة ال تتسسممح لننا ببسسرد ممزييیید ممن التتفصصييییلل. (اننظر  ولكن ٬،القوة إلىكلها ذات صصلة عنند ممنناقششة تتوججه النناس  ٬،الممتتببادلة وننوع الججننس

الممممييییزة ببششكلل الششخخصصييییة كلل عامملل ممن العوامملل ييییممكن أن ييییعمملل لممنناقششة هذه الممتتغييییرات). ٬، 1994 ٬،وسساونندرس ٬،وممييییننتتون ٬،ولييییتترر ٬،كيلوييیی
ننظر  طرييییقةهذه التتوججهات على تتؤثثر ممننسسق هننا ممن أججلل أن ييییسساهم فى التتوججييییه الممزممن والتتثثببييییت ألي ممن تتوججهات القوة (ممثثلل العججز). 

ححاالت الصصراع الخختتالفات القوة. وممع  يالقرارات واالسستتججاببات التتي ييییقدمموننها فعلى الننهاييییة  يوف ٬،القات القوةع ٕاقاممةالنناس إلى الصصراع و 
 عدا الححاالت القصصوى٬، ييییججب أن ننفهم تتأثثييییرات عوامملل الفوارق الفردييییة ببالننسسببة لتتفاعلها ممع ببييییئئة الفرد. مما٬، فييییذلك

 
 العوامملل الببييییئئييییة

تتش وييییال تتححصصى. (اننظر د ٬،أننمماط القوة السسلوكييییة ببششأن واألننمماطتتي تتؤثثر على الخخالفات الششخخصصييییة ال ٬،أخخرى٬، إن العوامملل الببييییئئييییة ةً ممرّ 
 العوامملل الرئئييییسسييییة. مما ييییلي ببعضييییللمملخخصصات). وف٬، 1989بباللوك عام و ٬، 2004

 
الوججود  . ييییقتترح عدد قلييییلل ممن العلمماء أن الهييییكلل العممييییق لممعظم الصصراعات ييییفرض ممن خخاللل عالقات قوة سساببقةالهييییكلل العممييییق

 وتتبباييیینعلى المموارد  اممع تتبباييیین طرييییقة ححصصولهمم الطرفييیینممن خخاللل عالقات سساببقة ببييیین  ٬، الذي أننششئ). هذا الهييییكلل2002 -(تتششوممسسكي
قد تتم ببنناؤه على ممر التتارييییخ. ييییتتكون هذا التتارييییخ ممن القرارات واإلججراءات واالننتتصصارات والهزائئم سسواء كاننت  ٬،ةييییلادوار الححاألو  اأعرافهمم
وأممتتننا وهكذا. لقد ححددت هذه الخخببرات الممتتراكممة  وأعرافنناوالتتي اخختتببرها ممن سسببقوننا: أفراد ممن أسسرننا وججننسسننا وممججتتممعاتتننا  ٬،و ظالممةعادلة أ

ييییة العدييیید ممن وسسائئلل قواعد لعببة القوة. ييییؤكد هذا الممننظور على التتأثثييییرات التتي تتممارس على القوة ممن ججاننب عوامملل ممثثلل الفئئة والعالقات العرق
ة القييییممة وهييییاكلل الفرص ييییلاالممصصالح ببييیین الممججمموعات والممننافسسة االججتتمماعييییة وعدم الممسساواة ببييیین الفئئات االججتتمماعييییة على أببعاد عوتتضضارب 

 .التتي تتعمملل على اسستتممرارييییتتهم واالسستتقرار الننسسببي للححالة وخخالفات القوة الششرعييییة الممدركة لكلل هذه العوامملل التتعلييییممييییةوالننظم 
. ممن هذا األولييییة الطاقة عمملييییات وفي الثثاننوييییة٬، الطاقة ممن الححالييییة السسطححييییة الممظاهر وراء فييییمما الننظر على ييییششججعننا التتارييییخخي السسييییاق فهم

ييییتتعلمموا فهم  أنلعالقات القوة الممتتضضممننة ببالهييییكلل األوسسع للتتارييییخ والممججتتممع. ييییممكن  نناقلونوكالء أو  أننهمالششعوب على  إلىالممننظور٬، ييییننظر 
 ممن تتغييییييییرها ببششكلل كببييییر. نننو ننادرا مما ييییتتممك أننهمعلى  ٬،القواعد

 
عد العالقات ) ممسسافة القوة بباعتتببارها ببُ 1980آخخر على تتججرببتتننا للقوة. عرف هوفسستتد ( اهامم اها تتششكلل تتأثثييییر ييیی. الثثقافة التتي ننعكف علالثثقافة

الممججتتممع  ياألقلل قوة ف الممدى الذي ييییقببلل ببه األششخخاص أننهااالججتتمماعييییة التتي تتححددها الثثقافات وتتتتفاوت ببييیین ثثقافة وأخخرى. لقد عرفها على 
 ةولكن درجج ٬،كلل ثثقافة يننه طببييییعي. وششرح هوفسستتد القولل ببأن عدم الممسساواة مموججودة فأعلى  إلييییه نالقوة وييییننظرو  يممسستتوى عدم الممسساواة ف

الهنند)  أججزاء ممن ي(كمما هو الححالل ف فوارق القوة الششاسسعةذات  تالثثقافاتتخختتلف ممن ثثقافة إلى أخخرى. ولذلك فى ببعض لها تتقببلل الممججتتممع 
اتتخخاذ القرارات وتتفوييییض القوة ييییعتتببر غييییر ممنناسسب وييییقاببلل ببالعصصييییان ممن ججاننب  يممن خخاللل الممششاركة ف المموظفييیینن ممفهوم تتممكييیین ننججد أ

ولكننه ييییؤثثر أييییضضا تتأثثييییرا  ٬،ممصصدر سسوء التتفاهم ببييیین الثثقافات والصصراع يالقوة ال ييییننححصصر فقط ف ححولل الثثقافيالعامملييیین أننفسسهم. هذا االخختتالف 
 ممسستتوييییات القوة الممرتتفعة والممننخخفضضة. يقييییام األفراد ممن ممخختتلف الثثقافات بباالسستتججاببة للصصراعات ممع اآلخخرييیین ف طرييییقةعلى كببييییرا 
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أي ممججتتممع ييییتتضضممن ممججمموعة ممتتنناقضضة ممن  يالممججمموعات فو ببييیین النناس القوة ه ببقببلل الممدى الذي تتفرق . ييییُ الخخرافات ىإضضفاء الششرعييییة عل
). تتممييییلل هذه 1999 ٬،كلل ممججتتممع (سسييییداننييییوس وببراتتو يولل التتسسلسسلل الهرممي وتتفوق الممججمموعات الظاهرة ف"إضضفاء الششرعييییة على الخخرافات" حح

 ٬،األسساطييییر أو ننظم الممعتتقدات إلى دعم وتتعزييییز العالقات الهرممييییة والممججمموعة الممهييییممننة الممتتفوقة (تتششمملل األممثثلة التتححييییز ضضد الممرأة
 ٬،الححركة الننسسائئييییةعلى سسببييییلل الممثثالل: ف هذه السسييییاقات االججتتمماعييییة (ييییتتححدي وتتخخف إلىوالممححافظة) أو تتممييییلل  ٬،والججدارة ٬،والطببقييییة ٬،والعننصصرييییة

كثثييییر ممن الننظم  يححالة ممن التتوتتر الممعارض ف ية). تتوججد هذه الخخرافات الممتتفاوتتة فالييییواللييییببر  ٬،والممسساواة ٬،والتتعددييییة ٬،ةييییوالتتعددييییة الثثقاف
تتوفر ضضواببط ومموازييیین هاممة ضضد تتطرف أي ممن الججاننببييیین.   أنة) التتي ييییممكن لييییاممقاببلل اللييییببر  يالممححافظة ف ٬،االججتتمماعييییة (على سسببييییلل الممثثالل

إضضفاء الطاببع الممؤسسسسي على  وببالتتاليتتصصببح هذه األسساطييییر ممكتتسسببة فى هييییاكلل "عدالة القرارات" و"ححلل الصصراع"   ٬،فى ببعض األمماكن
 ).1974الممججمموعة الممهييییممننة والتتححييییز والصصراع (راببوببورت٬، 

 
آخخر ممن ججواننب الهييییكلل لكثثييییر ممن الممؤسسسسات االججتتمماعييییة. تترى ننظرييییة الدور  اقوييیی التتي ييییلعببها النناس تتممثثلل ججاننببإن األدوار ا األدوار.

 -الممؤسسسسات التتاببعة لننا (كممدييییر  يالممججتتممع أو ف يعالقات القوة كمما لو كاننت سسييییننارييییو ممسسرححييییة. تترى الننظرييییة أن األدوار التتي ننلعببها ف
 الخخاصصة ببسسلوكننا. األعرافاالججتتمماعييییة أو  ننا القواعدييییكعامملل) غالببا مما تتمملي عل

ها ببفتترة طوييییلة. تتدفع هذه ننقببلل األششخخاص الذييیین ييییعتتننقو غالببا ظهرت  هذه التتوقعات .هذه األدوار تتوقعات ممششتتركة ببييیین أعضضاء الننظام تتششييیید
دوار وهذه األعراف والسسييییننارييییوهات وأن هذه األ ٬،ممؤسسسساتتننا وممننظمماتتننا ببششكلل كببييییر يالننظرييییة ببأننننا ننتتححرك وفقا لهذه السسييییننارييییوهات الممدركة ف

فى  إلييییهالذي أششرننا  ٬،ذي للششركةييییننا تتججارببننا وتتوقعاتتننا واسستتججابباتتننا للقوة. لذلك تتدفع ننظرييییة الدور أن الرئئييییس التتننفييییالممششتتركة هي التتي تتمملي عل
ه ييییوججد أييییا ممن مموظف إذا ٬،لكممننصصببه. عالوة على ذ يببآخخر تتمماششييییا ممع مما ييییممكن تتوقعه ممن ششخخص ف أوكان ييییتتصصرف ببششكلل  ٬،ممثثالننا األولي

إن عالقات القوة فححييییث أننه وفقا للهييییكلل التتننظييییممي لهذه الممننظممة وممكاننتتها ببالممججتتممع  ه٬،ححتتمما القرار ننفسس ذكان سسييییتتخخفإننه فى المموقف ننفسسه٬، 
 وممسستتداممة. مملزممة وببالتتالي ٬،كببييییر ببييیین الججمماعات ممححددة سسلفا إلى ححدٍّ 

أكثثر  فى الممؤسسسسات تتعد واححدة ممن كعلى السسلو غييییر الممتتفردة  األدوارة سستتاننفورد ححولل تتأثثييییر إن التتججرببة الكالسسييییكييییة التتي أججرييییت فى ججاممع
عششوائئييییة  لهم  ). تتم تتوظييییف ممواضضييییع الطالب لهذه الدراسسة وتتم تتخخصصييییص أدوار1973 ٬،وزييییممبباردو ٬،بباننكسو  ٬،األممثثلة الصصارخخة (هانني

"السسججنناء" ححييییث أظهروا  إلى بباإلسساءةلييییلعببوا دور الححارس أو السسججييیین لممدة أسسببوعييیین فى ببييییئئة تتححاكي ببييییئئة السسججن. ممننذ الببداييییة قام "الححراس" 
تتقرر  أننه تتىتتزاييیید ممع ممرور الزممن. الممالححظات التتي ظهرت أثثنناء الدراسسة كاننت ممزعججة ججدا ححييیی اً وال إننسساننييیی اً وممهييییممنن اً وسسادييیی اً وححششييیی اً سسلوك

 الدراسسة. إلغاءببعد سستتة أييییام فقط 
 

لألداء  رةضضرو هي أممور في غاييییة ال والسسلطةالمموقف فروق  ببأن) 1946ببرننارد ( ججادلللهييییكلل. ممن ا. وهو ممكون آخخر التتسسلسسلل الهرممي
سسممي ححتتى تتعمملل ببكفاءة. أو غييییر ر  اً رسسممييیی اً هرممييیی هييییكالً الفعالل وببقاء أي ممججمموعة ذات ححججم ممعييیین. ننتتييییججة لذلك تتششكلل ممعظم الممججمموعات 

إلى التتننافس على هذه الممنناصصب الننادرة وممححاولة ممن هم فى مموقع القوة في أححييییان كثثييییرة ا ييییتتؤدي الممزاييییا الكببييییرة التتي تتأتتي ممع الممنناصصب العل
 ). 1999 ٬،وببراتتو ٬،ممع ننتتائئج ننظرييییة الهييییممننة االججتتمماعييییة التتي سسببق ممنناقششتتها (سسييییداننييییوسهذا ييییتتفق  لححفاظ على ممكاننتتهم وممنناصصببهم.ا

 يف )1997عالقات قوة تتننافسسييییة أو تتدممييییرييییة داخخلل الممججمموعة. وججد تتججوزفولد ( ىييییؤدي الهييییكلل الهرممي إل ببالضضرورة أنوممع ذلك٬، لييییس 
 ةالييییأن االخختتالف فى تتراببط الهدف (الممهممة والممكافأة واألهداف الممرججوة) قد أثثر على اححتتمم ٬،سسلسسلة ممن الدراسسات ححولل القوة وتتراببط الهدف

. عنند ممقارننة األهداف التتعاوننييییة ممع األهداف التتننافسسييییة الدننييییاا وهؤالء ذوي القوة لييییذوي القوة الع األششخخاصخخدام الببنناء للقوة ببييیین االسستت
أكثثر ثثقة  اً أكببر وأكثثر إقنناعا وأقلل إكراها وسسلوك اً للممسساعدة والممزييیید ممن الممسساعدة ودعمم تتححمملل "تتوقعات أعلى أننهاوججد  ٬،الممسستتقلة واألهداف
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الممتتراببطة (اننظر  األهدافضضة ححولل ييیی). أظهرت الببححوث الممسستتف297 .ص٬، 1997 ٬،ودا" ببييیین الرؤسساء والممرؤوسسييیین (تتججوزفولد وأكثثر
 العالقات االججتتمماعييییة وهذا ببششكلل دائئم. يف األششخخاصعلى سسلوك  األهدافهذا الكتتاب) اآلثثار العكسسييییة لهييییاكلل  يالفصصلييیین األولل والثثالث ف

الممننافسسة "وهي مما تتححاولل تتعزييییز الفوارق فى القوة ببييیین الفرد واآلخخرييیین" على ننقييییض التتعاون الذي ييییعزز  فإن ممعززات ٬،ممن ببييیین عدة أممور
اآلخخرييیین العمملل ببكفاءة ممن الممواقف التتعاوننييییة ييییرييیید النناس  ي). ف1973 ٬،تتشوييیی"التتوججه ننححو تتعزييییز القوة الممتتببادلة ولييییس الفوارق فى القوة "(د

 ججلل تتعزييییز األهداف الممششتتركة.وأن ييییسستتخخدمموا ممواردهم الممششتتركة ممن أ
 

الممنناصصب  إلىننرى على الممسستتوى الهييییكلي أييییضضا إننششاء هييییاكلل الفرص التتي غالببا مما تتممننح فرصصة الوصصولل  هييییاكلل الفرص غييییر الممننصصفة.
 ننجو التتببششكلل ححصصري. أششار جج أوم والرعاييییة الصصححييییة والتتغذييییة ومما ششاببه ذلك ببششكلل غييییر ممننصصف ييییالقييییادييییة والوظائئف والسسكن الالئئق والتتعل

ننظام تتؤدي ببه  ي. تتسساهم هذه التتفاوتتات فالممهششممة) آلثثار هذا "العننف الهييییكلي" لمما له ممن آثثار غادرة وضضارة على الممججتتممعات 1969(
ب عمملييییة تتلببييییة االححتتييییاججات الججسسدييییة والننفسسييییة األسساسسييییة خخللل اججتتمماعي مممما ييییصصعّ  إلىالظروف الممادييییة الصصعببة والصصراعات السسييییاسسييییة 

ييییؤدي إلى تتفششي الششعور ببالعججز لكثثييییر ممن أعضضاء الججمماعات ذوي القوة األقلل. تتعزلل الظروف الممتتممييییزة األقوييییاء ببلل  اهذلببعض النناس. 
ممننظم أو عننييییف  بباححتتججاجممثثلل القييییام  ٬،القوة األقلل ححتتى تتقع أزممة أصصححابعلى العكس وتتسسهم فى عدم اهتتمماممهم وعدم تتججاوببهم لهؤالء 

االضضطراببات  إلخخمماداججتتمماعييییا"  تتكون اسستتججاببة األقوييییاء لممثثلل هذه االححتتججاججات ببعننف "سسلييییمٍ  ). عادة مما1985 ٬،تتشوييییب اننتتبباههم (دلييییط
 ييییه.وإلببقاء الححالل على مما هو عل

ممننصصفة ممرة أخخرى ممع الغييییر الفرص تتتتفاعلل العوامملل الببييییئئييییة ذات الببننييییة العممييییقة والثثقافة والخخرافات واألدوار والتتسسلسسلل الهرممي وهييییاكلل 
الججزء  يف قممت٬،ببالننسسببة لعدم الممسساواة فى القوة والصصراع.  هننفسس االسستتججاببات فى الوقت ممخختتلفة ححتتى تتششججع وتتقييییدعوامملل ممسستتوى الفرد ال

 القوة والصصراع. دييیینناممييیّیاتعن  أججرييییتالتتي  األببححاثببطرح ببعض الممببادئ النناتتججة الممسستتممدة ممن هذه الننظرييییة وممن غييییرها وممن  التتالي٬،
 

 القوة والصصراع دييیینناممييیّیاتممببادئ 
ة ممن الممببادئ على أسساس افتتراض أن اخختتالفات القوة تتؤثثر على عمملييییات الصصراع والذي ييییممكن ببدوره أن ييییؤثثر على الييییلممججمموعة التتتتقوم ا

ححد ذاتتها تتؤثثر وتتتتأثثر فى تتححدييیید  يفإن ممخختتلف العوامملل الششخخصصييییة والببييییئئييییة والسسلوكييییة القائئممة هي ف ٬،اخختتالفات القوة. إضضافة إلى ذلك
 أي وضضع. يالقوة والصصراع ف اتدييیینناممييییّ الطببييییعة الدقييییقة ل

أن تتؤثثر على تتججارب الححرممان الننسسببي وتتزييیید ممن تتطلعات الصصراع.  الطرفييیینالوضضع الراهن لممييییزان القوى ببييیین  يييییممكن للتتغييییييییرات الكببييییرة ف
 ٬،ججة (ممييییرتتونننتتج الصصراع ممن خخاللل ححرممان الححاتتألصصولل الصصراع وهي تتححدد الششروط التتي   اً ممركزييیی اً ننظرييییة الححرممان الننسسببي تتعد ننمموذجج

تتححدد ممن خخاللل مما ححققه الفرد فى و  ٬،ننججازات الححاججة إلى ممسستتوى ممعقوللإالححرممان الننسسببي ييییعالج عنندمما تترقى  أن). ييییقالل 1950 ٬،وكييییت
د للفرد أو ممن خخاللل مما ييییتتوقع الفرد الييییوممن خخاللل مما ييییخخوله القاننون والتتق ه٬،ننفسس ن على ممسستتوى الممقارننةو وممن خخاللل مما ييییححققه آخخر  ٬،المماضضي

 ييییححققه.أن 
القييییم أو  يعضضوييییة الججمماعة فى السسلوك وف يالمممماثثلييیین لهم ف الببارزييیین أو األفرادننفسسهم ممع آخخرييیین ممن أ نأظهرت األببححاث أن النناس ييییقارننو 

إلى إعادة تترتتييییب الوضضع الننسسببي للفرييییق (ممثثال ممن خخاللل تتغييییييییرات الححالة ). وممع ذلك٬، عنندمما تتؤدي 1994 ٬،الححالة االججتتمماعييییة (مماججور يف
الهييییممننة والتتي كاننت (ال تتقارن)  ييییييییرات النناججممة عن االننتتخخاببات أو االننقالببات العسسكرييییة) سستتعقد ممقارننات ججدييییدة  للممججمموعات سساببقةالتتغ

). وممن الممرججح أن تتزييیید ممثثلل هذه التتغييییييییرات الطلب ببتتغييییييییر 1970 ٬،Gurr ببتتلك الججمماعات (ججر الممتتصصلللححرممان ببازييییادة الوعي  إلىتتؤدي 
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الوالييییات  يات ممححورييییة للعدييیید ممن الححركات االججتتمماعييییة فح عن الصصراع. كاننت هذه الدييیینناممييییّ وممن ثثم التتعببييییر الممفتتو الححرممان  نممممن ييییعاننو 
 الممتتححدة ممثثلل ححركة الححقوق الممدننييییة وححركة ححقوق الممرأة.

ها ييییف التتي ييییتتواججد فالتتصصعييیید. تتقتترح الببححوث أن الممواق ممنالواضضح على تتصصاعد الصصراع ببييییننمما ييییعزز غمموض القوة القوة ييییننطوي عدم تتنناسسق 
لصصراع وتتصصعييییده أكثثر ممن الممواقف ذات التتوازن الننسسببي لتتثثببط التتعببييییرات الممفتتوححة  أنرججح عدم التتوازن فى القوة ببييیین الججمماعات ممن األ

) أن التتعادلل 2003وججد ممولل ( 1989و 1816فى التتححلييییلل التتارييییخخي للححروب ببييیین عاممي  ٬،). على سسببييییلل الممثثالل1973 ٬،تتشوييییللقوة (د
ممن  كللٌّ  ججادللييییببي فى قدرات القوة (القوة على ممعارضضة الوالييییات الفردييییة) ششججع على الححروب ببييیین ممتتننازعي القوة العظممى. التتقر 

الممتتنناظرة فى ججممييییع أننححاء العالم.  لهييییاكلل الهرممييییة للممججمموعات غييییرا) ببأن هذا ييییممكن أن ييییححتتسسب لفائئدة واننتتششار ٬1999، وببراتتو ٬،(سسييییننادييییوس
 افى العوالم الممششتتركة أن العالقة ببييیین تتمماثثلل القوة والصصراع الممدممر تتدار ممن خخاللل الثثقة عنندمما ييییثثق طرفان لهمموممع ذلك٬، أظهرت األببححاث 

 ). 2004 ٬،ننانهو  ٬،ومماكلوي ٬،دسسونييیی(دييییف اسستتراتتييییججييییات أكثثر تتعاوننييییة لححلل خخالفاتتهممإبباخختتييییار  نالببعض سسييییقومما ييییببعضضهمما هاننفسس  القوة
) 1971آدم كرلل (اقتترح . للقوةننسسببييییا  عالقات ممتتوازننة إلىم ممن ممرححلة عالقات غييییر ممتتوازننة القوة تتتتطلب التتسسوييییات الممسستتداممة للصصراع التتقد

دا ببششكلل خخاص لفهم  العالقات الطولييییة ببييیین الصصراع والقوة والننتتائئج الممسستتداممة (لممزييیید ممن ييییفرييییقييییا٬، ننمموذججا ممفإوسسييییط ييییعمملل فى وهو 
 اسسلممييییة ييییممكن رسسم ممسساره عالقات إلىتتننتتقلل الصصراعات ممن عالقات غييییر سسلممييییة ). أششار إلى أننه ببييییننمما 1997 ٬،التتفاصصييییلل اننظر لييییدييییراش

همما: ممسستتوى القوة ببييیین الممتتننازعييیین وممسستتوى الوعي ببالصصراع. وصصف كرلل هذا التتطور ننححو السسالم  ٬،على ممصصفوفة تتقارن ببييیین عننصصرييیین
األطراف ألننهم ال ييییدركون اخختتاللل مموازييیین القوى وال " لببعض ممخخفييییاً الممرححلة األولى٬، ييییكون الصصراع " يننه ييییننطوي على أرببع ممراححلل. فأعلى 

صصححوة الضضممييییر (ممححو الججهلل ورفع ممسستتوى الوعي ببالتتفاوت وعدم  نتتسسفر عالممظالم التتي تتؤثثر على ححييییاتتهم. وهننا٬، أي أننششطة أو أححداث 
الممرححلة  إلىاالننتتقالل  إلىالظلم ييییؤدي زييییادة الوعي ببو تتمماششى ممعها التتعببييییر عن الححرممان الننسسببي. ييییالصصراع قدمما. وهننا ببالممسساواة) ييییدفع 

الصصراع إلى السسطح. ييییممكن للممواججهات ببطببييییعة فى التتغييییييییر التتي ييییطالب ببها الطرف األضضعف  تتظهر ممطالبوهي الممواججهة عنندمما  ٬،الثثاننييییة
ؤدي هذه تت ٬،عننييییفة. وفقا لببعض الششروط ممواججهات إلىممواججهات سسلممييییة  إلىالححالل أن تتتتخخذ أششكاال عدييییدة ببدءا ممن ممواججهات تتعاوننييییة 

أن ييییزييییدوا  األقللالممفاوضضات وهي تتهدف إلى تتححقييییق إعادة التتوازن للقوة فى العالقات ححتتى ييییممكن لهؤالء ذوي القوة  إلىالممواججهات للوصصولل 
 ججلل تتلببييییة اححتتييییاججاتتهم األسساسسييییة.أقدراتتهم ممن 

 يإعادة تتننظييییم العالقة التتي تتتتححكم ف ىإلمما أدت  إذاأن تتننقلل الصصراع إلى ممرححلة ننهائئييییة ذات سسالم دائئم النناججححة ييییممكن للممفاوضضات 
وييییممكن تتعزييییزه ممن خخاللل  ييییأتتي في ششكلل قصصصصياالهتتمماممات المموضضوعييییة واإلججرائئييییة لألششخخاص الممعننييییييیین. إن تتقدييییم الدعم لهذا الننمموذج 

 دراسسات الححالة وببححث الممسسح الطولي.
تتصصورننا للصصراع وعلى طرييییقة  طرييییقةببارننا للقوة تتؤثثر على اخختت طرييییقةالممفضضلة فى ححالة الصصراع.  نناسستتراتتييییججييییاتتإتتؤثثر تتوججهاتتننا للقوة على 

سستتراتتييییججييییات كببييییرة لتتححقييییق إممنناقششة أرببع  إلىللقوة الخخاصصة ببمماكلييییالنند  األرببعة تتوججهاتال) ببتتطببييییق 2001اسستتججابباتتننا له. قام سسالكييییوس (
التتي أسسمماها االسستتقاللل  إلسستتراتتييییججييییاتافإن هذه  ٬،االتتججاهات األرببعة ياألهداف فى تتسسوييییة الصصراعات الدولييییة. ممثثلمما هو الححالل ف

 يممننها ييییكون ف كللٌّ  ٬،الصصراع يلكننها ممتتكامملة عنندمما ننننتتهججها فى إدارة فوارق القوة ف ٬،واالسستتقاللل الذاتتي والتتأكييیید والممججتتممع قد تتببدو ممخختتلفة
 ببآخخر . أوببششكلل  فعاالً ححالة ممعييییننة 

ه ييییعل اً ييییصصببح ممعتتممد أنا ممن خخاللل إممّ  ٬،اآلخخر والدعم ممن الطرف األقوى الممسساعدة األقللييییطلب الطرف ذو القوة  ٬،االعتتمماد سستتراتتييییججييییهإممع 
ببسسببب ممننعها ممن الخخروج ييییممكن لها الححصصولل على الدعم ممن عممة ممثثال تتكون االببننة فى صصراع ممع والدييییها  . ححييییننمماتتببعييییتته لهييییسستتغلل  أن أو

 ذلك.قادرا على  أييییضضاهذا المموضضوع وييییكون أو صصدييییق للعائئلة ممتتفهم ممن ممننظورها وييییرغب فى التتأثثييییر على تتفكييییر والدييییها ححولل 
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اآلخخرييیین عن طرييییق تتقييییييیید تتفاعالتتهم أو عن  للححد ممن اعتتممادهم على األطرافتتسسعى  إذ ٬،االسستتقاللل الذاتتي سستتراتتييییججييییهإممع هذا ييییتتنناقض 
تتفاق عن الأفضضلل ببدييییلل ( 1وهي وضضع بباتتننة٬، الصصراع يوججد طرييییقة واححدة لتتقلييییلل االعتتمماد فتتأننفسسهم ممن الصصراع أو العالقة.  إزالةطرييییق 

تتدعو  أن). ييییممكن لالببننة الببححث عن وسسائئلل أخخرى لتتلببييییة اححتتييییاججاتتها االججتتمماعييییة ممثثلل 1991 ٬،وبباتتون ٬،أوروايو  ٬،ششرييییطرييییق التتفاوض؛ ف
ححالة  ي. وججود ممثثلل هذه الخخييییارات تتقللل ممن ححاججتتها للببقاء فاألسسببوعممننزلها أو تتننظييییم ححفالت ببالننهار خخاللل عطلة ننهاييییة  يصصدييییقاتتها للننوم ف

 صصراع ممع والدييییها خخاللل ممننعها ممن الخخروج.
. هي ممححاولة ممن ججاننب واححد السستتخخدام مموارد القوة األقوييییاءوهي ششائئعة للغاييییة ببييیین  ٬،تتقلييییدي للقوة الفوقييییةالالننهج اإلسستتراتتييییججييییة التتأكييییدييییة  تتممثثلل

 اع ححييییث ييییححاولل طرف أن ييییصصببح عضضو الممججتتمم سستتراتتييییججييییهإالممتتاححة لششخخص واححد لفرض ححلل ييییفضضله ششخخص واححد. ييییتتنناقض هذا الننهج ممع 
 يججمماعة تتسساعد ف إلىلألسسرة أن تتننضضم  دييییفقد ييییكون ممن الممف ٬،تتصصاعد ححظر الخخروج واسستتممر إذافى ممننظممة أو فى ممججتتممع ييییششمملل اآلخخر. 

ات أو ببصصراححة وببطببييییعييییة. إن االننضضممام إلى ججمماع األسسرةاسستتكششاف صصراع  ييییتتمها ححييییث ييییتتقدييییم الدعم لآلبباء فى عالقاتتهم ببالممراهقييیین ف
ن. ممرة اممننظور أوسسع ييییسساعد على التتأكييیید على القواسسم الممششتتركة التتي ييییتتقاسسممها الطرف يممننظممات تتضضم الطرف اآلخخر ييییضضع الصصراع ف

واححدة ببدال ممن أن ييییظلوا  سستتراتتييییججييییهإ إتتبباعوالججمماعات واألممم) أن ييییتتححولوا لممزممننييیین فى التتزاممهم ننححو ( األفرادييییتتججنّنب أخخرى٬، الممهم هو أن 
 قوة ببييییئئييییة أو ششخخصصييییة ممعززة. إلىوخخاصصة عنند ممححاولتتهم الوصصولل  ٬،هالك ييییهاممهرة ف

تتوججه الممننافسسة الممزممن للقوة ييییححمملل عواقب ضضارة. ييییقتترح  ٬،تتوججه الممننافسسة الممزممن (التتأكييیید) للقوة غالببا مما ييییكون ممكلفا. ممن النناححييییة العمملييییة
للننفوذ ييییننتتج العزلة والممقاوممة لهؤالء الخخاضضعييیین  ةالقسسرييیی تاإلسستتراتتييییججييییا) إلى أن اعتتمماد أصصححاب القوة على الممننافسسة و 1973تتش (وييیید

والممرججع  ةأخخرى ممن القوة الممببننييییة على الثثقة (ممثثلل الممعييییارييییة والخخببر  اً القوة أن ييییسستتخخدم أننواع ممالكلسسييییطرة القوة. وهذا ببدوره ييییححد ممن قدرة 
الوالد الذي ييییطلب الطاعة ممن الممراهق فى ججو ممن  ةححالى فوييییزييیید الطلب على التتدقييییق والممراقببة على الممرؤوسسييیین.  ٬،الممكافأة على القوة)و 

كان هدف صصاححب القوة  إذاالصصغار تتححت الممراقببة.  لوضضعالممزييیید ممن اننعدام الثثقة وييییججب أن ييییكون ممسستتعدا  إلىاننعدام الثثقة الممتتببادلة ييییؤدي 
 الفوقييییةالقوة  اسستتراتتييییججييییهراط فى االعتتمماد على هو تتححقييییق االلتتزام ممن ججاننب الممرؤوسسييیین (ولييییس فقط االممتتثثالل على الممدى القصصييییر) فإن اإلف

أن  ه) هذا الرأي ممن خخاللل عرضض1976وكذلك إلى ححد كببييییر غييییر فعالة. أييیید الببححث الذي قام ببه كييییببننس ( ٬،الننهاييییة أننها ممكلفة يييییثثببت ف
 هدف.تتححقييییق ال يكلف الكثثييییر ممن خخاللل تتقوييییض العالقات ممع األتتبباع والتتضضححييییة فييییعتتمماد على القسسر للتتأثثييییر اال

قللل ممن فرصصتتهم لرؤييییة تتقاسسم القوة ممع أعضضاء ييیی ذاه ثثببت أننه عنندمما ييییكون ألصصححاب القوة ممننظور ممزممن للممننافسسة فإن ٬،عالوة على ذلك
). ممن هذا الممننظور التتننافسسي الممزممن 2004قلل بباعتتببارها فرصصة لتتعزييییز قوتتهم الششخخصصييییة أو قوتتهم الببييییئئييییة (كولممان القوة األججمماعات ذوي 

التتي تتتتييییححها عمملييییة تتقاسسم القوة. إذا كان األب ييییعتتببر الخخفييییة تتقاسسم القوة ببأننه تتهدييیید لتتححقييییق أهداف الششخخص والفرص  عادة مما ييییوصصف
ممححاولة  يفإننه ممن غييییر الممححتتمملل أن ييییننعكس على ممزاييییا ضضم اببننتته ف ٬،صصراع ححظر الخخروج على أننه صصراع قوة ححولل الممكسسب والخخسسارة

 لممسسؤولييییة والتتعاون والثثقة ببششكلل أكببر.الششعور ببا فرض وببالتتالي ٬،التتوصصلل إلى ححلل
ممواقف تتتتممييییز ببممهام تتعاوننييییة  يالصصراع إلى تتوججه الححصصولل على "القوة ممع" الغييییر. عنندمما ييییححدث الصصراع ف يييییؤدي التتعاون الممتتببادلل ف

 ٬،(تتججوزفزلد ممن القوة التتعاوننييییة راً قدرًا كببييیی ييییخخلق ًا٬،ننفسسييیی اً تتعاوننييیی اً تتوججه نأو ببييیین الممتتننازعييیین الذييیین ييییتتقاسسممو  ٬،أو هييییاكلل نناتتج ممتتراببطة ٬،وممكافأة
ن مممما ييییؤدي إلى ممييییلل ييییهذه الممواقف غالببا مما ييییكون الصصراع كممششكلة ممتتببادلة ييییججب ححلها ممن قببلل الطرف ي). ببعببارة أخخرى٬، ف1997 ٬،1981

ة لتتححقييییق األهداف الييییفعوييییعزز ببششكلل ممتتببادلل قوة كلل ممننهمما ببغييییة العمملل ممعا بب ٬،لممتتننازعييییناممتتزاييیید للتتقلييییلل ممن فوارق القوة والممننازعات ببييیین 
وأن ممممارسسة ححييییاة أسسرييییة ممتتقارببة  يالششخخصصييییة ف ااالججتتمماعييییة وححاججاتتهمم اأن ححاججة اببننتتهمم إدراكالممششتتركة. وهكذا إذا اسستتطاع الوالدان 

                                                 
1   BATNA (best alternative  to a negotiated agreement; Fisher, Ury, and Patton, 1991). 
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 ا ممنعزز  وببالتتاليالخخاصصة ببححلل الممششكلة وعمملييییات صصننع القرار  تالقرارافى عمملييییة اتتخخاذ  أششركاها اييییججاببي لكاننإببششكلل  الججممييییع تتواصصللييیی
 هذا الصصراع.في ن ييییالعثثور على ححلولل ممرضضييییة للطرف يف اقدرتتهممممن قوتتها و 

ها. تتممييییلل القوة إلى ييییها وممححاولة الححفاظ علييییالممثثييییلة وتتسستتخخدممها وتتببرر الححصصولل عل تللسسلطاييییببدو أن األدلة الداممغة تتششييییر إلى أن القوة تتممييییلل 
سسييییكون لهم ممننظور زممنني أطولل وححرييییة أكببر و  علييییاببقوة  نممتتعو هؤالء ممممن ال ييییتتلأن تتكون أكثثر ارتتييییاححا وأقلل سسخخطا ببششكلل ششخخصصي 

 ييییممكن أن ييییقومموا ببالتتخخطييییط الممسستتقببلي ببششكلل أكببر. وببالتتالي ٬،للتتصصرف
الوضضع الراهن ووضضع األسسس الممننطقييییة للممححافظة على القوة ممثثلل ممعتتقدات  يممصصالح خخاصصة ف إلىا ممن االرتتييییاح ييییممسستتوييییات العلالتتقود هذه 
) أن كثثييییرا ممن هذا قد ييییكون ننتتييییججة للطببييییعة 1976كببننس ( نناقش). 1973 ٬،تتشوييییكفاءتتهم وتتفوق القييییممة الممعننوييییة (دتتفوق  يالقوة ف أصصححاب
ححد ذاتتها. اقتترح أن وججود القوة وممممارسستتها ببننججاح ييییؤدي ممع ممرور الوقت إلى الششعور "ببممذاق القوة" وتتضضخخم الششعور  يللقوة ف الفاسسدة

 القوة ببششكلل غييییر قاننونني ببغرض تتعزييییز مموقف الفرد. اسستتخخدامألقلل وٕاغراء ببالذات واالسستتهاننة ببهؤالء ذوي القوة ا
غييییر  أننهمعلى  إلييییهم نببداء اهتتممام أقلل لممن هم فى ممسستتوى أقلل للقوة ألننهم ييییننظرو إإلى  نييییممييییلو  األقوييییاء) أن النناس 1993سسك (ييییأثثببت ف

وهي السسييییطرة على  األهمممدفوعييیین ببححاججاتتهم  نالببا مما ييییكوننو وألننهم غ ًا٬،اهتتممامم نن للغاييییة فال ييییببدو و ممششغول ٬، وألننهمممؤثثرييیین على ننتتائئججهم
االهتتممام ببالعججزة ييییججعلل األقوييییاء أكثثر عرضضة السستتخخدام الصصور الننممطييییة والننظرييییات الضضممننييییة عنند التتعامملل ممع  إببداءاآلخخرييیین. إن عدم 

إن التتصصننييییف ييییعد ممخخدرا كلمما تتعاطييییتته أكثثر : "التتاليممييییزة غالببا مما ييییششججع على  اممتتالكييییقييیین ببأن  ) ححالة الال1995العججزة. ششرح ممييیینندلل (
 ).56كلمما قلل وعييییك ببتتأثثييییره سسلببا على اآلخخرييیین "(ص 

ببقوة الججمماعات ذات القوة  نمما ييییسستتخخفو  وكذلك غالببا ٬،ها التتححلييییللؤ وهكذا فى ممواقف الصصراع غالببا مما تتهمملل ممججمموعات أهلل القوة وأعضضا
الهييییممننة على العالقة  إلى نفإننهم عادة مما ييییممييییلو  ٬،بباإلضضافة إلى ذلك). 2001 ٬،السسوسسسلل.ب.ج.س: (وأعضضاء هذه الججمماعات  األقلل

تتقوم ججمماعات القوة  وعلييییهتتكتتييییكات الججدلل.  وييییسستتخخدممونة الييییوييییكون لهم تتطلعات ع ٬،واسستتخخدام تتكتتييییكات الضضغط وتتقدييییم ببعض التتننازالت
 األطراف. تتكون ممرضضييییة لججممييییعو ها ييییها ببتتصصعييییب التتوصصلل إلى اتتفاقات ييییتتم التتفاوض علؤ وأعضضا األقلل
ننججد االسستتججاببة الممششتتركة ممن أعضضاء الججمماعات  ٬،وأعضضاء هذه الججمماعات األقللكببييییر لقوتتهم ممن قببلل الججمماعات ذات القوة  تتححدٍّ ممقاببلة  عنند

). إذا كاننت صصححة ممخخاوف الججمماعات ذات 1992 ٬،ها تتنندرج تتححت فئئات القممع أو التتسساممح الممتتنناقض (دوكييییتئئوأعضضا األعلىذات القوة 
. األقللالسستتخخدام القوة لقممع تتححدي الججمماعات ذات القوة  األعلىلججأ الججمماعات ذات القوة تتغالببا مما ف ٬،ها ببعدييییلم ييییتتم التتعرف عل قللاألالقوة 

ولكن ممع الممقاوممة  ٬،ببششكلل ممن التتسساممح والتتعببييییر عن االهتتممام األعلىقد تتسستتججييییب الججمماعات ذات القوة ف ٬،لكن إذا كاننت التتححدييییات ممششروعة
 ). وقد أطلق على هذا فججوة تتطببييییق السسلوك.1992 ٬،ييییر الححقييییقي فى عالقات القوة ببييییننهم (دوكييییتتتطببييییق التتغييیی يف

 ممقاببلة اللكون على ببييییننة ممن اححتتممتتأن  األعلى ييییصصببح ممن الضضروري ألعضضاء الججمماعات ذات القوة ٬،فى ضضوء ممييییلهم غييییر العاكس للهييییممننة
ب غييییر ممششروعة وفرض عقوببات الييییتتننازعييیین ممعهم) ممن خخاللل اسستتخخدام أسسالمم األقللالممقاوممة والتتغرييییب (ممن أعضضاء الججمماعات ذات القوة 

فقط على سسوء الننييییة  األعلىالتتكلفة للججمماعات ذات القوة ال تتقتتصصر ). 1973 ٬،تتشوييییننه ممفرط للححالة (دأغييییر ممنناسسببة أو تتأثثييییر ييییظهر 
 ججمماعات ذات القوة األقلل.فى ححالة ييییقظة وتتعببئئة ممسستتممرة لممننع اننتتقام ال واأن ييییكونن يالححاججة فعلى ببلل أييییضضا  ٬،فححسسب

ممع اسستتثثنناء واححد فقط على درججة ممن  ممقاببلة ألعضضاء الججمماعات ذات القوة األقلل األعلىإن تتوججهات أعضضاء الججمماعات ذات القوة 
وأن ييییكوننوا غييییر  األججللر قصصييییر و لححصصولل على ممننظا. ييییممييییلل أعضضاء الججمماعات ذات القوة األقلل إلى االعتتمماد على اآلخخرييیین و األهممييییة

لتتخخلص ممن الممششاعر السسلببييییة غالببا إلى اممييییلل الججمماعات ذات القوة األقلل تتوببصصورة عاممة سساخخطييیین.  ٬،ن على التتخخطييییط الممسستتقببليقادرييیی
أو ببدرججة  ٬،اللوم على ممججمموعات ذات قوة أقلل ممننهم إلقاءالممرتتببطة ببخخببراتتهم وتتججارببهم ببالعججز والتتببعييییة (ممثثلل الغضضب والخخوف) عن طرييییق 

) 1977 ٬،كاننتترلممججمموعة. قد ييییننتتج عن هذا االححتتممالل األخخييییر اننهييییار تتمماسسك الججمماعات ذات القوة األقلل (داخخلل ا يممننة على أهداف فآ
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ضضعف قدرتتهم على تتعببئئة الممججمموعة فى ححالة الصصراع. ييییممكن للممششاعر الكثثييییفة السسلببييییة أن تتححد أييییضضا ممن قدرات أعضضاء الججمماعات ذات تتو 
وتتدفع ببهذه الدوافع الممدممرة ممثثلل التتدممييییر العننييییف  ٬،ع الججمماعات ذات القوة األعلىصصراع مم يالقوة األقلل عنند االسستتججاببة ببصصورة ببنناءة ف

 ).1973 ٬،تتشوييییللممممتتلكات (د
إمما ممن خخاللل زييییادة ممواردها الخخاصصة  ٬،ححششد قوة أكببر للتتأكييیید يب أن تتعزز ممن قوة الججمماعات ذات القوة األقلل. أولها فالييییييییممكن لعدة أسس

ننظر الفصصلل الثثالث). وييییممكن اف) الججمماعات ذات القوة األعلى (الييییض المموارد (أو زييییادة تتكييییأو ببتتخخف ٬،والتتننظييییم والتتمماسسك والححافز للتتغييییييییر
) ببأننها "تتكتتييییكات 1971( ننسسكيييییلأأو ممن خخاللل مما وصصفه  ٬،إتتممام هذا االفتتراض األخخييییر ممن خخاللل أعممالل العصصييییان الممدنني والتتششدد

وهو ممححاولة  ٬،الججمماعات ذات القوة األقلل األقوى. وثثممة ننهج آخخر ممتتاح ألعضضاءابباننييییة": اسستتخخدام خخللل القوة فى العالقة ضضد الييییالممصصارعة 
ممححاولة لححمملهم (ممن خخاللل هذه التتكتتييییكات ممثثلل الححظي والششعور  يعضضاء الججمماعات ذات القوة األعلى فالججاننب الححسسن ممن أممنناششدة 

ه. ييییف اششتتركواي الججمماعات ذات القوة األعلى ألي ظلم أو ممن خخاللل ممححاولة رفع وع ٬،سستتعممالل قوتتهم ببششكلل أكثثر إححسسانناالببالذننب والعججز)  
سستتراتتييییججييییات الححكم إتتطببييییق  يب والممهارات فالييییعلى الججمماعات ذات القوة األقلل أييییضضا أن تتعمملل ببششكلل ججييیید لوضضع قائئممة واسسعة ممن األسس

 والممججتتممع. التتببعييییة٬،و  ٬،الذاتتي
 

 الممننازعات آثثار التتدرييییب على ححللّ 
 

تتصصممييییم ممنناهج التتدرييییب ممن أججلل القوة والصصراع.  يهذا الفصصلل السستتخخداممها فخخاللل لممقتترححات ممن أود أن أقدم ببعض ا ٬،وفى الخختتام
ممييییولهم عنند وججودهم فى القوة األقلل أو  اننعكاسممن أججلل تتسسهييییلل  ٬،األهداف العاممة لهذا التتدرييییب هي ممن أججلل تتعزييییز فهم النناس للقوة

 ف الصصراع.ممواق ية فالييییوممن أججلل زييییادة قدراتتهم السستتخخداممها ببفع ٬،علىألا
 
وكذلك على  ٬،الفتتراضضات الششائئعة عن القوةاببششكلل ححاسسم على  ذلكييییسساعد التتدرييییب الطالب على الفهم وعلى عكس  أنييییننببغي  • 

على أهممييییة و عمملييییات القوة والننفوذ  دييیینناممييیّیةممصصادر هذه االفتتراضضات. ييییننببغي أن ييییعمملل التتدرييییب أييییضضا على تتوعييییة الطالب على تتعقييیید 
 القوة األولييییة والثثاننوييییة.مما ببييیین فاهييییم الححالة الخخاصصة وعلى أهممييییة التتممييییييییز ممثثلل الممفاهييییم الممححلييییة ومم

 
ها القوة ييییفييییكون لهم ييییننببغي دعم الطالب ببششكلل ييییسساعدهم على أن ييییصصببححوا واعييیین ببننزعاتتهم الممزممننة عنند االسستتججاببة لممواقف  • 

 األعلى أو األدننى على اآلخخرييیین.
 
ن كننتتييییججة للون و ممظالم التتي اخختتببروها هم أو آخخر ال ممتتييییازات أووممدركييیین لالة ييییثثر عاطفييییننببغي تتششججييییع الطالب على أن ييییصصببححوا أك • 

 ومما ششاببه ذلك. ٬،والححالة الممادييییة يببششرتتهم وننوع ججننسسهم واالقتتصصاد والطببقة والعممر والدييیین والتتوججه الججننسس
 
فضضال عن تتوججههم إلى القوة  ٬،مخخر وألننفسسهعلى تتححلييییلل مموارد القوة لآل قادرييیینفى مموقف الصصراع ييییننببغي أن ييییكون الطالب  • 
والتتكتتييییكات الالزممة للتتطببييییق الفعالل للقوة الممتتاححة لهم. ييییججب على الطالب أييییضضا أن ييییكوننوا قادرييیین على تتححدييیید وتتطوييییر  اإلسستتراتتييییججييییاتو 

 الصصراع. يلهم ف ةالممتتاححالممهارات الالزممة لتتطببييییق القوة 
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 صصراعات التتي تتكون ممع القوة وممن القوة وتتححت قوة ولييییس القوة الفوقييییةييییججب أييییضضا أن ييییكون الطالب قادرييیین على التتممييییييییز ببييیین ال • 
 .سستتراتتييییججييییات ممنناسسببة لححلل الصصراعإ تتوججهات ممالئئممة و التتي تتعد 

 
دة السستتكششاف واخختتببار العدييیید ييییححييییث تتظهر ننوع التتدرييییب الذي ييییقدم للطالب خخببرة ببسسييییطة ولكننها غننييییة وممف فاوننتتييیینهننا تتدرييییب وضضعتته سسوزان 

 ي وصصفت طوالل الفصصلل.ممن الممببادئ التت
 

ها العدييیید ممن الطاوالت ممججممعة السستتييییعاب فييیی  ممغادرة غرفة التتدرييییب ببششكلل ممؤقت. ثثم ننرتتب الغرفة إلى ممججاالت عمملل الممششاركييیینننطلب ممن 
تتممأل الطاولة ببعالممات وأقالم مملوننة ولصصق ولوححة  ٬،ممججالل عمملل واححد يكلل ممججالل. ف يفو  ٬،كلل ممججمموعة يف ٬،أرببعة أو خخممسسة أششخخاص

طبباعة الننضضع على الطاولة قطعة واححدة ممن ورق  ٬،ممججالل عمملل آخخر يوممججالت وممقص وغييییرها ممن الممواد المملوننة والممزخخرفة. ف مملصصقات
 ممججمموعتتييیین وييییسسممح لهم ببدخخولل القاعة والججلوس. إلىعششوائئييییا  الممششاركوناألببييییض واثثننييیین ممن أقالم الرصصاص السسوداء. ييییقسسم 

 
 كللننهم هو اسستتخخدام الممواد الممسسلممة لهم لوضضع تتعرييییف للقوة. وننخخببرهم ببأننه ببممججرد أن تتتتم الهدف الممرججو مم أن ذلكننخخببر الممججمموعات ببعد 
وسسييییقوم الججممييییع ببالتتصصوييییت على أفضضلل تتعرييییف. ببعد ذلك تتببدأ الممججمموعة العمملل على هذه الممهممة.  ٬،عرض تتعرييییفهم ممججمموعة عمملها فعلييییهم

تتججننب االتتصصالل ممع أعضضاء  نببييییننمما ييییححاولو  ٬،لممججمموعة ذات المموارد الكببييییرةا يببالممششاركة فى العمملل ف نوييییقوممو  ببفعالييییةدعم الن و الممدربب ييییقدم
ن ييیین ببالتتصصوييییت على أفضضلل تتعرييییف للقوة. ثثم نندخخلل الممششاركو ييییقوم الممششارك ٬،ممن الممججمموعة ذات المموارد الممننخخفضضة. عنند االننتتهاء ممن العمملل

 ببعد ذلك إلى دائئرة لالسستتججواب.
 
دة. ييییخختتلف ننوع التتعرييییف الذي وضضع ببششكلل كببييییر ببييیین الممججمموعات ذات ييییفرص التتعلم الممف ظهرت العدييیید ممن ٬،تتججرببتتي ممع هذا التتدرييییب يف

ممعظممها إييییججاببييییة وسسطححييییة وممششكلة إلى ححد كببييییر ممن  يف اتتتعرييییف إلننتتاجذات المموارد الممننخخفضضة. تتممييییلل السساببقة ممثثال و المموارد الممرتتفعة 
أن  إلىالممججمموعة ذات المموارد الممننخخفضضة  اتى ذلك). تتممييییلل تتعرييییفومما إل واسسييییب٬،والحح ٬،والثثروة ٬،الممججالت (الججممالل يالصصور الممعممممة ف
الصصور سسلسسلة ممن الممششاعر السسلببييییة والششتتائئم  إححدىوغالببا مما تتتتححدى الوضضع القائئم ببمما فى ذلك قوة الممدرببييیین. ذكرت  ٬،تتكون أكثثر تتطرفا

إلى ممنناقششة  اتهذا التتبباييیین الصصارخ ببييیین التتعرييییف تتححييییطها دوائئر رسسممت ببأقالم الرصصاص عن طرييییق وخخز الورقة ممثثلل الخخنناججر. غالببا مما ييییقود
 تتححدد ممصصدر هذه الخخالفات.

المموارد ححتتى  يممن الممججمموعة ذات المموارد الكببييییرة أن ييییببقوا على ججهلل كامملل ببالتتفاوت ف األعضضاءهذا التتدرييییب للعدييیید ممن  يكمما أننه ششائئع ف
أعضضاء ممججمموعة المموارد الممننخخفضضة ججممييییع التتنناقضضات. ييییممكن أن ييییدرك  ٬،على الننقييییض ممن ذلك خختتام هذا التتدرييییب. يها ببصصراححة فييییننششييییر إل

ن فى تتكوييیین و وييییببدأ الممششارك ٬،االخختتالف الححقييییقي فى المموارد اخختتالف ببسسييییط لكننه ييییححمملل داللة رممزييییة ٬،تتكون هذه لححظة قوييییة ججدا. ممرة أخخرى
 الخخاصصة. اممييییزاتته عنعممييییان  نصصالت ببممججاالت أخخرى فى ححييییاتتهم ححييییث غالببا مما ييییكوننو 

ممييییزان القوى الممخختتلل ممسستتخخدممييیین ممخختتلف  ييییغييییرواخخاللل التتدرييییب أن  نفإن أعضضاء الممججمموعة ذات المموارد الممننخخفضضة غالببا مما ييییححاولو  ٬،أخخييییرا
وممنناششدة  ممججمموعة المموارد الكببييییرة أعضضاءالممطالببة ببالمموارد أو سسرقتتها والححظي واللعب على الششعور ببالذننب ممع  ي ذلكببمما ف٬، اإلسستتراتتييییججييییات
 نالممننخخفضضة ممممن ييییقببلو  دششرعييییة هذا التتدرييییب. طببعا هنناك أييییضضا أعضضاء ممن ممججمموعة المموار  يالممدرببييیین) أو الطعن فا (ييییالسسلطات العل

والتتكتتييییكات التتي  اإلسستتراتتييییججييییات) اسستتكششاف ننوع 1( اببة فرص للججممييییع ممن أججللثثالقواعد. تتعد هذه الخخييییارات ببمم نببببسساطة ننصصييییببهم وييییتتببعو 
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المموقف  يننفسسهم ببعكس ممييییولهم وردود أفعالهم فأن ببو ) أن ييییقوم الممششارك2( ٬،عة ذات قوة أقللممججممو  يعنندمما تتكون ف ممفييییدةييییممكن أن تتكون 
 .اإلسستتراتتييییججييییاتها العدييیید ممن ييیی) دراسسة الممعتتقدات واالفتتراضضات التتي ببننييییت عل3( ٬،القوة األعلى أو األقلل) ي(سسواء كاننوا ف

 
 خخاتتممة

 
ة ننهج القوة الييییهذا الفصصلل والتتأكييیید على اححتتمم يالممفهوم ف اتتغييییييییر هذ اولتن القوة هي آخخر كلممة قذرة. ححأ روزاببث كاننتتر ذات ممرة قالت

 ٬،أصصححاب القوة لييییوم ححييییث أن العالم ممليء ببدالئئلل مما هو ممخخالف لذلك: أدلة على قسسرييییةلممتتششككييیین  زالل الواقعييییون الصصراع. مما يالمموسسع ف
 ججدييیید للقوة. ننهجٍ  التّتبباعالتتغييییييییر. ولعلل الوقت قد ححان  ممن أججللوعلى دفع وممقاوممة األقوييییاء وفقا للششروط التتي تتصصرخ  ٬،وعلى اكتتنناز القوة
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  االفصل  االساددسس
  

  ااالتصالل  وواالنزااعع
  ررووبرتت  مم.  كرااووسس  

  يیزيیكويیل  موررسيیالإإ
  
  

  ساننمعركة  نن.  أأسلوبب  ااستخداامم  ااألسنانن  لفك  عقدةة  سيیاسيیة  لم  تخضع  لل ّ 
  )1991(  االشيیطانن  ٬،  قاموسسسساامبرووسس  بيیر

 
  

ع  دووااء  االذيي  من  االمتوقّ  أأوو  تتحارربب  االشعوبب٬،  يیكونن  ااالتصالل  هھھھو  اال  ٬،يیتخاصم  ااألحبةوو  ٬،عندما  يیتشاجر  االجيیراانن
ااالتصالل  هھھھو  االتصرفف  ااألمثل  في  أأووقاتت    بأنن ّ   ووجهھة  االنظر  االسائدةةووتقضي  ااألصوااتت  االرااشدةة.    أأنن  توصي  بهھ

     لألمفاالنزااعع:   االتابع   يیحث ّ   ممجلس  ااألمن   االمحاددثاتت"  االمتحدةة   "إإجرااء   على   االمتناززعة     ٬،االدوولل يینصح  كما
    بضرووررةة  يیناالزووااجج  ااألززووااجج  االمتخاصم  وومستشارر   هھھھذهه شائعة    هھھھي  جد ّ توصيیاتت  اال"االتعبيیر  عن  مشاعرهھھھم".

يیناشد  لألمم  االمتحدةة  ووهھھھو  ل  ااألميین  االعامم  من  االصعب  تخيیّ  كما  أأنهّھ  ةة؛  نصيیحة  بعكس  ذذلك  تبدوو  شاذذ ّ   أأيي ّ   لدررجة  أأنن ّ 
  عاالشعوبب  االمتنازز تحسيین  االنزااعاتت  بالغ  يیجابي  لالتصالل  في  يیبدوو  االدوورر  ااإلووة  باالمتناعع  عن  تباددلل  االحواارر.

     االنظر   يیُعادد   قلما   أأنهّھ   لدررجة   االوضوحح٬،   ااألساسس  نفسهھا.   يیفي  االفرضيیة   لماذذاا   هھھھذهه   االتوااصل  كّل ؟  فواائداالحمل
  .ةة  االنزااعع؟يي  ااالتصالل  إإلى  تخفيیف  حد ّ ظظرووفف  يیؤدد ّ   ووتحت  أأيي ّ 

  
     هھھھو   االفصل   االهھدفف  االرئيیس  لهھذاا   ااألجوبةمحاوولة     نع  توفيیر   هھھھذهه   االحاالتت٬،    .ااألسئلةمثل   في  معظم وونحن٬،

  هھھھي  ما:  بمعنى  االُمبَرززةة٬،  معوقاتهھ  هھھھي  ماوو  ااالتصالل  بهھيیستوج  مانستدلّل  على  ااإلجاباتت٬،    لدىى  إإمعاننا  االنظر  في  
  وومعيین  موقف ٍ   إإززااء  هھتوومتطلبا  إإسهھاماتهھ   بهھدفف    سنقومم.   وواالنزااعع٬،  ٬،   ااالتصالل   االمرّكب  بيین   االتفاعل   هھھھذاا فهھم

العالقة  بيین  كّل  وواالتفكيیر  ب  –سيیر  عمليیة  ااالتصاللحولل  نماذذجج    ةأأرربع–نماذذجج  فكريیة  لالتصالل    ةبعرضض  أأرربع
  االنما   من  هھھھذهه   ووااحٍد   االنزااعع.   أأنن  سذذجج  مع   االشفهھي  االتي  بإمكانهھا   بعض  حوااددثث  االتوااصل وفف  ندررسس  بإيیجازز

  سنبحث     كما   لحصولل  االنزااعع٬،   بتشّكل  مصدررااً   تخفيیف  االااالتصالل  وسع  كيیف  وولماذذاا   في  من  حدةة االنزااعاتت.
تت  ناتجة  عن  قاوناقش  بعض  االمعوقاتت  في  ااالتصالل  االتي  تالززمم  االّساعيین  إلحقاقق  االسالمم٬،  ووهھھھي  معاالختامم٬،  سن

  إإ   االتفهھّ    أنن ّ بددررااكنا   االهھدفف  االرئيیس  لالتصالل-م   االتواافق  -ووهھھھو   يیقتضي   يیوضحهھ  ضمنيیًا  ال   االذيي   االنحو   على ،٬
  تعريیف  بيیرسس.

  
  

  لالتصالل  فكريیة  نماذذجج  ةأأرربع
  

االمعنى  االذيي  نقصدهه  لدىى  ااستخداامم  تحديید    قبل  االبدء  بمناقشة  االتفاعل  االمرّكب  بيین  االنزااعع  ووااالتصالل٬،  من  االمهھم ّ 
  ف   ااألخيیر.   يیشك ّ مفهھواالمصطلح   ااالتصالل   محورر ً مم   هھھھام ً ل   اا   ا   مختلفةفي   االبيی  ؛حقولل   االخلويیةومثل علم  وو  ٬،لوجيیا

جيیا  (علم  ونثرووبولااإلووعلم  ااالجتماعع  وو  ٬،االهھندسة  االكهھربائيیةوو  ٬،علم  االلغاتتوو  ٬،علم  سلوكك  االحيیوااناتتوو  ٬،االحاسوبب
تستخدمم  مصطلح    فهھذهه  االحقولل  كلهھا  .علم  ااإلشاررااتت  وواالنظريیاتت  ااألددبيیةوو  ٬،االفلسفةووعلم  االوررااثة  وو  ٬،االبشريیاتت)
  الشكل  االخاصص  بهھا.  ووبااالتصالل   صبح  أأبحيیث  "قد  جرىى  ٬،  بالفعل  ااستخداامم  ااالتصالل  بأشكالل  ووسيیاقاتت  شتّى٬،
  ٬،  كما  عبّر  عن  ذذلك  عالم  ااالجتماعع  توماسس  الكمانن.ااألشيیاء  لكل  ااألشخاصص"  يیعني  كل ّ 

  
  إإذذ  تجريياالتصالل.  علقة  باالمت  وواالمداارركك  االفكريیة  ررااتتتصو ّ االمشتركة  لجميیع  هھھھي  فكرةة  فكرةة  نقل  االمعلوماتت  إإنّن  

نقلهھا  إإلى  جزء  آآخر  من  أأجزااء    ررسالة  يیتم ّ   جزء  معيین  من  نظامٍم  ما٬،  على  شكلصيیاغة  االمعلومة  االتي  تنشأ  في  
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  ذذااتهھ  االنظامم   نتيیجة   يیل.     جرييذلك٬،   آآخر.   موضع   إإلى   معيین   موضع   في   االكامنة   االمعلوماتت ووتتراابط  نسخ
  االمعلوماتت     االبشريي   ااالتصالل   يیُ  تشك ّ لفي   ما   باألفكارر  عرفف  باللغةل   ووب  ٬،االدااررجة   علميیة:   أأكثر االتمثيیالتت  لغٍة

  هھ  عمليیة  نقل  ااألفكارر  االتي  يیشملهھا  ذذهھھھن ٌ على  أأنّ    ٬،  بصوررتهھ  ااألكثر  بداائيیة٬،مكن  شرحح  ااالتصالل  االبشرييوويیاالعقليیة.  
رااء  تعبيیر  عن  ثاال  فيال  أأنهھ  يیفشل  إإ٬،  لبساططتهھ  على  االرغم  من  جاذذبيیة  هھھھذاا  االوصفوولكن  آآخر.    ووااحد  إإلى  ذذهھھھن ٍ 

نقل    يینطويي  على  أأكثر  بكثيیر  من  مجردد ّ   امشرووع ً بصفتهھ  لعمليیة  االتي  يیتوااصل  االبشر  بموجبهھا  ٬،  اا  ووحّدةة  ذذكاء
  أأووتوماتيیكي  للمعلوماتت.

  
  

  االشفرةة  فك ّ نموذذجج  االتشفيیر  وو
  

  وو   االتشفيیر   نموذذجج   االتصو ّ   فك ّ يیشّكل   كنقل  االشفرةة   ووصف  ااالتصالل   بموجبهھ   يیمكن   إإذذ   لالتصالل٬،   ددقة   ااألكثر رر
  ب  باالستعانةمعلوماتت     نظاممااووالرموزز.   من  ااإلشاررااتت  بتنظيیم  يیقومم  لرمز  هھھھو   لتتواافق  ووتتطابق  مع  مجموعة
     من  االمجموعة     االرموزز  نوعع  فيمعاني.   االرسم   يیتم   "  وواالتنظيیم  ووفق  منظومةااألبسط٬،   لكل  "ووااحدإإلى  ووااحد :

  سسإإشاررةة  ووااحدةة  ووووحيیدةة  فقط.  هھھھذاا  هھھھو  االحالل  في  شفرةة  مورر ِ   ثمةمعنى    إإشاررةة  معنى  ووااحد  ووووحيید  فقط٬،  وولكل ّ 
  االمثال .     االحرفف   تعني   نقطة   نقطة   نقطة   نقطة   االحرفف  Hمتوااليیة   ووفقط ،٬Hوواالعكس  بالعكس     إإلى  يیُ    ؛؛ شارر

  بالمتوااليیة  نقطة  نقطة  نقطة  نقطة٬،  ووفقط  بهھذهه  االمتوااليیة.  Hاالحرفف  
  

االشفرةة.  على  سبيیل  االمثالل٬،  تستخدمم  فك  يیرتكز  معظم  ااالتصالل  بيین  ااألجناسس  غيیر  االبشريیة  على  مبدأأ  االتشفيیر  وو
عندما  وواالنسورر  وواالثعابيین.    :مفترسيیهھا  ااألساسيیيینووجودد  ن  لإلشاررةة  إإلى  يی ْ ن  مميیزيی ْ ن  صوتيیيی ْ لفظااألفريیقيیة    ةةاالقردد

ااألفريیقيیة  على  نحو  عاجل  وومالئم٬،  بوااسطة  إإجرااء  فحص  ددقيیق    ةةجيیب  االقرددست٬،  تيیناالصوت  يینيیتم  تردديید  أأحد  هھھھذ
  تماما  كما  اللسماء  في  االحالة  ااألوولى٬،  ووفحص  ددقيیق  لإلعشابب  حولهھ تدلل  االمتوااليیة  نقطة    في  االحالة  ااألخرىى.

"صيیحة  االمفترسس  االجويي"  االتي  تطلقهھا  فإنّن  ٬،  Hلى  االحرفف  عنقطة  نقطة  نقطة  بموجب  شفرةة  مورريیس  دداائما  
  ال  لبس  فيیهھ.    ماإإلى  ووجودد  نسورر  مفترسة  ب  تشيیر  ااألفريیقيیة  ةةاالقردد

  
ترااضي  معيینةً  يیجريي  بموجبهھا  تضميین  مقترحح  ااف  االشفرةة  عمليیةً    فك ّ ررؤؤيیة  ااالتصالل  االبشريي  كتشفيیر  ووتفترضض  

  قترحح)مووااحد  مع  عناصر  اال  مععناصرهھھھا  بنسبة  ووااحد    تتطابقر  في  ررسالة  (يیتم  تحويیلهھ  إإلى  إإشاررةة  شفّ  يیُ  )  1(
  يیتم  ت2بوااسطة  االُمرِسل٬،  (  ووذذلك   إإلى  ٬3،  وو(عبر  قناةة  عبورر  إإلى  االمستلم  مريیر  االمقترحح) )  يیجريي  فك  االشفرةة

  متماثل   مجّردد     ااقترااحح   االشكل   ااألصليفي   ااالقترااحح   االمفترضضمع   بحسب ،٬     يیقومم  ف.   قد   االمثالل٬،   سبيیل على
  اال   ووبالتالي  نقل  االرسالةيیاالكتابب]  [م  عط ِ أأقترحح  [جونن]  [ماالمتحدثث  بصيیاغة   إإعط  االكتابب  إإلى    :ريي] "جونن٬،

  ططُ  ريي  ررجاء ً يیم   قد   من  االمفترضض  أأنن  يیفهھم  جونن  أأنهھ   االرسالة  وومعالجتهھا٬،   ااستالمم   بعد   إإعطاء  كتابب  ". لب  منهھ
  معيین  إإلى  شخص  ما  يیدعى  ميیريي.

  
ووسائل    جميیع  أأنن ّ في    ٬،االرسالة  االمستلمة  مع  تلك  االُمرسلةماثل  عدمم  تاالتي  يیمكن  أأنن  تسبب  ابب  سبااألأأحد  يیكمن  

.  كلما  ااززدداادد  عددد  نفسهھا  االرسالة  فيااالتصالل  تشمل  ددررجة  معيینة  من  االتشويیش  (كل  إإشاررةة  غيیر  مرغوبب  فيیهھا)  
  نسبةً       ااإلشاررااتت   كّم   ااإلشاررةةإإلى   (نسبة   -إإلى-االتشويیش   االرسالة   تشابهھ   ااززدداادد   تلك  االمرس َ االتشويیش)٬،   مع لة

  ااززدداالم ُ    ووبالتالي   االتشابيیستلمة؛   اال  هھادد   مبيین   ااألصلي.   لذلك   االمستلم   لقترحح   يیمكن   "تشويیش-إإلى-إإشاررةة"نسبة
  لهھا  إإلى  ررسالة  غامضة.تحو ّ أأنن  هه  معنى  االرسالة٬،  أأوو  تشو ّ   أأننمنخفضة  

  
بشكل  خاصص    مهھلًكاونن  أأثرهه  في  حلبة  االنزااعع  قد  يیك  نن ّ إإال  أأعلى  كافة  أأنوااعع  ااالتصالل٬،    ذذ ٍ ؤططبعا٬،  أأثر  م ُ تشويیش  لل

     االتي   االمعلوماتت   "تعبئة"   على   االرسالة   متلقي   يیجبر   ووألنهھ   االتشويیش.   للتوج ّ حّرفهھا   االشخصيیة  نظراا هھاتت
  يیكنّ     ما   غالبا   االتي   االمرج ّ االمعادديیة   فمن   االظرووفف٬،   هھھھذهه   مثل   االبعض  في   لبعضهھم   ااألططراافف   تؤدديي  هھا   أأنن ح

  .تقليیصهھأةة  إإلى  تفاقم  االنزااعع  بدال  من  عبّ  االمعلوماتت  االم ُ 
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ططرفف  ثالث  (أأوو  نقل  االرسائل  بوااسطة    عندما  يیحدثث  بر  على  ااالتصالل٬،  فك ّ   االتشويیشالل  على  كيیفيیة  تأثيیر  كمث
من  االمرّجح  كما  هھھھو  االحالل  في  لعبة  ااألططفالل  "االتليیفونن  االمكسورر"٬،  وومقابل  ااالتصالل  االمباشر.  ٬،  رراابع  أأوو  خامس)

االتشابهھ  بيینهھا  صبح  بحيیث  يی٬،  إإلى  تحريیفهھا  خرآآسالة  بشكل  متعاقب  من  شخص  إإلى  إإعاددةة  رروواايیة  االر ّ أأنن  تؤدديي  
  ضئيیالً     ااألصليیة   االرسالة     عند  ووبيین     تهھاإإلى  ووجهھووصولهھا   بعض  االحاالتت  االنهھائيیة.   في   مناقشة  تُ  ال ستحسن
  في  أأجوااء     يیكونن  من  االمفيیدموااضيیع  حساسة   ووقد   االفهھم. في  االحاالتت  االتي  يیُحتمل  فيیهھا    تسمح  بحدووثث  سوء

ددةة  إإعاددةة  صيیاغة  االفكرةة  ذذااتهھا  بأشكالل  متعد ّ فرغم  أأنّن  .  راارًرااإإعاددةة  إإررسالل  االرسالة  مراارًراا  ووتكووقوعع  سوء  تفاهھھھم٬،  
  ااحتماالتت  فهھمهھا  بشكل  صحيیح.من  نهھا  ستزيید  إإال  أأال  تضمن  االمواافقة  عليیهھا٬،  

  
  دد ْ إإذذاا  كانن  ااألمر  غيیر  ممكن٬،  زز ِ وو  .منخفضة  "تشويیش-إإلى-إإشاررةة"نسبة    ذذااتتتجنب  ووسائل  ااالتصالل  :  1االمبدأأ  

  ددةة.  اغة  االفكرةة  ذذااتهھا  بأشكالل  متعد ّ بوااسطة  إإعاددةة  صيیترسالل  ووااإلعاددةة  ااالس  من
  
  اال   ااالتصاللتشويیش   على   االتأثيیر   بإمكانهھ   االذيي   االوحيید   االعامل   االمرس َ ف  ؛ليیس   االرسائل   تكونن   عندما لة  حتى

     يیختلف  االمتطابقةوواالوااررددةة   أأنن   االمحتمل   فمن   ذذلك  ااألصلي ّ   االُمستعاددقترحح  م٬،   يیستخدمم  عن   أأنن   االممكن   فمن .
  ررموزز ً    ددقيیقةااختال  تحويي  اااالمتحدثث  وواالمستمع   يیؤدد ّ   ٬،فاتت   قد   االذيي   سوء ٍ ااألمر   إإلى   سبيیل    يي   على   االفهھم. في

  تدلل ّ    ما   غالبا   االمتحد ّ   االمثالل٬،   يیختاررهھھھا   االمفرددااتت  االتي     ووجهھةثث  على     إإززااءنظرهه   االمتدااوولل. في  وواالموضوعع
-ة٬،  أأمريیكيیااء٬،  سوددةاامرأأةة٬،  سيیدةة٬،  ززنجيی"ووااحد  من  االمصطلحاتت  االمتشابهھة  االتاليیة  أليّي    يیمكنموااقف  معيیّنة٬،  

إإلى  شخص  بعيینهھ٬،  ثث  لإلشاررةة  أأوو  االتحد ّ   اكونن  كافيیً  أأنن  يی  "ااحتيیاجاتت  خاصةذذااتت  ٬،  ةة٬،  عاجزة٬،  معاقةة٬،  ُمقعدةأأفريیقيی
رر  معيیّن  للشخص  االمشارر  إإليیهھ٬،  كجزء  من  إإيیديیولوجيیة  تصو ّ باالمصطلحاتت    ههكل  من  هھھھذ  قد  يیقترنن  مع  ذذلكوولكن  

  ااأليیديیولوجيیاتت  أأوو  االقيیم  مشتركة   تكن  هھھھذهه   لم   إإذذاا   أأوو  مجموعة  موااقف  ووقيیم.   للطرفيین  مركبة   يیتمف٬،   عندهھھھا  قد
 خطوةة  عداائيیة.على  أأنهھ  تفسيیر  ااختيیارر  االمصطلح  

  االباررددةة٬،ف   االحربب   ذذررووةة   ترجم  جرتت  مثال٬،  في   االسوفيیة   االوززررااء   ررئيیس   بهھ   أأددلى   مرتجل   نيیكيیتا  يیتعليیق تي
االتعليیق    ووفقا  لعالم  االلغة  أأالنن  كك.  ميیلبي٬،  فإنن ّ وو"سوفف  نقومم  بدفنك".  بالكلماتت:  خرووشوفف  لدبلوماسي  بريیطاني  

عاددةة  عن  االتنافس  بيین  االشيیوعيیة  وواالرأأسماليیة  هھھھو  باألساسس  صيیاغة  م ُ   هھلذيي  أأددلى  بهھ  خرووشوفف  في  سيیاقق  حديیثاا
     لغة   ااستعمالل   من(مع   فائض  كبيیر   للشيیوعيیة.  اال  ذذااتت   االتارريیخيیة   االحتميیة   مارركس  حولل   إلددعاء ضوضائيیة)

ترجمة  أأخرىى    نن ّ ال  أأإإترجمة  حرفيیة  مقبولة  لكلماتت  خرووشوفف٬،  هھھھي  "سوفف  نقومم  بدفنكم"  أأنّن  على  االرغم  من  وو
مع  الستخالصص  مثل  هھھھذاا  اايیتالءمم  "سنكونن  حاضريین  في  جناززتكم".    :ة  وورربما  أأكثر  مالئمة  للسيیاقق  هھھھيددقال  تقل  

االشيیوعيیة  لم  تكن  بحاجة  للذهھھھابب  إإلى    نن ّ عندما  قالل  إإتعليیق  آآخر  أأددلى  بهھ  خرووشوفف  في  ووقت  الحق  للمحاددثة  
ووقد  كانن  االتفسيیر  االشائع  لـ  "سوفف  مطافف  بتدميیر  نفسهھا.  في  نهھايیة  االهھھھذهه  ستقومم    االحربب  لتدميیر  االرأأسماليیة  ألنن ّ 

     بدفنك"   نقومم   االواليیاتت  االمتحدةة   في   "بـ   االسوفيیتي٬،   ااالتحادد   إإلى   تعودد   االواليیاتت  االمتحدةة٬،  أأ"نحن"   تعني نتم"
     تشيیر  إإلى  ااإلباددةة.   وو"ددفن"   االعباررةة   أأوولئك  االذيین  يیروونن  االشيیوعيیة  ووقد  أأضحت  هھھھذهه   للكثيیريین٬،  خاصة بالنسبة

من  ططرفف  ااالتحادد  االسوفيیتي  تجاهه  االواليیاتت    االحاقدةة  وواالُمبيیّتةاا  على  االنواايیا  مهھلك٬،  ددليیال  ظظاهھھھر ً   مذهھھھبعلى  أأنهھا  
  االمتحدةة.

خلال  جديیا  في  ررؤؤيیة  االتشفيیر  ووفّك  االشفرةة  لطبيیعة    االصحيیحة  ريیحاتت  خرووشوففتصبرزز  االجدلل  حولل  ترجمة  يیُ  
  ٬،  فهھي  ليیست  كذلك  في  نوااححٍ  شفرةة  عن:  على  االرغم  من  كونن  االلغة  في  بعض  جواانبهھا  عباررةة  التصالل  االبشريي ّ اا

بالمقداارر    ا"سوفف  نقومم  بدفنكم"  قد  تفيید  إإلى  إإددعاءيین  "صحيیحيین"  مختلفيین  جذرريیً  مثل  ملة  ج  حقيیقة  أأنن ّ فأأخرىى.  
  تطابقاالبشر  ال  يیستخدمونن  االلغة  على  أأنهھا  مجردد  مجموعة  من  ااإلشاررااتت    أأنن ّ   ٬،  تُبرزز  هھذذاات  ووفي  االوقت  نفسهھ

  مجموعة  من  االمعاني.
  
  

  دنموذذجج  االقصد  االمتعم ّ 
  ووااقعة  خرووشوفف     سببتبيیّن   مال  بشكل  ددررااماتيیكّي   االتشفيیر  ووءعدمم   عمليیة   لتوصيیف  ااالتصالل  االش ّ   فك ّ مة فرةة

  يیجر ِ    لم   االمحد ّ   أأيي ّ   االبشريي.   االكلماتت   حولل   االمترجمونن  جدلل   يیختلف   ال   كما   خرووشوفف٬،   بهھا   تلفظ   االتي ددةة
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ؤاالل  زيیة.  مثارر  االخالفف  هھھھو  االس ّ االرووسيیة  إإلى  االلغة  ااالنجليیهھھھذهه  االجملة  من  االلغة  ترجمة  كيیفيیة  لونن  حولل  االمؤهھھھّ  
  ؟حقًا  من  ووررااء  جملتهھد  خرووشوفف  قص ّ تااألكثر  تعقيیداا:  ماذذاا  

  
معاني  االرسائل    أنن ّ ب  ٬،  يیقضياالشفرةة  فكاالتشفيیر  وواالرأأيي  االكامن  في  جوهھھھر  ااالتصالل  االضمنّي  بموجب  فرضيیة  

مع  ذذلك٬،  من  هھھھا.  شفرةة  االرسالة  يیعاددلل  تحديید  معنا  مشفر  ووفك ّ   ىاالمعن  ؛  أأيي  أأنن ّ ددةة  بوااسطة  عناصرهھھھاتكونن  محد ّ 
االذيي  يیطلقهھ    "يياالمفترسس  االجو ّ "عكس  ندااء    االسهھل  إإثباتت  أأنّن  االحالل  ليیست  في  االكثيیر  من  ااألحيیانن  كذلك.  فعلى

مختلفة  حمل  معانَي  أأنن  ت  تصالل  االبشريي ّ ثابتًا٬،  يیمكن  للرسالة  نفسهھا  في  ااالى  االقردد  ااألفريیقي٬،  وواالذيي  يیحمل  معنً  
  جملة  سالة  ووبيین  معناهھھھا  االمقصودد.للر ّ   بيین  االمعنى  االحرفي ّ   م  االتميیيیزاالحقيیقة  تحتّ    ههمع  ااختالفف  االظرووفف٬،  ووهھھھذ

     تعرفف  ما   االحرفي  هھھھاالّساعة"هھھھل   بمعناهھھھا   االم ُ   ي؟"   يیعرفهھ   ما   تُ  خاططَ  سؤاالل  حولل   ما   عاددةة   وولكن   هھھھذهه  ب٬، فهھم
     على  االرغم  من  كونن  االتركيیبة  االنحويیة  ااستفهھاميیة٬،  وواالعباررةة  على  أأنهھا  ططلب.   تُ  إإال  أأنهھا   ما فهھم  على  أأنهھا  عاددةة

ال  تحمل  كل  االجمل  االتي  ".  مع  ذذلك٬،  ساعة"قل  لي  ما  اال  :ة؛  فمن  االممكن  إإعاددةة  صيیاغتهھا  على  شاكلةجملة  أأمريی
"؟  ++Cمن  االمتوقع  أأنن  يیتم  فهھم  االجملة  "هھھھل  تعرفف  فاالطلب.  شيیئًا  ما"  معنى  هھھھل  تعرفف  على  شاكلة  "غغ  اصتُ  

  .ُمَحوسبةاإللمامم  بلغة  االبرمجة  االب  يیتعلقسؤاالل  على  أأنهھا  
ما  يینويي  االمتحدثث  لهھذهه    بمعرفةاالكلماتت  االمستخدمة٬،    بمعرفةليیس  وواالنواايیا  االتوااصليیة  فهھم  من  إإددررااكك  يیتكّونن  اال

لدىى  لنواايیا  االتوااصليیة  لاالكلماتت  أأنن  تعني.  يیلقى  نموذذجج  االقصد  االمتعمد  االضوء  على  خطر  سوء  فهھم  االمشارركيین  
  بعضهھم  االبعض.

  
  لهھ.ااقوررااء  أأمن  ووااآلخر    ففاالطر  ههفهھم  االمعني  االذيي  يیقصدت  أأنن  صغاءعند  ااإلحاوولل  :  2االمبدأأ  
نهھا  تعني  ما  ااخترتت  إلالتصالل  ("عندما  ااستخدمم  كلمة  ما٬،  ف  "مبتيمبتي  دد َ هھھھَ  "سمى  أأسلوبب  ااألسلوبب  االم ُ يیشكل  

  أأنن  تعنيیهھ     تال  أأكثر  ووال  أأقل")  صيیغة    –فقطلهھا ٬،  على  االمتحاوورريین  في  حاالتت  ااألمر  في  ووااقعفنذرر  بالكاررثة.
  .  "هھھھمبتي  ددمبتي"االنزااعع  اافترااضض  عكس  ما  تنصح  بهھ  مأثوررةة  

  
  صيیاغة  ررسالة  معيینة٬،  خذ  بعيین  ااالعتبارر  ما  قد  يیفهھمهھ  االمستمع  من  كالمك.  :  عند3االمبدأأ  

  ااستهھل ّ ف   االتارريیخيیة    لو   االحتميیة   حولل   مارركس   ااددعاء   إإلى   بتلميیح   بدفنكم"   نقومم   "سوفف   عباررتهھ خرووتشوفف
  .  ةةللشيیوعيیة٬،  لما  كانن  من  االمرجح  أأنن  تقومم  هھھھذهه  االعباررةة  بإشعالل  لهھيیب  االحربب  االبارردد

  
االذيي  يیتالءمم  فسروونن  االكالمم  بالشكل  ااألشخاصص  يی  ألنن ّ   اا  بشكل  خاصص ّ لنزااعع٬،  يیكونن  سوء  االفهھم  وواارردد ً في  حاالتت  اا

  قبل  أأ )  أأنهھ  قد  يیتم  تفسيیر  االرسالة  نفسهھا  ("أأنا  1946ثر  من  نصف  قرنن٬،  برهھھھن  سولمونن  آآشش  (كمع  موااقفهھم.
  أأنن ّ      ااعتقد   ووهھھھو   جيید٬،   شيء   هھھھو   ووااآلخر٬،   االحيین   بيین   صغيیراا٬ً،   تمرددااً   االأأمر   االعالم   في   كأهھھھميیة  مهھم سيیاسي

  على     ااعتمادداا   بشكل  مختلف  تماما   االطبيیعي") إإلى  فالدديیميیر  ليینيین  أأوو  إإلى    :نسبهھا  جهھةاالعوااصف  في  عالمنا
     االحقيیقي).   (مؤلفهھا   جيیفرسونن   توماسس   كما   ووقد   ططريیقة.   من   بأكثر   تمردد   كلمة   تفسيیر   يیمكن معرفة  شكلت

  ٬،  ووبالتالي  بالمعنى  االمقصودد  للرسالة.لمةاالمؤلف  عامال  هھھھاما  في  كيیفيیة  تفسيیرهھھھم  لهھذهه  االكجيیبيین  لهھويیة  االم
  

٬،  كما  يیتبيین  من  الغاتت  مختلفة  لالتصالل  فيیما  بيینهھتستخدمم  ااألططراافف  االمتناززعة  ندما  قد  تزدداادد  االمشكلة  تعقيیًداا  ع
ترجمة  عباررةة  قيیلت  باللغة  االرووسيیة  بشكل  .  فقد  قامم  االمترجم  باالسابقة  االضجة  االتي  أأثاررتهھا  مالحظة  خرووشوفف

إإذذ  أأنهھ    للغةجاززيیاً.  ااستخداامم  االمجازز  هھھھو  من  االميیزااتت  االمتعاررفف  عليیهھا  ن  هھھھذهه  االعباررةة  محرفي  بيینما  كانن  االقصد  م
  وولكنيی   متألقة  وومختلفة٬،   االرسائل  بطريیقة   على  صيیاغة   يیشضيیف  االكثيیر  إإلى  قدررتنا مشكلة    ٬،ما  إإلى  حدٍّ    ٬،ّكلهھ

     فالللمترجم.   يیتطلباالفهھم   مجاززيي   مصطلح   ااستخداامم   من   االمقصودد   للمعنى   ااألوولصحيیح   بالدررجة في  وو  ى٬،٬،
  االحاالتت   ثقافيیة  ٬،معظم   االتقنيیةااووليیس    ٬،معرفة   رروونالد  فقط  لتمكن  من  االلغة   االتحديي  االذيي  ططرحهھ   أأهھھھميیة   فهھم .

  بريیجيینيیف   االسوفيیيیتي  ليیونيید   ااصنع  لي  يیومي"  ٬،رريیغانن  على  ررئيیس  االوززررااء تقديیر    يیتطلب  على  أأقل ّ   ٬،"هھھھيیا٬،
االعباررةة  منهھ.  قد  تكونن  هھھھناكك  حاجة  إإلى    يي  أأخذتتذيیستووودد٬،  االإإمن  بطولة  كليینت    "هھھھارريي  االقذرر"ددرراايیة  ما  بفيیلم  

     من  بذلل  االجهھودد  جهھد   وولكن  ال  بّد   االصريیح  للمتحدثث٬،   االقصد   لفهھم   معيیّن   ااألططراافف  أأنن  يیفهھم  معرفّي   أأرراادد إإذذاا
  غيیابب  مثل  هھھھذاا  االجهھد٬،  يیمكن  أأنن  يیتعرقل  ااالتصالل  في  دداائرةة  من  سوء  االفهھم  وواالتكذيیب:حالل    يأأحدهھھھم  ااآلخر.  ف
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  كذاا.:  لكنك  قلت  1االطرفف  
  هھھھذاا.:  نعم٬،  لكنهھ  كانن  ووااضحا  أأنني  كنت  أأعني  2االطرفف  
  كذاا.نك  لم  تكن  تعني  أأ:  حسنا٬،  كيیف  علي  أأنن  أأعرفف  1االطرفف  

  
فهھم  بعضنا  االبعض  بشكل    االمعنى  االمقصودد  للكالمم٬،  فإنّن  قدررتنا  علىرفي  ووحاالمعنى  االبيین  لعالقة  مروونة  اال  نظرااً  
  ووالفت  جيید   جديیر   أأمر   هھھھي   حرفيی.   تُفهھم   أأنن   لهھا   نقصد   ال   االتي   االشائعة  فاألقواالل   االميیزااتت   ضمن   من   هھھھي اً

  ووع   ٬،بعض  أأشكالل  االمجازز  لالستعمالل  غيیر  االحرفي  شيیوعع  ووتأصللى  االرغم  من  الستخدااماتت  االلغة  االيیوميیة.
  أأنن ّ ل   مبالغة)  دررجة   مجازز٬،   (تهھكم٬،   لوصفهھا   أأسماء   أأنن ّ هھھھناكك   إإال   االعادديیة    كل ّ   ٬،   باألمثلة   مليیئة   يیوميیة محاددثة

ننا  ندرركك  ما  أأننا  نفهھم  ما  يیقولهھ  ااآلخروونن٬،  فنحن  ندعي  ضمنيیاً  إإ  ااألخرىى  الستعماالتت  غيیر  حرفيیة.  عندما  نقولل
.  فقط  منهھ  امعيینً    اازء ً جاالمقصودد٬،  لكنهھ  يیشكل  على  فهھم  االمعنى  االمعنى  االمشفّر  للكالمم  يیساهھھھم  يیريیدوونن  لنا  أأنن  نفهھم.  

ل  ب  على  سبيیل  االمثالل  بتفسيیر  عباررةة  ساخرةة  بشكاالمخاطط َ   ممبيین  االحيین  ووااآلخر٬،  يیحصل  سوء  تفاهھھھم  (عندما  يیقووو
  عاددةةووفي  اال٬،  وولكن  في  أأغلب  ااألووقاتت٬،  نحن  نفهھم  ااألقواالل  االتي  ال  تحمل  معنى  حرفيیا  بشكل  صحيیح٬،  )رفيح

  بالمعاني     في  معظم  ااألخرىى  ددوونن  أأنن  نكونن  على  ددرراايیة   االعباررااتت  في  سيیاقق  آآخر.   مثل  هھھھذهه   تحملهھا االتي  قد
  االمتحدثث  وواالمخاططَ     بيین   مشتركة   معرفة   بوجودد   ااألمر   يیتعلق   االحاالتت٬،   ووجودد   أأوو   كما  ب٬،   مشتركة٬، أأررضيیة

  لعديید  من  ااألحيیانن.يیطلق  عليیهھا  في  اا
  

معرفة  االلغة  االتي  يیتحدثونن  بهھا.    ٬،لتي  يیعتمد  عليیهھا  االمتحاوورروونن  لتوفيیر  ااألررضيیة  االمشتركةر  اامن  أأهھھھم  االعناص
  ف   من  االسائحيین  االمرتبكيین٬،   للعديید   تبيیّن   ووكما   االتي  تشّكل  إلكن٬،   االمشتركة   ال  بأسس  فيیهھ  من  ااألررضيیة نن  قسماً

  ااألساسس  ال   االلغة   يیُ  ستعمالل   االمشتركة.   االثقافيیة   من  نسيیج  مرّكب  للمعرفة   فمن  ستّمد   االمعرفة٬، بقى  يیددوونن  هھھھذهه
٬،  أأوو  رربما  أأسوأأ  من  ذذلك٬،  يیتم  تفسيیرهه  بشكل  غيیر  صحيیح.  تكتسب  هھھھذهه  االنقطة  أأهھھھميیة  ااالعديید  من  االمقوالتت  مبهھم ً 

     وو  عندخاصة   في  حاالتت  االنزااعع٬،   االلغة   ااااستعمالل   هھھھذاا   يینبع   بالذااتت  عندما   لنزااعع   االنواايیا  تخاانتيیجة الفاتت  في
  االناجمة  عن  نقص  االمعرفة  االمشتركة  لدىى  .  اتتااألهھھھداافف  ووااأليیديیولوجيیوو   يیتضررر  ااالتصالل  بحجم  االهھوةة عندهھھھا

إإلى  حد  بعيید  على  تفسيیر  االكالمم  إإلى  أأحد  نوااقص  ااالعتمادد  لدىى  فهھم  ااألررضيیة  االمشتركة  االطرفيین.  ووتشيیر  أأهھھھميیة  
  لالتصالل:   االمتعّمد   اا  االتفسيیر   يیستطيیع   ال   هھھھذاا  لُمخاطط َ إإذذ   كانن   إإذذاا   ما   ررسالة   تعنيیهھ   االذيي ب  ااستخالصص  االمعنى

تختلف    ررضيیة  االمشتركة  لمتحدثث  معيینألاا  نن ّ أأبما  وواالمعنى  خاررجج  نطاقق  االمعرفة  االمشتركة.  عالووةة  على  ذذلك٬،  
هه  باألقواالل  االتي  يیعتقد  موجب  االشخص  االُمخاططب  (أأيي  أأنهھ  يیختلف  من  ُمخاططب  إإلى  آآخر)٬،  على  االمتحدثث  االتفو ّ ب

  ٬،  ال  غيیر.على  فهھمهھا  قاددرر  أأنن  االُمخاططب
  

بيین  بطبيیعة  االحالل٬،  جعل  اانجازز  هھھھذاا  االموضوعع  أأكثر  سهھولة  أأوو  أأكثر  صعوبة.  فبوسع  االمخاططَ  بوسع  االمشارركيین٬،  
لمتحدثيین  االتعبيیر  عن  يیمكن  ل  كما٬،  االصريیحاالقصد  االضمني    ٬،  باتجاههمن  كلماتت  االمتحدثث  االنظر  إإلى  ما  هھھھو  أأبعد

يیتطلب٬،  بطبيیعة  االحالل٬،  أأنن  يیستطيیع  كل    هھھھذااطلوبب  إإلى  االمخاططب.  أأنفسهھم  بطرقق  تؤدديي  إإلى  توصيیل  االتفسيیر  االم
  ن  ااآلخر.أأعيیشخص  ررؤؤيیة  االعالم  من  خاللل  

  
  حديیث"ووجهھة  نظر  اال"نموذذجج  

  
  اال"تفترضض     نظر     أأنن ّ   حديیث"ووجهھة   موااقع   من   االعالم   ووررقابةااألشخاصص  يیدرركونن   أأنن ّ   أأفضليیة   ووبما   مختلفة٬،

  إإلى  حد ّ    تعتمد   كل  فردد   االرقابة  تجربة   االرسائل  مع  أأخذ    معيین  على  موقع   يیجب  صيیاغة   بهھا٬،   أأوو االخاصص  بهھ
     ووقد   بعيین  ااالعتبارر.   االنظر  هھھھذهه   أأووجز  ووجهھة   االفكرةة   "على  االنحو  االرااحل  ررووجيیر  برااوونن  هھھھذهه يیتطلب  االتالي:

     االتشفيیر   االناجح   االمستمعتخيیّل   نظر   ووااقعي ّ   ووجهھة   (بشكل "1965     صفحة ،٬242     ذذلك٬،   مع   عن  ). ووفضال
  االعامة  حولل  أأخذ  ووجهھة  نظر  اا   اللمستمع  بعيین  اااالنصيیحة االمبدأأ  تطبيیق  من  غيیر  االوااضح  كيیف  يیمكن  عتبارر٬،

صيیاغة  االرسائل  بحيیث  تتواافق  مع  قدررةة  االمخاططب  على    ٬،  أأيي  ووجوبباالمستمعيین  االذيي  عاددةة  ما  يیُعّرفف  ببلوررةة
االهھوةة  بيین  ااززددااددتت  رر  ووجهھة  نظر  ااآلخريین  بصوررةة  ددقيیقة؛  ووكلما  فهھمهھا.  في  أأفضل  االظرووفف٬،  من  االصعب  تصو ّ 
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  ر٬،  ااززددااددتت  صعوبة  هھھھذهه  االمهھمة.االشخص  ووبيین  ااآلخ
  

     االقرااءةة   تكونن   ما   االمشتركة  االخاططئة؟؟عاددةة   غيیابهھا.  في  حاالتت  االنزااعع٬،  لألررضيیة   من  مجردد   إإشكاليیة   أأكثر
  اال   ااالفترااضاتت   بهھذاا   االوونعني   االمتخاططئة   يیضعهھا   حتي   االمعرووفف  أأنن ّ حاوورروونن   من   شركاؤؤهھھھم.   يیعرفهھ   ما   ولل

  وويیعرفونهھ  هھھھمعاددةة  ما  تميیل  باتجاهه  ما  يیعتقدوونهھ    ٬،هه  ااآلخرووننرريیؤمن  بهھ  أأوو  يیقد ّ ووتقديیرااتت  االبشر  حولل  ما  يیعرفهھ  
خاصة  في  حالل  متوفّرةة٬،  نة  قد  يیتطلب  معرفة  غيیر  عيیّ  فهھم  االمعنى  االمقصودد  من  مقولة  م ُ   نن ّ إأأنفسهھم.  نتيیجة  ذذلك٬،  ف

  االمعنيیّ     لألططراافف   االثقافيیة   االموااقع   بيین   ووااضح   ااختالفف   ببالل  ووجودد   ليیخطر   يیكن   لم   ااألحواالل٬،   جميیع   في ة.
يیتم  تفسيیر  مالحظتهھ  االتي  لم  تلَق  ااستقباال  حسنا٬،  عبر  سيیاقق  مثل  نيیكيیتا  خرووتشوفف  أأنن  ى  االنخاعع  حت  مارركسي ّ 

  عقيیدةة  االحتميیة  االتارريیخيیة  للمارركسيیة.مختلف  عن  
  

.  ااألوولل٬،  حجم  ااالختالفف  في  ووجهھاتت  ععشائعة  في  حاالتت  االنزاا  االخاططئةنن  لكونن  مثل  هھھھذهه  االقرااءااتت  اهھھھناكك  سبب
فقد  يیكونن  من  االصعب  ا  للنزااعع.  اا  هھھھام ً ذذااتهھ  مصدرر ً   تالؤؤمم  معهھا  قد  يیكونن  بحد ّ االنظر  االتي  يیجب  على  االمتحاوورريین  اال

  االنقاشش  مثل  إإددااررةة  نقاشش  حولل  ااإلجهھاضض  إإذذاا  لم  يیرتكز    ٬،لإلجهھاضضاالمعاررضض    االمتحّمس  لناشطاا  على   فيهھھھذاا
على  مثل    ةةاالرسائل  االمرتكزلن  يیكونن  بوسع  من  أأنوااعع  االقتل؛  وولكن    اإلجهھاضض  نوع ً نقطة  اانطالقق  ترىى  في  اا

  ةة  االنزااعع.د  لإلجهھاضض٬،  تخفيیف  حد ّ هھة  إإلى  نظيیرهه  االناشط  االمؤيیّ  الفترااضض  وواالموج ّ هھھھذاا  اا
  

  يیؤدد ّ   :اثانيیً     ما   إإلى  عاددةة   االميیل   تعميیق   ووبالتالي   االمشارركيین٬،   بيین   االملحوظظة   االفرووقاتت   إإبراازز   إإلى   االنزااعع يي
  االبشر  في     تعكس  االلغة  االتي  يیستخدمهھا   مثلتصنيیفهھم  كأعضاء  في  مجموعاتت  ددااخليیة  وومجموعاتت  خاررجيیة.

ز  عباررةة  االتحيیّ    اهھھھمؤؤسيیميین  ووززمالووذهه  االفرووقاتت.  أأحد  االمظاهھھھر  على  ذذلك  ما  أأططلق  عليیهھ  ماسس  هھھھذهه  االظرووفف  هھھھ
).  يیمكن  ووصف  1989؛  ماسس٬،  سالفي٬،  أأرركورريي  ووسيیميین٬،  1992سس  ووأأرركورريي٬،  ام(االلغويي  بيین  االمجموعاتت  

  بيی ْ      تفاووتةبدررجاتت  م  شخصيیة  -نكل  خطوةة   قد  يیفمن  االعموميیة.   :ااقب  االمالحظةاالمرعطي  على  سبيیل  االمثالل٬،
عيین"٬،  في  ااإلشاررةة  إإلى  االحدثث  "جونن  هھھھو  شخص  م ُ   :"جونن  ساعد  مارريي"٬،  أأوو  :"جونن  حمل  حقيیبة  مارريي"٬،  أأوو

  ااألشخاصص  بوصف  تصرفاتت  أأعضاء     لدىى  قيیامم   من  نتائج  ااألبحاثث  االرااسخة  ووجودد  ااختالفاتت  منهھجيیة نفسهھ.
ما  يیتم  ووصف  تصرفاتت    لدىى  ووصف  حدثث  سلبي  متكافئ٬،  عاددةة  .االمجموعة  أأوو  أأعضاء  خاررجج  االمجموعةددااخل  

من  االتجريید٬،  بيینما  يیتم  ووصف  تصرفاتت  عضو  االمجموعة  بشكل    أأعضاء  من  خاررجج  االمجموعة  بمستوىى  عالل ٍ 
عاددةة  ما  يیتم  ووصف  حدثث  اايیجابي  ف  ٬،فاتت  ااإليیجابيیةبالتصر ّ عندما  يیتعلق  ااألمر  أأكثر  .  يینعكس  هھھھذاا  االنمط    ملموسس

  يیتعلق  ااألمر  بأعضاء  من  خاررجج  اا   عندما   تعلق  ااألمر  متكافئ  كوااقعة  مميیزةة لمجموعة  ووبطريیقة  تجريیديیة  إإذذاا
  بأعضاء  من  ددااخل  االمجموعة.

  
٬،  إإذذ  عاددةة  ما  يیتم  ووصف  أأمامم  االنقد  االقواالب  االنمطيیة  تحصيین  يز  االلغويي  بيین  االمجموعاتت  هھھھإإحدىى  عوااقب  االتحيیّ  

     االنمطي   االقالب   مع   االمتواافق   يیتم  االاالسلوكك   بيینما   عداائي")٬،   ("سميیث   عامة   كميیزةة   االمجموعة   خاررجج سلبي
  ااإلسعافف  ووصف     قدمم   ("سميیث   جداا   عباررااتت  محدددةة   باستعمالل   االنمطي   االقالب   مع   يیتواافق   ال   االذيي االسلوكك

يي  إإلى  ززيیاددةة  تعقيید  عمليیة  تت  االنزااعع  تؤدد ّ الللقواالب  االنمطيیة  في  حا  االباررززةةااألوولي  لمصابي  االحاددثث").  ااألهھھھميیة  
  يیة  ااالتصالل.كما  ووصفهھا  برااوونن٬،  ووبالتالي  إإضعافف  فاعل  ٬،"االتخيیل  االوااقعي  لوجهھة  نظر  االمستمع"

  
  عند  االكالمم٬،  خذ  بعيین  ااالعتبارر  ووجهھة  نظر  االمستمع.  :4االمبدأأ  

ما٬،  على  رفقهھا  االمستمع  بجملة  االتركيیباتت  االمحتملة  االتي  قد  يیتوقع  تماما  كما  على  االمتحدثث  بذلل  كافة  االجهھودد  ل
في    غم  من  أأننا  نردد ّ على  االروواا  من  االدقة  تجاهه  االتركيیباتت  االبديیلة  االتي  قد  تعنيیهھا  جملة  ما.  قدرر ً   ييأأنن  يیبد  االمستمع
  اا  ما  يیكونن  كذلك.ناددرر ً إإال  أأنّن  ااألمر  معنى  ووااحد  فقط٬،    ذذااعلى  ما  يیقولهھ  ااآلخروونن  كما  لو  كانن    االعاددةة

  
  ٬،  عبرعلى  ااالتصاللبالحساسيیة  االمرجّوةة    االتعامل  مع  هھھھذاا  االمبدأأ  ؤثر  فيیهھا  عدمميیتوضيیح  االطريیقة  االتي  قد    نايیمكن
  طط  فيیهھ  االمدعي  االاالخالفف  ااألخيیر  االذيي  تورر ّ مثالل     دداايیفيید  هھھھواارردد٬،  عندما   لوااشنطن  االعاصمة٬، كلمة    ااستخدممعامم

"niggardly  "  من  ااألمريیكيیيین  ااألفاررقة٬،  لم    اكالهھھھموواالمساعديین٬،  لكن  ثنيین  من  مساعديیهھ.  ااخاللل  محاددثة  مع
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     على  أأنهھا   ووفهھماهھھھا   "بخيیل"٬،   لكلمة   االمرااددفة   االغامضة   االكلمة   بمعنى  هھھھذهه   على  ددرراايیة مرااددفاتت    ىىحدإإيیكونا
االضجة  االتي  تلت  ذذلك  تراابط  بيین  ااشتقاقاتت  االكلمتيین.  على  االرغم  من  عدمم  ووجودد  االمشابهھ٬،  االنعت  االعنصريي  

  ااألصل   قفقاززيي   وولكن ّ   ٬،(هھھھواارردد٬،   ااستقالتهھ   أأع  قدمم   وويیليیامز   اانطوني   أأدد ّ   ههدداررئيیس  االبلديیة   منصبهھ)   إإلى  إإلى تت
  أأنن ّ    من   االرغم   فعلى   االسيیاسي.   للطيیف   االمختلفة   ااألقطابب   إإلى   االمنتميین   االنشطاء   ااستخدمم  هھھھواا  ااستقطابب رردد

للجميیع.    هھا  ووااضح ٌ من  االناحيیة  االلغويیة  إإال  أأنهھ  أأخطأ  حيین  اافترضض  أأنّن  معنى  االكلمة  االتي  ااستخدم  اددقيیقً    امصطلح ً 
  يیبدوو  ووااضح ً ااسترجاعيیةنظرةة  ووفي   ،٬     للكلماتت  لم  يیكن  حكيیم ً   نن ّ أأا   اانتشارر  هھھھف  ؛اااختيیاررهه   االكلمة  عدمم أأددىى  إإلى  ذهه

  ب   معقولل   ااحتمالل   يیعرفونن  ااجزء ً   أنن ّ نشوء   ال   االبشر   من    من   تعتبر   أأخرىى   لكلمة   مشابهھة   أأنهھا   ووبما معناهھھھا؛
فهھم.  على  االمخاططب  أأنن  يیحاوولل  ررؤؤيیة  كالمهھ  من  ووجهھة  نظر  االسوء    وقوععااحتمالل  كبيیر  ل  ثمةماتت٬،  كانن  االمحر ّ 

  خاصة  في  االحاالتت  االتي  قد  تكونن  فيیهھا  االتفسيیرااتت  االتي  قد  يیستنتجهھا  االمخاططب  منطقيیة.  ٬،االمستمع
  

ا  نبع  مم ّ يی  ٬،وااجهھتهھا  عند  أأخذ  ووجهھاتت  االنظر  بعيین  ااالعتبارر  في  حاالتت  االنزااععأأحد  االتعقيیدااتت  االجديیة  االتي  تتم  م
وصل  ررسائل  مختلفة  إإلى  مستمعيین  صاغغ  ااالتصالل  بحيیث  يیُ  يیُ  من  االشائع  أأنن  ف.  "مشكلة  تعددديیة  االجمهھورر"يیهھ  نسم ّ 

  االر ّ    بالتفاووضض  حولل  ززيیاددةة   ررئيیس  االبلديیة   يیقومم   عندما   على  سبيیل  االمثالل٬، مع  ووااتب  مختلفيین  في  االوقت  نفسهھ.
  االمعلميین     ٬،نقابة   يیشعر     أنن ّ بقد   مستعد   بأنهھ   أأخرىى   محليیة   نقاباتت   إإلى   ررسالة"   "توجيیهھ   مخاططر  تحم ّ لعليیهھ ل

االتناززالتت  االمعتدلة  ال  يینظر  أأعضاء  ااالتحادد  إإلى  ااإلضراابب.  أأوو  أأنن  يیقومم  ررئيیس  االنقابة  باتخاذذ  االحذرر  كي  يیضمن  أأ
  يیقد ّ    االم  مهھااالتي   االتناززالتت   من   ططبيیعي   تكجزء   خاللل   باددلة   ااعمليیة   لتفاووضض٬،   أأنهھا   عددد  على   ضعف. إإشاررةة

  االتي  قد  يیشعر  االمتحدثث     بعيین    أنن ّ بووجهھاتت  االنظر  االمختلفة  (بل  وواالمتناقضة  في  بعض  ااألحيیانن) عليیهھ  أأخذهھھھا
إإذذاا  تّمت  سائر  ااألمورر  على  ما  لل  االمفاووضاتت  االعامة  أأوو  االمفتوحة  إإلى  عمليیة  صعبة  للغايیة.  حو ّ يیُ  ااالعتبارر٬،  قد  

  باختزاالل  عددد  االمستمعيین  االمتلقيین  لرسائلهھم.قق  ووبصدلمشارركيین  يیراامم٬،  فسيیتم  نصح  اا
  

  دداائم ً    ليیست  بديیهھيیة   االشخص  ااآلخر   نظر   ووجهھة   االحالل٬،   جميیع  بطبيیعة   مصلحة   من   يیكونن   أأنن   االممكن   فمن ا.
  بعض  االج ّ ألاا   بذلل   االجهھودد  ططراافف   هھھھذهه   قاعدتهھا.   توسيیع   االحاجة   وولدىى   االمشتركة٬،   ااألررضيیة   من   للتحقق هھد

  اا   أأسلوبب   جوهھھھر   هھھھي   االمتباددلة   الحقً  االتعاوونيیة   سنناقشهھ   (وواالذيي   لالتصالل   لحواارر   يیستصعب  ا).   ما فعاددةة
إإبدااء  االحساسيیة  تجاهه  ااآلخريین  كما  يیتطلب  هھھھذاا    ٬،اظظاهھھھريیً    ستعص ٍ ووم ُ   نن  في  حبالل  نزااعع  عميیقونن  االوااقعواالمشاررك

  نتائج  جديیة.    أأنن  يیتوصل  ااالتصالل  إإلى  أأيي ّ   ٬،ددوونن  ذذلك  من  ٬،ال  يیمكن  االنهھج.  لكن
  

  نموذذجج  االحواارر
مساهھھھماتت  ووصفتهھا  سوززاانن  لنتاجج  ووككعمليیة  فردديیة  متوااصلة٬،    تهھقشانملل  من  خاللل  حتى  ااآلنن  ااالتصاعرضنا  

باحتراامم٬،    ا  االبعض".  يیعامل  االمتحدثث  وواالُمخاططب  بعضهھمبريینانن  على  أأنهھا  "معالجة  االمعلوماتت  بشكل  مستقل ّ 
هھھھذاا    قد  يیكوننوومنفصلة.    هھاككيیاناتت  منفرددةة.  يیتألف  ااالتصالل  من  سلسلة  أأحدااثث  متعاقبة  وولكن  اننفيیتصر ّ   اوولكنهھم

ااإلذذااعيیيین  مع  أأوو  راائهھم  جمهھورر  قمع  ألددباء  صل  ااااعيینة  من  ااالتصالل٬،  مثل  عمليیة  تواالوصف  مالئماً  لحاالتت  م ُ 
  معظم  االحاالتت  االتي  يیتوااصل  فيیهھا  االبشر.وومستمعيیهھم٬،  وولكن  يیبدوو  أأنهھا  ال  تتالءمم  جمهھورر  

  
بل    ٬،معلوماتت  مستقليینعالجي  االمشارركونن  في  االمحاددثاتت  ووأأنوااعع  ااالتصالل  االتفاعليیة  االمشابهھة  كم ُ ال  يیتصرفف  

  ووقد  عبّ    مشتركك  بحد ّ   كمشارركيین  في  نشاطط  جماعي ّ    االنقطة  بإتقانن:  ذذااتهھ. ر  بريینانن  ووهھھھربرتت  كالرركك  عن  هھھھذهه
تعليیم  ل٬،  سرقص  االفالل٬،  للمصافحة  باليید٬،  للعب  االشطرنج٬،  ن  يیعمالنن  معا ً لعزفف  لحن  ثنائي ّ يی ْ شخصل  ثمة  حاجة"

  ااآلخر  أأوو     لكن  تحقيیق  االنجاححمماررسة  االحب ّ لأأحدهھھھما   يی ْ كل  يیُلزمم  .   يیقومووسيیر  تنسيیق  فحوىى  بهھما ..  فعلهھ.نن  باما
  ).٬127،  صفحة  1991ااالتصالل...  هھھھو  نشاطط  جماعي  من  االصنف  ااألوولل"  (كالرركك  ووبريینانن٬،  

  
ووقد  يیكونن  االطبيیعة  االتعاوونيیة  للفعاليیة  االتوااصليیة.    في  "نموذذجج  االحواارر"يیتمركز  االنموذذجج  االذيي  نطلق  عليیهھ  ااسم  

  ٬،هھھھاناي  من  أأهھھھم  االجواانب  ااألساسيیة  االتي  تختلف  فيیهھا  االنماذذجج  االثالثة  االتي  ناقشاالمعانبموجبهھ  دد  االموقع  االذيي  تحد ّ 
  ع   ن   وونموذذجج   االتشفيیر   لنموذذجج   فبالنسبة   االمعن  فك ّ االحواارر.   يیكونن     ىاالشفرةة٬،   في   االرسائل؛   بالنسبةددااخل   أأما
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  ل   االمتعّمد٬،   االمعنفنموذذجج  االقصد   اال  ىيیكمن   نظر   لنموذذجج  ووجهھة   ووبالنسبة   االمتحدثيین؛   فيیُستمد ّ   ٬،حديیثفي  نواايیا
  ب.من  ووجهھة  نظر  االمخاططَ  االمعنى  

  االحواارريیةيیُ     االنظر   ووجهھة   من   ااالتصالل     عتبر   مشإإبمثابة   لتحقيیق  تنجازز   تعاوونواا   االذيین   االمشارركيین   لكافة ركك
     ااألهھھھداافف  االتوااصليیة.   من   ااجتماعيیا"  ىالمعنفمجموعة   "متأقلم   عوو  هھھھو   بالتفاعل  نيینجم   ٬،االظرووفف  االخاصة
في  نن  واالمشارركيین  مستغرق  ووبما  أأنن ّ .  ٬،  فقطسيیاقق  االخاصص  بهھذهه  االظرووففوويیمكن  فهھم  معنى  االكالمم  من  خاللل  اال

د  من  أأنهھم  ثيین  وواالمستمعيین  كافة  االجهھودد  للتأك ّ من  االمتحد ّ   ل ٌ يیبذلل  ك٬،  هھمفهھم  ااآلخريین  ووتمكيین  ااآلخريین  من  فهھم
  سالة  بشكل  متشابهھ٬،  قبل  ااالنتقالل  إإلى  االمرحلة  االتاليیة.يیفهھمونن  معنى  االر ّ 

  
االشفرةة  يیضع  االمستمع  في  ددوورر  االمتلقي  غيیر  االفعالل  االذيي  تقتصر    فيیر  ووفك ّ فهھم  ااالتصالل  بموجب  ططريیقة  االتش

اا  بهھذاا  االمشتركك  في  االتباددلل  االتوااصلي  ال  يیكونن  محدوودد ً   ووظظيیفتهھ  على  معالجة  معنى  االرسالة  االمنقولة  إإليیهھ٬،  لكن ّ 
هھداا  يیطلبونن  توضيیحاتت  حولل  االتصريیحاتت  االمبهھمة٬،  وويیبذلونن  جووالونن  يیثيیروونن  ااألسئلة  وورر.  االمستمعونن  االفع ّ االد ّ 

هھھھم  يیفهھمونن  ما  قيیل  بالطريیقة  ذذااتهھا.  من  االمفيید  مرااقبة  االشخص  االذيي  ال  يیستلم  ززمامم  ءأأنهھم  وونظراامن  كبيیراا  للتأكد  
  االمشاررك   فنرىىنن  بعمقواالحديیث  خاللل  محاددثة  يیشارركك  فيیهھا   هھھھؤالء  بشكل  دداائم  ٬، ن  في  مثل  هھھھذهه  يیاالمستمع  أأنّن

ظاتت  قصيیرةة  ("آآهھھھا"٬،  "نعم"٬،  "صحيیح٬،  خامليین.  فهھم  يیومئونن  برؤؤووسهھم٬،  يیشارركونن  بمالح  يیكونونن  االمحاددثاتت
وواالتي  –قالل.  هھھھذهه  ااألفعالل  صحيیح"٬،  "مممم")٬،  وويیغيیروونن  تعابيیر  ووجوهھھھهھم  بحيیث  تعكس  االمعنى  ااالنفعالي  لما  يیُ  

نن  عن    وحدىى  االطرقق  االتي  يیعبر  فيیهھا  االمشارركإإهھھھي    –في  بعض  ااألحيیانن  االتوااصل  في  االقناةة  االخلفيیة  ايیطلق  عليیهھ
لل  حو ّ بالقناةة  االخلفيیة  تُ  االفعل  غيیابب  ررددوودد    ل.  ووقد  أأظظهھرتت  أأبحاثث  هھھھامة  أأنن ّ مشارركتهھم  في  االتفاعل  ووفهھمهھم  لما  قيی

  لمستمعيین.اامن    باً  ووتجايیتطلب    لعاالفاكما  أأنّن  ااالتصالل    ٬،)1987(كرااووسس    نحٍو  بالغ  االصعوبةااالتصالل  إإلى  
  

  :  كن  مستمعا ً فاعالً.5االمبدأأ  
ت  فيیهھ  بعد  بالتصرفف  بشكل  متعاوونن؛  هھھھذهه  االتوصيیة  تطالب  ااألططراافف  االمتوررططيین  في  نزااعع  لم  يیتم  االبيیبدوو  ووكأنن  

٬،  ديیث"ووجهھة  نظر  االح"  حكما  توض  نشاطط  تعاووني.  هھھھو  ووبالفعل٬،  هھھھذاا  هھھھو  بالضبط  ما  يیفعلونهھ.  ااالتصالل  بجوهھھھرهه
     االتعاووننفإنّن   االمشارركيین     على   ااألسبابب   ووأأحد   معنى٬،   لخلق   ااالتصالل   بيین    أأيي ّ   النتفاءعند   لالتصالل جدووىى

وونحن  ااألططراافف  غيیر  قاددررةة  على  االتعاوونن  إإلى  هھھھذهه  االدررجة.    هھھھو  أأنن ّ ااألططراافف  االمتناززعة  في  االعديید  من  االحاالتت  
  االسيیاقق  إإنن ّ   سماررككيیبنخالل     يیظل ّ االنزااعع  بأساليیب  لفظيیة.  بطبيیعة  االحالل٬،    تمةت  سيیصبح  ااالتصالل  يیقولل  في  هھھھذاا

  االحد ّ    هھھھو   االناجح   لالتصالل   االضروورريي   االمطلوبب  ااألددنى  االتعاوونن   للمشارركيین   وويیمكن   يیتعاوونواا٬،   للتعبيیر  أأنن
يیتفق  عليیهھ  االطرفانن.  مع  ذذلك٬،  يیمكن  لالتصالل  أأنن  يیكونن    نرجو)  عن  عدمم  قدررتهھم  على  ررؤؤيیة  حل ّ   (بحسرةة  كما

االخطوةة  ااألوولى٬،  ووفتح  خطوطط  ااالتصالل  يیمكن  لهھ  أأنن  يیكونن  ااألساسس  االذيي  يیستند  عليیهھ  االحل  في  نهھايیة  االمطافف.  
  ر  فعاليیة  لحث ّ االعدوو  االمشتركك  هھھھو  من  ضمن  االطرقق  ااألكث  إإحدىى  االحقائق  االمتناقضة  حولل  ططبيیعة  ااإلنسانن  أأنن ّ 

ااألططراافف  االمتناززعة  على  االتعاوونن.  االعدوو  االمشتركك  في  ااالتصالل  هھھھو  سوء  االفهھم٬،  وولدىى  تعاوونهھم  لقهھر  هھھھذاا  االعدوو  
  من  االخالفاتت  فيیما  بيینهھم.    قد  يیتخذ  أأططراافف  االنزااعع  االخطوةة  ااألوولى  نحو  االحد ّ 

  
     في  االبداايیة٬،  رركز  جهھوددكك  6االمبدأأ   فعندما  تهھيیئة  االظرووفف  االتي  تتيیح  االفرصة  لحصولل  ت  على: وااصل  فعالل؛

  م  على  سيیاقاتت  أأخرىى.عم ّ يیتوططد  االتعاوونن٬،  ووهھھھو  من  متطلباتت  ااالتصالل٬،  قد  يیُ  
  

  ةأأهھھھميی  ذذوواالصيیغة  مقابل  االمضمونن:  كالهھھھما  
    تكشف  كل ٌ    عن   االمذكوررةة   ااألرربعة   االنماذذجج   االفع ّ   مزاالقمن   االمتصل   نقل  على   (االضجة٬،   تجنبهھا   محاوولة الل

     مستمعيین   جمهھورر   ططرفف  ثالث٬،   خاللل   ااآلنن  متعد ّ االمعلوماتت  من   حتى   نقاشنا   تمحورر   لقد   ذذلك).   إإلى   ووما دد
يي  إإلى  ولد  االنزااعع  أأوو  يیؤدد ّ باألساسس  حولل  االتعقيید  االكامن  في  صلب  ااالتصالل٬،  ووكيیف  يیمكن  لسوء  ااستخداامهھ  أأنن  يیُ  

يیدفع  فيیهھا  خفق  تباددلل  ااالتصالل  يیاالطرقق  االتي  قد    فتعداادد  كل ّ   ؛للوهھھھلة  ااألوولىقد  تبدوو  االصوررةة  قاتمة  تفاقم  حدتهھ.  
بعض    .  مع  ذذلك٬،  جمعيینا  يیعلم  أأنن ّ تحسيیني ّ من  ااألووقاتت  تأثيیر    لتساؤؤلل  فيیما  إإذذاا  كانن  لالتصالل  في  أأييٍّ  االمرء  إإلى  اا
االنزااعاتت  االتي    هھ  يیمكن  فرززووأأن  ٬،االمتخاصميین  االقداامى  قد  يیصبحونن  حلفاء  أأنن ّ ووبطريیقة  سلميیة٬،    حل ّ تُ  االخالفاتت    
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٬،  سنقومم  بطرحح  بعض  بابب.  في  هھھھذاا  االأنن  "يیتفقواا  على  أأال  يیتفقواا"باالسماحح  لألططراافف    عبر  غيیر  قابلة  للحل ّ وو  تبد
  ال  تضمن)  ااألثر  اااليیجابي  لالتصالل.  مع  أأنهھااالسلوكيیاتت  االبسيیطة  االتي  بوسعهھا  أأنن  تزيید  (

  
  نيیة  حقيیقيیة  لحل ّ    االمساعدةة  على  تحقيیق  هھھھذهه  التصالل  في  حالل  ااُ  ل  يیمكناالنزااعع٬،    في  حالل  توااجد ستخدمم  بمهھاررةة

   هھھھو  ططابع  ااالقترااحاتت  ووااالقترااحاتت  االبديیلة    ٬،التصاللفحوىى  اافي  سيیاقق  ااألهھھھم    مرااأل  من  االوااضح  أأنن ّ وواالغايیة.
ال    ٬،االتي  يیقدمهھا  كل  ططرفف.  سيیكونن  من  االغباء  االتوقع  من  ااآلخريین  االقبولل  بحلولل  غيیر  متالئمة  مع  مصالحهھم

"ااالتصالل  االجيید".  مع  ذذلك٬،  ووبصرفف  االنظر  عن  االمضمونن٬،  فقد  تكونن  هھھھناكك  عوااقب  (في  بفضل  لسبب  إإال  
فالمروونة  ذذااتهھا  االتي  تجعل  من  ااالتصالل  أأددااةة  جّد  قابلة  سالة.  قة  صيیاغة  االر ّ بعض  ااألحواالل  غيیر  مقصوددةة)  لطريی

  االهھدفف  نفس   لتحقيیق   أأيیًضا   ااإلمكانيیة   تتيیح     هھللتكيیّف٬،   نجاعة.   أأقّل   أأوو   أأكثر   االمثاللبطرقق   سبيیل غلق  أأ"  :على
بوسع  .  االصخب  شديید"  ا٬،  لكن ّ وو"ليیت  كانن  بإمكاني  إإبقاء  االبابب  مفتوح ً   ؛االبابب؟"بإغالقق  "هھھھل  تسمح    ؛االبابب"

على  االرغم  وو.  هھذذاات  االمعنىتحمل  (إإذذاا  ووضعت  في  االسيیاقق  االمالئم)  أأنن  تشكل  أأمثلة  لمجموعة  تعابيیر    هھھھذهه  االجمل
  –جمل  توجيیهھيیةتُفهھم  جميیع  هھھھذهه  االجمل  على  أأنهھا  من  بعض  ااالختالفف  في  قوااعد  االجملة  ووفي  توظظيیف  االكلماتت٬،  

  محاووالتت  لحث  االمخاططب  على  فعل  شيء  ما.
  

  ررااتت  ووصف  االعبا  وويیجريي  أأحيیانًا   (أأووستيین٬،   ووعلى  1962بمصطلحاتت  االفعل  االخطابي  االذيي  تمثلهھ   ووتماًما .(
لكن  على  عكس  االتصرفاتت  االجسديیة٬،    ٬،تحقيیق  أأهھھھداافف  معيینةلبما  نقولهھ    سعىنحن  ن  ٬،االتصرفاتت  االجسديیة  غراارر

     ااالتصالل  ووليیس  بشكل  مباشر.   بوااسطة   االعباررااتت  أأهھھھداافهھا   للتو ّ ووتحقق  هھھھذهه   أأووضحنا   يیمكن  كما نجازز  االفعل  إإ٬،
  مع  ذذلك٬،  ووعلى  االرغم  من  أأنن ّ االخ   أأنوااعع  من  االتعابيیر. "أأغلق  االبابب"  وو"هھھھل  تسمح    ي ْ عباررت  طابي  نفسهھ  بعدةة
آآخر.  فالعباررةة  ااألخيیرةة  هھھھي  فعل    سيیاققفي    اننا  تختلفمنهھإإال  أأبمثابة  تعليیماتت  إلغالقق  االبابب٬،    ماغالقق  االبابب"  هھھھإب

  االفعلي)٬،     االحرفي  عن  معناهه   االسابقة  فعل  خطابي  خطابي  غيیر  مباشر  (ذذلك  االذيي  يیختلف  معناهه   االعباررةة بيینما
أأكثر  تهھذيیبا  من  تلك    ٬،  على  ووجهھ  االعمومم٬،االخطابيیة  غيیر  االمباشرةةتعتبر  ااألفعالل  االحرفي.  معناهه  قصد  بهھ  مباشر  يیُ  

على  االمكانة  أأوو  فاررقق  االقوةة  بيین  االطالب    يیدلل ّ   ان  من  االتوجيیهھاتت  معنى  ضمنيیً  ن  االنوعيی ْ يی ْ هھذل  االمباشرةة٬،  رربما  ألنن ّ 
ذذااتهھ  قد  تكونن  متطابقة  بما  يیتعلق    االصيیاغاتت  االمختلفة  للفعل  االخطابي ّ   أأنن ّ من  لى  االرغم  ووع  االطلب.بيین  متلقي  وو

ال  تُضعف  صيیاغة ُ ب  على  االمتحدثث  أأنن  يیضمن  أأج ّ )٬،  يیتوبالمعنى  االضيیق  للعباررةةريیح  للرسالة  (بالمحتوىى  االص ّ 
  نقلهھا.قومم  بلمعلوماتت  االتي  تاالرسالة  اا

  
  لصيیغة  االرسالة.  نتبهھااِ  :  7االمبدأأ  

  
  االخالصة

غبة  ددااء٬،  ووفي  حالل  غيیابب  االر ّ   لكلِّ    ا.  ااالتصالل  ليیس  ددووااء ً تخليیص  هھھھذاا  االنقاشش  بنقطة  كنا  قد  أألمحنا  إإليیهھا  سابقً    نودد ّ 
ااحتمالل  أأنن  يیؤدديي    هھووبالقدرر  ذذاات  ٬،  يیوااززييإإلى  توططيید  االخالففااالتصالل  فاحتمالل  أأنن  يیؤدديي    ٬،االنزااعع  االحقيیقة  لحل ّ 

لذكرهھھھا٬،  عاددةة  ما  تخدمم  االنزااعاتت  ووظظائف      ددااعي َ ال  هھھھذهه  االنقطة  قد  تبدوو  بديیهھيیة  لدررجة  أأنن ّ   مع  أأنن ّ ووتهھدئتهھ.  إإلى  
االفواائد  االملموسة    الء  أأنن ّ ؤدد.  قد  يیجد  هھھھيیتعامل  ااألططراافف  مع  حلهھا  ببعض  االتردد ّ   لذلك  فمن  االممكن  أأننمتعدددةة٬،  وو

  ٬،جدووىى  االنزااعع  أأيي ّ   لحل ّ   فففي  مثل  هھھھذهه  االحاالتت٬،  قد  ال  يیبديي  ااالتصالل  االهھاددوو  ثمنهھ٬،من  ااستمراارر  االنزااعع  تفوقق  
  اا.ااألمورر  سوء ً   زيیدأأنن  يیبل  وومن  االمحتمل  

  
ساوومة  )  للمشارركيین  في  تجربة  م ُ 1966ا٬،  أأتاحح  كرااووسس  ووددوويیتش  (قبل  أأكثر  من  ثالثيین  عام ً   تتشرفي  ددررااسة  نُ  

ع  ذذلك٬،  وومبسيیط  نسبيیاً.    مسألة  االمساوومة  االمطرووحة  في  االتجربة  ذذااتت  حل ّ ووقد  كانت  نة  االفرصة  لالتصالل.  معيیّ  
نتج٬،  ووبشكل  بعيید٬،  مما  أأ  حدٍّ  إإلى  لة  أإإلى  تعقيید  االمس  ٬،طرفف  ااآلخراالمشارركيین  ااإلمكاناتت  لعرقلة  تقدمم  االأأدّدىى  منح  

     نتائج  أأسوأأ   إإلى  تحويیل  تركيیز  االمشارركيین  من  نموذذجّي٬،   أأددتت  ووسائل  االعرقلة   فقد   لكال  االطرفيین. مشكلة  حّل
قناةة  ااتصالل  كالميیة  لم    كما  أأنّن  منحهھمتعاوونن  بسيیطة  بشكل  مشتركك  إإلى  اابتكارر  ااسترااتيیجيیاتت  فردديیة  لهھزمم  ااآلخر.  

  ززااددهھھھا  في  بعض  االحاالتت  سوءااً.  -ووااقع  ااألمرفي  ووإإلى  تحسيین  ااألمورر٬،    ددِّ  يیؤ
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يي  بالتأكيید  إإلى  مجردد  تطبيیقهھ  سيیؤدد ّ   زااعاتت٬،  ووأأنن ّ للنّ    ةذيیباددةة  م ُ تؤكد  نتائج  هھھھذهه  االتجربة  سذااجة  ااعتبارر  ااالتصالل  م
     ااألمورر.   أأننتحسيین   عليینا   االوااقعيیة٬،   من   أأكبر   قدرر   على   نكونن   م ُ تصو ّ ن  كي   كأددااةة   ااالتصالل مكن  يیُ    ٬،حايیدةةرر

     االتهھديیدااتت   لنقل   ااإلااستخداامهھا   االتهھدئة٬،   ااقترااحاتت   إإلى   منطقيیةووضافيیة   غيیر   ااقترااحاتت   إإلى    ٬،لطرحح إإضافة
  تهھدئتهھ.    ٬،  إإلى  جانبااقترااحاتت  مالئمة٬،  لتأجيیج  موقف  متوتر

  
على  االرغم  من  وواالنزااعع٬،  بوسع  ااالتصالل  االمساعدةة  في  تحقيیق  هھھھذاا  االهھدفف.    في  حالل  توااجد  ررغبة  حقيیقيیة  لحل ّ 

لى  إإتطيیع  االتأثيیر  على  ااآلخريین  (وواالتأثر  بهھم)  من  خاللل  ااالتصالل٬،  نستطيیع  االتأثيیر  عليیهھم  (وواالتأثر  بهھم)  أأننا  نس
ااإلسهھامم  بالقليیل  ذذلك٬،  باستطاعة  ااالتصالل  عن  خلق  االتفاهھھھم٬،  لكن  عداا    فيثمرةة  ااالتصالل  تكمن  .  فقط  معيین  حد ّ 
  نتائجهھ  فقط   على   االتأثيیر   أأوو   االنزااعع   حالة   لتغيیيیر   مباشر)   ليیس  باالع  ٬،(بشكل   متناقضة.   أأهھھھداافف   على تمادد

نن  يیزيید  من  ااحتماالتت  ئ  أأ٬،  وولكن  بوسع  ااالتصالل  االسيیّ  حلهّھد  ضمانن  تخفيیف  االنزااعع  أأوو  باستطاعة  ااالتصالل  االجيیّ  
  تهھ.حد ّ   تأجيیجااستمراارر  االنزااعع  أأوو  

  
  مالحظة

  االفصل  أأنن  نل1   نحن  نحاوولل  في  هھھھذاا ص  بشكل  ووجيیز  مجموعة  كبيیرةة  من  االنظريیاتت  ووااألبحاثث  حولل  علم  خ.
االموضوعع  بشكل  ال  يیسمح  إإال  بمعالجة  الجتماعي  لالتصالل  فيیما  يیتعلق  بالنزااعاتت.  وولكن  ضيیق  االمكانن  االنفس  اا
عيینة.  يیمكن  االعثورر  على  نقاشش  م ُ   نوااحح ٍ في  يي  إإلى  عرضض  صوررةة  غيیر  ددقيیقة  االذيي  قد  يیؤدد ّ فقط٬،  ااألمر    سطحي ّ 

 ).1998)  ووكرااووسس  ووتشيیو  (1996مفصل  لهھذهه  االموااضيیع  في  كرووااسس  ووفوسيیل  (
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السساببع الفصصلل  
 

 الصصراع ببييیین الججمماعات
 
 

 روننالد ج. فييییششر
 
 

 
ييییتتم التتعببييییر عن الصصراع ببييیین الججمماعات٬، في ججممييییع الممججتتممعات٬، ببأششكالل ششتتى وببطرق ممخختتلفة. في الممننظممات٬، ييییممكن أن تتؤدي الفروق ببييیین 

لى الهببوط بباألخخالقييییات وخخلق العداء وتتقلييییلل ححافز األقسسام أو الطوائئف الممخختتلفة ببالوححدة ننفسسها٬، والتتي ال ييییتتم التتعامملل ممعها ببصصورة ججييییدة٬، إ
العمملل واإلننتتاججييییة. في الممججتتممعات٬، ييییممكن أن ييییقود االننقسسام ببييیین ممصصالح الججمماعات ححولل قضضاييییا اججتتمماعييییة هاممة إلى االسستتقطاب والعدوان٬، 

تتعصصب والتتممييییييییز والننششاط االججتتمماعي ببييییننمما ييییتتم التتعببييییر عن الصصراع الطفييییف ببييیین الججمماعات العرقييییة أو العننصصرييییة أو الدييییننييییة ممن خخاللل ال
الذي ييییننهض للححد ممن التتممييییييییز والالممسساواة. على الممسستتوى الممججتتممعي٬، ييییممكن أن ييییتتححولل الصصراع الممتتقد ببييیین الممججمموعات٬، ذات الهوييییة 

ممسستتوييییات الممخختتلفة على ننطاق أعلى٬، إلى ححرب سسييییاسسييییة عرقييییة ييییتتورط فييییها الممججتتممع الدولي وتتتتورط فييییها العنناصصر الممححلييییة. على ججممييییع 
التتفاعلل اإلننسسانني٬، ييییممكن أن ييییقود الصصراع الذي ال ييییتتم التتعامملل ممعه ججييییدا ببييیین السسلطات واألفراد أو ببييیین األغلببييییات واألقلييییات إلى إححبباط 

أييییننمما وججدت االخختتالفات الهاممة ببييیین الججمماعات٬، فهنناك اححتتممالل لننششوء الصصراع الهدام ببييیین  وعدوان على كال الججاننببييیین. في الواقع٬،
 ت.الججمماعا

ممن الججدييییر ببالممالححظة أن الصصراع الهدام ببييیین الججمماعات هو ششكلل واححد رئئييییسسي فقط للعالقة على الننطاق األوسسع للعالقات ببييیین 
الججمماعات٬، وهو االححتتكاكات ببييیین األفراد ممن ححييییث هوييییاتتهم االججتتمماعييییة. ييیُیعنَنى ننظام العالقات ببييیین الججمماعات ببججممييییع طرق العالقات ببمما 

اوننييییة والتتننافسسييییة٬، فضضال عن الصصراع الببنناء ببييیین الججمماعات. في ججممييییع العالقات الممسستتممرة ببييیین الججمماعات وفي ججممييییع في ذلك التتفاعالت التتع
 أششكالها٬، تتتتواججد العالقات الببنناءة وييییتتم التتعامملل ممع الصصراع ببطرييییقة تتزييیید أو تتننقص ممن ححييییث الببنناء إلرضضاء ججممييییع األطراف الممتتننازعة.

ححولل أهداف أو أننششطة ممتتبباييییننة٬، وعنندمما ييییعمملل كلل طرف على السسييییطرة على اآلخخر أو إححبباطه  وممع ذلك٬، عنندمما ال ييییدور هذا الصصراع
ببطرق عدائئييییة أو تتننافسسييییة٬، ييییببدو الممششهد ممهييییئئا لححدوث صصراع هدام ببييیین الججمماعات. ننظرا ألن هذه الصصراعات قد تتكون ممكلفة للغاييییة 

على الممسستتوييییييیین الممججتتممعي والدولي٬، فممن الضضروري أن ننفهممها وأن  لألطراف الممتتورطة فييییها وللننظام األكببر الذي تتننتتممي إلييییه٬، ال سسييییمما
 ننببححث عن طرق إلدارتتها وححلها٬، وهو مما سسننرّكز علييییه في هذا الفصصلل.
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ممن وججهة الننظر السسائئدة ببصصفة عاممة في العلوم االججتتمماعييییة٬، ال ييییممثثلل الصصراع ببييیین الججمماعات ننوعا ممن سسوء الفهم أو سسوء اإلدراك فححسسب٬، 
خخالفات ححقييییقييییة ببييیین الججمماعات ممن ححييییث القوة االججتتمماعييییة والوصصولل إلى المموارد وقييییم الححييییاة الغالييییة أو غييییرها ممن ولكننه ييییقوم على 

التتبباييییننات المملححوظة. وممع ذلك٬، فإن ممصصادر الصصراع الواقعييییة تتتتفاقم ممن خخاللل ببعض اإلججراءات المموضضوعييییة في طرييییقة ننظر األفراد 
ممواججهة الخخالفات والتتهدييییدات. وكأفراد ضضممن ججمماعات٬، ال ييییعتتببر الببششر ممسسلححييیین ججييییدا وتتفسسييییرهم للعالم٬، وطرق عمملل الججمماعات في 

للتتعامملل ممع الخخالفات الهاممة ببييییننهم وببييیین اآلخخرييیین٬، وغالببا مما ييییتتورطون في سسلوكييییات تتزييیید المموقف سسوءا إال إذا تتوافرت لهم اإلججراءات 
فعنندمما ييییتتم التتعامملل ممع الخخالفات ببصصورة ببنناءة٬، ييییممكن أن ييییكون هذا  والممؤسسسسات االججتتمماعييییة وذلك إلدارة التتبباييیین ببييییننهم ببصصورة فعالة.

 الصصراع ممصصدرا للتتعلم واإلببداع والتتغييییر االججتتمماعي ننححو عالم أكثثر تتعددييییة وتتنناسسقا وممسساواة.
وححله  على الرغم ممن أن الصصراع ببييیین الججمماعات ييییتتخخذ أششكاال تتعببييییرييییة ال ححصصر لها٬، سسييییركز هذا الفصصلل على أسسبباببه وأسسالييییب تتصصاعده

التتي تتننطببق على هذه األششكالل الممتتعددة. وممع ذلك٬، ييییججب أن ننفهم أن كلل ممننظوممة ممؤسسسسييییة وممججتتممعييییة وثثقافييییة وسسييییاسسييییة واججتتمماعييییة تتطلب 
تتححلييییال أببعد لفهم الصصراعات ببييیین الججمماعات ببصصورة صصححييییححة على ممسستتوى التتفاعلل وفي إطار هذه الممننظوممة وذلك قببلل اقتتراح طرق 

ء. بباإلضضافة إلى ذلك٬، ييییججب تتفسسييییر وتتعدييییلل وٕاضضافة الممفاهييییم والممببادئ العاممة الممتتوافرة ممن األببححاث والممممارسسات التتعامملل ممعها ببششكلل ببننا
االججتتمماعييییة العلممييییة الغرببييییة في طرق ححسساسسة ممن النناححييییة الثثقافييییة لالسستتفادة ممننها في ممننظوممات ثثقافييییة ممخختتلفة. في ببعض الححاالت٬، سستتكون 

ذات ممفعولل عكسسي وسسييییكون علييییننا التترييییث في تتطببييییقها اننتتظارا لتتطورات ججدييییدة في الننظرييییة ببعض الوصصفات العاممة غييییر ممنناسسببة و 
 والممممارسسة٬، على الممسستتوييییييیین الممححلي والعالممي.

وفي الوقت الذي ييییتتوافق فييییه هذا الفصصلل ممع الكثثييییر ممن الننظرييییات واألببححاث في العلوم االججتتمماعييییة ححولل الصصراعات ببييیین الججمماعات٬، سسييییلقي 
على العمملل في علم الننفس االججتتمماعي في ممححاولة للتتوفييییق ببييیین علم االججتتمماع وعلم الننفس ببهدف التتكامملل في فهم ء الضضو ببصصفة خخاصصة 

اإلججراءات الفردييییة٬، ال سسييییمما ممن ححييییث الفهم واإلدراك٬، ممع الممعرفة بباإلججراءات االججتتمماعييییة ال سسييییمما على الممسستتوييییييیین الججمماعي وببييیین 
) 1966لل الصصراع ببييیین الججمماعات عببر الزممان ممثثلل (ججمماعات ممعسسكرات األوالد (ششرييییف٬، الججمماعات. وقد سساعدتتننا دراسسات تتطوييییر وحح

) وطالب 1973وزييییممبباردو٬،  ٬،) وممتتطوعييیین في ممححاكاة السسججن (هانني٬، بباننكس1961ومموتتون٬،  ٬،وٕادارة األفراد في ورش التتدرييییب (ببالك
) على فهم اإلججراءات والممعطييییات التتي ييییممكن أن تتننتتج عن 1990الججاممعة في ممححاكاة لصصراع الممججتتممع على المموارد والقييییم (فييییششر وآخخرون٬، 

 التتبباييیین الححقييییقي ببييیین الممججتتممعات.
سستتراتتييییججييییات العاممة ث ممصصدره واتتججاهه إلى التتصصاعد واإلوقد تتم تتطببييییق كثثييییر ممن هذا الفهم في التتعامملل ببصصفة عاممة ممع الصصراع ممن ححييیی

). 2004وكييییم  ٬،٬، ببروييییت٬2003، كرييییزببرج ٬1990، فييییششر ٬1991، ٬1983، 1973المموججهة ننححو إدارتته (اننظر على سسببييییلل الممثثالل دوييییتتش 
) والسسييییطرة 1972وكاممببلل٬،  ٬،) والممركزييییة العرقييییة (لييییفييیین1986وتتييییرننر٬،  ٬،كمما اسستتقييییننا الممعرفة كذلك ممن ننظرييییات الهوييییة االججتتمماعييییة (تتاججفلل

. بباإلضضافة إلى ذلك٬، سساهم علمماء الننفس )1994وممقدم٬،  ٬،) والعالقات ببييیین الججمماعات (تتاييییلور1999وببراتتو٬،  ٬،االججتتمماعييییة (سسييییداننييییوس
 ٬،ششييییببرد ؛1984ومموتتون٬،  ٬،االججتتمماعي والممؤسسسسي في تتطوييییر وسسائئلل إلدارة وححلل الصصراع ببييیین الججمماعات في الممننظوممات الممخختتلفة (ببالك

 ).٬1997، 1994فييییششر٬،  ؛1993ببراون٬،  ؛1964ومموتتون٬، 
اججتتمماعييییا وننفسسييییا ججدييییرا بباالهتتممام لممخخاطببة الصصراع ببييیین الججمماعات  ممن هذه الممصصادر وممن ممصصادر أخخرى٬، ييییممكن أن ييییسستتننتتج الممرء تتنناوال

(ممع التتششدييیید على الححقييییقة المموضضوعييییة للججمماعات)٬، وتتفاعلييییا (ممع التتركييییز على التتفاعلل السسلوكي للججمماعات في التتعببييییر عن صصراعاتتها 
تتححلييییلل ممن أننظممة ممتتعددة ضضممن تتوججييییه ننظاممي). وححلها)٬، وممتتعدد الممسستتوييییات (إذا أدركننا أن الفهم ضضروري على الممسستتوييییات الممتتعددة لل

وعلى ذلك٬، تتششتتق األفكار الواردة في هذا الفصصلل ممن العدييیید ممن الممصصادر٬، تتم تتوضضييییححها ببصصورة أفضضلل في الممراججع سساببقة الذكر٬، وتتححتتاج 
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ننطلب ممن القارئ الممهتتم ألن ننججممع ببييییننها وببييیین ثثممار العلوم االججتتمماعييییة األخخرى لننححصصلل على السسييییاق الضضروري والممعننى األششمملل. لذلك٬، 
 أن ييییببححث في ممصصادر الممفاهييییم والممممارسسات الممذكورة هننا ببدال ممن الرججوع إلى هذا الفصصلل كممرججعه الرئئييییسسي.

 
 الصصراع ببييیین الججمماعات: الممصصادر والدييیینناممييیّیات

 
صصراع الهدام ييییننظر إلييییه ييییكممن ججوهر الصصراع ببييیین الججمماعات في عنناصصر ثثالثثة هي التتبباييیین والسسلوكييییات والممششاعر. وثثممة تتعرييییف أششمملل لل

على أننه مموقف اججتتمماعي ييییوججد ببه تتبباييیین في األهداف أو القييییم ببييیین طرفييیین (أو أكثثر) وممححاولة كلل ممن األطراف السسييییطرة على اآلخخر٬، 
). عنندمما تتكون هذه األطراف ججمماعات٬، ييییسسلك األفراد وييییصصدرون ردود 1990والممششاعر العدائئييییة التتي ييییكننها كلل طرف لآلخخر (فييییششر٬، 

تتججاه أعضضاء الججمماعة األخخرى ممن ححييییث هوييییتتهم االججتتمماعييییة في ججمماعتتهم٬، وهو مما ييییممثثلل ججزءا عامما ممن هوييییتتهم االججتتمماعييییة أكثثر  أفعالل
ذاتته ال ييییممثثلل صصراعا ألن األطراف اسستتطاعت أن تتعييییش في سسالم. وممع ذلك٬،  ممن كوننهم أفرادا. ييییركز هذا التتعرييییف على أن التتبباييیین في ححدِّ 

ت للسسييییطرة على الطرف اآلخخر للتتعامملل ممع هذا التتبباييیین٬، وعنندمما ييییننتتج عن هذه التتفاعالت ممششاعر تتننافسسييییة تتغذييییها٬، عنندمما تتكون هنناك ممححاوال
ييییننششأ الصصراع الهدام. وييییواكب هذا التتعرييییف ممببادرة لدراسسة الصصراع تتعرف ببننظرييییة صصراع الججمماعات الواقعي٬، والتتي تتششدد على الصصراعات 

 المموضضوعييییة.
لهوييییة االججتتمماعييییة أن التتصصننييییف الببسسييییط لألفراد إلى ججمماعات (في سسييییاق اججتتمماعي تتننافسسي إلى أقلل ححد) على الننقييییض٬، تتفتترض ننظرييییة ا

كاٍف لخخلق اخختتالف ببييیین الججمماعات وخخلق ببعض االننححييییاز تتججاه الببعض على ححسساب الببعض اآلخخر. وفي الححييییاة الواقعييییة٬، تتلعب الننظرييییتتان 
ق األخخرى٬، على الرغم ممن أن االننححييییاز هننا ييییضضفي ثثقال على الخخالفات الححقييییقييییة دورا أسساسسييییا٬، ولييییس ممن السسهلل ممعرفة أي الننظرييییتتييیین تتفو 

 في الممصصالح.
 

 ممصصادر الصصراع ببييیین الججمماعات
مما هي ممنناطق االخختتالف التتي ييییممكن أن تتقود إلى الصصراع ببييیین الججمماعات؟ ثثممة ننظرييییة ممفييییدة ييییقتترححها داننييییالل كاتتز تتعّرف االخختتالفات 

لسسلطة كممححركات رئئييییسسييییة للصصراع. فالصصراع االقتتصصادي هو التتننافس على المموارد الننادرة وييییممكن أن ييییححدث االقتتصصادييییة واخختتالفات القييییم وا
في ججممييییع أششكالل الممننظوممات ححولل ججممييییع أششكالل السسلع أو الخخدممات الممرغوب فييییها. وغالببا مما تتننفد المموارد إن لم تتقلل٬، وغالببا مما تتتتعامملل 

سستتراتتييییججييییات والسسلوكييییات التتننافسسييییة إلى ببه فرد مما ييییفقده اآلخخر. تتسسعى اإلا ييییفوز الججمماعات ممع هذا المموقف ممن افتتراض ثثاببت ببأن مم
الححصصولل على الننصصييییب العادلل للفرد (والذي تتراه الججمماعة األخخرى غييییر عادلل) وهذا ييییححببط سسلوك الججمماعة األخخرى في تتححقييییق هدفها. 

 اء.وغالببا مما تتولد التتفاعالت الممتتببادلة في هذا الصصدد ششعورا ببالتتهدييیید والعد
تتتتضضممن صصراعات القييییم خخالفات فييییمما تتؤممن ببه الججمماعات ببدءا ممن التتننوع الببسسييییط في الممببادئ أو الممفضضالت وححتتى األييییدييییولوججييییات أو طرق 
الححييییاة األسساسسييییة. ييییممكن أن ييییننششأ ححولل الوسسائئلل أو الغاييییات ذات القييییممة أي ححولل طرييییقة تتححقييییق األهداف أو طببييییعتتها أو أولوييییاتتها. غالببا مما 

ؤسسسسات على ججمماعات تتتتصصارع على الطرييییقة التتي ييییججب اتتخخاذ القرارات ببها (سسواء ببطرييییقة أوتتوقراطييییة أو دييییممقراطييییة) وعلى طرييییقة تتششمملل المم
تتوزييییع العائئدات (ممثثلل الخخدممات عالييییة الججودة أو أعلى عائئد على االسستتثثممار). تتتتكون الممججتتممعات وييییتتكون العالم ببصصورة أكببر ممن ججمماعات 

ات تتننوع ششدييیید في ممفضضالتتها وممممارسساتتها وأولوييییاتتها التتي ييییممكن أن تتضضعها في ممواقف التتبباييیین. وممرة أخخرى٬، ييییببقى ثثقافييییة ودييییننييییة ممخختتلفة ذ
السسؤالل هو كييییف تتخختتار الججمماعات٬، ال سسييییمما الججمماعات الممسسييییطرة٬، طرييییقة التتعامملل ممع هذه االخختتالفات٬، كأن تتفرض قوالببها الثثقافييییة على 

 تتنناسسق ببييیین الثثقافات على سسببييییلل الممثثالل.الججمماعات األخخرى أو تتدعم االححتترام وال
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ييییننششأ صصراع السسلطة عنندمما تترغب كلل ججمماعة في زييییادة ننفوذها وسسييییطرتتها في عالقتتها ممع الججمماعة األخخرى. فهذا هو أسساس الصصراع 
هزييییممة أو  للسسييییطرة سسواء في ممكتتب ببششركة أو في ممننطقة ببالعالم٬، وهو غييییر قاببلل للححلل ممن الوهلة األولى ححتتى وٕان ننتتج عننه اننتتصصار أو

تتوتتر. غالببا مما ييییدور صصراع السسلطة ححولل العدييیید ممن المموضضوعات الججوهرييییة٬، وييییصصببح الفوز والهزييییممة أممرييیین ظاهرييیین. وعلى الرغم ممن ذلك٬، 
لييییس الهدف إثثارة الححييییرة ببششأن اسستتخخدام السسلطة في ججممييییع أننواع الصصراع الذي ييییسسعى فييییه كلل طرف للتتأثثييییر على الطرف اآلخخر. فغالببا مما 

صصراع السسلطة بباسستتخخدام القوة السسلببييییة ممن خخاللل سسلوكييییات ممثثلل التتهدييیید أو الممنناورة٬، ممقاببلل التتخخطييییط لالسستتخخدام اإلييییججاببي للسسلطة ممثثلل ييییتتممييییز 
 اإلقنناع أو اسستتخخدام الممعلوممات الصصالححة واعتتببار األربباح والخخسسائئر للتتصصرفات الببدييییلة. (اننظر أييییضضا الفصصلل الخخاممس ممن هذا الكتتاب).

ه الفرضضييییة االهتتممام األكثثر ححداثثة ببصصراع الححاججات٬، وهو االخختتالف ححولل درججة إرضضاء أو عدم إرضضاء الححاججات ييییممكن أن ننضضييییف لهذ
الببششرييییة األسساسسييییة للججمماعات واألفراد داخخلها. ييییششتتق هذا الخخط ججزئئييییا ممن أعممالل عالم الننفس أببراهام مماسسلو وعالم االججتتمماع ببولل سساييییتتس٬، 

اء العالقات الدولييییة ممثثلل ججون ببورتتون وٕادوارد آذار وآخخرييیین. وييییننظر للححاججات األسساسسييییة على وقد تتم وضضعه في ننطاق الصصراع ببواسسطة خخببر 
في أننها الممتتطلببات الرئئييییسسييییة للتتطور اإلننسسانني٬، وتتضضم القوائئم الممقتترححة الححاججات الخخاصصة بباألممن والهوييییة وتتقدييییر الهوييییة والححرييییة والممسساواة 

ا الممححرك األسساسسي الذي ييییممكن ممن خخالله التتعببييییر عن هذه الححاججات وٕاششبباعها٬، العدلل والممششاركة. وييییننظر لججمماعات الهوييییة على أننه
وببالتتالي الوصصولل إلى الصصراع ببييیین الججمماعات في ححالة عدم إششبباع الححاججات الرئئييییسسييییة للججمماعة أو إننكارها. ييییفتترض أن أكثثر الصصراعات 

ييییننييییة أو العننصصرييییة أو الثثقافييییة تترججع إلى عدم إششبباع الححاججات. الهداممة والتتفاعلييییة في الممششهد العالممي ببييیین ججمماعات الهوييییة العرقييییة أو الد
وممع ذلك٬، تتتتواججد ججمماعات الهوييییة كذلك في الممؤسسسسات والممججتتممعات أييییننمما تتكوننت الججمماعات ححولل هوييییة اججتتمماعييییة ممششتتركة٬، وٕاذا لم ييییتتم 

 ).1997صصراع (روثثممان٬، إششبباع ححاججات تتقدييییر هذه الهوييییة أو الششرف أو األممان أو السسييییطرة٬، فممن الممتتوقع أن ييییننششأ ال
وثثمّمة عننصصر هام آخخر٬، وهو أن كثثييییرا ممن الصصراعات عببارة عن ممزييییج ممن ممصصادر سساببقة أكثثر ممن أننمماط خخالصصة. قد ييییكون ذلك صصححييییححا 
 في األسسبباب األولييییة٬، ممثثلمما ييییححدث عنند التتعببييییر عن الممننافسسة على السسلطة والممننافسسة االقتتصصادييییة في الوقت ننفسسه٬، أو ببممرور الوقت ممثثلمما
 ييییححدث عنند االسستتججاببة للخخالفات على القييییممة أو عدم إششبباع الححاججات ممن خخاللل االسستتخخدام الزائئد للقوة السسلببييییة. وال تتتتطرق هذه الفرضضييییة إلى

أن سسوء التتفاهم أو سسوء االتتصصالل هي ممصصادر ممححتتمملة للصصراع٬، وٕاننمما تترى أننه ممن غييییر الممححتتمملل أن ييییننششأ الصصراع الششدييیید ببييیین الججمماعات 
سسه في أي فتترة زممننييییة على أسساس ممظاهر مموضضوعييییة فقط. ال ننننكر أن سسوء التتفاهم ييییممكن أن ييییقود إلى سسلوكييییات قد ييییننششأ عننها ممن تتلقاء ننف

صصراع خخطييییر ممثثلل أن تتهاججم ججمماعة مما ججمماعة أخخرى خخوفا ممن أن تتببادرها تتلك الججمماعة األخخرى ببالهججوم على سسببييییلل الممثثالل. وممع ذلك٬، ال 
 لخخالفات الححقييییقييییة ببششكلل سسلييییم.تتتتم إدارة الصصراع الهدام على ا

 
 العنناصصر اإلدراكييییة والممعرفييییة

ببغض الننظر عن الممصصدر٬، غالببا مما ييییننطوي الصصراع ببييیین الججمماعات على آلييییات إدراكييییة وممعرفييییة وسسلوكييییة على ممسستتوى الفرد والججمماعة مممما 
ط لتتصصننييییف الججمماعة إلى سسييییاق تتننافسسي أقلل سسييییؤدي ييییؤدي إلى تتفاقم الخخالفات األولييییة. تتخخببرننا ننظرييییة الهوييییة االججتتمماعييییة أن اإلدراك الببسسييیی

إلى إثثارة ممججمموعة ممن الخخالفات ببييیین الججمماعة مممما ييییننتتج عننه ممححابباة داخخلل الججمماعة ننفسسها. ييییرججع ذلك ببصصورة واضضححة إلى ححاججة األفراد 
ات أوال٬، ثثم ببعمملل ممقارننات للححصصولل على هوييییة اججتتمماعييییة إييییججاببييییة٬، وهو األممر الذي ييییطببقوننه بباالننتتمماء إلى تتصصننييییفات اججتتمماعييییة للججمماع

اججتتمماعييییة ببعد ذلك لججمماعاتتهم ممقاببلل الججمماعات األخخرى. وعلى ذلك٬، فهنناك ضضغط ممن الفرد للححصصولل على تتممييییز للججمماعة الخخاصصة ببه 
 وتتقييییييییممها ببطرييییقة إييییججاببييییة ممقارننة ممع الججمماعات األخخرى٬، وهو األممر الذي ييییقود ببالتتالي إلى التتممييییييییز ممقاببلل الججمماعات األخخرى.

ممفهوم "العرقييییة" كييییف تتممييییلل ججمماعات الهوييییة إلى التتركييییز العرقي لقببولل وتتممججييیید ممن ييییششببهوننهم (داخخلل للججمماعة) وللفظ ورفض ممن ال  ييییوضضح
ييییششببهوننهم (خخارج الججمماعة). تتننظر ننظرييییة الصصراع الححقييییقي ببييیین الججمماعات للعرقييییة كننتتييییججة للصصراعات المموضضوعييییة ببييیین الممصصالح والتتفاعالت 
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عات لتتححقييییق أهدافها٬، وهو إججراء ييییلعب فييییه إدراك التتهدييیید دورا أسساسسييییا ببرفع التتضضاممن ببييیین الممننتتممييیین للججمماعة وخخلق التتننافسسييییة ببييیین الججمما
). وعلى الننقييییض٬، 1972وكاممببلل٬،  ٬،العداء ضضد الخخارججييیین عن الججمماعة٬، خخاصصة إذا كان هنناك تتارييییخ سساببق للتتننافس ببييیین الججمماعات (لييییفييیین

االججتتمماعييییة إلى أن التتممييییييییز ببييیین الججمماعات ييییممكن أن ييییننششأ ببدون أي صصراع واضضح في الممصصالح  تتششييییر األببححاث التتي تتدعم ننظرييییة الهوييییة
). وممع ذلك٬، ييییببدو التتممييییييییز قاصصرا على تتفضضييییلل الممننتتممييیین للججمماعة أكثثر ممن العداء للخخارججييیین عننها. تتتتنناولل ننظرييییة 1986وتتييییرننر٬،  ٬،(تتاججفلل

تتضضييییف إلييییها ننظرييییتتا الججمماعة الواقعييییة والهوييییة االججتتمماعييییة ببالتتششدييیید على  السسييییطرة االججتتمماعييییة التتممييییييییز ببييیین الججمماعات ببصصورة ممبباششرة٬،
ولييییفييیین٬،  ٬،وفان الر ٬،وببراتتو ٬،الخخالفات ببييیین الججمماعات تتججاه السسلطة في الوقت الذي تتظلل تتششرح فييییه الفروق الفردييییة في التتممييییييییز (سسييییداننييییوس

رة االججتتمماعييییة وأن التتوججه العالي ننححو السسييییطرة االججتتمماعييییة ييییدعم ). وتتفتترض هذه الننظرييییة أن األفراد ييییخختتلفون في تتوججههم ننححو السسييییط2004
األييییدييییولوججييییات التتي تتعزز ممن الطببقييییة القائئممة على الججمماعة٬، وتتضضفي الششرعييییة على التتممييییييییز الفردي والممؤسسسسي لصصالح الججمماعات األكثثر 

ي الصصراع ببييیین الججمماعات سسوف ييییتتورطون في سسوء ). وتتتتننببأ الننظرييییات الثثالث أن األفراد ف1998وببراتتو٬،  ٬،قوة في الممججتتممع (سسييییداننييییوس
 تتفاهم ييییزييیید ممن الخخالفات ببييیین الججمماعات.

وتتممييییلل كلل ججمماعة ممن الججمماعات الممتتصصارعة إلى تتكوييیین صصورة سسلببييییة عن األخخرى وٕالى تتكوييیین ممعتتقدات سساذججة وغييییر دقييییقة وصصارممة 
د داخخلل تتلك الججمماعة. تتننتتج هذه الممعتتقدات ببصصورة ججزئئييییة ممن وممننتتقدة لخخصصائئص الججمماعة األخخرى ييییتتم تتطببييییقها دون تتممييییييییز على ججممييییع األفرا

عمملييییة تتصصننييییف الججمماعات التتي تتببالغ في الفروق ببييیین الججمماعات وتتججاننس الخخارججييیین عن الججمماعة. وممع ذلك٬، تتننتتج هذه الممعتتقدات أييییضضا 
ببولل الصصفات والسسلوكييییات التتي تتنناسسببها عن اإلدراك القائئم على االخختتييییار واسستتعادة الذكرييییات٬، وهو األممر الذي تتعتتممد علييییه الججمماعة لق

وتترفض تتلك التتي ال تتنناسسببها. ييییقود التتكوييیین الممتتببادلل للصصور ججزئئييییا إلى تتكوييیین صصورة أششببه ببصصورة الممرآة٬، تتننظر فييییها كلل ججمماعة إلى 
ييییرة ببالثثقة وممتتعاوننة. وممن الججمماعة األخخرى ببصصورة سسلببييییة وعدواننييییة وتتفتتقد إلى الثثقة٬، وتتننظر فييییها إلى ننفسسها على أننها إييییججاببييییة وممسسالممة وججد

خخاللل العمملييییة االججتتمماعييییة٬، تتممر هذه الصصور السساذججة إلى أعضضاء الججمماعة الججدد (األطفالل والمموظفييیین الججدد) ببححييییث ييییأخخذون أمماكننهم 
 الصصححييییححة في الدفاع عن ممصصالح الممننتتممييیین للججمماعة ضضد الخخارججييیین علييییها ممن أعدائئها.

ببييیین الججمماعات في التتقدييییر الذي ييییضضفييییه ببعض األفراد على سسلوك اآلخخرييیین ممثثلل طرييییقتتهم في كمما تتدخخلل االننححييییازات اإلدراكييییة في الصصراع 
إصصدار األححكام ححولل أسسبباب السسلوكييییات أو األححداث. وفي العالقات ببييیین الججمماعات٬، ييییوججد اتتججاه العتتببار األعضضاء الخخارججييیین عن 

عزى ذلك إلى عننصصر المموقف ("لقد ُأممر أن ييییفعلل ذلك"). ") ببدال ممن أن ييییيالممججمموعة ممسسؤولييیین عن السسلوكييییات السسلببييییة ("إننه سسوداو 
بباإلضضافة إلى ذلك٬، تتممييییلل الصصفات الششخخصصييییة إلى أن تتكون ججمماعييییة ممتتججسسدة في الصصورة السسلببييییة ("كلهم وححوش"). على الننقييییض٬، تتعزى 

مماذا ببوسسع الممسسكييیین أن السسلوكييییات غييییر الممرغوب فييییها في الممننتتممييیین للججمماعة إلى ظروف خخارججييییة ال ييییعتتببر العضضو ممسسؤوال عننها ("
ييییفعلل؟"). وعلى ذلك٬، ييییقوي ذلك ممن الصصورة السسلببييییة وييییؤججج العداء ببييیین الججمماعات الممتتصصارعة ححييییث تتححمّملل كلل ججمماعة الججمماعة األخخرى 

 ممسسؤولييییة الفوضضى التتي تتعاننييییها.
 

 عوامملل على ممسستتوى الججمماعة
ججع تتعقييییداتته وتتداخخالتته إلى قوى على ممسستتوى الججمماعة. وال ييییسسهم اإلدراك الفردي ببصصورة هاممة في فهم الصصراع ببييیین الججمماعات ولكن تتر 

أو رفاهييییة الججمماعة. تتؤثثر تتصصرفات  اتتسستتججييییب عادة الججمماعات االججتتمماعييییة ممثثلل األفراد ببطرييییقة ببنناءة للخخالفات التتي تتببدو وكأننها تتهدد هوييییتته
ارة الصصراع وححله أو إننهائئه. بباإلضضافة إلى كلل ججمماعة ممن ححييییث ضضغوط الهوييییة والتتمماسسك والتتوافق وصصنناعة القرار ببششدة على طرييییقة إد

ذلك٬، تتؤثثر ببننييییة وثثقافة الممننظممة أو الججمماعة أو الممججتتممع الذي ييییححدث الصصراع ببييیین الججمماعات ببداخخلها على التتعببييییر عن الصصراع وٕادارتته. 
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نناقششة هذه التتأثثييییرات ذات ولسسوء الححظ٬، ال ييییتتم التتطرق لهذه الممنناطق األخخرى كمما ييییننببغي٬، وال تتسساعدننا الممسساححة الممححدودة هننا على مم
 الممسستتوى األعلى.

ججممييییع األفراد هم أعضضاء في ججمماعات اججتتمماعييییة سسواء ببالوراثثة أو بباالخختتييییار٬، وتتششكلل ممححددات الججمماعة التتي ييییححمملها الفرد الممححور الممركزي 
ييییة٬، أن تتقدييییر الفرد لذاتته ييییرتتببط لهوييییة الفرد االججتتمماعييییة. ييییعتتقد الكثثييییر ممن أصصححاب الننظرييییات ببمما في ذلك واضضعو ننظرييییة الهوييییة االججتتمماع

ببعضضوييییتته في الججمماعة٬، لذلك ييییححتتاج تتقييییييییم الفرد اإلييییججاببي لذاتته إلى التتقييییييییم الججييیید الذي ييییححصصلل علييییه ممن الججمماعة (الججمماعات) والممقارننات 
لججمماعات الوطننييییة ييییسساعد الممنناخ الججمماعات العرقييییة على عرض الممركزييییة العرقييییة٬، وييییسساعد اييییة ممع الججمماعات األخخرى. على ذلك٬، الفرد

على عرض القوممييییة والتتفاخخر والوفاء لوطن الفرد وازدراء القوممييییات األخخرى. ممع ذلك٬، ال ننححتتاج ألن ننكون على ممسستتوى التتججممعات الكببرى 
غط لرؤييییة ممممارسسة هوييییة الججمماعة. تتششعر ججممييییع الججمماعات الممهننييییة واألننظممة العلممييییة واألححزاب السسييییاسسييییة واإلدارات الححكوممييییة وججمماعات الضض

ورججالل األعممالل والفرق الرييییاضضييییة وممججرممو الششوارع ببهوييییتتهم للججمماعة التتي تتؤثثر على عالقتتهم ببالججمماعات األخخرى. إن الججاننب الممظلم ممن 
الهوييییة االججتتمماعييییة هو أن التتعببييییر عن االلتتزام والتتعاطف تتججاه الممننتتممييیین للججمماعة فييییه اتتججاه الزدراء الخخارججييیین عن الججمماعة والتتقلييییلل ممن 

 ا ييییسساهم في الصصراع ببييیین الججمماعات في الممواقف التتي تتننطوي على خخالفات.ممّ ششأننهم مم
 

بباإلضضافة إلى الهوييییة٬، تتممييییلل الججمماعات إلى تتطوييییر التتمماسسك ببييییننها ال سسييییمما اإلححسساس الممششتترك بباالننتتمماء للججمماعة والتتححفييییز للببقاء فييییها. 
م التتوافق في الججمماعة٬، وببالتتالي له آثثار هاممة على الصصراع ببييیین بباإلضضافة إلى زييییادة الرضضا واإلننتتاججييییة٬، ييییعتتببر التتمماسسك قوة قوييییة في دع

الججمماعات. فال تتتتممييییز الججمماعات الممتتمماسسكة ببالممزييیید ممن الفاعلييییة في الكفاح لتتححقييییق أهدافها فححسسب٬، ولكن ممن الممقببولل كذلك ببصصفة عاممة 
لل آثثار التتهدييیید. ببذلك ييییممثثلل التتفاعلل ببييیین تتمماسسك أن الصصراع ببييیین الججمماعات ييییزييیید ممن التتمماسسك داخخلل الججمماعات الممتتننافسسة ال سسييییمما ممن خخال

 الججمماعة والتتننافس عننصصرا هامما في زييییادة الصصراع ببييیین الججمماعات.
تتششتتهر الججمماعات الممتتصصارعة ببضضغوط التتوافق التتي تتضضعها على األعضضاء لتتححقييییق وححدة الصصف ودعم السسببب. تتمملي قواعد الججمماعة 

راءات التتأثثييییر االججتتمماعي السسلوك الننممطي والمُمممييییز فييییمما ييییتتعلق ببالتتعامملل ممع الخخارججييیین عن (ممعاييییييییر السسلوك الممقببولل) ومما ييییتتعلق ببها ممن إجج
سستتدعى األعضضاء الذييیین ييییننححرفون عن هذه القواعد للممسساءلة ورببمما ييییتتم تتوببييییخخهم أو ممعاقببتتهم أو ششطببهم ححسسب ننوع الصصراع الممججمموعة. ييییُ 

عات الممتتمماسسكة تتححت التتهدييیید وييیُیممارس تتأثثييییر هائئلل وقوي ضضد األعضضاء الذييیین والسسلوك الممننححرف. تتعتتببر اآلراء القطببييییة سسممة ممممييییزة في الججمما
 ال ييییتتفقون ممع األغلببييییة.

)٬، والذي ممن خخالله 1982ييییعتتببر التتمماسسك هو العننصصر الرئئييییسسي خخلف ظاهرة "تتفكييییر الججمماعة"٬، الذي ييییصصفه ببالتتفصصييییلل إييییرفييییننج ججاننييییس (
ححداث للوصصولل إلى ننقطة تتتتججاوز التتقدييییر الواقعي واألخخالقي للببدائئلل. ييییححدد تتدفع ممججمموعة ممن صصاننعي القرار الممننعزلييیین في الججمماعة األ

ججاننييییس عددا ممن إخخفاقات السسييییاسسة الخخارججييییة األممرييییكييییة (غزو خخلييییج الخخننازييییر وقصصف كممببودييییا) كأممثثلة تتم اسستتببدالل التتفكييییر الننقدي الممسستتقلل 
 ججاه الخخارججييیین عن الججمماعة.فييییها ببالقرارات٬، مممما ننتتج عننه التتورط في أعممالل غاضضببة وغييییر إننسساننييییة تت

ييییتتممييییز تتفكييییر الججمماعة ببأعراض تتوضضح ممدى التتقدييییر الزائئد لقوة وروح الججمماعة واننغالقها وضضغوطها القوييییة تتججاه التتوافق. ييییتتوافق ذلك ممع 
 زاالننححييییا ججاننب كببييییر ممن الننظرييییة والببححث اللذييیین ييییوضضححان أن اتتخخاذ القرار ببصصفة عاممة لييییسست عمملييییة عقالننييییة ممرتتببة ولكننها تتننطوي على

ممن هذا الكتتاب). إن  ثثاممناإلدراكي والتتزاممات الججمماعة والدعائئم الممؤسسسسييییة التتي ييییننتتج عننها عائئد أقلل ممن الممثثالي. (اننظر أييییضضا الفصصلل ال
التتفكييییر الممعتتدلل فييییمما ييییتتعلق ببالصصراع ببييیین الججمماعات هو أن الججمماعات على كال الججاننببييیین رببمما تتتتخخذ قرارات خخاطئئة تتزييیید ممن ححدة المموقف 

 ببدال ممن تتخخفييییفه.
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كمما ييییتتممييییز دور قييییادة الججمماعة في الصصراع ببييیین الججمماعات ببأننه عننصصر ببالغ األهممييییة في اتتخخاذ القرار على اعتتببار أن القادة وغييییرهم ممن 
ن كببار األعضضاء ييییتتممتتعون ببسسلطة أكثثر ممن غييییرهم. وثثممة ظاهرة ششائئعة في ممواقف الممننافسسة والصصراع وهي أن القادة األكثثر عدواننييییة ييییممييییلو 

إلى اححتتاللل الممواقع الممتتقدممة٬، ببييییننمما ييییممييییلل القادة الممتتعاوننون إلى فقد السسلطة أو الممركز. وييییفتترض ججاننييییس أن ننقص القييییادة غييییر القاببلة 
للتتججزئئة ششرط هام في تتفكييییر الججمماعة٬، فالقييییادة المملتتزممة ببتتعلييییممات أو قرارات خخاصصة تتممييییلل إلى التتأثثييییر على الججمماعات الممتتمماسسكة تتججاه طلب 

فق. بباإلضضافة إلى ذلك٬، تتممييییلل الججمماعات الممتتصصارعة إلى التتأثثييییر على القادة في االتتججاهات العدواننييییة وييییدعم هذا الضضغط القادة التتوا
 الححرببييییون تتججاه اسستتخخدام الخخطط الممثثييییرة للججدلل في التتفاعلل ممع الخخارججييیین عن الججمماعة.

 
 دييیینناممييیّیات التتصصعييیید

ححتتى اآلن في صصفة ممششتتركة وهي أننها ججممييییعا تتممييییلل للتتأثثييییر على تتفاعالت الصصراع في  تتششتترك ججممييییع العنناصصر الفردييییة والججمماعييییة الممذكورة
اتتججاه التتصصعييیید٬، وهو اإلججراء الذي تتصصببح ممعه الصصراعات أكثثر ححدة وأكثثر عدواننييییة. وييییننطوي التتصصعييیید على االسستتخخدام الممتتزاييیید ألسسالييییب 

ى أهدافها ممقاببلل أهداف الججمماعة األخخرى. كمما ييییننتتج عن التتصصعييیید لتتصصلل إل السسلوك الممؤثثرة٬، ال سسييییمما الخخطط العقاببييییة ممن قببلل كلل ججمماعة
تتششعب القضضاييییا٬، لييییس الرئئييییسسييییة فقط التتي ييییدور ححولها الصصراع (ممثثلل الرواتتب أو الممزاييییا في صصراع اإلدارة)٬، وٕاننمما القضضاييییا التتي تتننتتج عن 

على الخخوف واللججوء إلى الدفاع ححييیین ييییقاببلل أححد كييییفييییة ممعالججة الطرفييیین ببعضضهم لببعض (اسستتخخدام الغش في الممفاوضضات). ييییتتغذى التتصصعييیید 
الطرفييیین تتهدييییدات الطرف اآلخخر لتتححقييییق أهدافه ببتتهدييییدات ممضضادة٬، وتتننطلق هذه االححتتكاكات الممتتببادلة إلى ممسستتوى أعلى في كلل ممرة في 

ولل ممرة ببأن الدفاع واننعدام الثثقة ) أل1952ظلل ججو ممن اننعدام الثثقة. وييییأتتي هننا دور "الننببوءة ذاتتييییة التتححقييییق"٬، التتي عّرفها روببرت ممييییرتتون (
تتثثييییر تتححركات ححذرة أو ممسسييییطرة تتخخلق أفعاال ممضضادة عدواننييییة ودفاعييییة ييییتتم تتفسسييییرها كممببررات لألفعالل األصصلييییة. قاد هذا الننوع ممن التتفاعلل 

 ".) على سسببييییلل الممثثالل لوصصف الححرب البباردة ببأننها تترججع ببصصورة ججزئئييییة إلى "عدوان نناتتج عن الدفاع1984رالف واييییت (
تتش (اننظر الفصصلل الثثانني) ححولل الفروق ببييیین التتفاعالت التتعاوننييییة ييییو خخاللل العمملل الذي قام ببه ممورتتون دازداد فهممننا ألعممالل التتصصعييیید ممن 

ييییا والتتننافسسييییة. ييییممييییلل االتتججاه الذي تتسسلكه األطراف ممن ححييییث اإلدراك والسسلوكييییات واالتتصصالل وتتوججييییه الممهام إلى التتمماسسك وهو مما ييییعتتببر أممرا قو 
ححدييیید طببييییعة تتفاعلل هذه األطراف عببر الزممن. ييییتتعرض قاننون دوييییتتش للعالقات االججتتمماعييییة إلى قدر كببييییر ممن ححقييییقة الصصراع ببييیین في تت

ححييییث تتممييییلل اإلججراءات والتتأثثييییرات الممممييییزة النناتتججة عن ننوع ممن العالقات االججتتمماعييییة (تتعاوننييییة أو تتننافسسييییة) إلى إننتتاج هذا الننوع  –الججمماعات 
مماعييییة. وكمما ييییوضضح دوييییتتش٬، فإن اإلججراءات التتعاوننييییة في ححلل الممششكالت تتتتششاببه ممع اإلججراءات الببنناءة لححلل الصصراع٬، ممن العالقات االججتت

 دييیینناممييیّیة) لل1983ببييییننمما تتتتششاببه اإلججراءات التتننافسسييییة لححلل الممششكالت ممع اإلججراءات الهداممة في تتنناولل الصصراع. كمما تتعرض دوييییتتش (
اءات االججتتمماعييییة غييییر الححممييییدة" الذي ييییصصف التتفاعلل الخخطييییر والممكلف ممع الصصراعات ببييیین الهداممة في تتوضضييییححه "لإلججر  –التتننافسسييییة 

الججمماعات. تتننججذب األطراف إلى إججراءات التتصصعييیید ححييییث تتببرر االسستتثثممارات السساببقة الممخخاطر الممتتزاييییدة وتتغلق الخخسسائئر غييییر الممقببولة 
ذاتتييییة التتححقييییق وااللتتزام ببممعتتقدات وتتصصرفات سساببقة . وببذلك ننفهم  اتطرييییق الخخروج ممن خخاللل خخلييییط ممن التتعننت اإلدراكي واالننححييییاز والننببوء

 كييییف تتتتورط الججمماعات في صصراع هدام وتتببدو غييییر قادرة ببننفسسها على التتقلييییلل ممن تتأزم المموقف أو ححله.
 

 ممقاوممات الححلولل
ممننع التتصصاعد والححلل الذي تتخخلقه ال ننججد العييییب في التتصصعييیید فقط في اآلالم والتتكالييییف التتي ييییتتححمملها األطراف٬، ببلل في الممقاوممات ل

وزممالؤهم في ممقدممة الدراسسة والننظرييییة ححولل كييییفييییة اننغمماس  ٬،وسسوننج هي كييییم ٬،ودييیین ببروت ٬،ججييییفري روببن راححللالتتفاعالت السسلببييییة. كان ال
ججع أوال على األطراف في ننزاعاتتهم. على الممسستتوى الفردي٬، ييییرون التتغييییييییرات الننفسسييییة ببمما في ذلك الممواقف العدائئييییة واإلدراك الذي ييییشش
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التتصصعييیید (خخاللل االننححييییاز المملححوظ) لكن ببعد ذلك تتؤييیید ممقاوممة التتفاعالت التتصصاعدييییة (خخاللل االننححييییاز المممماثثلل). لذلك أضضييییفت عمملييییات ننزع 
الفردييییة (خخاللها ال ننرى أعضضاء الممججمموعة الخخارججييییة كأفراد لكن كأعضضاء لممججمموعة لييییس لدييییها أي ممواننع ضضد سسوء الممعامملة) والتتججرييیید ممن 

 اآلدممييییة (ححييیین تتعد الججمماعة الخخارججييییة دون ممسستتوى الببششر وببالتتالي تتسستتححق الممعامملة غييییر اآلدممييییة).
كذلك تتننتتج التتغييییييییرات الهييییكلييییة على ممسستتوى الججمماعة أييییضضا ممن التتصصعييیید. ييییصصببح اإلدراك العدائئي ممن الممججمموعة الخخارججييییة والدوافع الممدممرة 

األعضضاء على قببولها على أننها صصححييییححة. وكمما أششرننا أعاله٬، تتممييییلل زييییادة التتمماسسك  تتججاههم ثثاببتتة في ممعاييییييییر الممججمموعة٬، والضضغوط تتججببر
ن والقييییادة الننضضالييییة إلى دعم الممزييیید ممن التتكتتييییكات الممثثييییرة للصصراع واألهداف العدواننييییة. وكذلك تتطور الججمماعات الفرعييییة الننضضالييییة تتننتتفع مم

في اسستتممرارها. وعلى ممسستتوى الننظام االججتتمماعي األكببر أو الممننظممة أو  الصصراع على أسساس الممكاننة أو السسلطة أو الثثروة٬، ممصصالح ممقررة
الممججتتممع أو الممججتتممع العالممي ييییششججع الصصراع الممتتأزم "االسستتقطاب" والذي ممن خخالله تتننخخرط األطراف األخخرى٬، التتي هي في األصصلل خخارج 

ولكننه ييییزييییلل أييییضضا  ٬،ييیید هذا فقط ممن ححدة الصصراعالصصراع٬، في ائئتتالفات تتكسسر في ننهاييییة األممر الننظام إلى ممعسسكرييیین ممعارضضييیین. وال ييییز 
 الممححاييییدييیین الذييیین ييییممكننهم العمملل في الدور الممقييیید للطرف الثثالث في الححلل.

تتم ييییعد الممسساهم األخخييییر في ممقاوممة خخفض التتصصعييیید ظاهرة االلتتزام والتتورييییط. فالتتغييییييییرات الننفسسييییة والججمماعييییة تتممييییلل إلى دعم االلتتزاممات التتي تت
ع ححييییث أننه ييییصصييییر ييییفرض ننفسسه ججزئئييییا خخاللل فعلل تتببرييییر المموقف. ممهمما كان مما ححدث في المماضضي فهو ضضروري٬، للسسلوك الممثثييییر للصصرا

والححاججز إلننهاء الصصراع هو تتعننت الطرف اآلخخر. أييییضضا٬، ييییزييیید االلتتزام ببخخط سسييییر العمملل الممكلف والممدممر ممن خخاللل "التتورط" ححييییث تتببرر 
ات سسعييییا وراء الننصصر. ورغم أن الححكم الخخارججي ييییرى األممر غييییر عقالنني٬، إال أن كلل التتكالييییف الممتتكببدة ببالفعلل عن طرييییق اسستتممرار الننفق

طرف ييییسسعى وراء تتححقييییق أهدافه ممؤممننا أن الججائئزة الننهائئييییة في ممتتنناولل الييیید٬، وتتححقييییقها فقط ييییببرر مما ببذلل في سسببييییلها. وكلمما طالل اسستتممرار 
 م خخاللل التتعننت الممسستتممر.التتعننت الممتتببادلل٬، زاد ششعور األطراف بباإلججببار على تتببرييییر ممواقفه

 
 ممدلوالت للفهم والممممارسسة

 
ييییسسببب تتعقييیید وعنناد صصراع الججمماعات الممتتأزم والممدممر إرعاب العقلل وٕاححبباط الروح لممن ييییححاولل عمملل أي ششيء تتججاه ذلك٬، سسواء أعضضاء 

خخرييیین أو ججمماعات الضضغط في الججمماعات الممتتننازعة أو الدخخالء. وهذا ححقييییقى سسواء كان الصصراع ييییتتعلق ببالفصصائئلل في ممننظممة اسستتببعدت اآل
ممججتتممع ييییممكننهم فقط الججدالل ححولل القضضاييییا التتي تتححدث االننقسسام ببييییننهم٬، أو الججمماعات العرقييییة التتي تتؤممن ببالقضضاء التتام على العدو كححلل 

لتتححولل إلى وححييیید ييییححتتمملل ننججاححه. وممع ذلك٬، فإن هذه الممششكلة االججتتمماعييییة الرهييییببة تتعد ظاهرة ييییممكن فهممها وييییممكن االلتتزام ببها ممع الوقت ل
أفعالل وتتدخخالت تتححولل التتضضارببات التتي ال تتلييیین في ظاهرها إلى عالقات طببييییعييییة٬، وال تتعد الممهممة سسهلة والححضضارة ببعييییدة عن اممتتالك 

 الممعرفة والخخببرة الممطلوببة. وممع ذلك٬، ببنناء على مما ننعرفه اآلن٬، ييییممكن الوصصولل إلى ببعض الممدلوالت لممخخاطببة الصصراع ببييیین الججمماعات.
 

ييییأخخذ عدد ممن الممدلوالت ششكلل التتوججهات العرييییضضة لتتنناولل ححلل الصصراع ببييیین الججمماعة الذي ييییححتتاج إلى التتححوييییلل إلى خخطط وتتكتتييییكات ببششكلل 
أكببر. أوال ييییببييیین هذا أن الصصراع الححاد ببييیین الججمماعة هو ظاهرة مموضضوعييییة وششخخصصييییة٬، وأن الممححاوالت لممنناقششة ممججمموعة واححدة فقط ممن 

لييییها ببالفششلل٬، إمما على الممدى القرييییب أو الببعييیید. وببالتتالي ممطلوب وسسائئلل لتتسسوييییة الممصصالح الججوهرييییة وممنناقششة العوامملل أو غييییرها ممححكوم ع
الججواننب الننفسسييییة واالججتتمماعييییة والثثقافييییة وهي أسساس ننزاعات الهوييییة. وممع هذا التتعقييیید والتتعننت الممالزم له٬، ننججد أن األعضضاء في األححزاب 

لتتححلييییلل والتتفاعلل الممطلوب. وببالتتالي ننسستتننتتج أن إششراك أطراف ثثالثثة خخارج الصصراع٬، والتتي تتعتتببر ننفسسها غييییر قادرييیین على االننششغالل في ا
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ممححاييییدة وكفء وججدييییرة ببالثثقة٬، ممطلوب عادة لتتقلييییلل تتصصعييیید المموقف وححلل الصصراع. وفي عمملل ذلك٬، ييییججب أن تتدرك األطراف الثثالثثة أن وقف 
 ت التتي ححششدت خخاللل تتارييییخ ممن التتفاعلل العدائئي.التتصصعييیید لييییس ممججرد عكس للتتصصعييیید ببسسببب الرواسسب والممقاومما

إن اسستتلزام طرق تتدخخلل ممخختتلفة قد ييییكون ممطلوببا في ممراححلل ممخختتلفة ممن التتصصعييیید لخخفض التتصصعييیید لممسستتوى تتننججح فييییه التتدخخالت الالححقة٬، 
لقضضاييییا اإلدراكييییة ييییعد ممدلوال آخخر على الممزييییج المموضضوعي/الششخخصصي. على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییججوز أن تتكون التتدخخالت التتي تتركز على ا

والمموقفييییة والعالقات ممطلوببة قببلل إممكاننييییة ننججاح ججهود الطرف الثثالث للتتوسسط في اتتفاقات ححولل الممسسائئلل الججوهرييییة. وطرححت أننا ولورالي 
كييییششلي هذا الننمموذج ممن تتخخطييییط الطوارئ٬، وكذلك الممممارسسون الدارسسون اآلخخرون في الممججالل ببمما في ذلك دييیین ببروت وببولل أولزاك (اننظر 

 ممن هذا الكتتاب). التتاسسع عششرفصصلل ال
وثثممة ممدلولل آخخر هو التتدخخلل في الصصراع ببييیین الججمماعات ييییححتتاج للببدء ببتتححلييییلل عممييییق للمموقف٬، ببمما في ذلك تتححلييییلل ثثقافي عنند الضضرورة قببلل 

ة أننفسسهم ألن تتصصممييییم التتدخخالت وتتننفييییذها. ييییننببغي أن ييییتتعلق هذا التتححلييییلل لييییس فقط ببالطرف الثثالث لكن أييییضضا ببأعضضاء أو ممممثثلي الممججمموع
كلل ممرححلة لخخفض التتصصعييیید وححلل الصصراع تتعتتممد على الممراححلل السساببقة. فعلى سسببييییلل الممثثالل ييییكون التتححلييییلل والتتفاهم والححوار ضضرورييییا لححدوث 

 الصصلح وييییججب أن تتعتتممد الححلولل الببدييییلة على تتححلييییلل دوافع كلل طرف ورغبباتته وقييییوده.
أن التتغييییييییرات ممطلوببة في كلل ممن العمملييییة أو خخصصائئص العالقة وفي الججواننب  وأخخييییرا ييییدلل أييییضضا الممزج المموضضوعي والششخخصصي للننزاع على

ة الججوهرييییة أو الهييییكلييییة لححلل الصصراع ببييیین الممججمموعة ببطرييییقة دائئممة. وهذا ييییعنني على سسببييییلل الممثثالل أن إزالة الصصالت السسلببييییة وٕاعادة ببنناء الثثق
مموارد التتي تتخخاطب التتضضارببات األسساسسييییة. وببالتتالي٬، ييییعد ححلل ييییسسييییران ججننببًا إلى ججننب ممع تتطوييییر إججراءات صصننع القرار وننظم تتخخصصييییص ال

الصصراع٬، لييییس ببببسساطة ممججرد وسسييییلة للتتعامملل ممع الخخالفات الصصعببة داخخلل الننظم االججتتمماعييییة المموججودة٬، لكن أييییضضا كممننهج ييییممكننه أن ييییسسهلل 
 التتغييییييییر االججتتمماعي الببنناء ننححو ننظم أكثثر اسستتججاببة وٕاننصصافا.

). تتلخخص 1994 ٬،دئ عاممة لححلل الصصراع ببييیین الججمماعة تتججسسد ممدلوالت تتتتدفق ممن هذه األفكار (فييییششروفي مموقع آخخر٬، رسسممت ممججمموعة ممببا
هذه الممببادئ هننا ببطرييییقة تتححدد ممدلوالت أخخرى تتججسسدها أو تتعتتممد علييییها. تتننظم الممببادئ في ثثالث ممراححلل كببرى تتنناقش الصصراع ببييیین الججمماعة٬، 

 وهي التتححلييییلل والممواججهة والححلل.
 

 عممدلوالت لتتححلييییلل الصصرا
كمما هو مملححوظ أعاله٬، ييییننببغي أن ييییكون تتححلييییلل الصصراع الننششاط الرائئد في التتححرك في ممججالل التتضضارببات والتتفاعالت الممدممرة. وعكس التتححلييییلل 
) الذي ييییننششغلل فييییه األطراف عادة (الذي ييییححدد الخخطط والمموارد السسييییاسسييییة واالقتتصصادييییة والقاننوننييییة و/أو العسسكرييییة التتي ييییممكن اسستتخخداممها لتتسسود

الصصراع التتي ججعلتته في الححالة الراهننة ممن  دييیینناممييیّیاتتتححلييییلل الصصراع الذي تتججرييییه األطراف الثثالثثة ببدور تتسسهييییلي ييییركز على الممصصادر و ييییركز 
التتعقييیید. وببالطببع هذا ييییتتعلق ببتتححدييیید األطراف والفصصائئلل والقضضاييییا التتي تترى أن الصصراع ييییتتعلق ببها. وممع ذلك٬، ييییححتتاج األممر إلى الننظر 

لتتححدييیید الممصصالح األسساسسييییة والقييییم واالححتتييییاججات التتي تتتتعلق ببالممواقف التتي ييییتتخخذها األطراف٬، أي ممطالببهم وعروضضهم. ببعممق في القضضاييییا 
ييییننببغي أييییضضا إججراء تتححلييییلل ثثقافي لألطراف الذييیین ييییخختتلفون عن ببعض و/أو ممن قببلل الوسسييییط لتتوضضييییح "ثثقافة الصصراع"٬، أي كييییف ييییتتصصورون 

). كذلك ييییججب أن تتفرض هذه 1993أسساس الممعاييییييییر الممقببولة والممممارسسات والممؤسسسسات (روس  الصصراع وييییعتتقدون أننه ييییننببغي ممخخاطببتته على
الممرححلة األولييییة "تتححلييییلل العمملييییة" الذي ييیینناقش األفكار واإلدراك واألهداف والممخخاوف واححتتييییاججات كلل طرف و"عمملييییة ببنناء الثثقة" التتي تتسسممح 

 هممات الممححتتمملة إلعادة ببنناء عالقتتهم.لألطراف ببتتببادلل اإلييییضضاححات واإلقرارات والتتأكييییدات والممسسا
األننششطة والننتتائئج إلى أن األطراف سستتننخخرط في تتفاعلل ححاد وججها لوججه ييییتتعلق ببالتتواصصلل الصصادق وتتطوييییر التتعاطف الواقعي تتججاه  هتتششييییر هذ

عمملييییات الصصراع ببعضضهم الببعض. ييییتتضضح كذلك أن هذا الششكلل ممن التتححلييییلل ييییححتتاج طرفا ثثالثثا مماهرا ممححاييییدا ومموثثوقا فييییه ييییححمملل ممعرفة 
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الممججمموعة والعالقات داخخلل الججمماعة كي ييییقوم ببه. ممن الممححتتمملل أن أعضضاء األطراف ييییممكننها أن تتششكلل فرييییقا ممتتوازننا  دييیینناممييیّیاتوالممهارات في 
للقييییام ببهذا الدور االسستتششاري لكن ييییصصعب علييییهم ببسسببب التتراببط ممع ممججمموعتتهم. وححييییث أن الطرف الثثالث كذلك ييییكتتسسب ممعرفة ببالننظام 

 ثثقافة ححييیین ييییننششأ الصصراع سسواء كان ممننظممييییًا أو اججتتمماعييییًا أو ممججتتممعييییًا أو دولييییًا٬، كمما ييییتتضضح كذلك أن الوسسييییط سسييییكون فرييییقا ممتتعدد الممهاراتوال
 ممن أفراد ممننوعييیین.

قد تتكششف ممرححلة تتححلييییلل الصصراع أن الممصصالح المموضضوعييییة تتسسود وأن األطراف ييییححفزون على تتسسوييییة خخالفاتتهم وٕامما تتججاهلل العنناصصر 
خخصصييییة أو تتأججييییلل الننظر فييییها للممسستتقببلل. وفي هذه الححالة٬، قد ييییتتححولل األطراف إلى أسسلوب الممفاوضضات والتتوججه ننححو اتتفاق مُمرٍض٬، أو الشش

ييییححتتاججون على األرججح لتتفعييییلل خخدممات الوسسييییط الذي ييییسساعدهم في الوصصولل إلى تتسسوييییة. ييییممكن كذلك أن ييییتتفق األطراف على اللججوء وقببولل 
ممدييییر أعلى أو هييییئئة علييییا في الممننظممة أو حَحَكم ممعييیین لهذا الغرض أو ححَكم قاننونني ممتتاح لدييییهم.  -ة علييییاححكم طرف ثثالث مملزم ممن سسلط

ولسسوء الححظ في الصصراع الححاد داخخلل الججمماعة تتكون هذه الخخييییارات إمما غييییر ممتتاححة (ببسسببب ممخخاوف كلل ممججمموعة ممن الخخسسارة واالعتتقاد ببأن 
لممدى الطوييییلل (ببسسببب عدم تتعامملل التتسسوييییات ممع الممصصادر األسساسسييییة والججواننب الششخخصصييییة الفرصصة مما زالت ممتتاححة للفوز) أو ال تتننججح في ا

التتي تتدفع الصصراع إلى ممسستتوييییات علييییا ممن التتصصعييیید وعدم اللييیین). في هذه الححاالت٬، ييییكون اسستتممرار تتدخخلل الطرف الثثالث ببدور اسستتششاري 
 دائئمما ممطلوببا رغم أننه في ممواقف كثثييییرة ال ييییكون دائئمما ممتتاححا.

 
 ت لممواججهة الصصراعممدلوال

ححييیین ييییكون التتفاعلل ببممسساعدة الطرف الثثالث ممممكننا٬، تتتتببع ممرححلة الممواججهة الممننتتججة التتححلييییلل ححييییث ييییعييیین األطراف ممبباششرة ببعضضهم الببعض في 
قضضاييییا تتقسسممهم وييییعمملون ننححو إييییججاد ححلولل ممقببولة ببالتتببادلل خخاللل ححلل ممششتترك للممششكلة. وممن الضضروري تتننفييییذ هذه العمملييییة تتححت ممعاييییييییر 

ححتترام الممتتببادلل واالكتتششاف الممششتترك وااللتتزام ببعمملييییة ححلل الممششكلة ببدال ممن التتركييییز على الممواقع. وييییتتضضح أن "الظروف التتسسهييییلييییة اال
لالححتتكاك داخخلل الممججمموعة" (كمما ييییعببر عن ذلك علمماء االججتتمماع ببداييییة ممن ججوردون ألببورت) ممتتاححة لهذه التتفاعالت ببمما في ذلك 

كلل ممججمموعة والممسساعدات الممؤسسسسييییة اإلييییججاببييییة للعمملييییة والممكافأة التتعاوننييییة وهييییكلل الممهممة واححتتممالل ججييیید  الممششاركون ممن الممركز ننفسسه في
للممششاركييیین لممعرفة ببعضضهم الببعض كأششخخاص وانندمماج األفراد الممححتترممييیین األكفاء الممتتأقلممييیین. وببالتتالي ييییتتضضح أن االننششغالل داخخلل الججمماعة 

اد للممششاركييیین وتتححدييیید كلل ممن األننششطة الرسسممييییة وغييییر الرسسممييییة واألهداف. وهذا٬، ممرة أخخرى٬، ييییححتتاج إلى تتصصممييییم ججييیید ممع اخختتييییار ممنناسسب لألفر 
 دوٌر ييییفضضلل تتركه للممسستتششارييیین ممن الطرف الثثالث الواعييیین األكفاء والمموثثوق ببهم.

صصرييییح إلدراك التتححدي الممتتسساوي هو تتييییسسييییر لججلسسات الممششاركة ننفسسها والتتي تتححتتاج إلى دممج خخصصائئص ممخختتلفة٬، ممثثلل التتوضضييییح الدقييییق وال
الممججمموعة٬، والتتعرف على االخختتالف ببييیین الممججمموعات ببمما في ذلك الننوع واالخختتالفات الثثقافييییة واإلصصرار على إححراز ننتتائئج ممقببولة لدى 
الطرفييیین. إن التتضضممييیین القوي هو وججوب تتششججييییع األطراف على اتّتبباع اسستتراتتييییججييییة التتعاون ببدال ممن الممننافسسة. مممما ييییعنني أننهم في ححاججة  إلى 

االهتتممام ببححاججة الطرف اآلخخر). لقد تتم تتوضضييییح هذا "الممننهج  ييییببييیینششتتراك في اتتححاد لسسلوك ججازم (ييییؤكد على ححاججة الفرد) والتتعاون (اال
ثثننائئي األببعاد" أو "الننمموذج ثثننائئي االهتتممام" ججييییدا في ممججالل تتسسوييییة الصصراع٬، الممببنني على العمملل األولي لروببرت ببالك وججان مموتتون 

اس وافزالور رححييییم وآخخرييیین. كمما ييییججب على األطراف أييییضضا الممششاركة في عمملييییة ححلل الممششاكلل التتي سسوف تتقودهم ببتتوضضييییححات ممن كييییننييییث تتومم
لححلولل ممششتتركة. إن ممعرفة ححلل ممششاكلل الممججمموعة هي ننقطة الببداييییة٬، ولكن الججهود الرائئدة لروببرت ببالك وججان مموتتون وزممالئئهمما هي التتي 

لممششاكلل ببييیین الممججمموعات. لقد أوضضححوا كييییفييییة تتطببييییق هذه التتكننولوججييییا ممن قببلل الممسستتششارييیین أو أدت إلى تتطوييییر التتكننولوججييییا االججتتمماعييییة لححلل ا
 ممن قببلل أعضضاء الممججمموعات أننفسسهم على األقلل في األطر التتننظييییممييییة.
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 ممدلوالت لتتسسوييییة الصصراع
التتي ييییتتفق علييییها األطراف ممعا.  تترججع تتسسوييییة الصصراع إلى كلل ممن العمملييییة التتعاوننييییة التتي ييییتتم ممن خخاللها ممعالججة االخختتالفات والننتتائئج

وببتتممييییييییزها عن إدارة الصصراع أو تتخخفييییفه أو تتححسسييییننه٬، تتششمملل تتسسوييییة الصصراع تتححولل العالقة والمموقف لدرججة أن الححلولل التتي وصصلل إلييییها 
افق ييییتتم األطراف ممححتتمملة وذات تتصصححييییح ذاتتي على الممدى الطوييییلل. كمما تتتتطلب تتوافر درججة كافييییة ممن الممصصالححة ببييیین األطراف٬، ألن التتو 

اسستتعادتته ممن خخاللل إججراءات ممثثلل االعتتراف ببالممخخالفة وتتسساممح الضضححاييییا والتتأكييیید على السسالم الممسستتقببلي. ببالطببع سسوف ييییكون هنناك تتعارض 
ممسستتقببلي وتتتتواججد الححاججة إلى ححلل ممششاكلل أخخرى تتججاه التتغييییييییر االججتتمماعي٬، ولكن طرييییقة ممعالججة االخختتالفات وججودة الننتتائئج تتكون ممخختتلفة. 

لي٬، فإن أححد تتضضممييییننات هذا الننهج هي أن الصصراعات والعالقات الممتتضضممننة ببها تتححتتاج إلى أن تتتتححولل إلى ننممط ثثاببت٬، ببعكس تتسسوييییة وببالتتا
الصصراعات ببسسهولة أو أسسوأ ممن ذلك كإخخمماد االخختتالفات. ولتتححقييییق ذلك٬، فإن عمملييییة التتسسوييییة والننتتائئج ييییججب أن تتعالج اححتتييییاججات اإلننسسان 

ء لدرججة ممقببولة إلى ححد مما. ييییججب أن ييییتتم تتححدييیید الححاججة إلى األممن والهوييییة والتتقدييییر والممششاركة والعدلل التتوزييییعي األسساسسييییة للتتطوييییر واإلرضضا
ييییممكن أن  ومما إلى ذلك في التتححلييییلل وآلييییات التتعامملل ممعهم (المُمرضضييییييیین) ييییججب أن تتكون ضضممن الننتتائئج. إن العالقات ببييیین هوييییة الممججمموعات

ييییة ممن التتقدييییر واالسستتقاللل (السسلطة)٬، وييییممكننها ببالتتالي أن تتدخخلل ببححرييییة في عالقة ممتتضضاممننة ممفييییدة تتببننى ححولل كلل ممججمموعة تتتتممتتع ببدرججة ممرضض
 للطرفييیین.

هنناك ممدلولل آخخر ممتتعلق ببالننتتائئج الالزممة للتتسسوييییة٬، وهو أن آلييییات وٕاججراءات التتعامملل ممع االخختتالفات ببششكلل تتعاونني وأكييیید ييییججب أن تتكون 
ركت كلل األطراف الممعننييییة ببالصصراع في ننممط ذي هدف وتتم تتننفييییذ اإلججراءات التتي تتعمملل على ضضممن صصنناعة القرار والسسييییاسسة. وٕاذا مما اششتت

تتاممًا)٬، فإن فرصصة التتنناقضضات الممتتصصاعدة في الصصراع الهدام سسوف تتقلل ببششكلل مملححوظ. إن هذا التتأكييیید  اً تتححقييییق اتتفاق عام  (ولييییس اتتفاق
ييییر ممن الممؤسسسسات والثثقافات والممججتتممعات٬، ولهذا السسببب تُترى تتسسوييییة الصصراع ممببنني على قييییم دييییممقراطييییة وٕاننسساننييییة غييییر مموججودة ببالتتأكييیید في كثث

كججزء ممن الححركة الببطييییئئة للححضضارة تتججاه عالم تتششاركي وممنناٍد ببالممسساواة. إن لكلل وححدة اججتتمماعييییة (ممننظممة٬، ممؤسسسسة٬، ممججمموعة٬، ممججتتممع) 
ببعد الححدود) ممقاببلل العائئد والتتكلفة الممننخخفضضة ببششكلل أسساسسي اخختتييییارات ييییججب أن تتتتخخذها تتججاه تتكلفة وعائئد الممراقببة االججتتمماعييییة (الظلم إلى أ

 للتتححرك في االتتججاه الدييییممقراطي.
والعدالة  ةوببالتتالي في ننهاييییة تتسسوييییة الصصراع٬، ييییفهم ضضممننييییا أن على الممؤسسسسات والممججتتممعات أن تتببنني أسسسسًا اقتتصصادييییة وسسييییاسسييییة تتدعم الممسساوا

والننمماذج الممؤكدة على الححلل الببنناء للصصراع في الفصصلل األولل). على الممسستتوى  ببييیین الممججمموعات الممخختتلفة واألفراد. (اننظر ببححث القييییم
االججتتمماعي٬، فإن التتعدد الدييییممقراطي وتتعدد الثثقافات هي سسييییاسسات تتقللل الصصراع الهدام ببييیین الممججمموعات.  وببنناء على التتوزييییع الججغرافي 

ممتتسسقة ممع ننهج تتسسوييییة الصصراع. إن االعتتراف ببهوييییة الممججمموعات  للممججمموعات٬، فإن الننظم السسييییاسسييییة التتي تتششمملل ممششاركة السسلطة أو الفدرالييییة
ن الممخختتلفة واالححتترام فييییمما ببييییننها ببالممصصطلححات السسييییاسسييییة والثثقافييییة ييییححتتاج أن ييییتتححد ممع ممسساواة الفرص ببالممصصطلححات االقتتصصادييییة. وببالتتالي٬، فإ

ة الممخختتلفة قد ييییششتتركون أييییضضا في هوييییة وطننييییة الهوييیی تتسسوييییة الصصراع ال تتششتتمملل على تتششاببه أو تتمماثثلل رغم أن أعضضاء الممججمموعات ذات
 وسسييییاسسييییة٬، ولكننها ال تتششمملل خخلييییطًا ممن ممججمموعات اججتتمماعييییة ممتتححدة ممتتعاوننة في ننممط ممتتضضاممن لفائئدة ممششتتركة.

 
 ممدلوالت للتتدرييییب

 
ييیین الممججمموعات ججدييییدة وممممارسسات إببداعييییة وممؤسسسسات وسسييییاسسات ممتتغييییرة للتتعامملل ببإببداع ممع الفروق بب رتتننادي الممدلوالت السساببقة ببأدوا

الممخختتلفة. سسواء كان الششخخص عضضوا أو ممممثثال للممججمموعة الممتتننازعة أو طرفًا ثثالثثًا ممسسؤوًال عن تتممهييیید تتسسوييییة الصصراع٬، فإّن التتححدي ببالننسسببة 
للججودة والممهارات الالزممة ممروع. وفي الوقت ننفسسه٬، هنناك تتزاييیید ممرححب ببه في فرص التتدرييییب والتتعلييییم في كلل الممسستتوييییات (في الممرححلة 
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االببتتدائئييییة والثثاننوييییة والكلييییات والججاممعات وببراممج التتخخرج ومما دوننه وورش التتطوييییر الممهنني) وفي الممججاالت ذات الصصلة٬، ممثثلل تتببادلل 
 الممعلوممات ببييیین األششخخاص وححلل الممششاكلل وببنناء اإلججمماع وٕادارة الصصراع  ومما إلى ذلك.

ممة لببنناء الفهم المموضضح لتتفعييییلل عمملييییات تتسسوييییة الصصراع؟ وسسوف والسسؤالل الذي ييییججب أن ييییطرح هننا هو٬، مما هي الممهارات األسساسسييییة الالز 
تتكون هنناك فقط إججاببة أولييییة ببسسببب القييییود على ممدى اإلججاببة٬، ولكن سسوف تتكون هذه ننقطة ببداييییة ممفييییدة على ننححو ممفعم بباألمملل. سسوف 

لالزممة للححفاظ على عمملييییة تتسسوييییة تتششارك هذه التتعلييییقات ببعض الننقاط التتي وضضعت في الفصصلل األولل والثثانني فييییمما ييییتتعلق ببالممهارات ا
 الصصراع التتعاوننييییة وعمملييییة ححلل ممششكلة الممججمموعة الممثثممرة.

إن قائئممة الممهارات التتححلييییلييییة والسسلوكييییة٬، خخاصصة لتتفعييییلل دور التتممهييیید في تتسسوييییة الصصراع ببييیین الممججمموعات٬، طوييییلة ججدا وممأخخوذة ممن ممججاالت 
ننسساننييییة واالسستتششارات وتتببادلل الممعلوممات الثثقافييییة وتتطور الممججتتممع والتتششاور ممتتعددة للممممارسسة الممهننييییة٬، ببمما في ذلك تتدرييییب العالقات اإل

التتننظييییممي والعالقات ببييیین الممججمموعة والدببلومماسسييییة الدولييییة. ال ييییسستتطييییع أي ممتتدخخلل أن ييییتتوق إلى تتطوييییر ممججمموعة الممهارات الكلييییة الالزممة 
ذا العمملل سسييییششمملل فرقًا ممن الممهننييییييیین٬، عادة ممن أننظممة ممخختتلفة لتتسسهييییلل الممواججهة الممثثممرة على ممسستتوى ببييیین الممججمموعات٬، ولذلك ييییفتترض أن ه

ولكن ممكمملة ممتتعلقة ببالسسييییاق الخخاص للصصراع٬، ممثثلل الممججتتممع الممدنني والتتننظييییممي أو الممننطقة الدولييییة. هنناك ححاججة للِفَرق ممننذ أن كان ممن 
 ة لعالقتتهم.الممألوف عنند ننقاط ممعييییننة العمملل ممع الممججمموعات على ننححو ممننفصصلل وأييییضضا على الححدود الممششتترك

 
 الممهارات التتححلييییلييییة

تتعد الممهارات التتححلييییلييییة ممن ننطاقات عدييییدة ممن الفهم ممفييییدة٬، ولكن أسساس هذه الممممارسسة هي القدرة على تتطببييییق الممعرفة ببششأن الصصراع  
ممالححظات  االججتتمماعي وأسسبباببه وأننمماط التتعببييییر وٕاججراءات التتصصعييیید وآلييییات تتخخفييییفها وٕادارتتها وتتسسوييییتتها. إن ممهممة الوسسييییط هي عرض

وتتفسسييییرات ننظرييییة ببننقاط ممفييییدة ببوضضوح. وعادة مما تتوضضح هذه الممداخخالت وظييییفة الممججمموعات الممتتننازعة ممثثلل الضضغوط الممعييییارييییة تتججاه 
الححدود الممششتتركة للممججمموعات ممثثلل الطرييییقة الننمموذججييییة التتي ييییرتتببط ببها األغلببييییة واألقلييییة. ييییعد إدراك السسييییاق  دييیینناممييیّیاتاإلججراءات العدواننييییة أو 

الثثقافات التتي ييییظهر فييییها الصصراع ببييیین الممججمموعات ششييییئئا ضضرورييییا سسواء كان الششخخص ييییعمملل في ممججتتممع ممدنني أممرييییكي أو في هييییئئة خخدممات و 
إننسساننييییة أو ممننطقة خخاصصة ببالعالم. في هذا الششأن٬، فإن الوسسطاء ممن السسييییاق والثثقافة اللذييیین ننححن ييییصصددهمما وممن األطراف الممتتننازعة ييییممكن 

 ححييییا على ننححو اسستتثثننائئي إذا كاننوا قادرييیین على تتججاوز تتححاممالتتهم وأفكارهم الممصصورة ممسسببقا ببششأن الصصراع وححله.أن ييییلعببوا دورا تتوضضييیی
 

 الصصفات الششخخصصييییة
على الممسستتوى الششخخصصي٬، ييییححتتاج الوسسطاء للعدييیید ممن خخصصائئص وممهارات الممممارس الممتتأمملل والممححتترف ممثثلل الكممالل واالسستتقاللل.  تتعد الثثقة 

قد ال تتكون إلى ححد ببعييیید كذلك) ششييییئئا ضضرورييییا للتتححرك في داخخلل ممرججلل الصصراع ببييیین الممججمموعات. ييییعد الممسستتوى  ببالننفس والتتأكد (رغم أننها
العالي ممن الوعي الششخخصصي ششييییئئا هامما ببالننسسببة لكييییفييییة تتأثثر الششخخص ببسسلوك اآلخخرييیین ممثثلل الننقد أو الهججوم٬، وكييییفييییة إدراك اآلخخرييیین لسسلوك 

رة على تتححمملل الغمموض الكببييییر واالسستتججاببة ببششكلل ببنّناء للدفاع عن أو ممعارضضة ججهود ششخخص الششخخص وأثثره علييییهم. ييییححتتاج الممرء إلى القد
مما.  تتححتتاج الححسساسسييییة للننوع والثثقافة والفروق األخخرى أن تتقتترن بباالححتترام والقدرة على العمملل الججييیید ببممججمموعة كببييییرة ممخختتلفة ممن األفراد 

صصدق واهتتممام وقوة الششخخصصييییة لببنناء عالقات ججادة وححقييییقييییة ممع اآلخخرييیین٬، واألششخخاص الذييیین قد ييییتتصصادممون.  وأخخييییرا٬، ييییححتتاج الوسسييییط إلى 
 ولالسستتممرار ممعهم في األوقات الصصعببة وعلى فتترة طوييییلة األججلل.

 
 ممهارات التتعامملل ببييیین األششخخاص

159



رببة على الممسستتوى الششخخصصي٬، على وسسطاء ححلل الصصراع ببييیین األششخخاص أن ييییطوروا العدييیید ممن ممهارات ببنناء العالقات واالتتصصاالت الممد
ببششكلل ششائئع للممهن الممسساعدة. تتححتتاج القدرة على التتححدث ببطرق ممححتترممة وصصادقة وإلييییصصالل الرسسائئلل ببطرييییقة ممننظممة ومموججزة أن تتقتترن 
ببممهارات االسستتمماع التتعاطفي والتتأمملي. إن األششييییاء الممتتضضممننة هي أهممييییة القدرة على إعطاء وأخخذ تتغذييییة رججعييییة عن السسلوك٬، والقدرة على 

التتي عادة مما تتححدث. وعادة مما تتكون أييییضضا الممهارات الممتتقدممة لالتتصصالل ممفييییدة ممثثلل الممواججهة  كممر للفروق في اإلدراالممنناقششة ببششكلل ممثث
والببداهة (القدرة  وغييییر خخاضضعة ممسسببقًا لألححكام)(الححسساسسييییة ببالننسسببة للتتنناقضضات في سسلوك اآلخخر والقدرة على وصصف ذلك ببطرييییقة واضضححة 

ن فرييییق الوسسطاء ييییححتتاج إلى القدرة على االسستتججاببة ألي رسسائئلل إببإييییججاز٬، ف القرييییب).  ك أو ببالمموقفعلى رببط ببييییاننات ضضممننييییة لآلخخر ببعالقتت
 ييییقدممها أعضضاء الممججمموعات العدائئييییة ببطرييییقة ممححتترممة وببنناءة ال تتعادي األفراد أو تتصصاعد الفروق.

 
 ممهارات قييییادة الممججمموعة

لدييییه القدرة على ممسساعدة الممججمموعات الممتتخخاصصممة على العمملل ممعا ننححو  دور الطرف الثثالث على ممسستتوى الممججمموعة هو القائئد الوسسييییط الذي
أهدافهم الممششتتركة في التتدخخلل وعلى الممدى الببعييیید. ييییتتطلب ذلك ممعرفة عممييییقة ببعمملييییات الممججمموعة والقدرة على تتييییسسييییر تتفاعلل الممججمموعة. 

ششرك األطراف الممتتننازعة في ممواججهة خخصصببة وٕاببقائئهم ببالننسسببة لممهممة القييییادة٬، ييییححتتاج الوسسييییط إلى القدرة على تتصصممييییم وتتننفييییذ ججداولل عمملل تت
على هذا الممسسار كلمما لزم األممر. ممن الججاننب االججتتمماعي العاطفي للقييییادة٬، ييییححتتاج الوسسييییط إلى تتوفييییر التتششججييییع والدعم والتتخخلص ممن التتوتتر 

لسسلوك العدوانني أو الممخخلل ببالننظام الذي عنند ننقاط ممعييییننة والتتوفييییق ببييیین سسوء التتفاهم. كمما ييییججب أن ييییكون الوسسييییط قادرا على التتعامملل ممع ا
ييییتتححدى عمملل الممججمموعة. ببششكلل ججوهري٬، على فرييییق التتوسسط العمملل على تتخخطييییط وتتدعييییم أششكالل التتفاعلل الممححتترم والتتححلييییلي. وببالتتالي فإن 

 أدوارهم تتششمملل أدوار وسسييییط الممنناقششة وممدرب العالقات اإلننسساننييییة وممممهد الححوار وممسستتششار العمملييییة.
 

 ببييیین الممججمموعات الممهارات فييییمما
ششتتمملل أححد األدوار الهاممة األخخرى للوسسييییط على تتممتتعه ببالقدرة على إدارة عمملييییة ححلل الممششاكلل فييییمما ببييیین الممججمموعات في طرييییق عدم تتصصعييیید ييیی

الممششاكلل والتتوصصلل إلى سسببييییلل لححلها. ببالرغم ممن اعتتممادها على ننمماذج ححلل ممششاكلل الممججمموعات٬، إال أن هذه العمملييییة في ممسستتوى مما ببييیین 
مموعات تتتتسسم ببالممزييیید ممن التتححدييییات والممخخاطر. ييییححتتاج الوسسييییط إلى فهم واسستتييییعاب أننه في أفضضلل األححوالل ال ييییممكن إال ببنناء تتححالف غييییر الممجج

سسهلل ببييیین أفراد أو ممممثثلي ممججمموعات الهوييییة الممخختتلفة٬، وييییرججع ذلك إلى الدفع الممسستتممر لقوى الممججمموعات الداخخلييییة في اتتججاهات عرقييییة تتششمملل 
ز الفكري واالججتتمماعي الممتتعارف علييییها. وببذلك ييییتتعييیین في عمملييییة تتوججييییه الممججمموعات ممن خخاللل عمملييییة ححلل الممششاكلل أن ججممييییع أششكالل التتححييیی

تتكون تتججرببة ممششتتركة وممقببولة ببششكلل ممتتببادلل في ججممييییع الممراححلل. إذا اتتسسممت أي ممن الممراححلل٬، ممثثلل ممرححلة التتششخخييییص األولي أو إننششاء 
الممججمموعات أو التتححييییز لممصصالح إححدى الممججمموعات٬، فال ييییممكن تتححمملل الننتتائئج. تتتتممثثلل الححلولل الببدائئلل٬، ببعدم االتتزان عن طرييییق هييییممننة إححدى 

 في الفهم الممتتببادلل والممعامملة ببالممثثلل وييییححتتاج األطراف إلى تتذكييییرهم ببششكلل ممسستتممر أننه فقط ممن خخاللل الممششاركة التتضضاممننييییة وااللتتزام الممششتترك
 زاع ببييییننهم.ييییممكن أن ييییصصلوا إلى الننججاح في التتعامملل ممع مما ييییننششأ ممن نن

تتتتممححور ممججمموعة أخخرى ممن الممهارات الخخاصصة بباألفراد الذييیین ييییعتتزممون الممششاركة في الممواججهات فييییمما ببييیین الممججمموعات في تتوافر القدرة على 
التتعامملل ممع االححتتكاكات الصصعببة التتي تتواججه اثثننتتييیین أو أكثثر ممن الممججمموعات. عن طرييییق االسستتنناد إلى ججممييییع الممهارات السساببقة٬، ييییتتطلب هذا 

ك التتححدي ممن القائئممييیین على التتييییسسييییر تتصصممييییم وتتننفييییذ التتغييییييییرات الداخخلييییة التتركييییببييییة ببييیین األفراد الذييیین ييییننتتممون إلى الممججمموعات الممتتننازعة؛ تتل
ة التتغييییييییرات التتي ممن ششأننها أن تتقوم ببتتوججييییه أولئئك األفراد إلى ححلل الصصعوببات التتي ييییواججهوننها وتتوججييییههم إلى إقاممة عالقة ممتتججددة. إن القدر 

ى التتححكم في االححتتكاكات االننقسساممييییة (ممثثلل الممنناقششات والممنناظرات واالتتهاممات واإلداننة الممتتببادلة والهججوم على الغييییر أو على العمملييییة) عل
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تتححتتاج ألن تتممتتزج ببممهارة القدرة على إدارة ججدولل األعممالل الممششححون ببممرور الوقت واالسستتممرار في ممواكببة األححداث والتتححرك ننححو اإلننججاز 
في ججممييییع األوقات٬، ييییسسعى الوسسييییط إلى زييییادة الفهم الممتتببادلل وتتضضممييیین ححلل الممششاكلل ببصصورة تتضضاممننييییة. في ببعض األححييییان٬، ييییكون  واالننتتهاء.

أفضضلل مما ييییممكن القييییام ببه هو اتتفاق األطراف على عدم االتتفاق٬، ببييییننمما إذا تتم ذلك ببششكلل ييییغلفه الفهم الكامملل واإلححسساس بباالححتترام فإن 
الببغضضاء واللوم. تتعتتببر ممهارات ممدرب العالقات اإلننسساننييییة ممفييییدة ببششكلل خخاص في هذا الممسستتوى ممن التتفاعلل.  الننتتييییججة هي الببعد تتمماممًا عن

ببالرغم ممن ذلك٬، عنند العمملل ببالقرار الخخاص ببالصصراع فييییمما ببييیین الممججمموعات٬، ال ييییكون تتركييییز الممدرب ممننصصببًا على األفراد ححييیین تتفاعلهم 
مما ييییكون التتركييییز ممننصصببًا على الطرييییقة التتي ييییننتتهججها األفراد في التتفاعلل فييییمما ببييییننهم ممن ححييییث واححتتكاكهم ببأفراد آخخرييیین داخخلل الممججمموعة٬، ببييیینن

 هوييییة الممججمموعة التتي ييییننتتممون إلييییها ممع أفراد الممججمموعة األخخرى.
 

 ممهارات االسستتششارة
٬، وييییقوم فييییها ممقدم الممسساعدة ر هذه الطرييییقة في ححلل الصصراع فييییمما ببييیین الممججمموعات على أننها إححدى صصور العمملييییة االسستتششارييییة الممهننييییةننظَ تتُ 

ئئج بباسستتخخدام خخببرتته لتتييییسسييییر ححلل الممششكلة على ننظام العممالء. وببذلك تتعتتببر الممهارات والممممارسسات السسلوكييییة الالزممة لتتننفييییذ العمملييییة وتتححقييییق ننتتا
قدرة على ببدء وٕادارة ممراححلل العمملييییة االسستتششارييییة هي الممتتطلببات الننهائئييییة لهذا الننممط ممن العمملل. تتتتممححور ممهارات العمملييییة االسستتششارييییة ححولل ال

العمملييییة االسستتششارييییة ممن ننقطة االتتصصالل إلى االننتتهاء. ييییتتعييیین في االتتصصالل ببالممججمموعات الممتتننازعة أن ييییننتتج عن أسساس ممن الثثقة والششرعييییة 
اممًا داخخلل والححييییدة وعدم التتححييییز ححتتى في ححالة وججود فرييییق التتييییسسييییر ممكوننًا ممن أفراد ييییننتتممون إلى ممججمموعتتييیین٬، ححييییث ييییالقي الوسسطاء اححتتر 

وخخارج الممججمموعات التتي ييییننتتممون إلييییها٬، وييییننص التتوازن الخخاص ببالفرييییق على الححييییادييییة التتاممة. في عمملييییة اإلدراج٬، ييییححتتاج االسستتششارييییون إلى 
تتقييییييییم ممالححظات الخخصصوم ببششأن هذه الصصفات وييییتتعييیین على ججممييییع األطراف أن تتقوم ببتتقييییييییم ججودة الممالئئممة ببييیین القييییم والقدرات الخخاصصة 

ء وححاججة ننظام العممالء إلى التتششاور. إذا اتتسسممت ممرححلة اإلدراج ببالننججاح٬، فإن االسستتششاري ييییقوم ببعد ذلك ببالتتركييییز على عمملييییة ببالوسسطا
التتعاقد الححييییوييییة التتي ييییتتم فييییها تتوضضييییح تتوقعات ججممييییع األطراف وتتححدييیید القواعد األسساسسييییة للوسساطة. وببذلك٬، ييییتتعييیین على االسستتششاري اإلفصصاح 

الطرق واألهداف الخخاصصة ببالوسساطة الممقتترححة والسسعي إلى اتتفاق األطراف ححولل كلل ذلك. تتتتسسم الممهارات عن الممننطق الججوهري و 
٬، التتششخخييییصصييییة ببأننها رئئييییسسييییة في الممرححلة التتالييییة لعمملييییة التتششاور٬، وييییقوم فييییها الوسسييییط ببججممع الممعلوممات الخخاصصة ببالوضضع الححالي لننظام العممالء

لححالة والممعلوممات الخخاصصة ببالوضضع الممفضضلل وفقًا لمما ييییدركه األطراف. ببعد ذلك٬، تتسستتنند ممرححلة وهو الصصراع فييییمما ببييیین الممججمموعات في هذه ا
التتننفييییذ إلى العدييیید ممن الممهارات التتي تتتتم ممالححظتتها ححييییث ييییقوم االسستتششاري ببتتقدييییم األننششطة في التتفاعلل فييییمما ببييیین الممججمموعات التتي تتهدف 

لتتقييییييییم آخخر ممرححلة تتسسببق الخخروج وتتتتطلب هذه الممرححلة وججود الممهارات الممننهججييییة التتي إلى زييییادة القدرة على ححلل الممششاكلل الممششتتركة. ييییعتتببر ا
ييییتتممتتع ببها العالم االججتتمماعي ممن أججلل الححكم على الطرييییقة التتي تتم ممن خخاللها تتننفييییذ الوسساطة٬، ومما ننتتج عننها ممن التتأثثييییرات الممقصصودة وغييییر 

ري في تتممتتع األفراد في تتلك الممرححلة ببالفهم والممهارات الالزممة إلدارة الممقصصودة. عنند الخخروج ممن ننظام العممالء٬، ييییتتممثثلل أمملل االسستتششا
عالقاتتهم الممسستتقببلييییة ببأننفسسهم. في ججممييییع ممراححلل العمملييییة االسستتششارييییة٬، ييییتتعييیین على الوسسييییط أن ييییتتممتتع ببدرججة عالييییة ممن ححسسن السسلوك أثثنناء 

ر على السساححة. وببذلك٬، فإن صصييییاغة هذا العمملل في صصورة العمملل٬، ببمما في ذلك القدرة على التتعامملل ممع المموضضوعات األخخالقييییة عنندمما تتظه
 العمملييییة االسستتششارييییة الممهننييییة ممن ششأننها أن تتضضييییف طببقة أخخرى ممن التتححدييییات أممام ممتتطلببات التتدرييییب للوسسطاء الممرتتقببييیین.
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ييییات الممججتتممع وفييییمما ببييیین ييییححدث الصصراع فييییمما ببييیین الممججمموعات ببصصورة ممتتكررة٬، وييییتتم التتعامملل ممعه غالببًا ببصصورة ضضعييییفة في ججممييییع ممسستتو 
الممججتتممعات. ييییرتتكز الصصراع على عدد كببييییر ممن الممصصادر وييییتتضضممن تتأثثييییرات ممتتببادلة ممركببة لممفاهييییم وسسلوكييییات وممواقف األفراد٬، بباإلضضافة 

دوار إلى عوامملل الممججمموعات التتي تتننتتششر فييییها الننزعة إلى تتصصعييیید الصصراع. ممن أججلل ذلك٬، هنناك ححاججة كببييییرة إلى وسسطاء ذوي ممهارات٬، واأل
االججتتمماعييییة والممؤسسسسات لدعم أسسالييییب وممنناهج أولئئك الوسسطاء. تتؤدي ممججمموعة كببييییرة ممن الممعرفة٬، وأغلببها ممن أسساس اججتتمماعي ننفسسي٬، إلى 
دالالت لتتححلييییلل وممواججهة وححلل الصصراع فييییمما ببييیین الممججمموعات. ييییتتممثثلل أححد أكببر التتححدييییات في تتدرييییب ممججمموعة كببييییرة ممن الممهننييییييیین على 

الممطلوببة ممن أججلل تتييییسسييییر الححلل اإلننتتاججي للننزاع فييییمما ببييیین الممججمموعات. ممن خخاللل ممزييییج ممن الممهارات في االتتصصالل فييییمما  الممعرفة والممهارات
ببييیین األششخخاص والتتييییسسييییر الججمماعي وححلل الممششاكلل التتي تتننششأ فييییمما ببييیین الممججمموعات والعمملييییة االسستتششارييییة على صصعييیید األننظممة٬، ييییممكن 

ن الممتتوازننة تتقدييییم الممسساعدة إلى الممججمموعات في ممواججهة الخخالفات فييییمما ببييییننها ببطرييییقة فعالة لألطراف األخخرى الخخارججييییة أو فرق الممممثثلييیی
 وٕارسساء عالقات طوييییلة األججلل.

 
 ييییتتقدم الممؤلف ببالششكر إلى السسييیید / ممورتتون دوييییتتش لمما أببداه ممن تتعلييییقات ممفييییدة ححولل الننسسخخة السساببقة ممن هذا الفصصلل. ممالححظة:
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 ثثاممنال الفصصلل
 

 الممششكلة ححللّ  دممج: PSDM 1 ننمموذج
 الننزاع فّض  في القرار وصُصننع

 
 

 فاييییتتسسممان. أ إييییببن

 فاييییتتسسممان فلييیین بباتترييییششا 

 
  
 

 هي بباألممر٬، للتتفكييییر أخخرى طرييییقةٌ . ممًعا ممششاكلهم ببححللّ  ييییقوممون همأننّ هي  ننزاعاتتهم٬، ييییفضّضونعنندمما  النناس ييییفعله مما ححولل التتفكييییر طرق إححدى
 التتببسسييییط٬، لغَرض. نييییممتترادفتتَ  كححالتتييیْین القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  تتنناولل ييییتتمّ  األححييییان٬، ببعض في. ممًعا ججدييیید٬، وممن – قراراتتهم نييییتّتخخذو  أنّنهم
 خخاللل نننناقُش٬،. الننزاع فّض  ممسسار في تتتتداخخلل اإلججراءات أنّ  ِعلمًما الببعض٬، ببعضضها تتكمّملل التتي األسسالييییب تتوضضييییح أججلل ممن االثثننييیْین ببييیین ننممييیّیز
 ٬،"القرار صُصننع" قسسم أمّما. الننزاع لفّض  الببدييییلة االححتتمماالت تتطّور وكذلك٬، الننزاع٬، تتششخخييییص ححاالت الفصصلل٬، هذا ممن" كلةالممشش ححللّ " قسسم

 أو الفرديّ  الصصعييیید على صُصننعها٬، إلى الننزاع فّض  في نو الممننخخرط األششخخاص ييییضضطرُّ  التتي القرارات أننواع ممن تتولييییفة فييییه فننسستتعرض
 ييییممكن والخخييییار٬، االلتتزام ضضرورة ممواججهة عنند. صُصننعه ييییتتم الذي ببالخخييییار وااللتتزام الببدييییلة االححتتمماالت ببييیین دةالوار  الخخييییارات فييییها ببمما الججمماعّي٬،

رة ححلقاتٌ  هنناك تتكون قد ؛)الممششكلة ححللّ ( وتتطوييییرها الببدائئلل صتتششخخييیی إججراء فييییعييییدان كافييییة٬، غييییر الببدائئلل أنّ  الطرفان ييییقّرر أن  ببالننسسببة مُمكرَّ
 تتششخخييییص) 1: (عامّمة ممراححلل أرببع ممن ييییتتألف الننزاع٬، لفّض  تتعاوننيّ  إججراء إلى ذلك ييیُیششييییر. للننزاع فضٍّ  إلى للالتتوصصّ  قببلل تتكرار عمملييیّیة لكللّ 

 ال أدنناه٬، الممنناقششة خخاللل. وتتطببييییقه ببالقرار االلتتزام) 4(وَ  الطرفييیْین٬، على ممقببولل ححللّ  واخختتييییار تتقييییييییم) 3( الببدييییلة٬، الححلولل تتححدييیید) 2( الننزاع٬،
 .   ممتتكّرر ننححو على ممننها أججزاء ممراججعة األححييییان٬، ممن كثثييییر في الضضرورّي٬، ممن وسسييییكون ححازممة٬، ورةببصص خخطييییا اإلججراء هذا ييییكون

 على والممممارسسات األببححاث أظهرت. الننزاع فّض  ممن أوسسع إلججراء ّكبباتممر ك القرار وصُصننع الممششكلة ببححللّ  التتفكييییر الوارد ممن ييییكون وهكذا٬،
. لححّله الببنّناءة التتوجّجهات وتتطّور الننزاع فهم على الطرفييیْین لِكال فائئدة تتححمملل الننزاع ححولل هذه التتفكييییر أسسالييییب أنّ  المماضضييییة٬، القلييییلة العقود ممدار
 للججزء إرششادييییا ودلييییالً  إطاًرا الننمموذج هذا ييییعرُض . الننزاع فّض  في القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  عمملييیّیتَتي ببييیین للتتفاعلل ببسسييییط ننمموذج بباقتتراح ننببدأ

 . الفصصلل ممن الممتتببّقي
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 طممببسسَّ  ننمموذج

). PSDM ننمموذج بباسسم إلييییه نُنششييییر للتتببسسييییط٬،. (الننزاع فّض  في القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  لننمموذج ممكممِّالً  ننمموذجًجا 9.1 الرسسم في ننقتترح
 على ٬،ييییكون للننزاع فّض  إلى التتوصّصلل في راغببييیین غييییر أو مما٬، ببطرييییقة عاججزييیین٬، ييییكوننون ببنّناء٬، ببششكلل ننزاعهم فّض  عن النناس ييییعججز عنندمما
 ممتتضضارببة أننها على ممصصالححهم تتظهر قد. العالقة الححالة هذه لممثثلل المُمححتتمملة الممصصادر ممن الكثثييییر هنناك. األطراف ججممييییع ممن الً ممقببو  ٬،األقللّ 

 ببنّناء؛ ببششكلل الببعض ببعضضهم ممع ببالححدييییث لهم ييییسسممح ال ببششكلل -اآلخخر تتججاه أححدهم- ججدا غاضضببييیین ييییكوننون قد ؛)ببالفعلل ممتتضضارببة لعّلها أو(
 قد مما" ححقييییقة" ححولل ممخختتلفة تتصصّورات لدييییهم تتكون قد فضّضه؛ إلججراءات ببالننسسببة أو ننزاعهم ببششأن ٬،القييیَیم في ججوهرييیّیة اخختتالفات ببييییننهم تتكون قد

 طببييییعة ححولل ممخختتلفة رغببات أو آراء لدييییهم تتكون قد العالقة؛ ذات" الححقائئق" ممن أيّ  ححولل تتصصّورات أو الححًقا٬، سسييییححدث ومما أسساسًسا٬، ححدث
 إششارة أننها على تتُفَهم مما كثثييییًرا" ممصصالح" كلممة أنّ إلى  ننظًرا. (تتفسسييییرها ييییصصعبُ  التتفاهم سسوء ممن عممييییقة ححاالت ببييییننهم تتكون قد أو عالقتتهم؛

 االسستتثثمماراتو  ببالقييیَیم٬، ببلل فححسسب٬، ببالممصصالح ال لإلححاطة" اهتتمماممات" كلممة ننسستتخخدم نناإننّ إذ  النناس٬، ييییججننييییها قد التتي المملمموسسة الننتتائئج إلى
     .)كذلك وغييییرها٬، ببالواقع٬، الممتتعّلقة الننظر وججهاتو  العاطفييیّیة٬،

 االسستتثثممارات الوقائئع٬، التتفضضييییالت٬، القييیَیم٬، ٬،ججممع الممصصالح الممخختتلفة: ححللّ  إلى تتححتتاج ممعّقدة ممششكلة أو أححججييییة هنناك إنّ  إًذا٬، القولل٬، ييییممكننننا
 ال الممننطق٬، ببهذا .األممور هذه ححسساب ييییكفي ببمماو  ججييیّید ببششكلل ييییححسسب ححللّ  وٕاييییججاد العالقة٬، ذات بباألطراف الخخاصّصة ممن تتلك وغييییرها ٬،العاطفييیّیة

 أو الفرديّ  الصصعييیید على سسواء صُصننعها٬، ممن ببدّ  ال التتي القرارات ممن الكثثييییر هنناك ذلك٬، فعلل إلى طرييییقننا في. للممششاكلل ححللّ  اعتتمماد ممن ببدّ 
 الطلب ممن عرضال إممكاننييییة ممعرفة العروض٬، تتقييییييییم االهتتمماممات٬، ةأولوييییّ  تترتتييییب الششخخصصييیّیة القرارات تتضضمّ ). 9.1 الرسسم ييیُیننظر( الججمماعيّ 

 تُتسستتخخَدم٬، التتي بباإلججراءات تتهتتمّ  قد الججمماعّي٬، الصصعييیید على تتتُّتخَخذ التتي القرارات إنّ . ححصصًرا ال ممثثالً  الثثقة٬، إممكاننييییة في القرار وصُصننع أكثثر؛
 إلى تتوصّصللال وٕاممكاننييیّیة الممششكلة٬، ححللّ  أثثنناء ببدائئلل ممججمموعة ممن ننششأت خخييییاراتو  ثثالث٬، طرف ممن ممسساعدة على الححصصولل وتتوقييییت إممكاننييییةوبب

 ممن ممججمموعةأننتتج  قد الممششكلة ححللّ  إججراء ييییكون أن ببعد اآلخخر وببعضضها الممششكلة٬، ححللّ  إججراء أثثنناء القرارات هذه ببعض صُصننع ييییتتمّ . اتّتفاق
 ال افييییة٬،ك كاننت فإذا. كافييییة غييییر أو كافييییة النناششئئة الخخييییارات ببَكون ييییتتعّلق الححًقا٬، هصُصننع ممن ببدّ  ال واححد مُمححتتمَملل قرار هنناك. للتتفكييییر الببدائئلل

 الممششكلة٬، ححللّ  ممراححلل إلى الممتتكّررة العودة ييییتتطّلب تتكرارييییا٬، اإلججراء ييییكون قد لذا٬،. الممششكلة ححللّ  ممن أخخرى ججولة إلى العودة ممن للطرفييیْین ببدّ 
 .    االتّتفاق الطرفان ييییقّرر أن إلى

 

 .الننزاع فّض  في القرار وصُصننع الممششكلة لححللّ  ممتتكامملل ننمموذج: 9.1 الرسسم

 .الممخختتلفة االهتتمماممات ممن ممعّقدة ممججمموعة ييیُیلبّبي ححللّ  اببتتكار ممششكلة – ججييییةاألحح ححللّ  إججراء

 .ذلك على واالتتفاق الححلّل٬، ببخخصصوص ممًعا تّتخخاذ القرارا

 .صصعب ننزاع

 .ببدائئلل تتولييیید. 2. تتششخخييییص. 1: الممششكلة ححللّ 

 ).وااللتتزام الخخييییار( ببعد القرار صصننع

 .الححاججة عنند ييییعود

 ذلك أثثنناء القرار صصننع
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 إعطاء ييییممكن الممزييیید؟؛ على الححصصولل ييییممكن ججدييییدة؛ ممقتترححات على الححصصولل في الرغببة تتقييییييییم األولوييیّیة؛ ححسسب ييییهمّ  مما تترتتييییب – فردييییا
 .ثثالث؟ ببطرف الوثثوق ييییججب هلل ؟؛)ييیین(بباآلخخر الوثثوق ييییججب هلل الممزييیید؟؛

 .اإلججراء ببششأن وصصرييییححة ضضممننييیّیة ممتتعّددة٬، قرارات ممسساعدة؛ على الححصصولل ووقت إممكاننييیّیة تتقّدم؛ – ممًعا

 .اآلخخر تتقييییييییم االتتفاق؛ تتقييییييییم الخخييییارات؛ تتقدييییر – دييییافر 

  .اتّتفاق إلى الدخخولل الخخييییار؛ – ممًعا

 

  .عمملها وكييییفييیّیة اإلججراء٬، أججزاء فهم ممن لننا ببدّ  ال ذلك٬، لفعلل. المموجَجز اإلججراء هذا عببر أخخذننا إلى لفصصللا هذا ممن تتببقى مما ييییهدفُ 

  .التتفصصييییلل ال التتوضضييییح هابب ييیُیقصَصد صُصننعها ييییججب التتي القرارات قوائئم: ممالححظة
 

 االمشكلة  حل ّ 
 ال أششخخاص٬، ببييیین كممعضضلة أو كأححججييییة٬، النّنزاع ممع تتتتعامملل وفضّضه٬، الننزاع فهم ننححو الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات فإنّ  واسسع٬، ننطاق على تتححّدثثننا لو 

 :الممششكلة ححللّ  إلججراء أسساسسييیّیان ججزءان هنناك. ححّلها ممن ببدّ 

  .)الممششكلة تتححدييیید أو العالقة٬، الححالة لهذه المُمسسببِّب ممعرفة( الننزاع تتششخخييییص .1

  .للممششكلة ببدييییلة ححلولل تتطوييییر .2

 ححللّ  تتوجّجهات اسستتخخدام تتدعم التتي األببححاث ببعض نننناقش. الننزاع فّض  ننححو الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات على عامّمة ننظرة القسسم٬، هذا في ننعرُض 
 ننفّكر أننننا كمما. للححدوث اححتتمماالً  أقللّ  أو كثثرأ  الممششكلة ححللّ  ييییكون ٬،ببمموججببها التتي الششروط فهم على تتسساعدننا أببححاث ججاننب إلى الممششكلة٬،

   .الممييییدان في خخارجًجا أو األدببييیّیات صصعييیید على ذلك أكان سسواء الننزاع٬، ححللّ  ببتتوجّجهات الممتتعّلقة الهامّمة الننقدييیّیات ببببعض
 

 الطرفييیْین تُترضضي ة٬،ببنّناء ججييیّیدة ححلولل عن ببححثثًا ببصصفتته الممششكلة ححللّ 

 غضضببهم٬، في الوقوع عن ببعييییًدا النناس تتوججييییه – اححتتدام العمملييیّیةالتتخخفييییف ممن  في الرغببة هو كلة٬،الممشش ححللّ  ممن الرغببة بباالننخخراط في ججزء هامّ 
 . مَمخخرج إييییججاد على وتتركييییزهم ٬،ذلك وغييییر بباالننتتقام رغببتتهم في

 واححد ممفهوم". ةممششكل" الكلممة تتعننييییه لمما عييییننيّ  فهم على ذلك٬، فعلل ببممححاولة الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات قييییام ببكييییفييیّیة الممتتعّلقة اآلراء أححد ييییننطوي
 أو مما٬، غمموض لغز٬، أححججييییة٬، عن ييیُیعبّبر اآلخخر الممفهوم. سسيء  ششيء عامّ  ببششكلل – ممأزق أو صصعوببة عقببة٬، ممعضضلة٬، عن ييیُیعبّبر للكلممة
 الممفهوم ذات ممششاكلل ببوججود ممششاعر ممعها الننزاعات تتححمملل مما كثثييییًرا. للننمموّ  فرصصة عن وححتتى تتححد٬ٍّ، عن الممفهوم هذا ييیُیعبّبرمما  كثثييییًرا – ممسسألة
 ممششكلة ببصصفتته الننزاع صصييییاغة تتعييیید أن الننزاع فّض  ننححو الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات تتححاولل. وممآزق صصعوببات عن تتعبّبر ببصصفتتها: للكلممة األولل

 ممفهوم عن ننسسممع قد التتدخّخلل٬، أو التتدرييییب أثثنناء. األححاججي هذه ححللّ  في األطراف إششراك تتححاولل – اللغز أو األححججييییة – الثثانني ببالممفهوم
في  ييیُیننظر." (ذلك سسييییححتتاج مما فلننرَ  العمملل٬، اخختترننا إذا. العمملل أو ببالححرب علييییه التتغلب ييییممكننننا. ننزاًعا ننواججه ننححن: "القببييییلل هذا ممن ششييییئًئا ييییطرح

 .)   تتعاوننيّ  ببششكلل ححّلها ييییججب ممتتبباَدلة ممششكلة وصصفهبب ٬،الننزاع تتأطييییر إعادة ححولل الننقاش ممن لممزييیید ٬،نييییوالعششر  ثثاننيال والفصصلل األولل الفصصلل
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 ممقببوالً  ييییكون للننزاع ححللٍّ  لتتطوييییر ججهدٍ  أيّ كتتححدييیید  تتححدييییده ييییممكن الممششكلة ححللّ " أنّ  وكييییم ببروييییت روببييیین٬، ييییقتترح طوط٬،الخخ هذه اممتتداد على
  .الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات سِسمَمة هو ممتتبباَدلل ببششكلل ممقببولة ححلولل تتطوييییر). األصصلل في لييییس الخخطّ  إببراز ؛168.ص 1994،٬" (بباَدللتتمم ببششكلل

 

 الننسَسخ كتتاببة تتممت) (2004( وكييییم ببروييییت ييییعرض ٬،Social  Conflict كتتاببهمما ممن الثثالثثة ننسسخخةال في :الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات ممنناقششة
 أنّ  ييییببدو إًذا٬،. الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات تتنناوللفي  إفادة٬، وأكثثرها المُمتتاححة٬، القرارات أفضضلل ممن واححًدا) روببييیین ججييییفري راححللال ممع ببالتتعاون األولى

  . عمملهمما ححولل فقرات ببضضع تتكرييییس ٬،الفصصلل هذا ممسستتهللّ  في ٬،بباالهتتممام الججدييییر ممن

 العلييییا التتطلعات ييییوضّضححان نييییّلفالممؤ  فإنّ  مما٬، ننوًعا واسسًعا التتعرييییف ممججالل تتتترك قد أعاله٬، االقتتبباس في الواردة" ججهدٍ  أيّ " عببارة أنّ  رغمّ 
 ييییتتححّدث. الطرفييیْین على وللممقبب ححللّ  إلييییججاد ممششتتَرك ججهد على ححاالتته٬، أفضضلل في ٬،الممششكلة ححللّ  ييییننطوي : "الممششكلة ححللّ  ببتتوجّجهات الخخاصّصة
 الممسسائئلل لتتححدييیید ممًعا ييییعممالن وأولوييیّیاتتهمما٬، ببممصصالححهمما الممتتعّلقة الممعلوممات ييییتتببادالن. اآلخخر ممع الواححد ييیّیٍة٬،ببححرّ  ييییممثّثلهمما ممن أو الطرفان
 ممن الببدائئلل لهذه ججمماعييییا تتقييییييییمًما ييییججرييییان الممتتعارضضة٬، ممصصالححهمما ببييیین ججسسوًرا تتممدّ  ببدائئلل عن ببححثثًا هوادةٍ  ببال وييییفّكران تتفّرقهمما٬، التتي الححقييییقييیّیة

  ).190. ص 2004،٬ وكييییم٬، ببروييییت" (ححييییث ممصصالححهمما الممتتببادلة

 التتسسوييییة: علييییها للححصصولل السسعيُ  ممكنأ التتي الننتتائئج ممن نِ ييییواسسعَ  نِ ييییممسستتوييییَ  عييیینُنُهمما الممؤّلفان ييییصصف الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات وصصف في
 نييییالطرفَ  اححتتييییاججات ببكللّ  التتفكييییر فييییها ييییتتمّ  التتي تتلك( التتكامملييیّیة والححلولل ٬،)نالطرفييیی ِكال ممن التتضضححييییات وتتقدييییم ٬،اإلججراء وسسط في االلتتقاء(

  ).وتتححقييییقها

 ححولل ممزييییدال( واقعييییادائئمًما  ييییكون لن هأننّ  ِعلمًما الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات في الممننششود الهدف فهو -تتكاممليّ ال الححللّ - الححلولل ممن الثثانني الننوع أمّما
  :الححلولل هذه ممثثلل إلييییججاد الننمماذج ممن تتولييییفة) 2004( وكييییم ببروييییت ييییسستتعرض). الححًقا ذلك٬،

  .)للتتقسسييییم أكببر ممورد تتششكييییلل أججلل ممن ممًعا للعمملل طرق إييییججاد( الممججالل تتوسسييییع •

   .)مما ممسسألة التتننازلل في عن الطرف لتتعوييییض ججدييییدة طرق إييییججاد( مُمححدَّد غييییر تتعوييییض •

 .)مما ممسسألةٍ  تتننازلل فيييیی الذي للطرف ببالننسسببة الخخسسارة لتتقلييییص طرق إييییججاد( التتكالييییف خخفض  •

    .)ننييییة حُحسسن أو اتتفاق قّوة دافعة إلى لببنناء ٬،أهممييیّیة أقللّ  أنّنها ييییرى التتي ببالممسسائئلل طرف كللّ  ييییعتترف( ممتتبباَدلة تتننازالت •

  .)ةالطاول على ُطرحَحت التتي األولييیّیة الممطالب ال سسييیّیمما األهممييیّیة٬، ششدييییدة الكاممننة الممصصالح تُترضضي ججدييییدة خخييییارات إننششاء تتم( الججسسور ممدّ  •

 فييییها ببمما الممسسائئلل٬، ممن تتولييییفة ححولل العمّمالل ننقاببة ممع ممخختتلفة اإلدارة فييییها تتكون مُمفتتَرضًضا٬، عممالً  تتخخّص  تتفاوض قضضييیّیة تتصصّوروا للتتوضضييییح٬، 
 رفعَ و  الممججاللتتوسسييییع  األّولل٬، التتوجّجه ييییسستتلزم قد. المُمثثمِمرة واألهداف العمملل٬، ممكان في األممن ظروف العججز٬، الطببّي٬، التتأممييیین الممرتّتببات٬،
 الثثانني٬، التتوجّجه أمّما. للششركة إضضافييییا رببحًحا كذلك٬، ييییوّفر٬، ححييیین في الننقاببة٬، تترييییده الذي التتعوييییض لدعم الرِّببح ممن ممزييیید ححضضارإل األسسعار

 رفع ممطالب عن التتننازلل عن للتتعوييییض ممرن وقت تترتتييییب أو ممثثًال٬، ٬،إضضافيّ  عطلة وقت ببتتقدييییم اإلدارة ييیُیلزم فقد الممححدَّد٬، غييییر التتعوييییُض 
 تتكلييییف دون أفضضلل فوائئد تتوفييییر على قادرةً  تتكون ججدييییدة٬، تتأممييیین ششركة إييییججاد على التتكالييییف خخفض تتوجّجه ييییننطوي قد ححييیین في. اتالممرتّتبب

: الممتتببادلة التتننازالت هو ثثالث٬، تتوجّجه في كذلك٬، ييییششتتركا٬، أن نِ للطرفييیی ييییممكن. القدييییممة الخخّطة ببححسسب سسييییكّلفها كان الذي ببالممببلغ الششركة
 ششروط ممسسألةبب اإلدارة وتتعتترف ٬،)الححالة هذه في أهممييیّیة أقللّ  الننقاببة ممممثّثلو ييییعتتببُرها التتي( اإلننتتاج أهداف في ببسسييییط رتتغييییييیی على الننقاببة تتصصادق
 األكثثر الممسسائئلل ببعض ححولل اتّتفاق إلى التتوصّصلل ننححو زخَخمٍ  ببببنناء االتتفاقات ممججمموعة تتقوم. مُمكلًفا أممًرا ححلُّها ييیُیعتتببر ال التتي اآلممننة العمملل
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 إننهاء ممششكلة) 1( إلى العمملل وججرييییان للمَمرَفق الممعتتدلل التتصصممييییم إعادة إلى ييییّؤدي ببييییننهمما٬، ججسسوًرا ييییممدّ  ححال  الطرفان ييییججد دق وأخخييییًرا٬،. صصعوببة
 لدفع الرِّببح تتولييیید وببالتتالي) 3( العمّمالل٬، على ممقببولل غييییر ِعبء فرض دون) اإلدارة ممصصلححة( اإلننتتاججييیّیة رفع) 2(و) الننقاببة ممصصلححة( نااألمم

 األسسعار رفع عن ممخختتلًفا رللججسسو  الممادَّ  الححللّ  هذا ييییججعلل مما إنّ ). اإلدارة ممصصلححة( واألربباح) الننقاببة ممصصلححة( والفوائئد اييییدةالممتتز  الممرتّتببات
 ببطرييییقة الطاولة٬، يطرفَ  ِكال لدى الكاممن الممصصالح ممخختتلف ييییتتنناولل الذي) التتصصممييییم إعادة( الججدييیید الخخييییار ييییسستتغللّ  أننه هو ٬،الفطييییرة وتتوسسييییع
  .       تتكامملييیّیة

 هو الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات ممعظم على وٕاننمما وكييییم٬، ببروييییت وصصفه الذي التتوجّجه على فقط٬، ييییننطوي٬، ال الذي الرئئييییسسييیّیة٬، الممكّوننات أححد إنّ 
 الممقام في عممومًما الممطروححة الممطالب تتننتتج والتتي الكالم٬، في كثثييییًرا عننها ييیُیعببَّر ال التتي الححقييییقييیّیة الححاججات تتلك الكاممننة٬، الممصصالح تتححلييییلل

 إلييییججاد ججهد في ذلك٬، إلى ومما الممصصالح٬، تتلك ظللّ  في ممصصالح عن للببححث أكثثر التتقّدم وكييییم ببروييییت ييییقتترح ذلك٬، إلى بباإلضضافة. وللاأل
  . ممتتبباَدلل ببششكلل وممقببولة ٬،ةججدييیید نناششئئة ببطرق الرضضا تتلقى أن أي – خخاللها ممن ججسسورٍ  ممدّ  ييییممكن ممصصالح

 هنناك كان إذا مما تتححدييیید) 1( ييییقتترححان فإننهمما. الممصصالح لننزاعات ببالننسسببة لممششكلةا ححللّ  إلججراء ججييیّیًدا وصصًفا) 2004( وكييییم ببروييییت ييییعرُض 
 ببييیین للتتوفييییق طرييییقة على للححصصولل السسعي) 3( ببها؛ وااللتتزام عالييییة٬، تتطّلعات وضضع الششخخصصييیّیة٬، الممصصالح تتححدييیید) 2(  ؛ييییقيّ قحح ممصصالح ننزاع

 تتولييیید ممرححلة 3 الخخطوة تُتممثّثلل فييییمما الممششكلة٬، ببححللّ  الممتتعّلقة لتتششخخييییصا ممرححلة ممن ججزء همما 2و 1 نِ الخخطوتتييیی أنّ  الححظوا. نِ الطرفييیی تتطّلعات
 تتممثّثلل. الممزييیید عن والببححث التتطّلعات ممسستتوى خخفض الضضروريّ  ممن ييییكون فقد خخاّص٬، ننححو على صصعببة 3 الخخطوة كاننت إذا. الببدائئلل

 رضًضا تتلقى ححلولل وتتطوييییر الححقييییقييیّیة٬، والممصصالح للالممسسائئ تتججاه ذهننييیّیة صصافييییة تتطوييییر: الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات ممن عدييییدال ممركزَ  3و 2 الخخطوتتان
 .ممتتبباَدالً 

 إلى التتوصّصلل( القصصييییر الممدى على الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات ننججاعة على دلييییلل هنناك .الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات ممع أفضضلل ننتتائئج على دلييییلل
 ).وججودتتها ببها زامااللتت االتتفاقات٬، ممع الممدى طوييییلل رضضا( كذلك الطوييییلل٬، الممدى وعلى) الممدى قصصييییر الرضضا اتتفاقات٬،

 ببالتتركييییز ٬،PSS(2( الممششكلة ححللّ  ننمموذج ييییسستتخخدممون الذييیین الوسسطاء ننججاعة ببييیین ممقارننة) 1994( وزممالؤه كرييییسسلل أججرى رئئييییسسييیّیة٬، دراسسةٍ  في
ه الننمموذج ييییسستتخخدممون الذييیین الوسسطاء وببييیین ننفسسها٬، التتسسوييییة ممن ببدالً  الججييیّید الممششكلة ححللّ  على  ححولل زييییتترك الذي ٬،SOS(3( للتتسسوييیّیة المموججَّ
 أنّ  ٬،كببييییر ننححو على وججدوا٬، وقد. الطفلل ححضضاننة قضضاييییا في ٬،)73. ص" (مما ننوًعا االتتفاقات٬، ججودة اسستتقاللل" اتتفاق٬، إلى التتوصّصلل ممن ةييییالغا

 اكمم. اتتفاقاتتهم عن ِرضًضا أكثثر وكاننوا تتسسوييییة٬، إلى تتواتتًرا٬، أكثثر ببششكلل تتوصّصلوا٬، ٬،PSS ننمموذج بباسستتخخدام وسسطاء ممع ييییعمملون الذييیین الممتتننازعييیین
 ييییتترك الذي األممر العالييییة٬، الججودة ممن الممدى طوييییلة ننتتائئج وتتُفضضي إلى أطولل٬، زممنًنا تتسستتغرق أن إلى تتممييییلل PSS تتسسوييییات وججدوا همأننّ 

 ممن. األطراف ببييیین العالقة على أن ييییكون له تتأثثييییر إييییججاببي دائئم وممن الممححتتمملل الوسساطة٬، ننححو أكببر ببأفضضلييیّیة تتتتممتّتع ممواقف ممع الممتتننازعييیین
 أو" سسييییئّئة ببننييیّیة الممسساوممة"ببـ الطرفييیْین أححد ييییقوم عنندمما الممثثالل٬، سسببييییلل على: الممتتنناسسقة االسستتثثنناءات ببعض وججود ممالححظة كذلك٬، ببممكان٬، الممهمّ 
  .  للعمملل قاببلة اتتفاقات عن ييییثثممر ال PSSفالـ ٬،ممن اضضطراب ننفسسيّ  ييییعانني

 الخخاصّصة الممدى قصصييییرة الفوائئد عاييییننواقد ) 1992( هاءوزممال زوببييییك فإنّ  الممدى٬، طوييییلة ننتتائئج على رّكزوا هءوزممال كرييییسِسلل أنّ  ححييیین في
 إلى ٬،STSM(4( الوسساطة في الممدى قصصييییر لننججاح أكببر اححتتممالل وججود ببييیّیننوا لقد. الممججتتممعييیّیة الوسساطة ممراكز في الممششكلة ححللّ  ببسسلوك
 ذلك٬، ببعد عاييییننوا٬،. تتننازعةالمم األطراف ججاننب ممن للننزاع والممثثييییر العدائئيّ  للسسلوك ببالننسسببة أقللّ  STSM و للممششاكلل٬، ممششتترك ححللّ  ججاننب

                                                           
2  PSS: Problem –Solving Style  .نمووذذجج  حلل  االمشكلة  /  
3  SOS: Settlement-Oriented Style    /ه الننمموذج   .للتتسسوييیّیة المموججَّ
4  STSMS: Short-Term Success in Mediation   / الوسساطة في الممدى قصصييییر ننججاح.  
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 ممارس كلمما ذلك٬، إلى بباإلضضافة. ننقاشًشا وتتببنني التتفكييییر على تتححّفز سسلوكييیّیات تتضضمّ  هاأننّ  ووججدوا STSM إلى الممؤدييیّیة الوسسييییط سسلوكييیّیات
 لالتتفاق٬، لننسسببةببا الرضضا الهدف٬، وتتححقييییق اتتفاق إلى التتوصّصلل في أقللّ  االححتتممالل كان اتتفاق٬، إلى للتتوصّصلل الممتتننازعييیین على ضضغًطا الُوسسطاء
 ممقاببلل PSSلـ ببالننسسببة وزممالؤه كرييییسسلل إلييییها تتوصّصلل التتي لننتتائئجإلى ا إضضافييییا دعمًما فييییييیُیضض الذي األممر اسستتمماع٬، ججلسسة لعقد ببالننسسببة والرضضا
SOS. 

 ببالننسسببة اعالننز  ننججاعة تتعزييییز إلى ييییممييییلل كان الممششكلة ححللّ  أنّ ) 1995( وهوييییسسمماننس إييییوييییمما٬، فلييییييییرت٬، دي فان وججد كذلك٬، آخخر٬، سسييییاق في
 فييییه ييییكون سسييییاًقا ببصصفتته الننّقاد ممن كثثييییر إلييییه ييیُیششييییر الذي ذلك ٬،والهرمميّ  التتقلييییديّ  السسييییاق ننوع ييیُیعتتببر. والممرؤوسسييیین الرؤسساء ممع الششرطة لرقبباء
 كان الممششكلة ححللّ  أنّ  إلى اإلششارة تتججدرُ  ٬،إلى ذلك بباإلضضافة. نناججًعا ييییكون أن عن أو مموافقة على الححصصولل عن ببعييییًدا ٬،الممششكلة ححللّ  تتوجّجه
  ). أهممييیّیة ذي غييییر ممسساًرا ييییممثّثلل األخخييییر التتأثثييییر أنّ  ِعلمًما( ورؤسسائئهم ممرؤوسسييییهم ممع الننزاعات في الرقبباء ننججاعة تتعزييییز إلى ييییممييییلل

. والوسساطة التتفاوض في الممششكلة ححللّ  عن والممييییداننيّ  التتججرييییببيّ  الببححث ممن واسسع لممججالل ممراججعة) 1992( وببروييییت كارننييییفاله أججرى وأخخييییًرا٬،
 إلى بباإلضضافة. خخرآ تتوجّجهأّي  ممن أكثثر الننزاع٬، ييییكسسب ببها طرفا ححلولل إلى ييییؤّدي أنّ  ييیُیرجّجح الممششكلة ححللّ  أنّ  ممفاُدها ننتتييییججة إلى تتوصّصالو 

ح الممششكلة ححللّ  أنّ  البباححثثان وججد ذلك٬،  أكثثر اآلخخر الطرف ببممصصلححة الممتتننازعون ييییهتتمّ  عنندمما سسواء٬، ححدٍّ  على ونناججًعا٬، ممعتتمَمًدا ييییكون أن ييیُیرججَّ
    . وححدهم ممصصلححتتهم على التتركييییز نمم

 الممرءُ  ييییعرف أن الممفييیید ممن ييییكون االعتتببار٬، ببعييیْین الممششكلة ححللّ  لتتوجّجهات المُمححتتمَملة الفوائئد أخخذ ممع. الممششكلة ححللّ  بباسستتخخدام تتتتننببأ أببححاث
 . الننزاع ححللّ  سسلوك في للممششاركة اححتتمماالً  أقللّ  أو أكثثر ببححسسببها٬، الممتتننازعون٬، ييییكون التتي الششروطَ 

 ممن عالييییة ببممسستتوييییات مما٬، لممننّظممة الننفسسيّ  الججوّ  زَ تتممييییَّ  عنندمما أنّنه إلى) 1993( ولوممببكييیین ببييییلتتون سستتروتتون٬، تتوصّصلل. مُمتتاح ممعلومماتال ببعض
 ححللّ  اخختتييییار إلى أكببر٬، ببششكلل ييییممييییلون٬، األعضضاء كان االببتتكار٬، على االننفتتاح) 4(و ببالننججاح٬، االعتتراف) 3( العدلل٬،) 2( التتمماسسك٬،) 1(

 تتوصّصلل الممششكلة٬، ححللّ  تُتححببط قد التتي العوامملل إلى تُتششييییر ةدراسس في. والتتسسييییييییس الممسساوممة في الممششاركة ممن قنناع٬،اإل ججييیّیاتوٕاسستتراتتييیی الممششكلة
 ببييیین الممششكلة ببححللّ  الممتتعّلقة التتكامملييیّیة الننزاع فّض  إسستتراتتييییججييیّیات ممتتكّرر٬، ننححو وعلى تتسستتغلّل٬، التتي الممججمموعة أنّ  إلى) 1992( وسسششولل داننت

 السسييییاسسييیّیة اآلثثارفوببذلك  الممعّقدة٬، والممسسائئلل ٬،كببييییرة الممخخاطرة كاننت عنندمماوذلك  ثثالث٬، لطرف تتوججييییهييییا تتدخّخالً  للتتفضضّ  تتزالل ال أعضضائئها٬،
  .    كذلك ٬،عالييییة درججة على كان الممننّظممة على واالعتتمماد الهامّمة٬،

 الششخخصصييیّیة ممصصالححهم ححولل عييیینز اللممتتنن الننسسببييیّیة القلق ممسستتوييییات ببأنّ  كذلك٬، ٬،)1986( وروببييیین وببروييییت) 1992( وببروييییت كارننييییفاله ييییححاججج
 فإننهم غييییرهم٬، وٕاننتتاججييیّیة الخخاصّصة اتتهمببإننتتاججييییّ  الممتتننازعون ييییكتترث ال عنندمما وببذلك٬،. المُمعتتمَمدة الننزاع فّض  ببإسستتراتتييییججييیّیة تتتتننبّبأ اآلخخرييیین٬، وممصصالح
 همّمهم ييییكون وعنندمما ؛التتننازلل إلى ييییممييییلون إننهمف ببإننتتاججييیّیتتهم٬، ال اآلخخرييیین٬، ببإننتتاججييیّیة ييییهتتمّمون عنندمماو  ؛الخخممولل إسستتراتتييییججييیّیة تتببنّني إلى ييییممييییلون

 -مماهكال– الممتتننازعان ييییهتتمّ  عنندمما ولكن٬،. للننزاع ممثثييییرة إسستتراتتييییججييیّیات اعتتمماد إلى ييییممييییلون فإننهم الششخخصصييیّیة٬، ممصصالححهم هو الرئئييییسسيّ 
. الممششكلة ححللّ  في الممششاركة إلى ر٬،أكبب ببششكلل ييییممييییالن هممافإننّ  ؛)ممزدوجًَجا همما ييییححمملون( كذلك بباآلخخر٬، الخخاصّصة وببتتلك ةالششخخصصييییّ  ببممصصالححهمما

 تتعزييییز على تتسساعد أن ششأننها ممن وٕاننتتاججييیّیتته٬، اآلخخر ببممصصالح االكتتراث زرع على تتسساعد التتي والتتقننييیّیات اإلسستتراتتييییججييیّیات ييییششييییر ذلك إلى أنّ 
          .)التتعاون ببدء عن القسسم األولل٬، الفصصلل كذلك٬، ييیُیننظر. (الننزاع ححاالت في الممششاكلل ححللّ 

  

 الممششكلة ححللّ  تتججاه واججتتمماعييیّیة ةفردييییّ  تتفاُعلل رؤى

 اإلدراكييیّیة أدببييییات عببر ٬،الننزاع في الممششكلة ححللّ  ممن تتطّور ججاننب آخخر ٬،)1992( وببروييییت كارننييییفاله طرحَحها ننظر وججهة ممع ببالتتوافق
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 أثثنناء الِفكر اتببإججراء وعالقاتته االججتتمماعّي٬، الفهم ببتتطّور الممهتتمّمييیین ٬،وعلى ننححو خخاّص  التتطّورييییييیین٬، البباححثثييیین ممن خخاللل ببلل االججتتمماعييیّیة٬،
 إلى األححاججي٬، ححللّ  ببممعننى إدراكييییا٬، إججراءً  الممششكلة ححللّ  ييیُیعتتببر اإلدراكّي٬، الننفس ِعلم إطار في. أخخرى اججتتمماعييیّیة تتفاعالت ججاننب إلى الننزاع٬،

 ججتتمماعييیّیةاال اإلدراكييیّیة الننظرييیّیات صصائئغو كان). ذلك إلى ومما المموز٬، على للححصصولل الصصننادييییق تتكدييییس رييییاضضييیّیة٬، ممسسألة ححللّ ( كببييییر ححدّ 
  . األششخخاص ببييیین الممششكلة ححللّ  أي اإلدراكييیّیة٬، الممششكلة ححللّ  ممن عييییننييییا ننوًعا ببصصفتته الننزاع فّض  إلى الننظر إلى ييییممييییلون

 ممرححلة كللّ  فييییه تتكون للممعلوممات٬، مُمعاِلج تتوجّجه على إححداهمما تتعتتممدُ . الرؤييییة هذه ممن تتننببعان األششخخاص ببييیین الننزاع إلى للننظر طرييییقتتان هنناك
 ييییممرّ ). 1976 وششور٬، سسببييییفاك ؛1980 دودج٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( ممثثاليّ  ممعييییار ممقاببلل التتححلييییلل قييیید األششخخاص ببييیین الممششكلة للّ حح إججراء ممن

 في الننججاح ممع ننججاعةً  األكثثر اإلسستتراتتييییججييیّیات تتتتسساوى. اآلخخر ممع التتعامملل طرييییقة تتححدييیید لغرض الممششكلة٬، لححللّ  داخخليّ  إججراء عببر الفرد
 اسستتخخدام) 4(و العواقب٬، تتقييییييییم) 3( ببدييییلة٬، إسستتراتتييییججييیّیات تتولييیید) 2( الممششكلة٬، تتححدييیید) 1( :فتتضضمّ  الممراححلل أمّما. اسسلفً  مُمححّددة مما ننتتييییججة تتححقييییق

 إلى تتؤّدي أن وييییممكننها ٬،سسيء  أو ججييیّید ببششكلل الممراححلل هذه تتأدييییة إممكاننييیّیة إلى الممالححظة تتججدر. الننزاع لفّض  ممخختتلفة أو ججدييییدة إسستتراتتييییججييیّیات
 الننفس ِعلم ممن الممراححلل هذه اسستتقاء رغم. آخخر ننوع أيّ  ممن تتكتتييییكات في أو تتعاوننييیّیة للننزاع٬، ممثثييییرة تتكتتييییكات في الممششاركة في قرار صُصننع

 في). 1986 وكراسسننور٬، روببييیین ببها قام التتي الممراججعة ييیُیننظر( االججتتمماعييیّیة الممششاكلل واقع على للتتطببييییق قاببلة أننها الببححث أظَهرَ  اإلدراكّي٬،
  .   ننفسسها األرببع الممراححلل بباسستتخخدام وصصفه ييییممكن الممششكلة٬، لححللّ  ممششتتَرك إججراء هنناك ييییكون فقد ننييیّیة٬،تتعاو  تتكتتييییكات الطرفان اخختتار ححالل

 ممهارات ججاننب إلى ممششتتَركة٬، أرضضييیّیة إييییججاد ممهارات االتتصصالل٬، ممهارات ممثثلل العامّمة٬، االججتتمماعييیّیة الكفاءات على فييیُیؤّكد اآلخخر التتوجّجه أمّما
 الممهامّ  أححد االججتتمماعييییّة الرؤييییة تتننسسييییق ييیُیعتتببر الرؤييییة٬، هذه على ضضوء. الكتتاب هذا ممن فصصولل ةعدّ  في ححولها الننقاش ييییتتمّ  أخخرى اججتتمماعييیّیة
 تتقّدم التتي للححالة فهمًما وأطوِّر اآلخخر٬، رؤييییة أفهمُ  كييییف أخخرى٬، ببكلممات. الفرد لىع الننزاع ييییطرححها التتي األسساسسييیّیة٬، االججتتمماعييیّیة اإلدراكييیّیة

 ببييیین التتفاوض إسستتراتتييییججييیّیات ممن ننمموذج وصصف تتمّ  اإلطار٬، هذا ضضممن للطرفييیْین؟ ببالننسسببة ذلك٬،ك ٬،ةالخخاصصّ  ولرؤييییتتي الرؤييییة لتتلك تتفسسييییًرا
 وتتفرييییق الذاتتيّ  العججز ببييیین راوحتتُ  التتي الننزاع٬، في االججتتمماعييیّیة الرؤى تتننسسييییق على القدرة في تتطّورييییا تتقّدمًما ييیُیصصّور ٬،)INS( األششخخاص

 وججهة ممن أو ببييییننهمما٬، العالقة ححييییث ممن اآلخخر٬، ورؤييییة الذاتتييیّیة الرؤييییة تتننسسييییق على رةالقد تتججاه) ورؤييییتته رؤييییتتي أي٬،( الذاتتييیّیة الننظر وججهات
 للخخطوات ممششاببهة INS لننمموذج الوظييییفييیّیة الخخطوات تُتعتتببر). 1991 وسسييییلممان٬، سسششولتتز٬، ييییييییتتس٬، ؛1980 سسييییلممان٬،( ثثالث طرف ننظر

لة  وتتقييییييییم عييییننييیّیة٬، إسستتراتتييییججييیّیة وتتطببييییق اخختتييییار الببدييییلة٬، اتتييییججييیّیاتاإلسستتر  تتولييیید الممششكلة٬، تتححدييیید أي٬، – الممعلوممات ممعالججة تتوجّجهات في الممفصصَّ
 التتي) والممتتبباَدلة التتببادلييیّیة٬، الججاننب٬، أححادييیّیة األنناننييیّیة٬،( الننظر وججهات العتتمماد إضضافييیّیة تتطورييیّیة ممسستتوييییات ييییدممج INS ننمموذج أنّ  إال – الننتتائئج
 وفاييییسستتممان وفاييییتتسسممان) 1980( سسييییلممان ممن ممقتتبَبسسة أوصصاف ييییلي مما). 1980 سسييییلممان٬،( الوظييییفييیّیة الخخطوات ممن خخطوة كللّ  وراء تتكممن

)2000           :(  

 الذات تُتعتتببر ححييیین في ٬،)object( ممسستتقال  غرضًضا اآلخخر ييیُیعتتبَبر الفّر٬، أو والكرّ  االنندفاعيّ  ببالتتفكييییر ييییتتممييیّیز الذي ٬،األنناننيّ  الممسستتوى على •
)self ( َالهرب٬، االننتتححاب٬، تتضضمّ  الممسستتوى٬، هذا في على هاممالححظتت ممكنتت التتي اتالسسلوكييییّ  أننواع إنّ . الخخارججيّ  العالم ممع ننزاع ضضممن 

  .   القتتالل أو الششتتم٬، الضضرب٬، التتججاهلل٬،

 لدييییه ببأنّ  اآلن ييیُیفَهمُ  اآلخخر أنّ  ِعلمًما إلييییه٬، األواممر إصصدار أو اآلخخر الششخخص ببطاعة ييییتتممييیّیز الذي ٬،الججاننب أححديّ  الممسستتوى على •
 هذا في ننراها التتي السسلوكييیّیات أننواع إنّ . اآلخخر عن ممننفصصلة الممصصالح كْون ممع للتتفاوض٬، الرئئييییسسيّ  المموضضوع الذات تُتعتتببر ممعييیّیننة٬، ممصصالح

  .آخخر ششخخص ممن لممسساعدة تتننتتظر أو الممششكلة٬، تتتتججنّنب خخلفه٬، تتننسسللّ  كْوننها اآلخخر٬، الششخخص تُتهّدد ننمموذججّي٬، ننححو وعلى الممسستتوى٬،

 ببعييیین أخخذها ممع اآلخخر٬، اححتتييییاججات تتَُقدَّر للتتأثثييییر٬، ممححاوالتببو  تتببادلّي٬، ممننححى ذات ببممفاوضضات ييییتتممييیّیز الذي ٬،التتببادليّ  الممسستتوى على •
 األسسبباب٬، تتقدييییم اإلقنناع٬، األسسبباب٬، عن السسؤالل الممقاييییضضة٬، الخخالفات٬، تتسسوييییة الننمموذججييیّیة السسلوكييیّیات تتضضمّ . الذات الححتتييییاججات وفًقا ٬،االعتتببار

171



  .     وسسييییط إلى والتتوجّجه

 ننظر وججهة اعتتمماد ججاننب إلى اآلخخر٬، واححتتييییاججات الذات اححتتييییاججات تتنَُنسسَّق التتعاوننييیّیة٬، ببالممفاوضضات ييییتتممييیّیز الذي ٬،الممتتبباَدلل الممسستتوى على •
 ٬،الممسستتوى هذا في ممالححظتتها ممكنتتُ  التتي السسلوكييیّیات أننواع. االعتتببار ببعييیین الممصصالح ممججمموعتتي أخخذ فييییها ييییتتمّ  ثثالث٬، ببطرف خخاصّصة ممتتببادلة

 .ننفسسه الوقت في الممتتبباَدلة األهداف عن ضًضار  لتتطوييییر التتعاون ممن ممخختتلفة أششكالل عن عببارةهي 

 ؛2001 فاييییتتسسممان٬، ؛1999 ولييییكوف٬، تتششي٬، فاييییتتسسممان٬،( الببالغييیین ححييییاة في الييییومميّ  الننزاع طببييییعة لننششرح INS ببننمموذج عمملننا٬، في اسستتعنّنا٬،
 في الممثثالل٬، سسببييییلل على. االججتتمماعييیّیة-اإلدراكييیّیة وقاعدتته اإلسستتراتتييییججيّ  الخخييییار ببييیین مما٬، فججوة عن ببححثثننا ششفَ كَ ). 2000 وفاييییتتسسممان٬، فاييییتتسسممان

 الننظر وججهة اتّتخخاذ في ممتتبباَدلة أو تتببادلييیّیة ممهارات عن ببالتتعببييییر الننسساء ممن كثثييییر قييییام رغم أنّنه وججدننا عججوز٬، الممرأة ممتتاببعة تتخخّللتتها دراسسة
 على). 2000 وفاييییتتسسممان٬، فاييییتتسسممان( الججاننب أححاديّ  ببالممسستتوى تتتتعّلق إسستتراتتييییججييیّیات اخختترنَ  ننفسسهنّ أ اءالننسس هؤالء ممن كثثييییًرا فإنّ  االججتتمماعييیّیة٬،

 سسييییاقات عببر ممسستتقّرة عمملييیّیة الممششكلة ححللّ  لخخطوات الججوهريّ  التتسسلسسلل كْون رغم هننّ أ) 1991( وسسييییلممان سسششولتتز٬، ييییييییتتس٬، ببييییَّنَ  ششببييییه٬، ننححوٍ 
 تتأطييییر ييییتتمّ  ححييییث الممثثالل٬، سسببييییلل ىعل( االججتتمماعييیّیة األعراف تتصصّور إنّ . األححييییان ممن كثثييییر في كذلك٬، لييییس الننظر وججهة اتّتخخاذ فإنّ  الننزاع٬،
 الننزاع٬، طرفي ببييیین السسلطوييیّیة للفوارق ٬،)اححتتييییاججاتتها تتلببييییة أججلل ممن الضضغط ممن ببدالً  الرججلل٬، أممام خخصصوصًصا التتننازلل٬، أججلل ممن اججتتمماعييییا الممرأة
 .       ننظر وججهة اتّتخخاذ على القدرة عن الننظر ببصصرف تتعقييییًدا٬، أقللّ  إسستتراتتييییججييیّیات اسستتخخدام إلى تتقود قد أخخرى٬، سسييییاقييیّیة عوامملل ججاننب إلى

 إنّ . كذلك لييییسست والتتعاوننييیّیة الججييیّیدة الننتتائئج فإنّ  الممخختتلفة٬، الححاالت عببر مما٬، ححدٍّ  إلى ثثاببتتة٬، الفردييیّیة الممششكلة ححللّ  خخطوات ببقاء رغم إًذا٬،
 ننظر وججهة ممع ذلك٬، غييییر أو ننظره هةوجج لتتننسسييییق أكان سسواء الفرد٬، قرار أنّ  هي االننتتبباه ححييیّیز إلى الببححث هذا ييییننقلها التتي الرئئييییسسييیّیة الممسسألة

  .ببالتتدرييییب وطييییدة ببعالقة ييییتتممتّتع قد قرارهو و  الننزاع٬، فّض  إججراء في ممركزييییا ييیُیعتتببر اآلخخر٬، الششخخص

  

 ننقد
 ببتتلخخييییص قممننا للتتببسسييییط٬،. أييییضًضا االننتتبباه٬، ببعض تتسستتححقّ  الننزاع٬، ببفّض  الممتتعّلقة الممششكلة ححللّ  ممقارببات ححولل ننقد ججّديّ  كذلك٬، هنناك٬،
 .الششاكّ  ننقدالو  ٬،وفلوغر ببوش ننقد فئئتتي ضضممن هننا اتاالننتتقاد

 الوسساطة ببششأن" للرضضا ممثثييییرة قصّصة" ييییرييییان٬، كمما ييیُیخخببِّئ٬، تتوجّجه وهو الممششكلة٬، ححللّ أّن  )1994( وفلوغر شببو  ييییّدعي. فولغر ببوش ننقد
 ييییفتترض أنّنه ححييییث ممن ٬،وآليٌّ  األفق قضضييییّ  - )الوسساطة تتالزم التتي األوسَسع الُفَرص اسستتغاللل دون الممتتننازعييیین٬، إرضضاء على فقط٬، التتركييییز٬،(

 ننظًرا ججييیّید٬، أممر الننزاع ببأنّ  ييیُیفييیید الذي الننزاع فّض  ممججالل ببعييیید٬، ححدّ  وٕالى ببها٬، ييییتتممتّتع التتي القييیَیم ممع خخالف على ذلك ييیُیعتتببر. ممششكلة الننزاع
 . التتغييییييییر وٕاححداث الننممو تتححفييییز على لقدرتته

 وسساطة تتفعله مما ببطرح قامما) 1994( وفلوغر ببوش أنّ  أي. الننقد هذا في ججوهرييییا طأخخ هنناك أنّ  ننعتتقد ولكننننا القييیَیم٬، تتلك ننتتقاسسم أننننا صصدفَ 
 كعقببات٬، الممششاكلل: الفصصلل هذا ببداييییة في عرضضنناهمما اللذييیین نييییالممفهوممَ  ببييیین األولل الممفهوم في الممششكلة ححللّ  إلى ببالننظر ٬،الممششكلة ححللّ 

 ننوًعا تتتتكافأ٬، ببصصفتتها ببالوسساطة٬، الممتتعّلقة الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات تتؤطِّر مججدلييیّیتته أنّ  األممر ننتتييییججة." سسييیّیئئة أششييییاء" ببممعننى ممآزق٬، أو صصعوببات
 أججراه الذي العمملل أنّ  ححقييییقة ييیُیغفلل ذلك أنّ  غييییر). 1994( وزممالؤه كرييییسسلل وصصفه الذي لتتسسوييییة٬،إلى ا ممييیْیللالبب ييییتتممييیّیز الذي الننمموذج ممع مما٬،

 الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات تتعممللُ . التتوجّجهات ببييیین ججوهرييیّیة اخختتالفات دوججو  إلى تتوصّصلل قد وآخخرون٬، ٬،)1992( وزممالؤه زوببييییك وزممالؤه٬، كرييییسسلل
 الننزاعُ  اعتتببرَ  إذا. ُفرصصة ببوصصفه الننزاع قييیَیم ممع ججدا ييییتتوافق الذي األممر كأححججييییة٬، الممششكلة لححللّ  ننمموذج صصييییاغة على ببالوسساطة٬، الممتتعّلقة
 ببدائئلل تتطوييییر أججلل ممن التتعاون قّوة ممن كامملل ببششكلل وييییسستتفييییدوا ٬،القتتالل الممتتننازعون ييییتتججاوز أن الححتتممييیّیة ممن ييییكون والننممّو٬، للتتغييییييییر فرصصة
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 التتوجّجه هذا ييییصصببح عنندمما وتتممكييییننهم٬، اآلخخرييیین تتححّولل إلى ؤّديييیی أن ييییممكننهمما وهو  ٬،الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات ججوهر ذلك ييیُیعتتببر. وأفضضلل ججدييییدة
  .      الننزاع لفّض  وششخخصصييیّیة عامّمة ممييییولل اذ

 كللّ : "ييییلي مما ييییقولل – ممتتدّرببييیین ببييیین ممححادثثة ضضممن أو التتدرييییب أثثنناء – للاالممجج هذا في ننسسممعه مما لىججدا ع ششاكّ  ننقد هنناك. الششاكّ  الننقد
 ححللّ  دونييییييییر  وال غاضضببون النناس: التتالي الننححو على ببالتتفصصييییلل٬، األممر٬، إلى ييیُیننظر." الواقع عن ببعييییدٌ  ولكننه الورق٬، على ججممييییلل ششيء

 تتججاه الننظرة هذه ييییتتببنّنون الذييیین أولئئك إقنناع على ييیُیسساعد مما إنّ . الببعض ضضهمببع إلى التتححدث أو الببعض٬، ببعضضهم ممع العمملل أو الممششكلة٬،
 ححللّ  تتوجّجهات ممع أفضضلل ببششكلل فعال٬، ييییتتججاوببون٬، النناس إن. اسستتننتتاججاتتهمما في صصارممان العمملييیّیة والتتججرببة الببححث أنّ  هو الممششكلة٬، ححللّ 

 رضضاهم٬، عن ييیُیعبّبرون األححييییان٬، ممن كثثييییر فيو  أسسرع٬، ببششكلل فاقاتتّ  إلى فييییتتوصّصلون التتسسوييییة٬، إلى تتممييییلل التتي التتوجّجهات ممع ممننها الممششكلة٬،
  .للييییالطو  الممدى على تتمماسسًكا أكثثر والرضضا االتتفاقات وتتكون

 في ٬،طرف لكللّ  ييییعرفون٬، أنّنهم ييییعتتقدون عنندمما وححتتى ٬،"الممششكلة" تتتتكّون مِممّما األححييییان٬، ممن كثثييییر في ييییعرفون٬، ال النناس أنّ  آخخر ننقد ييییّدعي
 نِ الطرفييیی ججعلل ممححاولتتها هو الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات تتفعله مِممّما ججوهرييییا ججزًءا ببأنّ  تتذّكروا ولكن. ذهننه في ممخختتلفة ةممششكل األححييییان٬، ممن كثثييییر

 الممسسائئلل تتلك أنّ  افتتراض وعدم) ننزاعهمما طببييییعة تتششخخييییص أخخرى٬، ببكلممات( ننزاعهمما ححولها ييییتتممححَور التتي الممسسائئلل تتححدييیید على ييییرّكزان
 أننواع أو الممصصالح أو االححتتييییاججات أو( الممسسائئلل ممججمموعة ممعالججة نييییالطرفَ  ممن ييییطلببون ذلك٬، ببعد. أسساسًسا ممعروفة والكاممننة الممركزييیّیة

في  ببأنّ  ٬،هننا ٬،افتتراض وججود عدم الححظوا. ججمماعيّ  ببششكلل ححلُّها ييییججب ممتتبباَدلة ممششكلة وصصفهابب الببححث٬، طاولة على) األخخرى االهتتمماممات
 ممفاهييییم ضضممن ننزاعهمما ببتتححدييیید قييییاممهمما وعدم ؛الممفاوضضات طاولة إلى التتوجّجه عنند ننفسسها٬، األسساسسييیّیة الممسسائئللمموججودة  نييییلطرفَ تتصصّور ا
 ممصصالححهمما رؤييییة على الطرفييیْین ييیُیسساعد الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات ججوهر إنّ . ننفسسه االسسم ممننححها ممعها ييییتتمّ أن  لدرججة ييییكفي٬، ببمما ممتتششاببهة

 ييییننششأ وببالتتالي كثثييییرة٬، أححييییان في ببذلك٬، القييییام ييییصصعب. كذلك اآلخخر اححتتييییاججات ببلل فححسسب٬، اححتتييییاججاتتهمما٬، تتلبّبي ال ححلولل إييییججاد في الششخخصصييیّیة
 التتي واححتتييییاججاتتك ٬،Cوَ  ٬،B ٬،A هي التتي اححتتييییاججاتتي٬، تتلببييییة خخالله ممن ييییممكن الذي ببه٬، ننأتتي أن ييییممكن الذي الححلل ننوع هو مما: التتالي التتححدي

  .ححالّ  تتننتتظر مُمششكلة تُتعتتببرُ  التتي األححججييییة هي هذه األقلّل؟ على ٬،وممقببولل ججييیّید ببششكلل ٬،Zوَ  ٬،Y ٬،X هي
  

 القرار صُصننع
 

 في. الممششكلة ححللّ  إججراء وببعد أثثنناء ييییسسري القرار صُصننع أنّ  ننقتترحُ ). 9.1 الرسسم( الممببسسَّط PSDM ببننمموذج وببإييییججاٍز٬، ممججدًَّدا٬، فّكروا٬،
 الفرديّ  إلى أوالً  ننظرنن أدنناه٬، الوارد الننقاش في. ممًعا الطرفان ييییتّتخخذها وقرارات فردّي٬، ببششكلل طرف كللّ  ييییتّتخخذها قرارات كلهننا ن٬،الححالتتييیی

 . ججمماعييیّیة ببصصورة ننفسسه القرار صُصننع إلى ثثمّ  للقرار٬، صصاننًعا هوصصفبب

 على( القرار صصننع ببممصصطلححات ننفسسه التتفاوض إججراء ييییعّرفون هننا٬، أعممالهم ِذكرُ  الوارد الننظرييیّیات صصائئغي ممن كثثييییر. واسِسع ببمموجَجز فلننببدأ
 طرف كللّ  ييییتتصصّورون هذه٬، الننظر وججهة ييییعتتممدون الذييیین ببعض). 1992 زي٬، ؛1992 كاهننييییممان٬، ؛1986 وننييییلل٬، ببازرممان الممثثالل٬، سسببييییلل
 ممن ججاننبًبا وصصفهبب الننزاع٬، فّض  إججراء على آخخرون ييییرّكز ححييیین في ٬،)1992 ممان٬، ؛1992 كاهننييییممان٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( قرار صصاننع
 التتفكييییر ٬،ججهة ممن ييیُیححتتمَملل٬،). 1991 ببرييییت٬، ؛1994 ومماكدونناه٬، تتاييییت٬، ببييییننييییت٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( الممششتتَرك القرار صصننع ججواننب

 إلى الممطاف٬، ننهاييییة في ييییؤّدي أن ششأننه ممن الذي األممر التتفاوض٬، ممسسار في سسييییتّتخخذها التتي القرارات ممن سسلسسلة لدييییه كششخخص ٬،ببالممفاِوض
 ببصصفتته التتفاوض٬، راءإجج ححولل ييییفّكر أن للممرء ييییممكن أخخرى٬، ججهة ممن. عييییننيّ  لححللّ  ببالننسسببة المموافقة أو عدم إممكاننييیّیة إممكاننييیّیة في قرار صُصننع
 وهو – قرار إلى ممًعا٬، ييییتتوصّصًال٬، أن ممخختتلفة٬، ممصصالح لدييییهمما أكثثر أو نييییطرفَ  واججب ممن فييییها ييییكون ٬،الممششتتَركة القرار صُصننع ججواننب ممن واححًدا
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 ننححو وعلى ثثالث٬، طرف ممن وسسييییط إششراك عنند ننزاعاتتهم٬، الوكالء ممن كثثييییر ييییصصفُ  الححقييییقة٬، في. علييییهاألممر  آخخر ييییتّتفقان الذي الننزاع فّض 
 .ممًعا القرار صُصننع في صصعوببة ممن خخاللها النناُس  ييییعانني القرار صُصننع في ممششاكلل ببأننها خخاّص٬،

 
 قرار صصاننعَ  وصصفهبب الفرد

 في اتّتخخاذها ييییتتم ببدييییلة عمملييیّیة خخطوات أو ببدييییلة اتّتفاقات أكاننت سسواء ببدائئلل٬، ببييیین الوقوع على خَخييییار واححد ممششكلة على هننا التتركييییز ييییتتممححَور
 ممببدأ تتارييییخُ  ييییعود. الممتتوقَّعة الممننفعة ممفهوم على رتتكزييییو  ٬،العقالننيّ  الخخييییار ممفهوم على القرار صُصننع ننظرييیّیات ممن كثثييییر ّكدؤ ييیی. ذلك سسييییاق

 تتننطوي الممججاِزفة القرارات أنّ  هي الفكرة). 1985 ولييییفي٬، أببييییلسسون( ببييییرننولي عششر٬، الثثاممن القرن في الننظرييیّیات٬، واضضع إلى الممتتوقَّعة الممننفعة
 اممتتييییاز على لححصصوللممن أججلل ا ييییصصببر أن الممفاِوض ييییقّرر عنندمما الممثثالل٬، سسببييییلل على( ننتتائئججها ممن أكييییدييیین ننكون أن ييییممكن ال خخييییارات على
 القييییممة٬،) 2(و ننرججوه٬، مما لننا سسييیُیححضِضرُ  الخخييییار هذا اتّتخخاذ أنّ ) تتوّقع( رججححان) 1( االعتتببار ببعييیین ننأخخذ أن علييییننا خخييییار٬، لكللّ  ببالننسسببة). أكببر

 لكللّ  ببالننسسببة الممتتوقَّعة الممننفعة فإنّ  بباألرقام٬، والممننفعة الزائئدة اإلممكاننييیّیة عن التتعببييییر إممكاننييیّیة فرض على. الننتتييییججة ببتتلك ننرببُطها التتي الممننفعة
 ممع تتتتفق الخخييییارات ببييیین ةالممفاضضل ببأنّ  الممتتوّقعة الممننفعة ممببدأ ييییّدعي" وببذلك. ببها الممتتعّلقة والممننفعة الزائئدة اإلممكاننييیّیة نِنتتاجَ  تُتعتتببرُ  إًذا٬، خخييییاٍر٬،

 ةممفاضضل أنّ  إلى ييیُیششييییر أن الننزاع٬، فّض  في الممببدأ٬، هذا ششأن ممن إنّ ). 244. ص 1985،٬ ولييییفي٬، أببييییلسسون" (العالقة ذات الممتتوقَّعة ممننافعها
 .     الممتتوقَّعة الممننفعة ممببدأ ببححسسب تتححدييییدها سسييییتتم ٬،العروض أو الممححتتمَملة٬، التتسسوييییاتو  الننتتائئج٬، ببييیین النناس

  .رئئييییسسييیّیة وننظرييیّیات ننتتائئج ببضضعة ييییلي٬، مما في بباخختتصصاٍر٬، ننوجِجزُ . الممفييییدة األفكار ممن عدد إلى أّدت الوجّجه٬، هذال ممخختتلفة ححدود اكتُتشِشَفت ولكن٬،

 ببطُرق القرار صُصننع إججراء على تتؤثّثر أن ييییممكننها الممرججعييیّیة وننقاط األُطر٬، االرتتكاز٬، ننقاط أنّ  ييییتّتضضح :الممرججعييیّیة وننقاط األُطر٬، االرتتكاز٬، ننقاط
 ٬،)1992( كاهننييییممان عن ممأخخوذ هننا الوارد الوصصف". العقالننيّ " القرار صُصننع ننمموذج ببه ييییتتننبّبأ الذي الننوع ممن خخييییارات خخاذاتتّ  عدم للنناسِ  تتتتييییح
 .   ببالتتفصصييییلل األفكار هذه ببتتتتبّبع الممهتتمّمييیین ألولئئك ببالننسسببة الممممتتازة٬، ممراججعتته على بباالّطالع ييیُیوصصى الذي

 ممن أدننى ننتتييییججة أيّ  أنّ  ببححييییث كسسبِبها٬، ممن ببدّ  ال ننتتييییججة الطرف ييییعتتببرها التتي العلييییا طةالننق عن الممرججعييییّة ننقطة تُتعبّبر مما٬، تتفاوض إطار في
 العرض الراهن٬، الوضضع: مما لطرفٍ  ببالننسسببة مُمتتاححة ممرججعييیّیة ننقاط عّدة هنناك تتكون أن ييییممكن ممعييیّین٬، تتفاوض إطار في. خخسسارة الننقطة تتلك

 الممرججعييیّیة ننقطة على اعتتمماًدا. ذلك إلى ومما مممماثثلة٬، ححالة في إلييییها التتوصّصلل ييییتتمّ  ةتتسسوييیی اآلخخر٬، للطرف األوليّ  العرّض  للطرف٬، االفتتتتاححيّ 
 النناس أنّ  فهي ٬،هننا ٬،الممركزييیّیة الننتتييییججة أمّما. خخسسارة أو ممكسسبًبا هاوصصفبب) تتأطييییرها أو( ممعييیّیننة ننتتييییججة رؤييییة ييییممكن الطرف٬، فييییها ييییفّكر التتي

 ممن إييییالمًما أكثثرُ  الممرء٬، خخسسارة ممن تتزييیید التتي التتننازالت"و الّرببح٬، تتححقييییق ممن أهممييیّیة أكثثر الخخسسارة تتججنّنب: الخخسسارة ممن الننفور إلى ييییممييییلون
 اسستتعداًدا أكثثر النناس ييییصصببح مُمححتتمَملة٬، خخسسارة ممواججهة عنند لذلك٬، ننتتييییججةً ). 298. ص 1992،٬ كاهننييییممان٬،" (الّرببح عن تتممتتننع التتي التتننازالت
 تتقدييییم ممن ببدالً  ممسسدوًدا٬، طرييییًقا بباتّتخخاذه الممخخاطرة إلى الممرء رّ ييییضضط دق الممثثالل٬، سسببييییلل على. كببييییرة ببخخسسارة القببولل ممن ببدالً  الممخخاِطر لخخوض
 لخخوض اسستتعداًدا أقللّ  ييییكوننوا أن إلى النناس ييییممييییلل رببح٬، اححتتممالل هنناك كان إذا ذلك٬، ممن الننقييییض على. كببييییرة خخسسارة فييییه ييییقببلل عرض
 ببييیین قرار ممثثلل( سسلببيّ  إطار في مما قرارُوضِضَع  إذا .أكببر ممكاسسب على الححصصولل في أممالً ) ممسسدوًدا طرييییًقا تتكون رببمما التتي( مما ممخخاطرةٍ 
 إال). ممكاسسب ببييیین قرار ممثثلل( إييییججاببيّ  إطار في القرار ُوضِضعَ  لو ذلك ممن أكببر ببششكلل للخخطر عرضضة ييییكوننوا أن إلى النناس ييییممييییلل ٬،)خخسسائئر

 ببششكلل أو٬، فقط٬، ٬،ممرغوببة أغراض عن عببارة كسسبُبها أو هاخخسسارتت تتتممّ  التتي الببضضائئع كاننت إذا: التتأثثييییر هذا ييییخخّص  واححًدا اسستتثثنناءً  هنناك أنّ 
تُتعتتببر  وال ٬،خخسسارة ييیُیعتتببر ال قد عننها التتخخّلي فإنّ  ٬،)للتتججارة والببضضائئع لإلننفاق٬، الممالل ييیُیححَفظ( تتببادلل عمملييیّیة في هااسستتخخدامم ييیُیفتترض أسساسسّي٬،
  ).       1992 كاهننييییممان٬،( ممؤلممة التتننازالت
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 مما في الفرق ييییكممن. ببعييیید ححدّ  إلى الممرججعييیّیة٬، ننقاط ٬، في ذلك٬،ممثثُلهاو  المُمححتتمَملة٬، الننتتائئج في فكييییرنناتت على تتؤثّثر ببارزة قييیَیمًما االرتتكاز ننقاط تُتعتتببر
 على ممكان أيّ  في تتكون أن ييییممكن االرتتكاز ننقاط فإنّ  والخخسسائئر٬، الممكاسسب ببييیین الححييییادييیّیة الننقطة تُتححّدد الممرججعييیّیة ننقاط أنّ  ححييیین في: ييییلي

 تتأثثُّر كْون في ييییكممن للننظر٬، الالفتتة االرتتكازييیّیة التتأثثييییرات أكثثر أححد لعللّ . الننقييییض طرفي على تتكون مما وكثثييییًرا القييییاس٬، سُسلَّم اممتتداد
 عرض ممثثلل – عالقة ذات لييییسست أننها ٬،وببوضضوح ييییعرفون٬، التتي االرتتكاز ببننقطة ممالئئم٬، غييییر ننححو وعلى األححييییان٬، ممن كثثييییر في الممفاوضضات٬،

 عالقة ذي غييییر ببأننه إلييییه ييیُیششار مما٬، رسسالة أو مُمححّفز فييییها ييییقوم ححاالت" ببأننها تتكازييیّیةاالر  التتأثثييییرات كاهننييییممان ييیُیعّرف. ششننييییع ننححو على ممننخخفض
 كمما هنناك إنّ ). 308. ص 1992،٬" (ذلك رغم ٬،مُمححتتمملة ةببننتتييییجج الخخاصّصة ]الممتتصصوَّرة[ الطببييییعييیّیة الححالة رفعفي  واضضح٬، ببششكللٍ  ٬،تتقرييییريّ  وغييییر
 األسسالييییب وتتطوييییر وججودها تتححدييیید هي الننزاع فّض  في أهممييیّیة األكثثر الننقطة تُتعتتببر والتتي٬، االرتتكاز ننقاط ببتتأثثييییرات الخخاصّصة الدّقة ممن كببييییًرا

  .         تتأثثييییرها ممع للتتكييیّیف

 واالببتتهاج والغضضب٬، القلق٬، تتضضمّ  التتي الممؤثّثرة٬،) العاطفييییة( الفعلل ردودو  الضضغط٬، ممثثلل ننفسسييیّیة ححاالت الننزاع ييیُیننتتج مما كثثييییًرا :الضضغط تتأثثييییرُ 
 ببصُصننع الممتتعّلقة الننزاع فرضضييیّیة ننظر وججهة ممن". العقالننيّ " القرار صُصننع أممام العقببات ممن أخخرى ممججمموعة ببالتتالي٬، م٬،لتتقدّ  ٬،)1992 ممان٬،(

 ؛)1992 ممان٬، ؛1993 ججاننييییس٬،( والتتكييیّیف الننزاع٬، الضضغط٬، أننمماط ببييیین هامّمة رواببط هنناك ٬،)1977( وممان ججاننييییس ببها ججاء التتي القرار٬،
 لالننزعاج٬، ممثثييییرة ححييییويّ  قرار صُصننع مَمهمّمة إنّ . الننفسسيّ  للضضغط ممصصدًرا ييیُیعتتببر القراريّ  الننزاع أنّ  راضافتت على الننمموذج ييییرتتكز" ممان٬، ححسسب

 إلى األكلل٬، في القهريّ  اإلفراط أو الششهييیّیة٬، فقدان الننوم٬، في اإلفراط األرق٬، الغضضب٬، سسرعة الهييییاج٬، ممثثلل َقِلقة فعلل ردود تُتسسبّبب أن وييییممكننها
  ).        209 .ص" (ججسسممييیّیة ننفسسييیّیة أعراض ججاننب

 ييییرفعُ  الوقت ضضغط الضضغط؛ تتححت ييییننححسسر القرار صُصننع في اإلدراكيّ  األداء. لالهتتممام الممثثييییرة الننتتائئج ممن عدد ييییننببع هذه٬، الننظر وججهة ممن
 خخوض على الممتتوقَّعة تتأثثييییراتته فله الممزاج أمّما الممخخاطر؛ لخخوض االسستتعداد تتقلييییص ججاننب إلى القرار٬، صُصننع على ببالتتالي٬، وييییؤثّثر٬، الضضغط

 الممخخاطرة تتكون عنندمما ٬،صصورة أكببربب الممخخاطر على ييیُیقبِبلون تتراهم ٬،)الححييییاديّ  ببالممزاج ممقارننة( ججييیّید ممزاجٍ  في النناس ييییكون عنندمما: الممخخاطر
 ججييیّید٬، ممزاج في ٬،النناس أنّ  ححقييییقة ييییعكس الننممط هذا أنّ  ييییظهرُ . كببييییرة الممخخاطرة تتكون عنندمما أقلّل٬، ببششكلل علييییها ييیُیقببلون ولكننهم ٬،ببسسييییطة

 ضضعييییفة الممخخاطرة تتكون عنندمما الخخسسارة٬،بب أقللّ  ييییفّكرون همولكننّ  ٬،قوييیّیة ممخخاطرة تتششهدُ  التتي الححاالت ظللّ  في ٬،الخخسسارة ححولل أكثثر ّكرونييییف
  ).1992 ممان٬،(

 بباعتتمماد. الممخخاطرة خخوض على والممزاج الممششاعر٬، الضضغط٬، التتأطييییر٬، تتأثثييییر ممن ببعضًضا السساببقة٬، األقسسام في نناقششننا٬،. للممخخاطرة أخخرى رؤييییة
 ممخخاطر٬، ممن علييییه ييییننطوي ومما ٬،القرار ببصُصننع الممتتعّلق الببححث ممن كببييییًرا ججزًءا ببأنّ  وزممالؤه هولننببك اّدعى ششييییئًئا٬،ببعض  ممخختتلفة ننظر وججهة

 تتأثثييییر على وال ممسستتقببلييیّیة٬، آثثار على ييییننطوي وال للننججاح٬، واححدة ذي إممكاننييیّیة قرار على تتننطوي إننها: ثثاببتتة قرارات اسستتخخداممه ححييییث ممن ممححدود
 الننقييییض على). 1994 وهييییدلونند٬، فييییلييییببس٬، إييییلغن٬، هولننببك٬،( واالححتتمماالت الننتتائئج ححولل الخخصصوصصييیّیة ممن عالييییة ببدرججة وييییتتممتّتع اببق٬،سس أداء
 الششروط٬، هذه ببييیین فييییها ممييیّیزوا ٬،تتججرببة ببإججراء وزممالؤه هولننببك قام. الششروط هذه تتلبّبي ال الننزاع ححاالت في القرارات ممعظم إنّ ف ذلك٬، ممن

 كاهننييییممان وصصَفه الذي التتأطييییر تتأثثييییر عكس إلى فعلييییا٬، أّدى٬، عييییننّي٬، هدف ممن ببدالً  لتتححقييییقه٬، أداء أفضضلل ييییتتطّلب عامّ  هدف تتقدييییم أنّ  ووججدوا
 أن إلى ببححاججة ننححن الممخخاطرة٬، خخوض إلى تتؤّدي التتي للششروط أفضضلل فهم أججلل وممن ٬،أنّنه وزممالؤه هولننببك اسستتننتتجَ ). 1984( وتتفييییرسسكي

  .   ثثاببتتة ححييییثثييیّیات على اعتتمماًدا ححّر٬، ببششكلل الننتتائئج تتعممييییم ييییممكننننا وال اممييییكييیّیة٬،الدييیینن السسييییاقات ححولل أكثثر ننعرف

 كوننها ححييییث ممن الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات ممن ببروححها قرييییببة) 1977( وممان ججاننييییس اعتتممدها التتي تتلك ممثثلل تتوجّجهات إنّ . تتطببييییقيّ  تتوجّجه
 ججممييییع فييییها تتردُ  ٬،"قرارييیّیة ممييییزاننييیّیة ورقة" ببتتعببئئة القرار صصاننع ييییقوم جّجه٬،التتو  هذا في. الننزاع على الششخخصصييیّیة الصصفة إضضفاء إلى وتتننزع ٬،تتححلييییلييیّیة
 كان إذا. القرار صُصننع أججلل ممن ٬،خخييییار لكللّ  الننسسببييیّیة والفوائئد التتكالييییف ببتتححلييییلل ببالتتالي٬، لتتقوم٬، اإلججممالييیّیة٬، والفوائئد التتكالييییف وتتححسسب الننتتائئج٬،
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 ببعض التتوجّجه لهذا أنّ  إال. قببوله على االتتفاق ييییممكننهمما قرار إلى التتوصّصلل اننهمماببإممك ييییكون فقد ممًعا٬، بباإلججراء للقييییام نييییممسستتعدَّ  الطرفان
 عمملة إلى هاتترججممتت ييییممكن الممسسائئلل٬، ببكللّ  الممتتعّلقة الممفاضضالت أنّ  خخاّص٬، ننححو وعلى ييییفتترض٬، فإننه). ممن التتوجّجهات غييییره(ك الججدييیّیة األخخطاء
 أوانني كححمملل الننسسببييیّیة الممفاضضالت لححسساب وببالننسسببة االننفصصالل٬، ششأن في الوسساطة ممثثلل الظروف٬، ببعض في عمملييییا ذلك ييییكون قد. ممششتتَركة
 الممفاضضالت ححسساب ببخخصصوص ببكثثييییر أقللّ  ننححو على عمملييییا ييییكون أن ذلك ششأن ممن لكنّ . األخخرى ببالييیید لوححة ورسسم واححدة٬، ببييیید الممطببخ
 عمملة إلى ٬،ببسسرعة ييییتتححّولون٬، ال واألطفالل الببييییت أنّ  عتتببارال ننظًرا أخخرى٬، ججهة ممن األطفالل٬، ورعاييییة ججهة٬، ٬،ببييییت ممسسؤولييیّیة لتتححمّملل الننسسببييیّیة
 .ممششتتَركة

 
 ببه والتتزاممها الممججمموعة قرار صُصننع

 وعدم الممفِرطة ببالثثقة تتتتممييیّیز اعتتببارهابب الننوع٬، هذا ممن قرارييیّیة تتححييیّیزات ممعاييییننة إممكاننييییة ييییفتتح مُمششتتَرك٬، قرار صُصننع ببممثثاببة التتفاوض اعتتببار إن
 وننييییلل٬، ببازرممان( الننزاع فّض  وسسلوك األداء ممن تتببّدلل أن ننهاأشش ممن – القرار صُصننع ممججالل في فةممعرو  إججراءات – عييیّیننةمم ننظر وججهة تتببنّني

1986  .(  

 صصننع اسسمبب ييیُیعرف الممججمموعة٬، إطار في القرار صصننع فهم في خخاّص٬، ننححو على والمُمفييییدة٬، الببارزة التتوجّجهات أححد :السسلوكيّ  القرار صصننع
 ببازرممان( الممرء ممصصالح ممن ييییزييیید الذي القرار صصننع ببهدف العقالننّي٬، التتفاوض على السسلوكيّ  القرار صُصننع ييیُیؤّكد). BDM( السسلوكيّ  القرار
 ؛1986 وننييییلل٬، ببازرممان( التتوجّجه هذا على اعتتمماًدا الببححث٬، ممن ممكثّثف ببرنناممج ببإججراء وزممالؤهمما ننييییلل ببازرممان٬، قام). 1992 وننييییلل٬،

 واييییت٬، فالي٬، ؛1992 ولوفننسسطاييیین٬، طوببسسون ؛1992 وببازرممان٬، ننييییلل ؛1993 وننييییلل٬، مماننييییكس ؛1989 وببازرممان٬، طوممببسسون٬، لوفننسسطاييیین٬،
 ييییعتتممد سسلوكيٍّ  راممننظ ممن. ححّله على والعمملل ٬،الننزاع فهم ححييییث ممن ٬،ممعلومماتتييیّیة سسردييیّیة إلييییها تتوصّصلوا التتي الننتتائئجإّن ). 1992 ببازرممان٬، ننييییلل٬،

 لششتّتى التتفاعلييیّیة والدييیینناممييییكييیّیات طرف٬، لكللّ  الفردييیّیة اإلدراكات فييییه تتكون األطراف٬، ممتتعّدد قرار لصصننع ننششاًطا" التتفاوض ييیُیعتتببر القرار٬، ننظرييیّیة
 سسواء٬، ححدٍّ  على وتتوججييییهييییا٬، وصصفييییا ييییكون أن إلى التتوجّجه ييییهدف). 157. ص 1992،٬ وببازرممان٬، ننييییلل" (األهممييیّیة ششدييییدة عنناصصر األطراف٬،

    .وتتطّلعاتتها تتححييیّیزاتتها٬، الممفاوضضات٬، تتصصّورات قببييییلل ممن ممفاهييییم ضضممن ييییعمملل أننه كمما
 أججلل ممن عقالننييییا٬، التتفاوض ببهدف تتتتدخّخلل القرار٬، صصننع عمملييیّیة في اننححرافات تتظهر سسببعة ممن ممكّوننة قائئممة) 1992( وننييییلل ببازرممان ييییعرض

). 2. ص" (إفادةً  الخخييییارات أكثثر ييییعد لم لو ححتتى األولّي٬، األححداث ببسسييییاق اللتتزاممك العقالننيّ  غييییر التتصصعييیید" هو األّولل. الممرء ممصصالح زييییادة
 األصصلّي٬، الهدف ممن أهممييیّیة أكثثر الفوز ييییصصببح مماعنند ٬،كننتتييییججة تتننششأ ييییممكن التتي التتننافسسييیّیة الالعقالننييیّیة ٬،التتححييیّیز لهذا الممححتتمَملة األسسبباب تتضضمّ 
 التتي الممعلوممات تتججنّنبو  ننفعله٬، مما دّقة تتؤّكد التتي الممعلوممات تتححصصييییلل إلى لنناممييیی عن النناتتججة والحُحكم٬، التتصصّور في التتححييیّیزات ججاننب إلى

 .  انناتتتتححدّ 

 ِكال على ببالفائئدة تتعود التتي الممببادالت ُفرَص  ببذلك٬، لييییفّوَت٬، اآلخخر٬، الطرف ححسساب على ييییأتتي أن ببدّ  ال ممكسَسبَبكَ  ببأنّ  ييییفتترض" الثثانني التتححييیّیز
 على اتتكامملييیی  هببوصصف ممخختتَلطة٬، ببدوافع ييییتتممييیّیز الذي الننزاع تتنناولل فوائئد ببعض سساببًقا٬، ٬،ننانناقشش). 2. ص 1992،٬ وننييییلل٬، ببازرممان" (نييییالطرفَ 
كثثييییر  في ييیَیعتتببران٬، ال التتفاوض٬، في نييییالممششاِرك نييییالطرف" ببأنّ  وننييییلل ببازرممان ييییّدعي. خخالص ننححو على تتوزييییعييییا ييییكون أن ببدلل مُمححتتمَملل٬، ننححو
" اآلخخر الطرف ممصصالح ممع رةممبباشش تتتتعارض ممصصالححه أنّ  ييییفتترض طرف كللّ  أنّ إلى  ننظًرا ببالفائئدة٬، ييییعود أممًرا التتببادالت هذه األححييییان٬، ممن
  .     الممججالل الراسسخ األسسطوريّ  اسسم العقلييیّیة هذه على ناييیُیطلقو ). 16. ص(

 ممن لممزييیید). 2. ص 1992،٬ وننييییلل٬، ببازرممان" (األوليّ  العرض ممثثلل ٬،ال عالقة لها ممعلوممات على ارتتكاًزا إححكاممك تتثثببييییت" هو الثثالث التتححييیّیز
  ".الممرججعييیّیة اطوننق األُطر٬، االرتتكاز٬، ننقاط" قسسم في السساببق ننقاششننا ييیُیننظر التتثثببييییت٬،
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 التتأطييییر٬، تتأثثييییر إلى ذلك ييیُیششييییر.). ص 1992،٬ وننييییلل٬، ببازرممان" (الممعلوممات عرض ببطرييییقة ببششّدة٬، ٬،ممتتأثّثًرا الممرء ييییكون أن" هو الراببع التتححييیّیز
 على نييییالطرفَ  ممسساعدة على ييییعمملل أن التتسسوييییة٬، على نييییالطرفَ  ببتتششججع ييییرغب الذي الوسسييییط على أنّ  وننييییلل ببازرممان حييییقتتر . أعاله المُمنناَقش

  . الخخسسائئر للببد المَمكاسِسب على ييییؤّكد إطار إييییججاببّي٬، إطار في الننزاع رؤييییة

 ببازرممان٬،" (وطداأل العالقة ذات الممعطييییات للتتججاه مما ييییتتمّ فييیی ببسسهولة٬، ممتتاححة ممعلوممات على مّما ييییججبمم أكثثر االعتتمماد" الخخاممس٬، التتححييیّیز
 ننححو وعلى. التتححييیّیز هذا لممواججهة العمملل على الممفاوضضييیین وننييییلل زرممانببا ييییححثّ . القرارات ججودة على واضضححة ببآثثار ييییتتممييیّیز ٬،)2. ص ٬،1992
 . أننفسسهم هم لدييییهم أو الممتتننازعييیین لدى أكان سسواء الممييییولل٬، هذا ييییراقببوا أن على الُوسسطاء ببدورننا٬، ننححّث٬، ششببييییه٬،

 ننظرة ييییعتتممد ٬،)2. ص 1992،٬ ٬،وننييییلل ببازرممان" (اآلخخر رؤييییة على التتركييییز خخاللل ممن تتعّلممه ييییممكننك مما تتقدييییر في الفششلل" السسادس٬، التتححييیّیز
 الممعلوممات اكتتسساب على التتأكييیید ييییكون الججاننب٬، اهذ في. سساببًقا الواردة الننظر وججهات ببييیین الممعتتممدة الننظر وججهة تتججاه مما٬، ححدّ  إلى ممخختتلفة
  . الححسسببان ببعييیین ننظرهم وججهة وأخخذ أفعالهم إلى االننتتبباه عببر اآلخخر٬، الطرف ببدوافع ةقالممتتعلّ 

 على هامما تتححييیّیًزا فييیُیعتتببرُ  ٬،)2. ص 1992،٬ وننييییلل٬، ببازرممان" (هي لصصالححكَ  التتي الننتتائئج ححييییالل الثثقة مُمفرطَ  تتكون أن" أي ر٬،األخخييیی التتححييیّیز أمّما
 ممن الننزاع لححالة الممرء تتصصّورات تتششوييییه االعتتببار٬، ببعييیین اآلخخر رؤييییة أخخذ ممن التتعّلم في الفششلل األولّي٬، المُمقتتَرح تتثثببييییت عببر. خخاّص  ننححو
 تتتتححداه٬، التتي الممعلوممات وتتججاهلل الممرء٬، مموقف تتدعم التتي الممعلوممات على كببييییرة ببقّوة والتتركييییز الذات٬، تتججاه فضضللأ ببششكلل الششعور أججلل

 ححللٍّ  إلننششاء ُفَرصًصا ييییفّوتتان لذلك٬، وننتتييییججة األححييییان؛ ممن كثثييییر في الفوز٬، على ببقدرتتهمما ثثقتتهمما في نييییمُمفرط الننزاع٬، ممقاببلل الطرفان٬، ييییصصببح
 فششلل لو ببأننه تتامّ  ييییقييیین على ممننهمما كللّ  ييییكون ن٬،ييییطرفَ  ييییواججهوا أن ببالممححاكممة٬، الممتتعّلقة الوسساطة ببراممج في سسطاءللوُ  ييییممكن وببالتتالي٬،. ممتتكامملل

  .    ممصصلححتته في ييییصصبّ  ذلك الممححّلفييیین هييییئئة أو القاضضي سسييییعتتببر الننزاع٬، تتسسوييییة في

  .وزممالئئهمما ننييییلل ببازرممان٬، عمملل ممن الواردة الننتتائئج عدد ٬،ببإييییججاز نننناقش٬، دعوننا واآلن٬،

 ممع تتفاوض وضضممن ٬،)1993( وننييییلل مماننييییكس وججدَ  التتطّلعات٬، وممسستتوى القوى تتوازن عدم تتأثثييییرات ححولل ببححثثييیّیة دراسسة في :القوى تتوازن عدم
 حُحقَِّقت) 2( ممتتسساوييییة؛ غييییر أن تتكون ممن ببدالً  ممتتسساوييییة القوى كاننت عنندمما ٬،أكثثر مُمششتتَركة ممكاسِسب حُحقَِّقت) 1( ييییلي٬، مما تتكاممليّ  اححتتممالل
 ححلولل كاننت ممتتسساوييییة٬، غييییر القوى كاننت عنندمما) 3( ؛ةممننخخفضض أن تتكون ممن ببدالً  عالييییة التتطّلعات كاننت عنندمما ٬،أكثثر تتَركةمُمشش ممكاسِسب

 الححلولل ححاالت في أننه أي. الضضعييییفة القوة ذو الطرف ييییقّدممها التتي العروض قبَبلل ممن دفًعا تتلقى أن إلى تتممييییلل أكثثر٬، المُمششتتَركة الممكاسِسب
 أنّ  تتببييیّین لذلك٬، ننتتييییججة. مُمششتتَركة ممكاسِسب ببححللّ  للببدء أقللّ  ببأرججححييیّیة ييییححظى أكببر ببقّوة ييییتتممتّتع الذي الطرف كان اوييییة٬،ممتتسس غييییر ببقوى تتتتممييیّیز التتي

 .  أقللّ  ببقّوة ييییتتممييیّیز الذي الطرف عاتتق على ييییقع ممششتتَركة٬، ممكاسسب يذ ححللّ  وببييییع تتولييیید ِعبء

 تتفسسييییرات" إججراء إلى ججممعييیّیة٬، ممسساوممة عمملييیّیة ممححاكاة في وضضييیین٬،الممفا وسسط ممييییوالً ) 1992( ولوفننسسطاييیین طوممببسسون وججدَ . العدالة تتفسسييییراتُ 
 طرفٍ  كللّ  اعتتببره مما ببييیین تتنناقضضات إلى ذلك أّدى. الخخاصّصة ممصصالححهم إلى تتححييیّیز ممع العدالة تتقييییييییم إلى الممششاركون ييییممييییلل أي٬،." للعدالة أنناننييیّیة
 ححييییث ممن الممتّتفقييیین غييییر األششخخاص عدد زاد كلمما" ذلك٬، إلى بباإلضضافة. خخاّص  ببششكلل ييیُیفييییده تتفسسييییر إلى طرف كللّ  ييییممييییلل ححييییث عدًال٬،

 تتوفييییر هو أكثثر٬، االسستتغراب ييییثثييییر مما لعللّ و ). 184. ص" (تتسسوييییة إلى للتتوصّصلل أطَولل وقت اسستتغرقهم ة٬،ييییّ العاد التتسسوييییة ألججور تتصصّورهم
 ممسسألة في للذات الننافعة الطببييییعة لزييییادة إال تتعمملل ال والتتي التتححييیّیز٬، ببتتقلييییص تتقوم أن ييیُیتتوقَّع قد أكثثر٬، ممعلومماتتييیّیة ببخخلفييیّیات تتتتممتّتع ممواضضييییع

 . عادلة تتقييییييییممات إججراء

 لوفييییننسسطان٬، وججدَ  الممششكلة٬، ححللّ  ححولل السساببق نناقششننا على ممبباششرة تتعتتممد دراسسة وفي وأخخييییًرا٬،. العالقات ممن ممخختتلفة أننواع في ممفاضضالت
 العالقة طببييییعة على ببقّوةٍ  اعتتممدت قد الننزاعات٬، في اآلخخر أداء ممن أججود أداء ببتتقدييییم النناس تتفضضييییالت أنّ ) 1989( وببازرممان طوممببسسون٬،
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 نييییالطرفَ  ببييیین العالقة اننتأو ك ششخخصصييییا؛ أو ممهننييییا الننزاعُ  أكان سسواء: الننزاع عالقة ممن نييییججاننببَ  ٬،ببببراعة ن٬،و البباححثث تتنناولل. نالطرفييیی ببييیین
 ضضعييییًفا فييییها أداؤهم كان التتي ببالننتتائئج) والعالقة ٬،لننزاللا ننوع تتركييییببات عببر( نييییالطرفَ  إعججاب عدم رغم أنّنه وججدوا. ححييییادييیّیة أو سسلببييیّیة إييییججاببييیّیة٬،

 أداء ممن أفضضلل فييییها أداؤهمما كان مما٬، ننتتييییججة نييییالطرفَ  للييییتتفضض درججة في ججوهرييیّیة فروقات كلهننا كاننت فقد اآلخخر٬، الطرف أداء ممن أكثثر
 أو إييییججاببييیّیة عالقة في ولكن اآلخخر٬، أداء ممن أفضضلل أداء تتقدييییمبب الرغببة إلى ييییممييییلون الممتتننازعون كان سسلببييیّیة٬، عالقة وفي ًال٬،أوّ . اآلخخر الطرف
 تتببدأ التتي الرِّببح٬، ممن ممعييیّیننة عالييییة درججة إلى وصصوالً ( اآلخخر ممن أفضضلل أداء تتقدييییم ممححببة عدم إلى ييییممييییلون الممتتننازعون كان ححييییادييیّیة٬،

 اآلخخر٬، أداء ممن أفضضلل أداءٍ  تتقدييییم ركونالممششا أححبَّ  الممهننييیّیة٬، الننزاعات وفي ششببييییه٬، ننححوٍ  على). ججدييیید ممن بباالرتتفاع ببَعدها٬، الممفاضضالت٬،
 هذان ييیُیعّزز هاّم٬، ننححو وعلى). ممعييیّیننة درججة إلى وصصوالً  ججدييیید٬، ممن( اآلخخر ممن أفضضلل أداء تتقدييییم ييییححبّبوا لم الششخخصصييیّیة٬، الننزاعات في ولكنّنهم٬،

  . السسلببييیّیة العالقات في رييییاججوه تتعزييییًزا ييییلقى أججود ببأداء القييییام تتفضضييییلل كان الممهننييیّیة٬، الننزاعات فيو  الببعض؛ ببعضضهمما ييیْیالنالممَ 

 ممثثلل( ممعييیّیننة ححاالت في أننه خخاّص٬، ببششكلل تُتخخببرننا٬، فإنّنها. نناقششنناها التتي الممششكلة ححللّ  تتوجّجهات على عممييییقة آثثار الدراسسة لهذه كونتت قد 
 في ششركاؤهم ييییتتلّقاه ومما مه ييییتتّلقوننه مما ببييیین كببييییر فرق إححداث إلى ججدا ممدفوعييیین النناس ييییكون قد) سسلببييیّیة عالقة ننششوء أو ممهننيّ  ننزاع ححدوث

 تتضضخخييییم في الطرفييیْین ممششاركة: الممششكلة لححللّ  التتعاوننييیّیة التتوجّجهات هدف ممع ممبباششرة ييییتتعارض أن الدافع هذا ممثثلل ششأن ممن إنّ . التتفاوض
 .الممتتبباَدلة المَمكاسِسب

 

 النّنزاع ححاالت في القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  فهمُ 

 هذه عن ننعرفه مما دممج إطار ييییعرُض  ٬،)9.1 الرسسم( الننزاع فّض  في القرار وصصننع الممششكلة ححللّ  تتفاعلل ححولل الممببسّسط ننمموذججننا إنّ 
 ووججهات الننتتائئج هذه اسستتخخدام خخاللها ممن ييییممكن التتي الطرق ببعض لننببييیّین ٬،PSDM ننمموذج الفصصلل٬، هذا في ببإييییججاز٬، ننتتنناولل٬،. اإلججراءات

 .للننزاع فهممننا تتعزييییز لغرض الننظر٬،

  

 PSDM ننمموذج في الننظر إعادة

 القرار صصننع ييییححدث أن كذلك٬، اقتترححننا٬،. الننزاع لفّض  التتعاوننيّ  اإلججراء ممن ييییتتججّزآن ال نءييییججز  القرار وصصننع الممششكلة ححللّ  اعتتببار ننااقتترحح لقد
  . اآلخخر ببعضضهاممًعا ييییصصننعان و  اننفراد٬، على كالَّ  ٬،ممرححلة كللّ  في ٬،القرارات ببعض ييییصصننع الطرفان ببححييییث الممششكلة٬، ححللّ  ببعدو أثثنناء

 سسلوكييیّیات أو ممهننّي٬، وسسييییطٌ  وضضعها واعييییة خخطًطا أكاننا سسواء الننزاع٬، فّض  ننححو سسواء٬، ححدٍّ  على القرار٬، وصصننع لةالممششك ححللّ  يتتوجّجهَ  إنّ 
 ذلك نناقششننا كمما والتتننافس٬، ببالتتعاون الخخاصّصة األسساسسييیّیة الدييیینناممييییكييیّیات ممع ججوهرّي٬، ببششكلل ييییعممالن٬، - سسذاججة الممتتننازعييیین أكثثر ببها قام عفوييیّیة

 فييییه الطرفان ييییرى تتعاوننييییا٬، ممسسًعى وصصفهبب الننزاع تتنناولل تتمّ  إذا بباخختتصصار٬،). األولل الفصصلل ييیُیننظر( باالكتت ذاه ممن أخخرى أقسسام في ببإسسهابٍ 
 مما عمملل هو الهدف فييییصصببحُ . الطرفييیْین ِكال ننتتائئج ممن ييیُیضضخّخم ححللّ  إلى للتتوصّصلل بباججتتهاد العمملل إلى النناس ييییممييییلل إييییججاببّي٬، ببتتراببط ننتتائئججُهمما

  .  الججدليّ  التتننافسسيّ  للننزاع ننمموذجًجا ييیُیعتتببر ببششكلل الخخسسارة٬، أو الفوز إلى ييییهدف هّدام صصراع في لممششاركةا ممن ببدالً  ٬،ولغييییري لي عممله ييییممكن

 الححلولل تتححدييیید) 2( الننزاع٬، تتششخخييییص) 1: (عامّمة ممراححلل أرببع ممن ننيّ و االتتع الننزاع فّض  ييییتتألف ننعتتممُدها٬، التتي الممتتكامملة الننظر وججهة في
) 9.1 الرسسم( PSDM ننمموذج ممن الييییسساريّ  الججزء أمّما. وتتطببييییقه ببالقرار االلتتزام) 4(و ن٬،ييییالطرفَ  على ممقببولل ححللّ  واخختتييییار تتقييییييییم) 3( الببدييییلة٬،
 -القرار صصننع" المُمسسمّمى الننمموذج٬، ممن الييییممييییننيّ  الججزء وأمّما. القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  ححدوث ممع 2،٬و 1 نييییببالممرححلتتَ  رئئييییسسّي٬، ببششكلل فييیُیعننى٬،

 في ذلك إلى ُأششييییرَ  وكمما. ببها وااللتتزامُ  اخختتييییارها ييییتتمّ  أن ببدّ  ال النناششئئة الححلولل أنّ  ححييییث 4،٬و 3 لتتييیْینببالممرحح رئئييییسسّي٬، ببششكلل فييیُیعننى٬، ٬،"ببعد مما
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 عن ببححثثًا الممششكلة٬، ححللّ  إججراء إلى العودة ٬،الضضروريّ  ممن ٬،كونتت ممنناسسب٬، ححلل إننششاء عدم 4،٬و 3 نييییالممرححلتتَ  خخاللل اتّتضضح إذا الننمموذج٬،
 .األممر اقتتضضى إذا لّي٬،األصص التتششخخييییص دراسسة وٕاعادة إضضافييیّیة٬، ححلولل

 
 التتششخخييییص

 قييیید الننزاع ننوع تتححدييیید: هامّ  قرار على تتننطوي التتششخخييییص في األولى الخخطوة لعللّ . الممششكلة ححللّ  إججراء ممن ججزء أّولل هو التتششخخييییص إنّ 
 ممع فعلييییا٬، وافقة٬،الممتت غييییر القلييییلة الننزاعات تتلك تتححدييیید هي ٬،التتطببييییقيّ  العمملل وضضممن ٬،اعز النن فّض  في الججوهرييیّیة الممششاكلل إححدى. التتنناولل
  .وممتتكامِملل ببنّناءٍ  تتوجّجهٍ 

 أّولل تتظهر٬، التتي الننزعات ممعظم ببأنّ  نندّرببهم٬، الذييیین وأولئئك طالببننا لننقننع ننعمملل األححييییان٬، ممن كثثييییر في. التتنناولل قييیید الننزاع ننوع تتححدييیید
 دوافع ذات ححالتتها٬، أسسوأ وفي األممر ححقييییقة في ٬،؛ وهيببطببييییعتتها فارغة ححاالت ببأنّنها للتتغييییييییر٬، قاببللٍ  غييییر ننححوٍ  على تتننافسسييیّیة ببأنّنها األممر٬،

 التتوجّجهات فييییها تتكون ححاالت افتتراضضّي٬، ننححوٍ  وعلى هنناك٬، لييییسَست أنْ  مَمفاُده الطالب٬، ممع صصارمًما أولييییا مموقًفا ييییتّتخخذ ضضنناببع نّ أ ححتّتى. ممخختتَلطة
 هذا ممؤّلف ييییعي األقلل٬، على). (1992 وننييییلل٬، زرممانببا( تتننافسسيّ  ردٍّ  تتقدييییمِ  أججلل ممن العامّ  الممييیْیلل عن لخخلعها ممححاولة في ٬،ممسستتححييییلة التتعاوننييیّیة
 سسييییببدو. الفرس ممرببط لييییس ذلك أنّ  ننعرفُ  ننقاشُشها٬، السساببق الببححث وننتتائئج العمملييیّیة التتججرببة خخاللل ممن ذلك٬، ممع .)ذلك في ممذننب أنّنه الفصصلل

 القّراء تتننبّبه التتي وننييییلل٬، ببازرممان كتتاب ممثثلل ُكتتبًبا إنّ . للننزاع وممثثييییرة للسّسلطة مُممماِرسسة تتكتتييییكات تتببرييییر فييییها ييییتتمّ  ححاالت وججود إننكار السسذاججة٬، ممن
 ممججمموعة إلى الححاججة أششدّ  في إننننا. هامّمة ببداييییةً  تُتعتتببر أكببر٬، ببتتممّعن الننظر على تتححثّثهم والتتي وعامّمة٬، ممتتححييیّیزة خخاطئئة٬، تتصصّورات وججود إلى
رة٬، والننظرييیّیة التتججرييییببييیّیة واألطر اإلرششادات الممببادئ٬، ممن  ننححو على للننزاع ممثثييییرةً  ٬،فعلييییا تُتعتتببر٬، التتي الححاالت تتلك دييییدتتحح على للممسساعدة المُمببرَّ
  .        للتتغييییييییر قاببلل ييییرغ

 األولل الطَرف قبَبلل ممن الننزاع لفّض  الممببذولة لججهودفي ا عننها غننى ال وسسييییلةً  سسييیُیعتتببر ححييییث. األقلل على نييییهدفَ  ييییخخدم أن ذلك ششأن ممن
لل ثثالث وطَرف  ممششكلة' إلى تتححوييییلها ٬،فعلييییا ييییممكن٬، ال التتي الححالة تتعرفون هكذا" لطالببننا٬، ننقولل أن على القدرة اسسييییممننحُحنن أنّنه كمما. مُمتتدخخِّ
 ننعمملل دعوننا واآلن٬،. مما ممكانٍ  في هنناكَ  ننججاححه اححتتمماللُ  ييییكونُ  الممعاييییييییر٬، هذه األممرُ  ييیُیلبِّ  لم فإذا '.تتعاوننييیّیة ببصصورةٍ  ححّلها ممن ببدّ  ال ممششتتَركة

 ."إييییججاده كييییفييیّیة على

 القييیَیم٬، الممصصالح٬، ممسستتوى على ذلك أكان سسواء – الننزاع لطببييییعة فهم تتطوييییر هي التتششخخييییص ممن التتالييییة الخخطوة :اكللالممشش أو ةلكالممشش تتححدييیید
 طرف لكللّ  الححقييییقييییّة االهتتمماممات تتححدييیید على ذلك ييییننطوي. الممششكلة لححللّ  تتخخضضعُ  التتي – بباالعتتببار الججدييییرة االهتتمماممات ممن األخخرى واألننواع

 األسسئئلة ببعض. طرف ببكللِّ  الخخاصّصة الممششتتَركة االهتتمماممات لممججمموعة عامّ  فهمٍ  وتتطوييییر ٬،)التتفاوضضييیّیة نناوراتالمم أو األولييیّیة الممواقف تتججاوز(
 :ييییلي مما تتضضمّ  الممرححلة هذه في ببححثثُها أو طرحُحها ييییممكن التتي

  أرييیید؟ مماذا

  أرييییده؟ لمماذا

  أرييیید؟ مما تُتلبّبي أراها التتي الممخختتلفة الطرق هي مما

 اآلخخر؟ ييییرييیید مماذا

 لمماذا؟
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 ييییرييیید؟ مما تُتلبّبي اآلخخر ييییراها التتي الممخختتلفة الطرق هي مما

 وممششاعره؟ داتتهعتتقمم أسسبباببه٬، اآلخخر٬، اححتتييییاججات كامملل٬، ببششكلل ممننا٬، واححد كللّ  ييییفهم هلل

 القييیَیم؟ أو األداءات٬، االعتتقادات٬، ببالممصصالح٬، ييییتتعّلق قييییقيّ حح ننزاع هو أو ٬،فهم سسوء على الننزاع ييییرتتكز هلل

 الننزاع؟ طببييییعة هي مما

 ييییكون أن ببدّ  ال ممششتتَرك٬، تتششخخييییص إلى التتوصّصلل أججلل ممن. هامما أممًرا االججتتمماعييیّیة الرؤى تتننسسييییق ييیُیعتتببر التتششخخييییص٬، ممرححلة أثثنناء وأخخييییًرا٬،
 اآلخخر الطرف تتوجّجه ممع االهتتمماممات هذه وتتننسسييییق الخخاصّصة٬، اهتتممامماتته ييییححمملل ششخخصًصا هوصصفبب اآلخخر تتقدييییر على وقدرة اسستتعداد نييییللطرفَ 

  .مُمششتتَرك تتششخخييییص لتتششكييییلل
 

 الببدييییلة الححلولل تتححدييیید

 كللّ  أهداف تتلببييییة ٬،األقلل على ٬،ييییممكننها ببدييییلة ححلولل تتولييیید في هي الببداييییة التتالييییة الخخطوة تتكون مُمششتتَرك٬، تتششخخييییص إلى ييیینالطرفَ  تتوصّصلل فور
 مما تتولييیید ىعل هننا٬، التتركييییز٬، ييییكون. الذهننيّ  العصصف هو ببذلك٬، للقييییام ششييییوًعا الممذكورة التتوجّجهات أكثثر أححد لعللّ و . ممقببوللببششكلل ججييییِّد٬، و  طرف
 علييییهمما اسستتعصصت التتيو  ممتتبباَدلة٬، ببصصورة الممقببولة الححلولل ببأننواع التتفكييییر على ييیینالطرفَ  تتششججييییع أمملل على اإلببداعييیّیة٬، األفكار ممن أممكن
 الً أمم مُمقتتَرححة٬، أفكار أو ببممالححظات ييیُیسسممح ال الذهننّي٬، العصصف ججلسسة أثثنناء": تتقييییييییم ال" قاعدة الذهننيّ  العصصف ججلسسات ممعظم تتوّظفُ . سساببًقا
 اللوح على الببدائئلل تتسسججييییلل فور. ججدواها عدم أو سسخخافتتها ممدى عن الننظر ببصصرف أفكار٬، ممن أممكننهمما ببمما التتفكييییر على ييیینالطرفَ  تتششججييییع في
  .    للتتطببييییق قاببلة خخييییارات على والعثثور خخاللها٬، الفرز ببعمملييیّیة الببدء على نييییقادرَ  الطرفان ييییكون مما كثثييییًرا ق٬،اور األ على أو

" لألفكار٬، فححص قوائئم"ببـ الممثثالل٬، سسببييییلل على ييیُیوصصون٬، فإننهم). 1994( ودورفالل إييییسساكسِسن٬، تترييییفننغر٬، اقتتَرححها أخخرى تتقننييیّیاتبب قائئممة كلهننا
. ص" (ممخختتلفة؟ ببطرييییقة اسستتخخداممه أو تتغييییييییره ييییممكن الذي مما" أو" ذلك؟ ممن ببدالً  تتفعلل أن ييییممكننك مماذا" ممثثلل األفكار تتححفييییز ممسسائئلل تتتتنناولل
 ممع) الذهننيّ  العصصف ممثثلل( الفّعالة اإلسستتراتتييییججييیّیات ودممج اإلببداع٬، لتتححفييییز وتتششببييییهات اسستتعارات سستتخخدامببا ييیُیوصصون أننهم كمما). 43

  ).   الرأس في األممور تتقلييییب أججلل ممن المُمدمَمججة٬، االسستتراححة فتترة ممثثلل( التتأمّملييیّیة اإلسستتراتتييییججييیّیات

 الممخخاطرة خخوض ييیُیعتتببر. الممخخاَطرة تتممييیّیزها ششروط ظللّ  في ارالقر  ببصُصننع الممتتعّلق الببححث على أّكدننا القرار٬، صُصننع ححولل السساببق ننقاششننا في 
 ببدخخولل والممخخاطرةِ  ببمموقف التتممسّسك على االسستتعداد على ييیُیرّكز ِذكره أوردننا الذي الببححث إنّ . األقللّ  على ن٬،ييییتتَ ببطرييییقَ  السسييییاق هذا في هامما أممًرا

 فييییها ييییكون الممخخاطر ممن رىخخأ أننواًعا هنناك أنّ  غييییر. ننيّ التتعاو  الننزاع فّض  ممع ييییتتعارض ٬،ممخخاطرة على ييییننطوي قرار وهو – ممسسدود طرييییق
 تتكن لم إذا ممخخاطرة وكأننه ييییببدو قد!) اعتتذار أو( تتننازلل عرُض  الممثثالل٬، سسببييییلل على. فييییه ممرغوب غييییر أممًرا العمملل٬، ممن السسييییاق هذا ممثثلل

 نييییالطرفَ  أححد ججعلل األححييییان٬، ممن كثثييییر في رورّي٬،الضض ممن ييییكون ننزاع٬، طرفي ببييیین الممعدوممة الثثقة ببنناء عببر. ببالمِمثثلل سسييیُیعامَملل أنّنه ممن ممتتأّكًدا
 . ببدوره ببالثثقة٬، ببالببدء اآلخخر الطرف إقنناع أججلل ممن مما٬، ثثقة ببإظهار ييیُیخخاطر

 لعّله ببلل–  الممفييیید ممن ييییكون طرف٬، كللّ  اهتتمماممات تُتلبّبي للتتطببييییق٬، قاببلة ححلولل إلننششاء. كذلك هننا٬، هامما أممًرا االججتتمماعيّ  الرؤى تتننسسييییق ييیُیعتتببر
 تُتلبّبي ححلولل عن الببححث في الممششاركة واخختتييییار اآلخخر٬، الطرف رؤييییة أهممييیّیة وتتقدييییر فهم على ييیْینقادرَ  ييییكوننا أن ن٬،ييییللطرفَ  لننسسببةببا -ججوهريّ 

 .اآلخخر اهتتمماممات
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 واالخختتييییار التتقييییييییم

 ذلك ييییننطوي. ببييییننها فييییمما ييییارواالخختت الممتتننّوعة الخخييییارات قييییييییم عن عببارة التتالييییة الممهمّمة تتكون الممححتتمَملة٬، الببدييییلة الححلولل ممن ممججمموعة تتححدييیید فور
 غييییره٬، ممن عدالً  أكثثر ييییببدو الذي الخخييییار ححولل الخخييییارات٬، تتعرضُضها التتي اإلييییججاببييیّیات ببييیین الممفاضضالت ححولل: الفردييیّیة القرارات ممن تتولييییفة على

 ننقاط الضضغط٬، ييییللقبب ممن عوامملل ششأن ممن سسييییكون القرارات٬، هذه ببصُصننع ييیینالطرفَ  قييییام عنند. ذلك إلى ومما ييییدوم٬، أن حالمُمرججَّ  ممن والذي
 الممييییزاننييیّیة ورقة تتممرييیین قببييییلل ممن اإلججراءات أمّما. وعقالننيّ  ممننطقيّ  قرار ببصُصننع التتدخّخلل في دوًرا تتلعب أن الممفاضضلة وننقاط اُألُطر٬، االرتتكاز٬،
 )1992( ننييییللو  ببازرممان عرضَضها التتي التتوصصييییات كححالل هننا٬، ممفييییدة تتكون فقد ٬،)1977( وممان ججاننييییس ببه ججاء التتي القرار ببصُصننع الممتتعّلقة
  .التتححييیّیزات على للتتغّلب

 ننتتائئج ممن العدييیید ييیُیعتتببر. صُصننعه ييییججب الذي ببالخخييییار رئئييییسسّي٬، ببششكللٍ  تتتتعّلق٬،و  ؛ييییتّتخخذها ممن تتننتتظر قرارات ممججمموعة كذلك٬، الممرححلة٬، هذه ييییتتخخّللل
 على. كببييییر ححدّ  إلى ٬،إلييییها االننتتبباه ثثالثثةال واألطراف والُوسسطاء الممفاوضضييیین على ييییججب التتي األششييییاء بباعتتببار هننا٬، هامما السسلوكيّ  القرار صُصننع
 األقللّ  الطرف ممن دفًعا تتلقى أن إلى تتممييییلل أننها كمما ؛ننسسببييییا ممتتسساوييییة القوى كاننت إذا اححتتممالييیّیًة٬، أكثثر التتكامملييیّیة الححلولل تُتعتتببر الممثثالل٬، سسببييییلل

) 1992 ولوفننسسطاييیین٬، طوممببسسون( للعدالة أنناننييیّیة تتتفسسييییرا إججراء إلى ممييیْیالً  هنناك إنّ ). 1993 وننييییلل٬، مماننييییكس( كذلك القوى تتكن لم إذا قّوةً 
 في أقللّ  اهتتممامٍ  عن النناس ييیُیعرب كذلك٬،. ببالححاججة الطرف لششعور ببالننسسببة صصعوببة وببالتتالي٬، األخخالقي٬، التتببرييییر ممن ننوًعا تتضضفي أن ييییممكننها
 وببازرممان٬، طوببسسون لوفننسسطاييیین٬،( وٕاييییججاببييیّیة ششخخصصييیّیةً  القييییادة تتكون عنندمما) تتننافسسيّ  هدف( اآلخخر الطرف أداء ممن أفضضلل أداءٍ  تتقدييییم

 .ممفييییدة تتكون أن ييییممكن) 1977( وممان ججاننييییس إججراء ممثثلل إججراءات إنّ  ججدييیید٬، ممن). 1989
  

 ببخخييییار االلتتزام
 عواممللممن ال الراهننة٬، الممخخاطر ججاننب إلى الثثقة٬، تُتعتتببر. اتّتفاق إلى للدخّخولل قرار صُصننع ممن ببدّ  ال الطرفان٬، علييییه ييییتّتفق ححللٍّ  إييییججاد فور وأخخييییًرا٬،

 ييیُیعتتببر ."اآلخخر الطرف أداء ممن أفضضلل أداءٍ  تتقدييییم" هدف قببلل الممتتبباَدلل الرضضا تتححدييییدل اسستتعداد على الطرفان ييییكون أن ججدا الممهم ممن. هامّمةال
 ألهممييیّیة؛ا ششدييیید أممًرا الممكتتسَسب االججتتمماعيّ  الفهم على اعتتمماًدا السسلوك اخختتييییار ممسسألة تُتعتتببر ححييییث اخخرى٬، ممّرةً  هامما االججتتمماعّي٬، الرؤى تتننسسييییق
 الممسسنّنات الننسساء ممع عممُلننا ييییقتترححها التتي الرئئييییسسييیّیة العوامملل ببييیین ممن. للسسلوك اسستتعداد إلى الفهم تترججممة ممن ببدّ  ال – ييییكفي ال وححده فالفهم

 والممششاعر فالتتكالييیی ممسسائئلل وأنّ  ببالفعلل؛ ومُملزمًما٬، نناججحًحا سسييییكون االتّتفاق ببأنّ  اعتتقادات التترججممة٬، هذه ججييییعلتتشش) 2000 وفاييییتتسسممان٬، فاييییتتسسممان(
 . ججدا عالييییة درججة على تتكون لن وغييییرها٬،

  

 والممممارسسة التتدرييییب آثثار
  

 الننزاع ببفّض  الخخاصّصة القرار صصننع تتوجّجهات تتعلييییمُ  ييییججب ممخختتلفة٬، تتدرييییب ببراممج وضضممن ممننفردة٬، ببصصورةٍ  تتعلييییممها ييییتتمّ  أن ببدلل أنّنه ننقتترحُ 
 ببييیین تتدممجُ  تتقرييییبًبا٬، ممراححلل أرببع ضضممن الننزاع فّض  إججراء تتقدييییر االسسببق٬، القسسم في ٬،نناقششننا. مُمتتكامملل أسسلوب ضضممن ججننب إلى ججننبًبا التتعاوننيّ 

 نُنلقي. ننفسسها ببالطرييییقة اإلججراء تتتتنناولل التتي التتدخّخلل وتتصصاممييییم التتدرييییب ببراممج ببتتطوييییر ننْوصصي كمما. ذلك خخاللل القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ 
 .كهذه ججهود ممن ججزًءا تتكون أن ييییججب عوامملل ببضضع على وببإييییججاٍز٬، القسسم٬، هذا في الضضوء٬،
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 الممششكلة ححللّ  على تتششجّجع ششروط

 الممششاركة على نييییالطرفَ  اسستتعداد إلى تتؤّدي أن ييیُیرجّجح التتي الششروط ححولل ممعلوممات ييییضضمّ  أن ييییججب الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات على التتدرييییب إنّ 
 االببتتكار٬، على واالننفتتاح الننججاح٬، إدراك العدالة٬، ببالتتمماسسك٬، ييییتتممييیّیز الذي الننفسسيّ  الججوّ  أنّ  الممثثالل٬، سسببييییلل على ننعرف٬،. الممششكلة ححللّ  في

 سستتروتتون٬،( والتتسسييییييییس الممسساوممة في للممششاركة اححتتمماالً  أقللّ  ييییكوننوا أن وعلى اإلقنناع٬، وٕاسستتراتتييییججييیّیات الممششكلة ححللّ  اخختتييییار على النناس ييیُیششجّجع
 وببراممج ٬،)ADR( تتننظييییمميّ  ببببدييییلل عتتتتممتتّ  ننزاع فّض  ببببراممج الخخاصّصة التتصصاممييییم ببالُوسسطاء٬، الخخاصّصة التتدرييییببات إنّ ). 1993 وَلممببكييیین٬، ببييییلتتون٬،

  . الممعلوممات هذه ممن تتسستتفييیید أن -ججممييییًعا- ييییممكننها ححصصًرا٬، ال ممثثالً  الثثاننوييییة٬، ببالممدارس الخخاصّصة الننزاع فّض 

 وببروييییت٬، كارننييییفاله الممثثالل٬، سسببييییلل على( اهامم  أممًرا ييییكون أن اآلخخر٬، لدى القلق زرع عببر الممششكلة ححللّ  تتششججييییع ششأن ممن ذلك٬، إلى بباإلضضافة
 رؤييییة على لممسساعدتتهمما ننظر وججهات اعتتمماد في نييییالطرفَ  إششراك على الششائئعة التتوجّجهات أححد ييییننطوي). 2004 وكييییم٬، ببروييییت ؛1992

 ال) 2000 وفاييییتتسسممان٬، فاييییتتسسممان( االججتتمماعييیّیة الرؤى تتننسسييییق على عمملننا إنّ . ممششروعة اهتتمماممات وصصفهابب الببعض ببعضضهمما اهتتمماممات
 خخييییار إلى مما٬، رؤييییة اعتتممادِ  على القدرة تترججممة إلى االننتتبباه تتححوييییلل بوججو  أييییضًضا٬، وٕاننمما٬، اآلخخر٬، رؤييییة عتتممادَ ا النناس تتعّلم وججوب فقط٬، ييییقتترُح٬،

  .)  الننزاع فّض  تتششجّجع التتي الششروط ححولل للممزييیید والثثالث٬، األولل الفصصلل ييیُیننظر. (الننزاع فّض  إلسستتراتتييییججييیّیة

 ذلك لفعلل ةالالزمم ببالوسسائئلل النناس تتزوييیید كذلك٬، الججوهرّي٬، ممن فإنّ  كلة٬،الممشش ححللّ  على تتششجّجع التتي الششروط تتححسسييیین على العمملل أهمّمييیّیة رغم
 ٬،الممججالل تتوسسييییع ممثثلل إلييییها٬، اإلششارة سسببقت التتي الممششكلة ححللّ  تتقننييیّیات ممن عييییننييیّیة أننواًعا التتدخّخلل وخخطط التتدرييییببات تتضضمّ  أن ييییججب. ججييیّید ببششكللٍ 

 أن ششأننه ممن هننا٬، الممطروححة الممسسائئلل ببببعض التتفكييییر إنّ ف ذلك٬، إلى إلضضافةببا. الججسسور وببنناء العييییننييیّیة٬، غييییر التتعوييییضضات الممتتببادلة٬، زالتاننالتت
ًرا٬، ممنّنا٬، ُطلبَ  ححييییثُ  العمملييیّیة٬، تتججرببتتننا ممن ممثثاالً  ولننأخخذ. التتدخّخلل ننححو ممألوفةٍ  غييییر تتوجّجهات اعتتمماد إلى ييییؤّدي  ممججتتممعيّ  ننزاع في التتوسّسط ممؤخخَّ
 ننقًدا٬، هاوصصفبب أعاله الممطروححة ببالممسسألة التتفكييییر إنّ . ممخختتلفة رؤى ييییححمملل طرف كللّ هو أّن  ممعلومًما٬، بباتَ  مماو  ٬،"األطراف" ممن كثثييییًرا شَشِهدَ 
 إلى أّدى الننزاع٬، لفّض  الممببذولة الججهود ييیُیضضعف أن وححده٬، ذلك٬، ششأن ممن وببأنّ  األممر٬، أّولل الممششكلة تتححدييیید على ييییتتّفقون ال قد النناس ببأنّ 

" وسساطة" ببججلسسة الببدء مُمججتتممعييییا٬، عضضًوا ثثالثثييیین ممن تتتتأّلف ممججمموعة ممن ُطلبَ . ذاتتها ببححدّ  الممششكلة تتححدييیید ممسسألة على ييییرتتكز تتوجّجه اعتتمماد
 تتححقييییق ننححو تتدرييییججييیّیة٬، ببصصورة الممججمموعة٬، عمملت الججلسسة٬، اسستتممرار ممع. ييییواججهوننها التتي" الممششكلة"لـ ذهننيّ  عصصف تتعرييییفات إدخخالل عببر

 وتتمّ  الوضضوح٬، إلى أقرب الححللّ  بباتَ  الممششكلة٬، تتعرييییف على اتّتفاق إلى الممججمموعة تتوصّصلل وعنند. نييییالطرفَ  بباتّتفاق ييییححظى ٬،للممششكلة تتعرييییف
 .ببسسهولة علييییه االتتفاق

 

 القرار صُصننع أدببييیّیات ممن الدروس تتعلييییم
 فّض  على التتدرييییب في هادممججُ  تتمّ  إذا خخاّص  ننححو على ممفييییدة سستتكون والتتي ذكُرها٬، السساببق القرار صُصننع أدببييیّیات ممن الممسستتقاة الممعلوممات إنّ 

 ممفهوم على اعتتمماًدا اللييییفييییننييیّیة٬، الرؤييییة ييیُیسسمّمييییه مما) 1992( كاهننييییممان ييییقتترح. الممرججعييیّیة وننقاط األُطر٬، االرتتكاز٬، ننقاط ممفاهييییمَ  تتضضمُّ  الننزاع٬،
 الممكاسِسب تتححسّسن أن ششأننها ممن التتي التتننازالت تتقدييییم ممن ننججاعة أكثثر الخخسسائئر٬، تتزييییلل أن ششأننها ممن تتننازالت تتقدييییم إنّ : الخخسسارة ممن الننفور
 .  الفَرص هذه عن الببححث تتعّلم كذلك٬، والممفاوضضييیین٬، ُوسسطاءال ببإممكان. الراهننة

 تُتعتتببر مما كثثييییًرا. ببححدوثثها والتتننببُّؤ الممتتنناِزع سسلوك ششرح على تُتسساعد التتي القرار صُصننع ظواهر ححولل مُمخختتارة ممعلوممات سساببق٬، وقت في عرضضننا٬،
 سسردييیّیة ببصصورة ييییببدو٬، كمما ولكنّنها التتننافسسييیّیة٬، الممفاوضضات في" الفوز" إلى ييییهدف الذي التتفاوض على التتدرييییب في مُمدَرججة الممعلوممات هذه ممثثلل
 الضضغط٬، أثَثر ممثثلل ممسسائئلل فهم أنّ  إال. الوسساطة على التتدرييییب ممن ججزًءا تتكون ألن ببكثثييییر٬، ٬،ُعرضضة أقللّ  األححييییان٬، ممن كثثييییر وفي األقللّ  على
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 خخوض في الممسسائئلل دور ججاننب إلى الننسسببييیّیة٬، ائئحالننتت ببخخصصوص وممفاضضالت للعدالة٬، أنناننييیّیة تتفسسييییرات إججراء الممعلوممات٬، كششف القوى٬، تتوازن
  .    الُوسسطاء لدى اججد  كببييییرة ببقييییممة تتتتممتّتع وكأننها تتببدو الممخخاطر٬، خخوض إلى الننزوع على تتؤثّثر التتي والعوامملل الممخخاطر

 سساببًقا٬، وصصُفها الوارد ييیّیاتاألدبب ننوع على اعتتمماًدا. هننا له ننعِرَض  نأ إلى وييییححتتاج ٬،القرار صُصننع أدببييیّیات ممن ييییننببع آخخر إضضافيّ  وجّجهتت هنناك
 لفعلل تتقننييیّیات وتتصصفُ ) 291. ص 1991،٬" (الججودة عالييییة ججمماعييیّیة قرارات إلى التتننظييییممييیّیة الممججمموعات في الننزاع تتححولل" ششأن ببرييییت تتنناقش

ه ييییعتتممد. ذلك  خخاللل ممن ببنّناءة٬، ججةننتتييیی إلى الننزاع تتوججييییه ممن الممرءُ  ييییتتممّكن القرار٬، وفرضضييیّیة التتفاوض تتسسخخييییر عببر ببأنّنه االفتتراض على هاتتوججُّ
  :  ييییلي مما ببرييییت وصصفتته مما ييییضضمُّ . القرار ببصُصننع خخاّص  تتوجّجه

  .الججودة عالي قرار إلى التتوصّصلل تتم إذا مما تتححدييییدلل ممعاييییييییر •

  .القرار صُصننع أججراء لتتححسسييیین إرششادييیّیة خخطوط •

  .الممخختتلفة الننظر وججهات لدممج أسسالييییب •

  .فرديّ  كسَسبومم ائئتتالفّي٬، ممكسَسب مُمتتبباَدلل٬، ممكسَسب إلننششاء تتكتتييییكات •

  .الممعلوممات دممج ممن تتزييیید التتي القرار قواعد اخختتييییار •

  .االئئتتالفيّ  والممكسَسب الفردّي٬، الممكسَسب المُمتتببادلل٬، الممكسَسب اسستتخخدام لدى إرششادييیّیة خخطوط •

 ننزاع فّض  أججلل نمم القرار صُصننع تتقننييیّیات لتتطببييییق الببححثثييیّیة٬، األدببييیّیات على ٬،ثثاببت ببششكلل ٬،تتعتتممد وهييییكلييیّیة مملمموسسة ننصصييییححة التتوجّجه هذا ييییوّفر
  .PSDM ننمموذج ححّددها التتي القرار٬، صُصننع لححظات ممن كثثييییر في ممفييییدة تتكون أن التتقننييیّیات لهذه ييییممكن. الممججمموعة

 ييییطرح. صصعبًبا قراًرا ييیُیعتتببر ٬،اممننزاعه وتتححلييییلل ممًعا٬، الطرفييیْین ججلوس أنّ ) 1977( وممان ججاننييییس ببه ججاء الذي التتوجّجه ييییقتترح ممششاببه٬، ممججالل في
 تتححدييیید ٬،)طرف لكللّ  ببالننسسببة الممهمّمة األششييییاء( الخخييییارات ممعاييییييییر لججدَولة اسستتممارة القرار٬، ببصُصننع الممتتعّلقة الممييییزاننييیّیة ورقة ممثثلل وسسائئلل كتتاببهمما

٬، فائئدةال ممن ييییزييیید ححللّ  عن الببححث بججانن إلى اآلخخر٬، الطرف ييییهمّ  ببمما والتتالعب ممججمموعة٬، لكللّ  ببالننسسببة) - أو(+  العددييیّیة والتتكافؤات القييیَیم
 في إمّما ممفييییدًة٬، تتكون أن التتقننييییات هذه لممثثلل ييییممكن هننا٬، ِذكره الوارد PSDM ننمموذج إلى إششارة في. الخخسسارة ممن ييییقّلللو  عنند كلّل طرف٬،

  .   نييییاالثثننَ  ببييیین سسوًراجج ييییممدّ  الننمموذح األممر٬، واقع في الببدائئلل؛ ببييیین ممن االخختتييییار ممرححلة في وٕامّما الببدائئلل٬، تتولييیید ممرححلة

لة تتقننييیّیات تتممثّثلل) 1977( وممان ججاننييییس ببها وججاء) 1991( رييییتبب ببها ججاءت التتي تتلك ممثثلل تتوجّجهات إنّ   ييییممكننها رسسممي٬، طاببع وذات ممفصصَّ
 التتششكييییك٬،( التتوجّجهات ببعضفي  الكاممننة االفتتراضضات ببعض اننتتقدننا نناأننّ  رغم. الراهن الوقت في ييییعّلمموننه مممما أوسسع ببصصورة تُتعلَّم أن وييییججب
 الممطلوب٬، ببالششكلل ُطببَِّقت إذا عالييییة ببقييییممة تتتتممتّتع أن ييییممكننها وسسائئلل تتببقى فإنّنها ٬،)وممان سججاننييیی تتوجّجه في المُمششتتَركة الُعمملة افتتراضضات ممثثًال٬،

 وعييییننييیّیة مملمموسسة تتقننييیّیات سسببييییلل في ببالممزييیید الطالب تتزوييیید ممن تتدرييییببننا ببراممج سستتسستتفييیید. القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  تتوجّجه في مُمدمَمججة ووسسائئلل
 .أدواتتها ممججمموع\ طقم في دممججها أججلل ممن هذه٬، ممثثلل

 

 اتتممةخخ
 

 قّدممننا وقد التتعاوننّي٬، الننزاع فّض  إججراءات ممن كثثييییر في تتتتششاببكان عمملييیّیتتان همما ٬،القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  أنّ  ممفاُده اقتتراحًحا قّدممننا لقد
 واخختتييییار ييییمتتقييیی) 3( الببدييییلة٬، الححلولل تتححدييیید) 2( الننزاع٬، تتششخخييییص) 1: (ممراححلل أرببع عن ييییعبّبر الذي التتكامملّي٬، PSDM ننمموذج ييییتتنناولل مُمقتتَرحًحا

183



 ٬،ممعرفة لتتطببييییق المُمتتاححة ببالُفَرص للتتفكييییر طرييییقة التتكاممليّ  الننمماذج هذا ييیُیوّفر. وتتطببييییقه ببالقرار االلتتزام) 4(و ن٬،ييییالطرفَ  على ممقببولل ححللّ 
 ببعّدة اتتششججييییعه وييییممكن ٬،ممفييییدة الممششكلة٬، ححللّ  تتوجّجهات عمملل لكييییفييیّیة الفهم ححاالت ممن ححالة تُتعتتببرُ . القرار وصُصننع الممششكلة ححللّ  وتتقننييیّیات
 لححالة ييییممكن ببذلك٬، ششببييییه ننححو على. الننزاع فّض  ببرنناممج وتتصصممييییم التتدخّخلل٬، التتدرييییب٬، ممرّكببات ممن ججدا هامما ممرّكبًبا تتكون أن ييیُیممكننها ٬،سسييییاقات

 على رسستته٬،ومممما الننزاع فّض  تتعلييییم في ححييییوييییا عننصصًرا تتكون أن علييییها٬، التتغلب أججلل ممن وٕاسستتراتتييییججييیّیاتته القرار صُصننع تتححييیّیزات فهم ححاالتال ممن
 إلى تتؤّدي أن ييییممكننها التتوجّجهات٬، ببهذه الخخاصّصة التتقننييییات ببببعض وححتتى هننا٬، الممطروححة ببالممسسائئلل التتفكييییر إنّ  ذلك٬، إلى بباإلضضافة. سسواء ححدٍّ 

  . الببراممج وتتصصممييییم التتدرييییب للتتدخخلل٬، ججدييییدة تتوجّجهات
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 العاششرالفصصلل 
 

 

  العاطفة والصصراع
 لمماذا ممن الضضروري

  إدراك ممدى تتأثثييییر العواطف
 على الصصراع وممدى

 تتأثثييییر الصصراع على العواطف
 
  

 إييییفلييیین لييیینندننر
 

 
 

 
فإن عواطفننا تتؤثثر على الصصراعات المموججودة في ححييییاتتننا٬، كمما  لقد ممررننا ججممييییًعا ببتتججرببة تتلك العواطف القوييییة التتي تتتتصصلل ببالصصراع؛

  .على عواطفننا ؤثثر الصصراع ببدورهييیی
ببالننسسببة للممثثالل الدولي٬، . لتتوضضييییح التتفاعلل ببييیین العواطف والصصراع ٬،أححدهمما دولي واآلخخر ششخخصصي ٬،ييییببدأ هذا الفصصلل ببممثثالييیین ممببسسطييیین

 .دعننا ننلقي ننظرة على الححرب العلممييییة الثثاننييییة
 

وممع ذلك٬، ببدأت تتلك الهواججس داخخله تتعكس . ألولى وببعدهاوششغله ضضعف ألمماننييییا أثثنناء الححرب العالممييییة ا ٬،كان هتتلر ممننعزًال ومُمببعًدا

م سسرًدا ممطوًال عن فقدّ  ؛)أو الضضعفاء die kleinen Leuteبباأللمماننييییة " (الششعب الصصغييییر"ون في ألمماننييییا صصداها على ممششاعر ممن ييییسسممّ 

ذلك الببؤس السسييییاسسي ببأن ييییسساهم ببتتقدييییم الششكاوى الششخخصصييییة التتي عاننوا ممننها إصصر " الششعب الصصغييییر"وننادى  ٬،إذاللل الششعوب

ي قببلل تتولّ  ٬،لل على ننححٍو ممننفصصلل ممكاننة ممهممششة في التتصصننييییف الطببقي األلمماننيقد ششغَ " الششعب الصصغييییر"وكان  .واالقتتصصادي الممتتفششي

صصهم٬، وببصصفتته قائئد ججدييیید ممن ننوعه والقى هتتلر تترححييییبًبا بباعتتبباره ممخخلّ . ولكننهم دعمموا طلب هتتلر ألننه ممننححهم إححسساسًسا ببأهممييییتتهم .هتتلر

وببعد الححرب العالممييییة الثثاننييییة فقط مما كان أمماممهم إال أن ييییدركوا  .ببتتعاطفه ممعهم وممننححهم أهممييییة غييییر ممسسببوقة ببدًال ممن تتهممييییششهمييییعدهم 

ببممججرد أن اممتتلك الدعم الششعببي الكافي٬، ببننى هتتلر ممؤسسسسات فرضضت تتالعببه ببكلل فرد واسستتفزاز ممششاعر . ممدى اسستتغالله الممؤلم لوالئئهم

كان هتتلر خخببييییًرا . وٕاننقاذهالذلل وٕاقنناع الششعب األلممانني أن الججننس اآلري ممهممتته هي قييییادة العالم  الببطولييییة ضضدّ الوالء الننببييییلة والممقاوممة 

٬، ححتتى عنندمما اتتضضح تتممامًما أن الوضضع 1945ححتتى عام  ق العدييیید ممن األلممان هتتلر لدرججة أننهم أييییدوهوصصدّ . في ممخخاطببة الممششاعر
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ى ممن قدر أهم ييییقللل ححتتّ  ٬،العاطفييییة الممتتزاييییدة تتججاه أممر ييییسستتححوذ على ججمماعة مماوالممششاركة  ٬،الوالء الزائئد. ممححكوم علييییه ببالفششلل

 .االعتتببارات األخخالقييییة والعقالننييییة األسساسسييییة
 
وزوججها آدم . تتخخييییلل أننك ممعالج ولدييییك ممرييییضضة تتدعى ححواء ججاءت إلييییك ألننها ممصصاببة بباالكتتئئاب: ننعرض اآلن الممثثالل الششخخصصي 

وأننت خخائئف أال تتببقى . وتتظهر على ججسسم ححواء كدممات واضضححة ججًدا ٬،هد صصراخخها وببكائئهاوييییصصف الججييییران ممششا. ييییضضرببها دائئمما ببقسسوة

كمما تتححاولل أن تتقننعها أن تتححممي ننفسسها ببممغادرة ذلك  .مما ييییسسممح ببه ججدولل ممواعييییدك وتتزورها بباسستتممرار قدر ٬،ححواء على قييیید الححييییاة

وفي داخخلك٬، تتراها ضضححييییة ببييییننمما تترى أن . ألزمماتعلى األقلل في أوقات ا ٬،آممن الممننزلل الخخطييییر وأن تتببححث عن ممالذ لها في ببييییتٍ 

وتتقتترح كذلك على ححواء أن آدم ييییهييییننها ببكلل مما في  .ممممننوع قاننونًنا ممننذ فتترة طوييییلة" العننف الممننزلي"وتتششرح لححواء أن . زوججها ممججرم

هذا المموقف . ييییييییر ححييییاتتهاعلى أننه خخطوة أولى في اسستتججمماع القوة الكافييییة لتتغ" إييییججاببي"وأننها ييییججب أن تتتتممتتع ببغضضب  ٬،الكلممة ممن ممعننى

 .ببنناء ببعاطفة ممتتقدة وعننييییفة وتتتتممننى أن تتسساهم فييییها ببححللٍّ  ممححمّمالً  اً هدامم اً ببالننسسببة لك ييییممثثلل ببكلل وضضوح صصراع
 
إن " :وتتججادلك دائئمًما ببقولل هذه العببارات .وححسسن الننييییة لممسساعدتتها يسسممة ببالتتفاننوححواء تتفسسد ججهودك ببعنناد وتتعارض ممححاوالتتك الممتتّ  

لقد أننقذنني ممن  !أننا ممن تتتتسسببب في غضضببه ببإخخفاقي في اححتترام ممكاننتته ٬،أننا لسست ضضححييییة! أسسلوببه في أن ييییححببنني ضضرب زوججي لي هو

وييییتتهممك أننك  ٬،"ممججرم"وييییرفض آدم تتممامًما أن ييیُیننعت ببكلممة !" على عكس آدم -لم ييییتتححدث والدي أببًدا عن الححب والرعاييییة ! قاسٍ أٍب 

 .ببصصفتته رججلل وييییدعي أننك تتننتتهك سسممعتته ٬،تتهدد ببوححششييییة سسالم ممننزله
 

وأننت الممعالج الممدافع عن ححقوق اإلننسسان٬، طرف ثثالث  .اً عننييییف اً وال ضضححييییة تتعانني وال ممججرمم اً وممن وججهة ننظر آدم٬، هو ال ييییرى صصراع

د الححب على أننه تتوافق ببييیین القلوب والعقولل داخخلل أننت تتححدّ  .تتعرييییف الححب والصصدق هننا أممر ممصصييییري .غييییر ممدعو٬، تتقدم هذا الصصراع

وممن نناححييییة  .ممتتسساوييییة ع الججممييییع ببالكراممة ببدرججاتٍ تتركة٬، وهو تتعرييییف مموججود في ممثثالييییة ححقوق اإلننسسان التتي تتتتصصلل ببتتممتتّ عالقة عنناييییة ممشش

أننت تتعرض صصراًعا ببججذب اننتتبباه ححواء إلى تتعرييییف ججدييیید للححب٬، تتعرييییف ييییممثثلل في ممججممله . أخخرى٬، ييییرببطون الححب ببالخخضضوع األننثثوي

 . تتعارضًضا لتتعرييییف الزوججييیین
 

ال تتالقي أطر ححقوق اإلننسسان في التتممتتع ببالكراممة ببدرججات  .ننرببط ممثثالل ححواء وآدم ببأححداث على الممسستتوى الدولي ييییممكننننا ببسسهولة أن

لششعورهم ببأححقييییتتهم  -عن التتممييییييییز العننصصري فرييییقييییا إدافعت طببقات الصصفوة في ججننوب  .ممتتسساوييییة قببوًال دائئمًما ببييیین الممججرممييیین الممفتترضضييیین

ححييییث تتححولت هذه الممممارسسة ممن فئئة ممححاييییدة داخخلل ممممارسسة . ى ججرائئم الششرففقط إلى مما ييییسسممّ  تتوججييییه االننتتبباه ممؤخخًرا وتتمّ . في التتفوق

أو لننننظر في ننظام الطببقات االججتتمماعييییة الخخاصصة في الهنند والذي أصصببح ممؤخخًرا  .ثثقافييییة إلى فئئة اتتهاممييییة تتتتصصلل بباننتتهاك ححقوق اإلننسسان

 . ممت آلالف السسننييیینسسم ببالتتممييییييییز العننصصري في الهنند؛ فهو تتعرييییف ججدييیید لححييییاة داييییتتّ 
 

ممششاعر  (في هذا اللغز الذي تتتتداخخلل فييییه العواطف ممع الصصراع ببأسسالييییب ممححزننة تتظهر أسسئئلة ممثثلل ممتتى وببأي طرق تتكون العواطف 

مما  .وممتتى ال تتكون العواطف كذلك؟ ممن ييییححدد هذا؟ ممن صصراع ييییسستتدعي اننتتبباهننا؟ ججزءاً ) الممعانناة واأللم والغضضب أو الححب والرعاييییة

وننححن ننعييییش  .في أطر تتارييییخخييییة وثثقافييییة أكببر انمموججود افهمم ن ممتتأكدييیین ببصصدده هو أن العواطف والصصراع غييییر ممسستتقرييیین؛ييییممكن أن ننكو 

كييییف ننعييییششهمما  -العاطفة والصصراع وننتتائئججهمما  .وممزييیید ممن الكراممة الممتتسساوييییة للججممييییع ٬،فتترات اننتتقالل ننححو اعتتمماد ممتتببادلل ممتتزاييیید عالممييیًیا

  .وهمما أييییضًضا ييییتتغييییران ببتتغييییر العالم .ن هذا االننتتقاللمم ييیُیعدَّان ججزءاً  -وكييییف ننححددهمما 
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 طببييییعة العواطف
 
هلل هي  مما هي العواطف؟ هلل العواطف ثثقافييییة أم ببييییولوججييییة أم كالهمما ممًعا؟ أال تتممثثلل ششييییئًئا آخخر غييییر مما تتببننييییه الممعرفة الممججتتممعييییة؟ 

 هلل تتوججد عواطف؟ وممعدلل ججرييییان الدم في الدمماغ؟ردود أفعالل ججسسدييییة تتننتتج عن الهرمموننات وممسستتوييییات اسستتججاببة الججلد وتتدفقات الدم 

هلل تتوججد عواطف  مماذا عن العواطف الممعروفة بباسسم العواطف االججتتمماعييییة؟ مما هي وظائئفها؟ أفكار؟ لمماذا ننممتتلكها؟ ممششاعر؟ ممؤثثرات؟

طف؟ هلل ييییوججد أي هلل ييییممكن التتححكم ببها؟ مما التتصصرفات التتي تتؤدي إلييییها العوا هلل العواطف تتتتصصلل ببالعقلل؟ ممطلقة عببر الثثقافات؟

 راببط ببييیین العاطفة والتتصصرف؟ 
 

على القدر ه ؤ خخلفا٬، واححد ممن رواد علم الننفس٬، كان ممهتتمما ببالببححث في العاطفة٬، وممع ذلك٬، لم ييییكن )1910 -1842(وييییلييییام ججييییممس 

إييییزارد وكالوس ششييییرر ممثثلل سسييییلفان تتوممكييییننز ومماججدا أرننولد وبباولل إكممتتن وكارولل  ٬،قلة ممن البباححثثييیین الممثثالييییييیین فقط .ممن االهتتممام هننفسس

وممع أن الممششكلة تتتتممثثلل في أن السسلوكييییة واإلدراكييییة٬، كاننتتا للححظة٬، . اسستتثثممروا طاقاتتهم في ججهود فهم العاطفة الببششرييییة ٬،وننييییكو فرييییججدا

 .إال أن السسلوكييییة وكذلك اإلدراكييییة قد تتححولتتا لتتكوننا داخخلل إطار ضضييییق ججًدا ٬،مموضضوع العاطفةن مم" أكثثر إثثارة"
 
وببالتتالي٬، الرغببة في ممعرفة العواطف٬، ممع أننها اسستتعادت ننششاطها . الفكر والسسلوك والممششاعر ممرتتببطة ارتتبباًطا وثثييییًقاالييییوم ننعرف أن  

د وححتتى أعوام قلييییلة مماضضييییة فقط٬، كان البباححثثون ييییهدفون إلى وضضع تتصصننييییفات تتححدّ  .ممؤخخًرا٬، تتتتوسسع ححالييیًیا وتتتتغييییر ببالفعلل على ننححٍو سسرييییع

عرضًضا ممرتتبًبا ) 1990(وببالننسسببة لممن ييییهتتممون بباألممر٬، قدم أنندرو أورتتونني وتتييییرننس تترننر عام  ".ةاألسساسسييیی"درججات العواطف الججوهرييییة 

 . لببعض أننظممة التتصصننييییف

ن فكرة تتفصصييییلييییة عن وييییفضضلون دراسسة ممتتعددة الممسستتوييییات تتكوّ  ٬،الييییوم ال ييییوافق البباححثثون الججدد على وججود ممننظور واححد للعاطفة 

ييیینناقش  .ي والتتصصرفات والممممارسسات االججتتمماعييییة واألعراف التتي تتوججد ححولل العواطف األصصلييییةالعواطف بباعتتببارها سسالسسلل ششامملة للممعانن

في تتعامملننا ممع  الننفسسي الممييییراث) 1997(وييییصصف ججان سسممييییدسسالنند " ممننسسوخخة" كييییف تتكون الخخببرات العاطفييییة ) 1997(ججييییممس أفرييییلل 

وسسييییظهر عرضًضا غننييیًیا للدراسسات الججدييییدة الخخاصصة ببالببححث  .ييییخخييییةولكن تتطببييییق هذه الننسسخ ييییتتننوع طببًقا للتتأثثييییرات الثثقافييییة والتتار  .العاطفة

ف ف تتراسسي مماييیین وممؤلّ أو ممؤلَّ ) 2001(ف ججوزييییف فورججاس وممؤلَّ ) 2004(ف دييییفييیید ييییون داي وروببر سستترننببييییرج في العاطفة ممثثلل ممؤلَّ 

  ).2001(ججورج ببونناننو 

قاببلة للتتكوييیین وييییممكن تتطببييییقها وتتعلم العواطف التتي تتكون ممتتصصلة ننححن نن .هذه الدراسسة قد أببطلت الفكرة القدييییممة أن الطببع ممقاببلل التتطببع 

 ممثثلل التتفاعلل الممخخييییف ببالممواججهة أو الفرار أو عكسسه٬، ممننهج  ٬،والممششاعر األسساسسييییة الممتتصصلة .على التتأثثييییرات االججتتمماعييییة والثثقافييییة

ن امملة تتقوم على أسساس ببييییولوججي ييییممكّ عواطفننا األسساسسييییة تتكون أننظممة رد شش .٬، هي األسساس الذي تتننششأ علييییه العواطف الفييییاضضةمُمرضٍ 

وممع ذلك٬، ححلت الثثقافة الراببط ببييیین هذه . األششخخاص ممن ممواججهة الممششكالت الخخاصصة ببالببقاء الججسسدي والتتكاثثر والححكم الججمماعي

 . وظهرت ححلولل ججدييییدة لممششكالت قدييییممة واسستتخخداممات ججدييییدة للعواطف القدييییممة. العواطف األسساسسييییة ووظائئفها
 
وهذا ييییننعكس على ششببكة ممعقدة ممن الرواببط ببييیین ممننطقة النناصصييییة التتي  ٬،وع للممششاعر والعواطف ممن كلل األننواعييییعرض الببششر أكببر تتنن 

التتطور الزممنني للممخ والعواطف ييییننعكس في  .وتتكوييییننات الججهاز االننفعالي في الممخ التتي تتكون أقدم ٬،تتكون أكثثر ننضضجًجا ممع تتقدم الوقت

). تتطور أننواع ممعييییننة( تتارييییخ تتطور السسالالت ممثثللييییغالببا مما ) أعضضاء اإلننسسان تتطور( التتطور العضضوي. ةححد تتطور كلل إننسسان على 
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والعواطف التتي تتكون أححدث في التتطور الببششري تتصصببح ممممكننة فقط  .ييییتتعامملل المموالييیید ممع الممششاعر األسساسسييییة في تتكوييییننات ممخخييییة أقلل

ي ممن العام ممن الححييییاة٬، القدرة اإلدراكييییة لإلدراك في الننصصف الثثانن .عنندمما ييییتتم التتوصصلل إلى ببعض العالممات اإلدراكييییة في ححييییاة الطفلل

وببييیین عممر عاممييیین وثثالث أعوام تتننششأ القدرة الممعقدة على تتقييییييییم  .الذاتتي تتظهر ممع عواطف ممصصاححببة ممثثلل االرتتبباط والتتعاطف والححسسد

تتكون  ٬،الخخججلل أو الذننبممثثلل اإلححسساس ببالكببرييییاء أو  ٬،عواطف الوعي الذاتتي التتقدييییرييییة .سسلوك الفرد طببقا لممعييییار داخخلي أو خخارججي

أخخييییًرا٬، اإلدراك والممششاعر  .د أسسلوب تتعامملننا ممع العواطفب مما ننؤممن ببه وتتححدّ تتتتطور خخطط العواطف لكي تترتتّ  .ممممكننة ححييییننذاك

 . ييییتتداخخالن ببششدة في ننطاق الرممز الثثقافي وأننظممة الممعرفة ممثثلل األدييییان

 .الخخطر الممتتوقع أو الفائئدة الممتتوقعة ي تتححذييییرننا؛ فالخخوف ييییننببهننا ضضدّ الوظييییفة الفورييییة الممممننوححة لننا ممن خخاللل هذه األججهزة العاطفييییة ه

٬، وهي تتكوييیین اللوزة الدمماغييییةأولل تتكوييیین ممخخي للتتفاعلل هو . أو قطتتننا الممححببوببة فقط -وعنندمما ننسسممع ضضوضضاء٬، رببمما ييییكون لص 

 ٬،صصننفها ححسسب ممسستتوى الخخطرهذا التتكوييیین ييییممييییز األششكالل واألصصوات والسسممات الححسسييییة األخخرى وييیی .عصصببي أسسفلل القششرة الممخخييییة

 ٬،وهو ييییقوم ببدور ممححللل قببلل ممرححلة االننتتبباه لببييییئئتتننا وأعممالننا دون أن ييییتتححكم في الوعي .وييییصصدر رد فعلل سسرييییع وتتلقائئي إذا لزم األممر

ننفس ننقفز ممن ممقعدننا وننتت هلل ييییوججد لص؟ .وييییتترك أثثًرا سسرييییًعا وتتلقائئييیًیا ممسسبببًبا تتغييییييییرات عاطفييییة في طببقة الصصوت وممعدلل ضضرببات القلب

). رًدا على األعصصاب التتي تتفرز الدوبباممييیین(والخخوف هو رد فعلل أسساسسي ييییننتتج ممن األعصصاب األدرييییننالييییة  .ببصصعوببة وننششعر ببالخخوف

عنند الببالغييیین٬، ييییتتسسببب الضضغط  .وهو ييییتتححكم في األعوام األولى ممن عممرننا في فتترة الطفولة ٬،هذا الننظام تتطور ممببكًرا في تتطور اإلننسسان

 . غييییر ممالئئممة في ممعظم األححييییان في ظهوره ممججدًدا ببطرق

وججود  إذا ثثببت أن المموقف آممن٬، ببدًال ممن !لننفتترض أن الضضوضضاء سسببببها قطتتننا الممححببوببة وقد عادت إلى الممننزلل ببعد ششرودها عننه

عصصاب خخوف٬، ييییممكن أن تتسستترخخي اللوزة الدمماغييییة وتتننقلل الممعلوممات إلى العقد القاعدييییة لتتششفييییرها وتتخخزييییننها٬، فييییتتننببه التتكافؤ المموججب لأل

هذا التتفاعلل الييییوممي الممثثييییر تتسساعده ممعلوممات . وننفتتح أححضضاننننا لذلك الححييییوان األلييییف الببريء .وننسستتعد لتتقببلل المموقف .الممفرزة للدوبباممييیین

ححييییث ييییسستتممد العقلل ممننهمما ممعرفة ممججردة لغوييییة ) القششرة األمماممييییة الججببهييییة الييییسسرى والممننطقة الخخلفييییة(داخخلييییييیین " ممتتسسلسسلييیین "ممن تتكوييییننييیین 

 . ننححن ال ننسسييییطر على األممور .كلل هذا ييییححدث تتلقائئييیًیا .ييییة ممخخزننةوتتراببط

) )التتلفييییف الححزاممي(التتلفييییف األمماممي٬،  (للتتعامملل ممع العاطفة الخخاضضعة للتتححكم عنندمما٬، ييییصصدر تتكوييیین ممخخي آخخر أعلى " ييییتتييییقظ"وعقلننا 

٬، أممٍر خخاطئ التتلفييییف الححزاممي ببوججود وييییخخببرننا  .إششارة ببوججود تتعارض أو ششك أو أخخطاء أو صصراعات أو آالم أو ممخخالفات للتتوقعات

األمماممييییة  القششرة الممدارييییة( تتكوييییننان قششرييیّیان عنند هذه اللححظة ييییتتفاعلل  .عنندمما ال تتفييیید ردود أفعالننا التتلقائئييییة وننححتتاج إلى ششيء ممخختتلف

]VMFC [ييییة األمماممييییة ببالقششرة الححججاو]OFC ([ننححتتاج لهذه التتكوييییننات و  .ثثييییرييییة للمموقف الذي ننواججههتتأوالقييییممة ال ممع أهدافننا الححالييییة

وممن هننا ننتتعلم الوعي الذاتتي  .ألننها تتقوييییننا على تتننظييییم اننفعاالتتننا العاطفييییة والتتححكم فييییها ٬،خخاصصة في ممواقف الصصراعات ٬،القششرييییة

 . وننتتكييییف ممعهم ونندركهم  ٬،والتتججرييیید والتتخخييییلل
 

الننووي٬، تتتتننششط عقولل الممششتتركييیین ممن خخاللل  وكمما ننرى٬، عنندمما تتواججه ححواء آدم٬، أو عنندمما ييییتتنناقش الممججتتممع الدولي عن ننزع السسالح

ببداييییة ممن تتكوييییننات ممخخييییة أدننى إلى تتكوييییننات ممخخييییة أعلى٬، ممن  ٬،سستتة تتكوييییننات ممخخييییة على األقلل وهي التتي تتتتعامملل ممع العاطفة

أننمماط التتكوييییننات األقدم ممن ححييییث التتطور ححتتى العنناصصر األححدث٬، وممن الذاكرات الممخخزننة عن كييییفييییة ردود أفعالننا وكأننننا أطفالل ممع 
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ييییممكن أن تتكون الممششاعر ممتتوججهة أو بباردة٬، قد تتكون إييییججاببييییة . وهنناك عدة فروق وازدواججات .التتفاعلل الججدييییدة التتي اننفتتححت لننا كببالغييیین

ازدواججييییة االننتتبباه والتتعامملل تتقوم على  .عالوة على ذلك٬، تتوججد ازدواججييییة الممراقب والفاعلل .أو سسلببييییة وقد تتكون تتلقائئييییة أو قاببلة للتتححكم

تتسستتطييییع العواطف أن تتتتدخخلل في هذه  .أثثنناء تتأدييییة هذه الممهممة هننفسس في الوقتننفسسننا أححقييییقة أننه ييییممكننننا أداء ممهممة وننراقب  أسساس

 . االزدواججييییة وتتششتتت التتركييییز في الممهممة وأدائئها

أن : خخلي٬، والثثاننييییةأن العواطف تتراقب عالممننا الدا: األولى .وظائئف ثثالثومما نناقششنناه ححتتى اآلن ييییوضضح أن العواطف تتؤدي على األقلل 

ييییوججد تترتتييییب واتتسساق في هذه العمملييییات  .أننها تتسساعدننا على التتصصرف: والوظييییفة الثثالثثة ٬،العواطف تتراقب عالقاتتننا ببالعالم الخخارججي

أن إلى ييییششييییر الببححث  .ولكن قد ييییؤدي هذا التترتتييییب فججأة إلى فوضضى إذا كننا ممغييییببييیین وال ننتتممتتع ببالقدرة الكافييییة على التتححكم ٬،العاطفييییة

دوائئر  وتتوججد ببداخخلها .تتببقى لفتترة أطولل وأهداف ممججردة الدوائئر الهاممة. وائئر ممعلومماتتننا الممرججعييییة التتي تتتتكون ببالتترتتييییب تتننظم سسلوكنناد

وننخخلق صصراًعا ممدممًرا أو ننححتتفظ ببوججوده عنندمما ننسسممح آللييییات التترتتييییب الممننخخفضضة أن تتتتقدم اآللييییات  .للممهام قصصييییرة األججلل ثثاننوييییة

لفششلل عنندمما ننسسممح لعمملييییات عاطفييییة أسسرع وأكثثر تتلقائئييییة على ممدار تتطور السسالالت ببإلغاء عمملييییات ممننظممة أكثثر وننسستتدعي ا .الممرتتفعة

 .األهداف طوييییلة األججلل تتتتطلب أن ننممتتننع عن االننججذاب ننححوها ممن خخاللل وسسائئلل عقلييییة قصصييییرة األججلل. تتججرييییًدا

 ييییوججد .ننتتخخييییلل الممسستتوييییات الممخختتلفة التتي تتتتفاعلل ممًعا ييییوممييیًیا للتتششكييییلل كييییف ييییممكن أنوقاببلة  فييییمما ممضضى٬، تتنناقششننا أن العواطف ممتتداخخلة

وييییوججد ببالتتوازي ". هذا سسيء ببالننسسببة لي"أو على الممسستتوى الننفسسي " أششعر ببححالل سسيء"فسسييییولوججي ممتتداخخلل وححالة سسلببييییة ببقولل  رد فعلل

تتكتتسسب كييییانًنا اججتتمماعييیًیا٬، هذه الردود " لي"٬، ألن كلممة "هذا ججييیید ببالننسسببة لي"أو " السسعادة"أو " أششعر ببححالل ججييیید"ححالة إييییججاببييییة ممتتداخخلة 

التتججاهلل والخخصصوممة  .ولوججييییات األخخرىييییننححو األششخخاص أو الممججمموعات أو األفكار أو األييیید الممسسهببةاألسساسسييییة ممن الننواة لعواطفننا 

العنناكب أو  .ججًدا ييییتتضضح ذلك ببممثثالل ببسسييییط .وكذلك الوججدان والممودة واإلخخالص والتتعاون وغييییرها ممن العواطف اإلييییججاببييییة لم تتعد تتلقائئييییة

أو٬، ببالننسسببة للننبباتتييییييیین٬، ييییكون  .ششعوًرا بباالششممئئزاز ممننهافي ثثقافات أخخرى الدييییدان تتلقى تترححييییبًبا ألننها ششهييییة لدى ببعض الثثقافات وتتالقي 

تتححوالت وييییوضضح ممثثالل ححواء وآدم ممدى تتججسسييیید تتفاعالتتننا العاطفييییة داخخلل  .ببييییننمما ييییسستتممتتع غييییر الننبباتتييییييیین ببأكلها ًا٬،ممقزز  اً أكلل اللححوم أممر 

له الححق ببلل وييییججب " رججلل الببييییت" -ييییعببر عن التتكافؤ اإلييییججاببي " الممعاقببة الممننزلييییة"ممصصطلح  تتارييییخخييییة أوسسع داخخلل سسييییاقات ممعييییارييییة؛

اآلن٬، في السسييییاقات االججتتمماعييییة ". ببممكانناتتهم"لكلل ممن ييییششتترك في ذلك األممر لتتذكييییرهم " اً ججييیید"زوججتته وأببننائئه وييییعد األممر " ممعاقببة" علييییه

لم تتعد  هننفسسأي٬، ننتتييییججة السسلوك " العننف الممننزلي"هذا الممصصطلح إلى فكرة سسلببييییة عن  تتححّوللتتأثثرت ببقييییم ححقوق اإلننسسان٬، ا وأنّنهخخاصصة 

 ".سسييییئئة لكلل ششخخص"ولكن " ججييییدة لكلل ششخخص"

األهداف والسسلوكييییات والممششاعر واألححاسسييییس والعواطف والححاالت  .وسسييییكون ممن السسهلل إششبباع القراء ببممفاهييییم وممصصطلححات غزييییرة

وال ييییوافق البباححثثون في الغالب على  ٬،قائئممة الممصصطلححات غييییر ممححدودة -اطفييییة والححاالت الممزاججييییة والوعي والذات والروح الع

ولخخدممة أغراضضننا٬، ييییكفي أن ننفهم أننه علييییننا التتخخلي عن أي طلب ببتتصصننييییف ممججرد أو ببعييیید عن السسييییاق للعواطف الغزييییرة  .تتعرييییفاتتها

 اً قائئمم اً أن نندرك أييییضًضا أن هنناك تتوتتر  ممن الضضروري .ممتتعددة األوججه تتتتججسسد داخخلل ثثقافة وتتارييییخهذه العواطف الغزييییرة سسالسسلل  .الممعقدة

ذلك التتوتتر ممن خخاللل  م ببدرججة مما في ححللّ ننححن ننتتححكّ  .ببييیین ردود األفعالل العاطفييییة القدييییممة األكثثر ببسساطة وقدراتتننا الممححققة ممؤخخًرا

ولسسوء الححظ٬،  .وٕاذا ننججححننا٬، تتسستتطييییع العواطف أن تتسساعدننا وتترششدننا أييییضًضا .ننة ببالتترتتييییبسسالسسلل تتضضم دوائئر الممعلوممات الممرججعييییة الممكوّ 
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غالببا مما تتننتتهي هذه الدوائئر أثثنناء ممواقف الصصراع عنندمما تتببدأ األججزاء القدييییممة في الممخ العمملل لضضممان ببقاء العضضو على قييیید الححييییاة في 

كن أن تتكون واححدة ممن أهم الممهارات التتي ييییقدممها الششخخص وممعرفة التتوتتر وممححاولة تتهدئئتته ييییمم. وهذا ييییممكن أن ييییؤدي إلى كارثثة .الححالل

 . لكي ييییححلل الصصراع ححًال سسلييییمًما
 

 التتفاعلل ببييیین العاطفة والصصراع
 

ممثثلل الخخوف والغضضب والذلل والذننب واألمملل والثثقة والدفء وييییوضضح ) اإلييییججاببييییة والسسلببييییة(هذا الججزء ييییركز على العواطف األسساسسييییة 

سسنننناقش مما الذي قد ييییححدث أثثنناء الصصراع عنندمما تتسسييییطر على الششخخص عاطفة ججاممححة والننتتائئج  .هممدى تتأثثييییرها على الصصراع وتتأثثرها بب

وبباإلضضافة إلى  ).إثثارة الخخوف أو الششعور ببالذننب أو الذلل لدى اآلخخر ممثثلل ممححاولة(الممتتوقعة ممن ممححاولة ححث عاطفة مما لدى اآلخخر 

وفي ظلل أي ظروف ييییممكن أن تتؤدي العاطفة دوًرا ممدممًرا  ٬،"اثثولوججيالبب"أو " الطببييییعي:ذلك٬، سسننثثييییر مموضضوع مما ييییممييییز ننوع هذه العاطفة 

 .أو ببنناًء داخخلل صصراع أو ممنناقششة
 

وممن هذا المموضضوع ننننتتقلل إلى عواطف أكثثر ". القدييییم"ييییببدأ هذا الججزء ببمموضضوع الخخوف بباعتتبباره عاطفة أسساسسييییة ننضضججت في عقلننا 

 . تتعقييییًدا
 

 الخخوف وكييییف ييییؤثثر على الصصراع وكييییف ييییتتأثثر ببه
 .وتتننححاز إلييییه الكراهييییة وييییممييییزه الغضضب. وييیینناقضضه صصوت الخخججلل. صصوت الرغببة وييییتتججاهله. الذكاء ييیُیغممر ببالششعور الزائئد ببالخخوف صصوت

 )كارلل ممييییننننججر. (والججهلل ييیُیسسكت ممعظم تتلك األصصوات
 

ب الكارثثة ببالتتوصصلل أو الرغببة في تتججنن") الممواججهة("أو التتفاعلل ممعه ببرهببة ججاممححة ") الهرب ممننه("قد ييییؤدي الخخوف إلى تتججننب صصراع 

 . وييییممكن أن ييییعييییق ححلل الصصراع الممدممر أو ييییدعممه عنندمما ييییقوي ششعورننا وييییننببه أفكارننا .إلى اتتفاق
 

وهو ييییثثييییر الححذر عنندننا في لححظة  .الخخوف ييییححذرننا .وممكاننه في الممخ هو اللوزة الدمماغييییة .وكمما نناقششننا ممن قببلل٬، الخخوف أممر أسساسسي

ييییممكن أن  .وييییببدأ عقلننا القدييییم في ححمماييییتتننا ممن الخخطر القرييییب. رؤييییتتننا أضضييییق وأكثثر تتركييییًزاسسرييییعة وييییطلق هرمموننات ضضغط وييییرتتفع وييییججعلل 

 . وممع ذلك ييییوججد ثثممن ييییججب سسداده .ننححقق األممان لفتترة طوييییلة
 

ووصصف ننمموه في أرض الصصوممالل التتي تتششببه الصصححراء وتتعلممه . ٬، كان آدم ببييییكي في لقاء ممع هذا الممؤلف في الصصوممالل1998عام 

وتتعلم كييییف  .ممن القببائئلل األخخرى" األعداء"ممن ممن الححييییواننات الخخطييییرة و  ٬،وححتتى في اللييییلل ٬،أن ييییكون دائئمًما ححذًرا ًال صصغييییراً طفعنندمما كان 

هذا االسستتعداد الممسستتممر للطوارئ وضضع بباقي ججواننب الححييییاة في  .وننهاراً وقت لييییًال  وفي أيّ  ثثوانٍ ييییكون ممسستتعًدا للهرب أو الممواججهة في 

 الممدييییرون الممعاصصرون ييییننتتاببهم اآلن الششعور .ببييییكسسي ششعر أننه لم ييییعش ححييییاتته .تتفوقت على أي ششيء آخخرالطوارئ  .طور االننتتظار

وتتكون األممور األسساسسييییة ممثثلل التتخخطييییط  .وقد تتؤدي أييییضًضا إلى فششلل القلب .الححييییاة في ححالة طوارئ ممسستتممرة تتفقدننا ححمماسسة الححييییاة. هننفسس

 .السسلييییم طوييییلل األججلل وببنناء الممؤسسسسات ممهمملة
 

ممتتوهج " تتصصرف"وننححن ننممتتلك ننظام  .ييییمما ممضضى أن الممششاعر ييییممكن أن تتكون ممتتوهججة أو بباردة وتتلقائئييییة أو ييییممكن التتححكم فييییهارأييییننا ف

سسق وأكثثر ممن النناححييییة العاطفييییة سستتراتتييییججي وممتتكامملل وممتتّ إ و  وببطيءالببارد إدراكي وممعقد وتتأمملي " الممعرفة"ننظام  .ببارد" ممعرفة"وننظام 
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" التتصصرف"ييییثثييییران ننظام فهمما  ٬،وكذلك الضضغط الححاد والممتتكرر ٬،الخخوف اأممّ  .لتتننظييییم والتتححكم الذاتتيوهو أسساس ا. فضضًال عن الححييییادييییة

وييییححد " رؤييییة ضضييییقة"والخخوف الكثثييییف ييییسسببب  .هذا الننظام ممنندفع وييییتتفاعلل ببسسرعة وييییححد ممن ممححاوالت التتححكم في الذات العقلييییة .الممتتوهج

 . ممخخاطرة اتتخخاذ قرارات دون الممسستتوى األممثثللوييییسسببب  ٬،ممن التتصصورات واألفكار واالخختتييییارات لدى الممرء
 
وممع ذلك٬، ييییتتصصرف الخخوف ببدرججة  .قد ييییححممييییننا ممن الخخطر الممفاججئ .ححدييیین ذا سسالححاً الممتتوهج ييییعد " التتصصرف"ننظام : ببممعننى آخخر 

ا ييییسستتخخدم في روانندا كان الخخوف ممن الذلل فييییمم .الخخوف والذلل ييییرتتببطان ببقوة ببطرق كارثثييییة ممعييییننة .ممهلكة في ححاالت الصصراع الممعقد

ج هتتلر في ححواراتته أننه ييییخخاف ممن إذاللل الييییهود للعالم في روَّ . أننهم عاششوا الذلل في المماضضي ممببرًرا للقتتلل الججمماعي٬، على أسساس

 . الممخخييییف" ححله"وكاننت ممححرقة الييییهود هي  .الممسستتقببلل
 

تتججننب الننظرة الضضييییقة ننسستتغلل الممييییزة أثثنناء وججود صصراع لكي ننو  ٬،وننسستتننتتج هننا أننننا أممام ننصصييییححة التتممتتع ببالهدوء عنندمما ننواججه الخخوف

أثثنناء  .وببالممثثلل ييییججب أن ننسساعد خخصصوممننا في الصصراعات والممنناقششات لننهدئ ممن روعهم .الكاممننة وراء الخخوف٬، أو االننتتبباه الممدعم

 . الممنناقششات٬، التتعامملل ببالتتهدييییدات٬، ممع التتسسببب في الخخوف لآلخخرييیین٬، قد ييییححد ممن الححلولل الببنناءة ببدًال ممن أن ييییقدم الممممييییزات

ببالححد ممن التتهدييیید  ببننصصححهمما اييییببدأ ممن ييییننصصححهمم .في لححظة مما ييییود كالهمما الححصصولل على ننصصييییححة .لننننظر في ممثثالل ححواء وآدم

 ٬،وييییخخاف آدم ممن أن ييییفقد سسييییطرتته .إلى تتننببييییه وححافز ننححو التتغييییييییر اممخخاوفهمم تتححوييییللوالممعالج ييییعمملل على  .ببييییننهمما ييیْینالمموججودوالخخوف 

 .ييییممكن تترججممة هذه الممخخاوف إلى ننممو ششخخصصي عممييییق لدييییهمما ٬،نند التتعامملل ممع األممر ببهدوءع .أن تتخخضضع للسسييییطرةممن وتتخخاف ححواء 

 ٬،وممع ذلك٬، ييییكون ذلك ممممكنًنا فقط في ججو ممن اإلصصرار الودي الذي ييییولد األممن٬، ججو ممن االححتترام والححب والتتفاهم والتتعاطف والصصببر

 .عييییة األوسسعره ببممسساعدة ششببكة العمملل االججتتمماوهذا هو كلل مما ييییححتتاج الممعالج أن ييییوفّ 
 

 على الصصراع وتتأثثرهمما ببه االغضضب والكراهييییة وممدى تتأثثييییرهمم
 

ممن  اً ببوممع ذلك٬، ييییكون الغضضب ممركّ . وقد ننركلل الكرسسي المموججود في طرييییقننا وتتسسببب في اصصطداممننا ببه. ننغضضب سسرييییًعا وننششعر بباأللم

. وييییقوم العقلل ببثثالثثة أششييییاء. اكييییة والعاطفييییةوهو ييییظهر ببأسسلوب ممعقد زممننييییا وييییسستتتتببع العنناصصر اإلدر  .عمملييییات عقلييییة أكثثر ممن العقلل

ييییرسسم ححالة أججسساممننا ممثثلل االسستتعداد : ييییرسسم تتقدييییمًما ششاممًال عن الششيء أو الححييییوان أو الششخخص الذي تتسسببب في األذى٬، ثثاننييیًیا: أوًال 

ائئمما عن ضضرب رئئييییسسننا في ممثثًال٬، ننممتتننع د .ييییححدد ننوع العالقة التتي تتججممعننا ببالممججرم وكييییف ييییممكن أن ييییكون رد فعلننا :وثثالثثًا ٬،للممواججهة

 .العمملل أو الممصصارع الييییاببانني

 .سسواء كان ييییججهلل ذلك أو ييییتتعممده ٬،وننتتصصرف ببغضضب٬، ببدال ممن التتعاطف عنندمما ننججد أن الششخخص اآلخخر ييییتتعامملل ببعننا ببدون اححتترام

ييییتتججننب األذى وننغضضب عنندمما ننرى أن الششخخص الذي ييییؤذييییننا ييییتتححكم في المموقف ببدرججة كافييییة ل .وكلمما ششعرننا بباألذى٬، ازداد غضضببننا

ببالفعلل٬، الببححث ييییوضضح لننا أننننا ننرغب  .الطرف اآلخخر ييییتتعممد األذىأّن وييییزداد غضضببننا إذا اسستتننتتججننا ). القاببلل للتتححكم الببعد وهذا ييییسسممى(

هذا األممر قد ييییصصدر ممن رججلل . كان بباسستتطاعتتهم تتججننب إلححاق األذى ببننا أننهفي التتسسببب في أذى اآلخخرييیین ججهًرا أو سسًرا عنندمما ننججد 

في  -التتصصرف ضضرورييییة  عزو٬، طرييییقة )2000(وكمما ييییششييییر كييییث ألرد  .قد ييییصصدر أممر آخخر ممن رججلل ممدرك تتممامًما للوضضع سسكران أو

ننظرييییة وتتفكييییرننا كييییف ييییتتصصرف اآلخخرون تتوججهه دائئمما . إلى تتصصرفه أو وعييییه المممملوء ببالححقد -ححالة صصدور األممر ممن الششخخص السسكران 

وظهرت الننظرييییة ممننذ  .ييییعد هو أولل صصاححب ننظرييییة عزو) 1958(هييییدر  فرييییتتز .ججتتمماعيأححد الننمماذج السسائئدة في علم الننفس اال ٬،العزو
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الخخطأ  وننعرف ممثثًال  -قد تتكون عائئقا لححلل الصصراع التتي ذلك الوقت وصصارت أداة في إلقاء الضضوء على االننححييییازات التتي ال نندركها و 

واننححييییاز الممراقب لصصاححب التتصصرف ييییششييییران إلى  عزوالججوهري في ال خخطأال .اننححييییاز الممراقب لصصاححب التتصصرف أو الججوهري في العزو

ممثثلل (إلى تتصصرفات ششخخصصييییة اآلخخر ببدًال ممن الظروف الوقتتييییة ) ممثثلل عالممات العداء(الممييییلل ننححو عزو السسلوك الصصادر ممن اآلخخر 

ي ذلك عنند قد ييییؤد .ببدًال ممن تتصصرفاتتك) ئئهعداممثثلل عالممات (ببييییننمما تتعزو عالممات عدائئك إلى الظروف  ٬،)عالممات التتقلييییلل ممن ششأننك

اننظر ججلببرت  ٬،للممزييیید ممن الممنناقششة ححولل ننظرييییة العزو. (وججود صصراع دائئم ببكلل طرف إلى زييییادة تتقدييییر عداء اآلخخر وممدى ممسسالممتتك

 ).٬1977، وروز ٬1967، وكييییلي ٬1965، وججوننز ودييییفييییز 1997
   

ييییننتتاب آدم غضضب ششدييیید عنندمما ال  .الششخخصصي اأو قد ييییفتتج دربًبا ننححو ننضضججهمم -ببالننسسببة لححواء وآدم٬، قد ييییؤدي الغضضب إلى الدممار 

وتتسسعى للعييییش في  ٬،وال ييییممكننها إظهار غضضببها ٬،ببلل تتخخاف ممننه -ححواء على الغضضب رًدا على هييییاججه  تتججرؤتتخخضضع له ححواء وال 

وفي الننهاييییة ييییدعو  .ييییححاولل الممعالج تتححوييییلل هذا الغضضب الممتتأججج الذي ييییظهره آدم ننححو ححواء إلى اننعكاس على ننضضججه .خخضضوع

 .ييییتتخخلى عن اسستتخخدام الغضضب بباعتتبباره أسسلوب هروب سسهلل وييییواججه الممششاعر الممججروححة والممتتألممة الممدفوننة ببالداخخللالممعالج آدم كي 

وييییششرح الممعالج لححواء وآدم أن اإلطار العام الججدييیید لالححتترام ممببدأ الكراممة للججممييییع ييییححدد ممفاهييییم ممثثلل الححب واإلخخالص والتتعاون والممودة 

ممن  .تتخخضضع أممام غضضب آدمببدًال ممن أن وييییششججع ححواء على تتقببلل هذه األسسالييییب  .ججدييییدة واالرتتبباط والعالقة ببأسسالييییب ججوهرييییة

على األقلل في أوقات ممعييییننة٬، دون أن تتهتتاج أو تتكره٬، ولكن ببثثببات ممححدد ييییممكننها  ٬،الضضروري أن تتتتججرأ ححواء على ششعورها ببالغضضب

 . ننكممش ححولل ننفسسهاممخخزون ببنناء أغننى وأششمملل لكوننها ششخخصصييییة ببدًال ممن خخادممة تتكون ييییلاللججوء إلييییه 
 

ببدًال ممن  ٬،إذا ننظرننا في العالقات الججمماعييییة أو الدولييییة٬، ننججد أن العالم ييییسستتفييیید ممن كلل ششخخص ييییصصرخ غاضضبًبا ببثثببات أممام االسستتغاللل

ببدًال ممن  -ممانندييییال سستتراتتييییججييییة إممثثلل سستتراتتييییججييییات إببومما ييییججب علييییننا االننتتبباه له هو أننه ييییججب تترججممة الغضضب  .التتننصصلل والممراقببة ممن ببعد

 .ةببنناء للححصصولل على ننتتائئج  -الكره والعننف 
 

 الذلل وكييییف ييییؤثثر على الصصراع وييییتتأثثر ببه
 

 )الممهاتتمما غانندي( .زممالئئهم في الببششرييییة همإذاللبب للرججالل أن ييییششعروا أنّنهم ممكَرممونييییممكن كييییف  ٬،ببالننسسببة ليلغزًا دوممًا كان 
 

تتححولل الضضعفاء إلى ٕالى ؤدي إلى الخخضضوع واالسستتسسالم و الذلل ييیی. أسسوأ أممر هو ولكن الذلل ٬،والغضضب أممر ممعقد ٬،الخخوف أممر ضضروري

ومما ييییعد ذًال  .وغييییر ممقببولل يالممرء قادًرا على ممقاوممة الغش وييییججد أننه غييییر قاننوننييییصصببح  ييییظهر الششعور ببالذلل عنندمما .ممقاوممييیین للخخداع

وداخخلل  ٬،وممن ششخخص آلخخر وننتتائئججه ييییتتححددان بباالننطبباعات العاطفييییة التتي تتخختتلف ممن فتترة زممننييییة إلى أخخرى وممن ثثقافة إلى أخخرى

 . في أوقات ممخختتلفة هننفسسالششخخص ننفسسه عنندمما ييییتتفاعلل أو تتتتفاعلل ممع الذلل 
 

ححافظ على وححدتته الذاتتييییة ببالححفاظ على كراممتته ورفض تتعرييییف الذات الذي فرضضه علييییه " ال ييییكييییف ممانند) 2006(تتش ييییييییششرح ممورتتون دو 

 : ببعد ننزولهم على ججزييییرة روببن ٬،دييییال الححادثثة التتالييییةييییصصف ننييییلسسون رولييییهالهال ممانن). ٬38، صصفححة 2006ش ييییتتدو " (قاممعوه
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  Dis  die  Eiland!  Hier  gaan“: القتتننا ممججمموعة ممن السسججاننييیین األقوييییاء ذوي الببششرة الببييییضضاء قائئلييیین jiell   vrek!”   ) هذه هي
أي أن ننسسييییر !" اثثننييیین -اثثننييیین " !"اثثننييیین -اثثننييیین "٬، صصاح الححراس نججالسسوعنندمما كننا ننسسييییر ننححو !") . . . هننا سستتالقون ححتتفكم  !"الججزييییرة

 ٬،فرييییقييییةبباللغة اإل" تتححركوا"تتعنني  Haas كلممة ".Haas. . . !Haas"وببدأ الححراس ييییصصييییححون . ت ممع تتييییفووسسر.... كلل رججلييیین ممًعا 

 . ه إلى قطييییع ممن الححييییوانناتولكننها دائئمما مما تتوججَّ 

ننكون قدوة٬، إذا اسستتسسلممننا اآلن سسننكون تتححت  وهممسست قائئًال ييییججب أن واقتترببت ممن تتييییفو ٬،ون ممننا أن ننهروللكان الححراس ييییطلبب

وببممججرد أن أصصببححننا في الممقدممة ببدأننا ببتتقلييییلل الممسسافة وسسرننا ببببطء . وقلت له ييییججب أن ننكون في الممقدممة وننقودهم...... رححممتتهم

( وأممرننا  .في أمماكنننناولكننننا اسستتممرييییننا ثثاببتتييیین "! تتححركوا"! تتححركوا. لن ننسسممح ببتتممرد هننا) "... قائئلييیین(ششعر الححراس ببذلك  .ممتتعممدييیین ذلك

"! تتححركوا .إننذارخخر آهذا ... في هذا األممر ح ز ننممسسننقتتلك وننححن ال ! أييییها الرججللسسممع إ" :ووقف أمماممننا قائئًال  ٬،ببالتتوقف) كببييییر الححراس

 "!تتححركوا
 
ننييییلسسون ( .ببالفعلل وقد قررت أننننا لن ننخخضضع ولم ننخخضضع ألننننا كننا في الزننزاننات" علييییكم واججببكم وعلييییننا أييییضضا واججبباتتننا: "ورددت قائئًال  

 .)299 -297 ٬، صصفححة1995رولييییهالهال ممانندييییال٬، 
 

ححاولل القاممعون  التتيببإصصراره على الرفض العام ببالذلل أو الششعور ببالذلل٬، رفض ممانندييییال عالقة تتششتتت الذات الممدممرة " :تتشييییدو  ييییسستتننتتج

قاه ممن الححراس والسسججاننييیین السسادييییييیین داخخلل وعزز هذا رييییادتته ببييیین زممالئئه ممن الممسسججوننييیین السسييییاسسييییييیین واالححتترام الذي ال ٬،فرضضها علييییه

 ).39صصفححة  2006،٬تتش٬، ييییدو ( "السسججن
 

ييییفتترض ببححث لييیینندننر  ).2002(إييییفلييیین لييیینندننر هذا الممصصطلح  تصصاغ ٬،"قننببلة ذرييییة تتدوي داخخلل العواطف"ييییممكن أن ييییكون الششعور ببالذلل 

ححييییاة النناس لدرججة أن تتصصرفاتتهم تتصصببح ممدممرة لهم وييییممكن أن تتسسييییطر على  .أن الششعور ببالذلل قد ييییححقق ممييییزة وقوة للهواججس واإلدممان

٬، قد ييییششعلل الششعور ببالذلل فتتييییلل األذى 1994ممثثلمما ححدث في روانندا عام  ٬،إذا كان هنناك تتححرييییض ببالذلل ممن رججالل األعممالل .ولآلخخرييیین

سستتخخداممها في ييییححمملل كلل فرد في روانندا ممنناججلل في ممننزله ممن أججلل ا .ببأسسالييییب تتصصلل إلى ششراء أسسلححة بباهظة الثثممن ال أهممييییة لها

قد ال ييییححتتاج األممر إلى األسسلححة  -وقد ييییكون ششعورهم ببالذلل هو الدافع األكببر -األفراد ارتتكاب الفظائئع  يييییننو وعنندمما  .الزراعة

الثثقة ر في كتتاببه األخخييیی ننظرييییتته عن العننف الججمماعي٬،في ) 2004(فاممييییك فولكان . العسسكرييییة عالييییة التتكالييییف لممننع النناس عن األذى

 ببححقهم في الثثأر وقد ييییؤدي هذا إلى الششعور ييییححزننون عن ححالهم الممن اخختتييییارهم و الذلل كأذى ييییعييییش األفرادعنندمما تتكون  العممييییاء

 .القلق/ الخخوفضضغط تتححت  والتتراججع الججمماعي
 

الرأي القائئلل ببأن اإلهاننة قد تتكون أكثثر ممن ممججرد عاطفة أخخرى سسلببييییة٬، ولكن قد تتممثثلل في الواقع ظاهرة قوييییة ببششكلل خخاص٬، ييییدعممه 

وهييییلييیین ببلوك ) 1991(ودوننالد كالييیین ) 1999(ولييیینندا هارتتلننج وتتراسسي اوخخييییتتا ) 1996(ث عدد ممن الممؤلفييیین٬، ممثثلل ججييییممس ججييییلييییججان ببحح

 ).1991(وتتومماس ششييییف وسسوزان وتتزننججر ) 1996(ورييییتتششارد ننييییسسببت ودوف كوهييیین ) 2000(ييیینندننر لوٕاييییفلييیین ) 1971(لوييییس 
 

ظاهرة اإلذاللل التتي تتممثثلل ببالفعلل ضضممننييییا فقط في األعممالل األدببييییة  -الئئلل اإلذاللل وممع ذلك٬، فقد درس بباححثثون ق ٬،ححتتى وقت قرييییب ججدا

 .عنند التتعامملل الصصرييییح ببإذاللل٬، فهو ييییسستتخخدم في الغالب ببصصفة ممتتداخخلة ممع الخخججلل أو ببممهفوم تتننوع هذه العاطفة. عن العننف والححرب

وببييییتتر كولممان  ٬،وججننييییفر ججولد ممان 1996،٬رى ممننذ وححده ممن ببييیین عواطف أخخ ٬،اإلذاللل ممؤخخًرا) 2000(إييییفلييیین لييیینندننر  توقد درسس
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ممثثلمما هو الححالل في ححادثثة ننييییلسسون . اإلذاللل ظاهرة ممعقدة ممن التتصصرفات والممششاعر التتي ييییممكن أن تتححدث ببدون خخججلل ).2005(

وسسوء وححتتى عنندمما ييییششعر ضضححاييییا التتعذييییب ببالذلل  .ححييییث ييییواججه النناس الذلل ييییممكننهم رفض الششعور ببالذلل أو الخخججلل ببثثقة ٬،ممانندييییال

 . ببالخخججللفعًال عنندمما كاننوا ييییششعرون  ٬،ببالخخججلل اً ششعور ولييییس  الممقاوممة ممن الننججاح في ججزءاً الممعامملة فإننهم ييییعدون ذلك 
 

 ٬،وننححن ال ننفهم الظروف. الممزييیید ممن الضضوء على العننف واإلرهاب ٬،أكثثر ممن التتفسسييییرات األخخرى ٬،االهتتممام ببممششاعر اإلذاللل قد ييییلقي

" اً إلهييیی اً أممر "الفقر بباعتتبباره (طالمما أن كلل األطراف تتقببلل التتببرييییرات  .ممصصالح أو الفقر أو السسلببييییة التتلقائئييییةممثثلل عدم الممسساواة أو صصراع ال

وححتتى  .ولكن ال ييییوججد وعي ممششتترك ببممششكلة الححاججة إلى تتثثببييییت التتفاعالت ضضد الصصراع والعننف ٬،قد ييییكون هنناك ششعور بباأللم ٬،)ممثثًال 

وعنندمما تتوضضح ممششاعر الذلل أن . وييییممكن تتسسوييییتته ودييیًیا وعلى ننحٍحو إببداعي -ممن تتلقاء ننفسسه فإننه ال ييییكون ممدممًرا  ٬،عنندمما ييییححدث الصصراع

هو وفي أسسوأ الححاالت٬، ييییكون العننف  ٬،ببنناء٬، ييییخخفق التتعاون وٍ على ممششاعر الذلل على ننحح بإذا لم ييییتتم التتغل. والثثقة تتننعدم الخخالفات تتننششأ

 . الححلل ببالننتتييییججة

التتارييییخخييییة الفاصصلة ححالييیًیا٬، تتتتسسببب قوتتان ججدييییدتتان في وججود الذلل ببدرججة كببييییرة غييییر  في ممرححلة التتححولل) 2006(وكمما تتوضضح لييیینندننر 

طالمما أن النناس ييییعييییششون  .تتننسسججم ممع ثثورة ححقوق اإلننسسان وتتزييیید ممن أهممييییة قضضييییة الششعور ببالذلل) أو وححدة الببششرييییة(العولممة  .ممسسببوقة

األوببرا الصصاببوننييییة الغرببييییة  ٬، ممع وججودولكن الييییوم .ححظه أححدببعييییًدا عن ببعضضهم الببعض٬، في عزلة٬، ييییسستتممر الححرممان الننسسببي دون أن ييییال

٬، إلى تتعلييییم الممسساواة في هننفسس في الوقت ٬،تتدعو ححقوق اإلننسسانو . ف على ححرمماننهالتتعرّ  ٬،اً األقلل تتممييییز  ٬،م العالمتتعلّ  الغرببييییييیینوالسسييییاح 

 عنندمما .ولكننه ييییممثثلل اننتتهاًكا لإلننسساننييییة ٬،إلهييییة وتتححدد أن فقرهم وححرمماننهم الننسسببي لم ييییعد ممقببوًال على أننه إرادة ٬،ححولل العالم الكراممة

وعنندمما ييییششك أن األغننييییاء ييییهتتفون ممطالببييیین ببححقوق  ييییننتتهكون ححقوقه٬،أن األغننييییاء ححولل العالم ممججرممون  ٬،أي الششخخص الممححروم ٬،ييییعرف

غننييییاء على الممسستتوى الممححلي الفججوة ببييیین الفقراء واألتتتتزاييیید ححالييیًیا٬،  .ييییتتححولل الفقر إلى ححرممان ٬،اإلننسسان للححصصولل على ممنناصصببهم الننفوذييییة

والضضعفاء في العالم وممن ييییححددوننهم ببهذا الححالل٬، ييییسستتممعون إلى خخطاببات ححقوق اإلننسسان الفارغة وييییششعرون ببالذلل ألننها طقس  .والعالممي

سستتييییفن " (ةممعرفة اإلننسساننييییة ببوججه ممن الننفاق وخخييییاننة الوعد تتتتسسببب في الذلل ببطرييییقة أكثثر تتدممييییًرا ألننها تتننكر اإلننسساننييییة الممزعومم" :كاذب

 ). ٬، في ممالححظة ششخخصصييییة2002ننوفممببر  14فييییوتتششواننج٬، 
 

العالم٬،  ششؤونييییغطي  اً واححد اً أممر أّن إذا علممننا " كاتتب عممود٬، الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة٬،  ننييییوييییورك تتاييییممز ٬،)2003(تتومماس فرييییدممان 

أن الذلل عاطفة ممن عتتقد أ" :ييییكتتب) 2004(زار آرون ال". القوة الممننفردة التتي ال ييییسستتهان ببها في العالقات الدولييییة هي الذلل :سسييییكون

  ).262صصفححة " (وعلى الممسستتوى الششخخصصي والعام ٬،أهم العواطف التتي ييییججب أن ننفهممها وننتتححكم فييییها داخخلننا وداخخلل اآلخخرييیین

ت والتتصصرفا ًا٬،ننرججسسييیی اً تتطرح فكرة أن ممششاعر الذلل قد تتثثييییر غضضبب) 1996(ببييییلمما سستتننببرج  مماذا ييییححدث عنندمما تتظهر ممششاعر الذلل؟

تتححللل سستتننببرج األزممات السسييییاسسييییة والتتححذييییرات بباسستتخخدام القادة الدولييییييیین٬، عنند  .العدواننييییة تتهدف إلى الححد ممن األلم وزييییادة تتقدييییر الذات

ممع  اً ممرتتفع اً ذاتتييیی اً ييییقتترح أن ممرتتكببي ججرائئم العننف ييییدممججون تتقدييییر ) 1996(وري بباوممييییسستتر  .الششعور ببالذلل٬، أسسلححة الدممار الششامملل والححرب

عششر  لححادياننظر الفصصلل ا(ييییششييییر والتتر ممييییششييییلل وآرون دييییسسممت وٕاييییثثان كروس  .وخخاصصة وقت التتححدي ٬،ننظييییممهم الذاتتي الفقييییرضضعفهم وتت

 . في ممواقف الممهاننة التتي ييییششعرون فييییها ببالذلل" اييیینندممججو  "ييییممكن أن  رضضة الممهممييیینارججالل الممعأن ) في هذا الكتتاب

وطالمما أن ححواء تتقببلل الخخضضوع لغضضببه٬، ال ييییوججد . رججلل الممعارضضة الهامفي الممثثالل الممذكور عن ححواء وآدم ييییممكن أن ييییكون آدم هو 
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إثثارة الششعور ببالذلل لدى  ببإممكاننهوالممعالج الذي ال ييییتتممتتع ببالححكممة ييییممكننه أن ييییننسسج هذه الممواقف إذا كان  .صصراع ممدممر أو ممواقف ذلل

الذي  هننفسسححواء فقط أسسلوب اإلذاللل الممخختتلل  وييییممكن أن تتتتعلم .والتتي ييییممكن أال تتؤدي إلى أي ششيء سسوى عالقة الكييییلل ببالكييییلل ـححواء

 . في التتعامملل ممع ممششاعر الذلل لدى ححواء وآدم" تتششببه ممانندييییال"أن ييییقدم رؤييییة  إلى ييییححتتاج الممعالج .ييییتتعامملل ببه آدم
 

 وفي ححاالت األذى الججمماعي٬، ممثثلل .تتححدث ممواقف الذلل عنندمما تتتترججم ممششاعر اإلذاللل إلى تتصصرفات إذاللل تتالقي ردود أفعالل مممماثثلة

ييییدعو رججالل األعممالل تتاببعييییهم إلى التتخخلص مممما ييییححببطهم في سسرد ممفصصلل لممواقف الذلل التتي تتتتضضممن  ٬،فكرة الذلل التتي اسستتخخدممها هتتلر

ننون عالقات تتتتممتتع ييییعرفون كييییف ييییكوّ  الذييیین فقط" أششبباه ممانندييییال"أن ييییتتججننب ذلك  ييییممكن .تتصصرفات عقالننييییة في صصورة رد على الذلل

وييییرتتكب . فججرائئم االغتتصصاب والتتعذييییب والببتتر غالبًبا مما تتسسببق القتتلل وٕاننمما تتكون أكثثر قسسوة؛ ٬،القتتلل فقطوالممذاببح ال تتقتتصصر على . ببالعزة

ولكن ال ييییوججد مما ييییثثببت أننهم ممعتتدون في الححييییاة الممدننييییة أو أننهم ييییممارسسون السسادييییة الججننسسييییة أو العننف  ٬،الكثثر ممن الججننود هذه الججرائئم

لم  ٬،ممثثًال أثثنناء ججرائئم القتتلل الججمماعي في روانندا .ة ببمما ييییتتوافق ممع الننظرييییات القضضائئييییةوببذلك ييییصصعب ششرح هذه القسسوة الممتتأجججج .السسادي

ولمماذا تتننزع ممالببس اممرأة عججوز وتتسسييیّیر في الششوارع قببلل إغالق البباب علييییها ممع  .ييییذلون الضضححاييییا قببلل قتتلهم كاننواببلل  .ييییكن القتتلل كافييیًیا

 ححييییة؟  لييییأكلوهاكالب ججائئعة 
 

الححدييییث  اإلرهابأو  ٬،كمما ييییقولل هتتلر ٬،ببالذلل ييییؤثثر ببأسسالييییب خخببييییثثة على الصصراع عنندمما تتتترججم إلى عننف ننسستتننتتج ممن ذلك٬، أن الششعور

ييییممكن اسستتغاللل ممششاعر الذلل أييییضًضا في التتغييییييییر  .ال ييییوججد راببط ثثاببت .وممع ذلك٬، ال تتثثييییر ممششاعر الذلل العننف تتلقائئييیًیا. وببداييییة دوائئر الذلل

 ٬،ييییننببع ممن الخخضضوع للذلل والششعور ببالممهاننة ممن أججلل التتغييییييییر الممفييیید ببنناءً  اً نناك ننمموذججأظهر ننييییلسسون ممانندييییال أن ه .االججتتمماعي الببنناء

ولكننه لم  ٬،عامًما في السسججنن ييییوعششر تتعرض ممانندييییال ببالتتأكييیید للذلل لممدة سسببعة  .على عكس العالقة ممع اإلذاللل الوححششي ممقاببلل الذلل

ولم ييییسسممح ننييییلسسون ممانندييییال لننفسسه أن ييییششعر  .فرييییقييییاإججننوب ييییطلق العننان الرتتكاب ججرييییممة القتتلل الججمماعي لذوي الببششرة الببييییضضاء في 

٬، في ممن ذلك على الننقييییض .ولم ييییسسممح لننفسسه ببتترججممة هذه الممششاعر إلى اننتتقام عننييییف ٬،ولم ييییششعر ببالذلل ٬،ببالذلل في ممححاوالت إذالله

 . بباإلببادة الججمماعييییة صصّفوهمالضضححاييییا السساببقون ممن كاننوا قتتلل روانندا٬، 
  

إذا تتم التتححكم فييییه ببأسسلوب ججدييییر  .ممششاعر الذلل ممن خخاللل الطرييییقة التتي ييییتتم التتححكم ببها في الصصراعوالصصراع ببدوره ييییؤثثر على 

ولكن إذا تتم التتححكم فييییه على ننححو غييییر ممنناسسب٬، سستتقللل ممششاعر الذلل ممن التتعاون الببنناء  .بباالححتترام٬، ييییزداد اححتتممالل إييییججاد ححلولل ببنناءة

على الممسستتوى  .ييییممكن تتعممييییم هذه الرؤييییة في الممؤسسسسات العاممة. قصصد ببال وٕان كان هذا قد ححدث ٬،ممعه ببأسسالييییب التتعامملل الممتتعالييییة

الممججتتممع الممهذب إلى وججود ممؤسسسسات عاممة ال تتممارس ) 1996( أفييییششاي ممارججالييییت في كتتاببه االججتتمماعي٬، لتتححقييییق سسالم آممن٬، ييییدعو

 . اإلذاللل

 الششعور ببالذننب وكييییف ييییؤثثر على الصصراع وييییتتأثثر ببه
 

وأرى أن . وصصار التتقدم التتكننولوججي فأسًسا في ييیید ممججرم بباثثولوججي. ججييییا التتي ننسستتخخدممها قد تتعدت اإلننسساننييییةأصصببح ممن الواضضح أن التتكننولو 

ممن اإلننسساننييییة٬، وهذه كارثثة  وتتججرييییداالننححدار الممخخييییف في التتعامملل العننصصري ممع األششخخاص ييییننتتج الييییوم عن مما ييییسسود ححييییاتتننا ممن آلييییة 

 .)ألببرت أييییننششتتاييیین( !الييییس خخطأنن .تتننتتججها العقلييییات العلممييییة والتتكننولوججييییة
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ولننششعر . الششعور ببالذننب هو عاطفة كببييییرة ومموضضوع في علم الننفس والعقلل واألخخالق والقاننون الججننائئي والممججاالت األخخرى ذات الصصلة

ة ممثثلل الفخخر أو عواطف اإلدراك الذاتتي التتقدييییرييیی .ببالذننب ننححتتاج الوعي الذاتتي والقدرة على قييییاس تتصصرفاتتننا التتي تتتتصصلل ببالممعاييییييییر

وممع ذلك٬، كمما نناقششننا ممن قببلل٬، العواطف الفييییاضضة تتعتتممد . الخخججلل أو الذننب ال تتكون ممتتوقعة قببلل العام الثثانني أو الثثالث ممن الححييییاة

ال تتكون قد وكلممة الذننب ننفسسها  ٬،خخاصصة لدى الغرب قد ال ييیینندرج الششعور ببالذننب تتححت ببعض الثثقافات. ببدرججة كببييییرة على الثثقافة

 .مموججودة

 .ييییممكن أن ننفهم الذننب أننه ححالة ششعور بباألسسف عنندمما ييییرى ششخخص مما أننه فعلل مما ال ييییججب فعله ٬،وصصفها ببأببسسط صصورةول

ي اوتتتتورد وججننتت .عنندمما أششعر ببالخخججلل أوافق على ششعوري ببقصصر القاممة .الذلل والتتواضضع والخخججلل والششعور ببالذننب هي ممفاهييییم ممرتتببطة

الببازغة عنند الششعور " الممهارة"ييییقدم ) 1990- 1897(ننورببرت إلييییاس  .الححظنني أححدححتتى دون أن ييییخخججلل أوييییممكن أن : قصصد الببنندفع أو 

 ممثثلل الححالل ممع ٬،الششعور ببالخخججلل ممن اإلييییججاببييییات االججتتمماعييییة .في ممننتتصصف ننظرييییة الححضضارةببالخخججلل عنند وقوع ببعض التتججاوزات 

ال ييییممكننهم الششعور ببالخخججلل أو الذننب ييییعدون أححييییاء وممن  .عنندمما أششعر ببالذننب٬، أوافق أنننني قد ارتتكببت تتججاوًزا أخخالقييیًیا .الششعور ببالذننب

ِقببلل التتواضضع  ّززاالتتسساق االججتتمماعي وتتعسسوف تتححافظ على الذننب الششعور ببالرغببة في تتججننب الححييییاء و  ننأمملل ججممييییًعا أن". ببال ححييییاء"

همما الخخججلل والششعور ببالذننب و  ٬،ننعد التتواضضع فضضييییلة .دامببنناء عالم ممسستتممن أججلل القواعد االججتتمماعييییة والقاننوننييییة والححاججة إلى التتعاون 

ن أن الششعور ببالذننب ييییفوق الخخججلل ألننه ييییححمملل قوة أكببر في تتححقييییق التتعاطف واإلححسساس تتججاه ييییييییرى ببعض البباححثث. األهممييییة اكببييییر  انأممر 

 ييییممكن أن ييییقدم الششعور ببالذننب عالجًجا للممججرممييیین والضضححاييییا والممججتتممع ككلل ممن خخاللل النندم واالعتتذار والتتسساممح والعدالة .اآلخخرييیین

 . الممتتججددة

في الممججتتممعات التتي تتتتسسم ببالخخججلل٬، ييییقالل  ).1948 -1887روث ببنندكت٬، (تتتتغييییر الممججتتممعات التتي ييییسسود فييییها الخخججلل والششعور ببالذننب 

تتقالييیید أخخالقييییة  ببييییننمما ييییقالل في الممججتتممعات التتي ييییسسود فييییها الششعور ببالذننب لديّ  ٬،أننا أسسعى لتتححقييییق سسممعة ججييییدة لي في عييییون اآلخخرييیین

لكن البباححثثون  .اآلسسييییوييییةييییرتتببطان دائئمما ببالثثقافة " ححفظ مماء الوججه"و" الوججه" .ي ببالتتفوق وأششعر ببالذننب عنند ممخخالفتتهاداخخلييییة تتششعرنن

وكالهمما ييییوججه النناس ننححو ببححث دواخخلهم في  ٬،الصصييییننييییون ييییوضضححون أن الخخججلل والششعور ببالذننب ييییلقييییان الضضوء على ببعضضهمما الببعض

  .دييییر تتصصرفاتتهم والتتكييییف ممعهاالممواقف االججتتمماعييییة وييییححفزان النناس على تتق

أقلل وال ييییممكننهم التتأكييیید على  اً وممع ذلك٬، ييییممكن اسستتغاللل الششعور ببالذننب كأداة تتححكم اججتتمماعييییة ألن ممن ييییششعرون ببالذننب ييییالقون اسستتححقاق

ببعض األطفالل٬، وكذلك ببعض الممججمموعات تتتتعلم الششعور ببالذننب على وججودهم أو على وججود ببعض  .طلب ححقوقهم وصصالححييییاتتهم

 . للششعور ببالذننب اً ممدممر  اً بباثثولوججييییة وتتطببييییق اً هذه الححاالت تتممثثلل ظروف .ات في ممظاهرهمالصصف
 

دم آوهي تتصصدق ننوعا مما أن  .ببالذننبعلى األقلل عنند زييییارة ححواء وآدم ممرة أخخرى٬، ظلت ححواء تتححت الخخضضوع الججببان دون أن تتششعر 

وفي الححقييییقة٬، في السسييییاقات  .لدى كلل ممننهمما اً ممعييییارييیی اً ييییححدد ممعالججهمما ببوضضوح أن هنناك تتششوشش .ييییطلب ممننها أن تتكون أكثثر طوًعا

وممع ذلك٬، تتغييییر الزممن ولم ييییعد الخخضضوع  .الممعييییارييییة التتقلييییدييییة في الممسستتوييییات االججتتمماعييییة العالييییة٬، ييییتتوقع ممن الممرأة أن تتكون ممننصصاعة

لييییس  -تتننسسج ممسسافة أششمملل وأوسسع ييییححق إلييییف أن . ٬، على األقلل في السسييییاق الثثقافي الذي ييییتتأثثر ببححقوق اإلننسسانهاننفسس ييییممثثلل الفضضييییلة

وممن نناححييییة أخخرى٬، لم ييییعد آدم مملزمما  .ولكن ببتتححقييییق روح الثثببات والتتواضضع الججدييییر بباالححتترام -ببأن تتهاججم آدم ببعججرفة داخخلل عالقتتهمما 
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تتببرييییر ولم ييییعد ييییححتتاج إلى تتججننب ششعوره ببالخخججلل و  -ببالششعور ببالخخججلل والذننب ألننه لم ييییوفق في الححفاظ على وداعة زوججتته وخخضضوعها 

وييییممكن أن ييییششعر ببالخخججلل أو الذننب وييییعتتذر لزوججتته ألننه لم  .أننثثى قوييییةممن ججاننببه وييییححق له أن ييییششعر ببالفخخر ألننه ذكر ييییدعم  .عننفه

ممن أججلل الممسساواة في الكراممة ببروح ييییسسودها التتواضضع ييییؤدي إلى عالقة ججدييییدة نناضضججة ببييیین  تتببادلل االححتترام .ييییدرك هذا الممفهوم ممن قببلل

 . آدم وححواء
 

والششعور ببالذننب على أخخطاء وتتججاوزات سساببقة٬، إن كان  .تتج ممن هذا الججزء أن الششعور ببالذننب ييییممننع النناس ممن ارتتكاب الششرننسستتنن

في الواقع٬، مما ييییسساعد على قوة الخخججلل  .ممرتتكببها قد أقرها ببالفعلل٬، ييییممكن التتعوييییض عننها بباالعتتذار والتتسساممح مممما ييییححلل الصصراع ببقوة

ببإييییججاببييییة٬، إذا تتم  اوححلهمم الم ييییتتم اإلقرار ببهممذا إ .وقييییاسسها ببصصراححة وتتواضضع وتتقببلل اواججهتتهمموالذننب في الححلل هو الششججاعة على مم

وقد تتنندفع  .قد ييییصصطدم الصصراع ببدوره ممع الششعور ببالذننب .٬، قد تتسساعد ممششاعر الخخججلل والذننب على تتصصاعد صصراع ممدممراتتججننببهمم

" الذننب البباثثولوججي"عالوة على ذلك٬، الششعور ببارتتكاب  .اهمموالتتخخلص ممنن اممششاعر الذننب ننححو العننف إذا أعاقت الظروف اإلقرار ببهمم

 ٬،ألن إضضعافهم قد ييییححد ممن الححلولل الببنناءة طوييییلة األججلل .ممتتكرر تتججعلل الخخصصوم داخخلل صصراع أو ممنناقششة ييییششعرون ببالذننب ننححوٍ على 

األفضضلل الششعور ببالذننب  ممن. ألن الصصراع ييییعتتممد على التتزاممات ثثاببتتة ممن أطراف أقوييییاء ٬،الممنناقششات النناججححة أو الححلوللممن أو 

 . للتتخخلص ممننه إذا تتممثثلل داخخلل عدالة ننزييییهة ججدييییرة بباالححتترام

 
 األمملل وكييییف ييییؤثثر على الصصراع وييییتتأثثر ببه

 
ييییتتصصلل عمملل سسنندر ببننظرييییات التتفاؤلل والكفاءة الذاتتييییة والتتقدييییر الذاتتي والتتعامملل  .ننظرييییة األمملل) 2002(سسي رييییتتششارد سسنندر وضضع 

الصصححة الببدننييییة  يوممممارسسلل كلمما زاد٬، ييییتتصصلل بباسستتممرار ممع ننتتائئج أفضضلل لدى الدارسسييیین والرييییاضضييییييیین وييییقرر سسنندر أن األمم .الممعروفة

 . والعالج الننفسسي والعقلي

لم  الذييیین أن العدييیید ممن النناسإلى وييییششييییر سسنندر  ٬،ييییفتتقد الكثثييییر ممن النناس عاطفة التتأمملل. وممن الممثثييییر لالهتتممام أننه ييییممكن اكتتسساب األمملل

ييییوصصي سسنندر ببتتكوييیین أطر ثثقافييییة وممؤسسسسييییة تتوضضح  .سستتراتتييییججييییاتتهم الولييییدة للتتفكييییر الممممتتلئ بباألممللإلتتهم٬، تتححطممت ييییتتعلمموا ججييییًدا أثثنناء طفو 

السسعي ننححو األننششطة التتي تتؤدي إلى ببعدد ممممكن ممن األششخخاص  ألكببرعنند تتطببييییق القواننييیین لتتسسممح "اآلراء داخخلل ننظرييییة األمملل 

وببالتتالي   ).261  صصفححة(". ننححو اإلححبباط والتتصصرف ببعدواننييییة ضضد ببعضضهم الببعض كثثييییًرا اييییممييییلو كمما ييییججب على الممواطننييیین أال  ٬،أهدافهم
ييییؤدي األمملل الكببييییر إلى اسستتقرار اججتتمماعي أكببر داخخلل أسسرة صصاححب األمملل وصصدييییقه وييییزييیید اححتتممالل تتطور الممننظوممات االججتتمماعييییة 

 . األوسسع والصصححة العاممة والرفاهييییة

األمملل سستتراتتييییججييییة إ .على العكس٬، ييییممكن أن ييییكون ذلك وصصفة لفقدان األمملل .لواقعييییةال ييییخختتلط األمملل ممع التتوقعات الببسسييییطة أو غييییر ا

في ممواقف الصصراع٬، أثثنناء  .وٕاييییججاد ححلولل ممثثلى) أو ضضعفها(وقوة هذه الفرص ) أو ننقص الفرص(كببييییرة ممسستتممرة  اً تتضضممن فرصص

تتفكييییر عن  عن ححلم ييییقظة ممششوش أو اً نناتتجج اً وهمماألمملل لييییس  .الممنناقششة٬، قد ييییؤدي اننتتظار ننتتائئج ممتتوقعة ببدرججة كببييییرة إلى كارثثة ممهولة

 . للتتأقلم ممع الننججاحسستتراتتييییججييییة إولكننه  ٬،راغب
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فهو ييییتتسسببب  ألننها ييییججب أن تتعييییش له هو فقط؛ ييییححد آدم ممن وججود ممننظوممة اججتتمماعييییة تتدعم إييییف٬، .دعننا ننزور ححواء وآدم ممرة أخخرى 

ولييییس لها أي قييییممة ببدوننه وببدون  .ال ييییممكن ألي ششخخص آخخر غييییره أن ييییححببهاننه إأي ننوع ممن الثثقة لدييییها قائئًال  في إذاللها دائئمًما وتتححطييییم

 لعننفوممع ذلك؛ فهي ال تتتتسسببب إال في ا -٬، سستتؤدي إلى عالقة سسعييییدة فقط سستتراتتييییججييییة٬، إذا تتفاقممتكلل ممننهمما ييییؤممن أن هذه اإل .ححببه

ى آدم أن ببث األمملل في ححواء ييییسسببب خخسسارة ممثثلل غييییره٬، ييییر . عن األمملل اسستتراتتييییججييییاتتهممإ و  اصصييییاغة ممفاهييییممهمم اييییعييیید ممعالججهمم .والدمموع

الممعالج أييییضًضا ممسساعدة آدم على اسستتعادة الثثقة في قدرتته  ييییححاوللو  .وييییعييیید الممعالج إححييییاء ثثقة ححواء في ننفسسها وتتببدأ ححييییاتتها تتننتتعش .لهمما

كلل  .التتي ححققتتها ممؤخخًرا وييییسستتممتتع بباسستتعادة الححييییاة ببححمماس ببدًال ممن الخخوف ممن قوتتها ٬،على الححفاظ على قوة زوججتته بباعتتببارها ششرييییكتته

 .ننهااييییححددممننهمما ييییتتعلم اممتتالك آممالل أكببر ممن أججلل عالقتتهمما وييییعممالن ممن أججلل أهداف ممششتتركة ججدييییدة 

وننسستتننتتج هننا٬، أننننا ننححتتاج إلى اممتتالك األمملل وتتننممييییة ثثقافات األمملل وممؤسسسسات اممتتالك األمملل لدعممننا عنندمما ننسسعى إلى ححلل الصصراع 

ذا ننججححننا٬، إ .أهداف ببدييییلة أكثثر وطرق ممممكننة أكثثر وتتححمملل أكببر داخخلننا وممن أججلننا وداخخلل ممججتتممعاتتنناوهذا ييییعنني الوصصولل إلى  .الببنناء

ييییغفلون ن ييییالممتتششائئمموممن الممفارقات٬، أن  .ثثم تتأتتي العواطف اإلييییججاببييییة .سسييییننججذب النناس إلى ممننظوممات اججتتمماعييییة أوسسع تتفييیید كلل ششخخص

وببالتتالي ييییخخاطرون بباننزالق المموقف ننححو  ٬،لصصراع ببدًال ممن الححد ممننهوممن خخاللل ححزننهم ييیینندممججون في زييییادة ححمملل ا .عن هذه اآلراء

 ٬،إذا قييییلل لممرييییضضة سسرطان أننها في ححالة ممتتأخخرة .علييییننا تتعلم التتفاؤلل واألمملل الببنناء ألن هذا فقط سسييییغييییر األطر الممفييییدة. هاوييییة السسقوط

ببالننسسببة للعالم٬، ننححتتاج إلى أمملل ببنناء  .ائئممون ييییححييییطوننهاوقد تتمموت إذا كان الممتتشش .أممًال كببييییًرامملل ححتتقد تتببقى على قييیید الححييییاة إذا كاننت 

 . ننهاييییة العالم لييییسسا اولكننهمم م٬،أمماممه تتححدٍّ الطوارئ والفوضضى  ييییرى أن

 
 ببهن اوييییتتأثثر على الصصراع ن اييییؤثثر الثثقة والدفء وكييییف 

 
وصصييییات عنند قممع االخختتالفات والخخصص .الذي ييییكمملل ححركة العالم هو تتداخخلل االخختتالفات وتتفاعالتتها واخختتالفاتتها

 )أوكتتافييییو بباز( .التتقدم الححييییاة وييییججعلل المموت رغببة ممفضضلةف ضضعِ ييییُ وبباسستتئئصصالل ححضضارات ممخختتلفة٬، 

 
صصححييییح مما ييییححاولل إخخواننننا الببششر إخخببارننا ببه  ننححوٍ ن على طالمما أننننا ننعييییش في أججواء ثثقافييییة ممننعزلة وممننسسججممة٬، ييییممكننننا بباسستتممرار أن ننخخممّ 

ال " للثثقة"وممع ذلك٬، هذا التتعرييییف الوهممي  .لننضضممن ثثبباتتننا في ببييییئئتتننا" الثثقة"ة ممن وننننوي التتصصرف ببدرججة ممعييیینن .ببكلمماتتهم وتتصصرفاتتهم

 ".ثثقافات أخخرى"وأزواججننا ييییممثثلون  أببنناءنناإذا فكرننا للححظة٬، سسننعرف أن  .ييییفييییدننا

 ممن أننفسسهمن ييییواثثق علييییننا أن ننكون رححالة .ننطفو ببثثقة داخخلل الششك ببدًال ممن الممييییلل الفتتراض األممور الييییقييییننييییةأن ومما علييییننا تتعلممه هو 

  .ولكننهم ييییتتممتتعون ببالممروننة

 ): 2005(لييییروكس  كمما ييییقولل دييییفييیید رييییكي مماتتسسومموتتو وسسييییوننج هييییي ييییو وججييییفييییري الممدافعون٬،

إن هؤالء األششخخاص الذييیین ال ييییممكننهم التتححكم في عواطفهم ييییطببقون وييییوضضححون أسسالييییببهم الممححدودة اإلثثننييییة والننممطييییة المموججودة ممن قببلل في 

هذا الننمموذج الراكد لييییس له مموروث نناضضج ممححتتمملل  .وهؤالء األششخخاص لم ييییلتتححقوا ببالرححلة ٬،فهذا ننمموذج ال ييییعببر عن الننممو. التتعامملل ممع العالم

ألن رؤييییاهم الششامملة مموججودة فقط للدفاع عن إثثننييییاتتهم وننممطييییاتتهم المموججودة ممسسببًقا ولييییس للتتححدي " ببالممدافعييیین"ونندعو هؤالء  .في هذه العمملييییة

  .)18صصفححة ( .والننضضج
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٬، "التتأكد"وننننتتقلل إلى االسستتننتتاججات ألننننا ننححتتاج إلى ششركاءننا٬، عنندمما ال ننفهم  .ننتتعلم السسمماح ببوججود الششك والثثقة الغاممضضةأن ججب ييیی

علييییننا أن ننتتعلم  .ييییفييییداووضضع قاعدة لتتصصرفاتتننا ببببسساطة تتججاه هذه التتوقعات لن ) أو اإلرهاببييییون(أزواججننا " ييییرييیید"وتتخخممييیین مما  .سسننفششلل

سساتتوششي نناكاججاوا في (ممببتتكر ببالتتخخييییلل والتتطلع وألننننا ننححتتاج الفضضولل والصصببر  ننححوٍ  وء عنندمما ننسستتغلل اإلححبباط علىالببقاء في ححالة الهد

 ). 2005ييییوننييییو  25اتتصصالل ششخخصصي ممع ججاكولييیین واسسكوييییسسكس ببتتارييییخ 

وهذا ييییتتصصلل ببمما  .لييییب ببنناءةييییفتترض كييییف ييییتتقاببلل األفراد والثثقافات والممفاهييییم الثثقافييییة ببأسسا ننمموذجًجا ممزدوجًجاقدم ) 1987(مموننو ييییوششييییكاوا 

 .التتأرججح لألممام والخخلف ببييیین رأييییننا وآراء اآلخخرييیین التتي تتسسممح لننا ببإممكان فهم ببعضضننا الببعض الببنندولييییة٬،) 1997(ييییطلق علييییه ببييییتتر لييییفييیین 

ممننك  -ممزدوج التتأرججح ال .وببدوننه سسننننعزلل وننفقد التتكامملل االججتتمماعي ٬،هذا التتأرججح النناججح قد ييییؤدي إلى التتضضاممن والتتكامملل االججتتمماعي

االححتترام والدفء ييییممثثالن اللصصق الذي  .ييییججب أن ييییتتم ببدفء واححتترام ببييیین كلل أطراف الصصراع -وهكذا  يّ إلوممنني إلييییك ثثم ممننك  -إلي 

 . اببلل ننكتتسسببهمم: طببييییعة فييییننا لييییسسااالححتترام والدفء  .ييییججذب األفراد كلمما تتححركوا لألممام أو الخخلف

الكييییان الصصححييییح في  .ا ببذلل ججهود ببأسسالييییب تتححافظ على وججود التتأرججح الممزدوجوننسستتننتتج ممن هننا٬، أن ششن صصراع فعالل ييییتتطلب ممنن

كال الطرفييیین داخخلل عالقات صصراع ييییججب  .نييییمملتتصصقولييییسسا ممننعزلييیین  ا ممتتداخخلييیینلييییسس -الوححدة والتتأرججح ييییعتتممدان على ببعضضهمما الببعض 

أثثنناء العالج٬، فهم كلل ممننهمما  .وهي سسممححت له ببذلكآدم اححتتقر ححواء  .االببتتعاد واححتتقار اآلخخر أو السسمماح لآلخخر بباححتتقارك ييییتتججنّنبباأن 

ييییممكن وضضع إطار  القاننونني٬،أننه عنندمما ييییتتعلم كلل أطراف الصصراع اسستتغاللل االححتترام والدفء والثثقة الخخفييییة ببهدوء فضضًال عن اإلننصصاف 

آلخخر كان ييییححمملل ننواييییا وححاولل كلل ممننهمما أن ييییثثببت للممعالج أن ا ٬،في الببداييییة٬، تتححدثثت ححواء وآدم عن ببعضضهمما .للصصراع ببأسسلوب ححممييیید

 .فقدمما لننا ججاننببي التتأرججح الممزدوج .وححاولل كلل ممننهمما التتأثثييییر على ممششاعر اآلخخر وأفكاره .ثثم٬، ببدأ كلل ممننهمما االسستتمماع لآلخخر .ششرييییرة

 ٬،طئئةعلى أسساس إثثراء فهممه لآلخخر ببصصورة خخا اً اآلن عرفا أن صصراعهمما كان قائئمم .ممتتببادلل ننححوٍ وأخخييییًرا٬، اتتضضح أن كالهمما اسستتفادا على 

عالوة على ذلك أن صصراعهمما اسستتممر ألن  وييییعرفان .ممننهمما كان ييییتتأرججح في ججاننب واححد فقط ببعييییًدا عن التتأرججح الممزدوج كالً أن و 

وأخخييییًرا أدركا أننهمما كان ييییعاننييییان ممن درججة كببييییرة ممن التتششوش  .في الدفاع عن الننفس وححلل الصصراع لم تتكن ممكتتمملة اسستتراتتييییججييییاتتهممإ

وتتأرججححا  ٬،ممصصادفة٬، تتخخببط كلل ممننهمما ممعا داخخلل أطر الججدارة الممعييییارييییة العالييییة في ممقاببلل الممسساواة في الكراممةوعلى سسببييییلل ال .الممعييییاري

الييییوم٬، لم تتعد ححواء وآدم ييییرغببان في الممششاركة في  .ببضضعف ببييیین الننمماذج العاطفييییة الممتتنناقضضة التتي تتتتصصلل ببهذه العمموممييییات الممعييییارييییة

ممن  ييییاً ممتتسساو  اً ممننهمما ييییسستتححق قدر  كالً التتعامملل ممع ببعضضهمما الببعض على أن  نا ييییححاوالولكننهمم" الخخاضضع"و" الممتتححكم"تترتتييییب الكييییان 

 . الكراممة
 

أييییضًضا الصصراعات الممججتتممعييییة والصصراعات العالممييییة التتي ييییممكن وضضع ممفاهييییم ييییششمملل لم ييییقتتصصر األممر على صصراع آدم وححواء فقط٬، ببلل 

 عرضتتقدييییم و  ممنهتتلر سستتراتتييییججييییة إأن بببباعتتذارها للعالم وٕاقرارها دولييییًا  اً مماححتترااكتتسسببت ألمماننييییا أّن  ٬،أقّلهالييییس  .عننها ببأسسالييییب مممماثثلة

  .ييییةكارثث تكاننممع الفوضضى  ةصصّور لرد على اإلهاننة الممتتوا" ننقذالمم"ننفسسه على أننه 

 

 كييییف تتتتدخخلل في الصصراع وتتتتححكم في العواطف
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ننعم٬، ننضضع ححًدا لهذا األسسلوب الوححششي الهممججي الممننافي تتممامًما للواقع  .لببدء كلل ححرب فضضًال عن إننهاء الححرب٬، ننرييیید أن ننضضع ححًدا

 .)وييییننسستتون تتششرششلل( .الممسستتخخدم في تتسسوييییة الخخالفات ببييیین الححكوممات
 

إلييییننور (ممتتى سسييییننضضج الوعي لدييییننا ببدرججة كببييییرة ممن اإلححسساس تتصصلل إلى أن ننعمملل على ممننع ببؤس الببششرييییة ببدًال ممن الثثأر للببششرييییة؟ 

 .)فلتز رو 
 

العقلي قصصييییر األججلل لدييییننا ييییسسفر عن ننتتائئج عكسسييییة عنندمما ننححاولل تتححقييییق أهداف كببييییرة وطوييییلة " التتصصرف"فييییمما ممضضى٬، تتنناقششننا أن 

 .في ححالة الممششكالت الممعقدة طوييییلة األممد٬، ننححتتاج إلى اسستتغاللل الدوائئر الرئئييییسسييییة الممننتتظممة في تتكوييییننات العقلل العالييییة لدييییننا .األججلل

وننححتتاج التتواصصلل ممع ممششاعر أعممق وأفكار أغننى  .وببذلك ييییممكننننا تتقييییييییممها ببأسسلوب ننقدي ٬،التتفكييییر لدييییننا وننححتتاج أن ننببطئ عمملييییات

علييییننا أن ننتتفاعلل داخخلل عمملييییات الالوعي التتلقائئييییة المموزعة ببالتتوازي على  .وعوامملل أقوى خخارج الننمماذج التتي تتسسييییطر علييییننا عقلييیًیا وححسسييیًیا

تتطلق العواطف القوييییة عنند إثثارتتها ممثثلل القلق " أزرار اسستتفزاز" أن ننعرف أن كلل فرد له  وممن الححكممة .ننححو واسسع والتتي تتممدننا بباإلببداع

وممن الممفييیید أن ننعرف أزرار االسستتفزاز لدى اآلخخرييیین لننتتججننب الضضغط  .أو الغضضب أو الهييییاج أو الخخوف أو اإلححبباط أو االننسسححاب

في ممثثلل هذه علننا عنند الضضغط علييییها٬، وببالتتالي ييییممكننننا التتححكم وممن الضضروري أن ننعرف أزرار االسستتفزاز لدييییننا وكييییف ييییكون رد ف ٬،علييییهم

 . في ردود أفعالنناالححالة 

وتتصصور الممخ الججدييیید ييییتتخخييییلل مما ييییثثببت على ). ييییتتولى الممخ القدييییم األممر" (فقدت عقلك"لننفتترض أننك تتششاججرت للتتو و كييییف ننتتبباطأ وننهدأ؟

غييییر الببنناءة ببدرججة كببييییرة على عكس االفتتراض الغرببي السسائئد ببأن  ييییدعي الببوذييییون أننه ييییممكن تتقلييییلل العواطف .فعالييییة تتقننييییات التتفكر

 . الببرممججة الببييییولوججييییة للعواطف ثثاببتتة

التتببت أننه ممن الممممكن والممسستتححسسن التتغلب على العواطف ببلل والتتخخلص ممننها ممثثلل الغضضب أو العدواننييییة ححييییث ييییرى فالسسفة  ييییعتتقد ببوذييییو

ببممعننى الصصفاء الكامملل والوفاء ( السسعادةوفكرة  تتننببييییه الذهنالممفاهييییم الببوذييییة ممثثلل  وتتتتصصلل ".طببييییعييییة وغييییر قاببلة للتتغييییييییر" الغرب أننها 

 ).الذي ييییننششأ ممن عقلل سسلييییم ممتتممييییز
 

وببصصفة أعم٬،  .في إطار العالج ببالممعننى ييییمماثثلل ذلكعن ممراقببة الذات  ممفهوم فييییكتتور فراننك .وننججد ممنناهج مممماثثلة في ممججاالت ممتتعددة

أسسلوب ممنناقششة األششخخاص وٕاثثببات وججودهم في لقاءاتتهم وججًها لوججه وييییرسسخخون " ي في الذاتبباححث إثثننوججراف"وصصف إرفييیین ججوفممان٬، 

ممن تتقننييییات  -" الهدوء"إذا ننظرننا ممججدًدا إلى ممعالج ححواء وآدم ننججد أننه ييییقدم تتغطييییة ششامملة لممنناهج . ييییقدرون داخخلها ممعننى لقاءاتتهم اً أطر 

 . ث األهداف التتافهةاالسستترخخاء إلى رححالت األححالم أو اسستتييییعاب قصصر الححييییاة وعبب
 

علييییك أن تتتتصصلل ببصصورة إييییججاببييییة  .اآلن٬، اسستتعد للخخطوة التتالييییة .لننفتترض أننك تتبباطأت ووضضعت ممسسافة بباسستتخخدام الممننهج الذي ييیینناسسببك

إذا كننا ال ننسستتطييییع " .ألي تتأثثر اتتصصالي" الححراس األمماممييییون"ببعواطفك السسلببييییة ممثثلل الغضضب والخخوف واالكتتئئاب وتتتتححكم فييییها ألننهم 

مماتتسسومموتتو وييییوو ولييییروكس  ... "عواطفننا السسلببييییة الممتتعذر اججتتنناببها٬، ييییسستتححييییلل أن ننننتتقلل إلى التتفكييییر الننقي عالي التترتتييییب تتفححص 

أي  ٬،صصر األرببعة األسساسسييییة في الننضضج الششخخصصي هي أسساس التتعامملل النناججح ممع الصصراعاييییششرح هؤالء أن العنن). ٬9، صصفححة 2005(

للتتكييییف  الممححرك الننفسسيهذه العمملييییات الننفسسييییة هي ). FL(والممروننة ) OP(واالننفتتاح ) CT(والتتفكييییر الننقدي ) ER(تتننظييییم العواطف 

 . والتتوافق
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التتممتتع ببدرججة عالييییة ممن عاطفة األمملل ييییعنني  .نناقششننا األمملل سساببًقا .تترتتييییب العواطف السسلببييییة علىتتتتوفر ممججمموعة ممن األدوات لتتسساعد 

الححزن على أي  ".ننصصف الكوب المممملوء"سستتراتتييییججييییات ممثثًال ممننهج ممن هذه اإل .لمسستتراتتييییججييییات ممححددة ججًدا لالقتتراب ممن العاإاالننششغالل بب

٬، كخخطوة تتححدٍّ والححزن ييییصصعب األممر على إدراك أن مما هو ممفقود ييییممثثلل  .أو مما لم ييییكتتمملل ححتتى اآلن ييییسستتننزف الطاقة" ممفقود"ششيء 

وآدم االببتتعاد عن التتعثثر في األلم وممأل كان ييییججب على ححواء  .ثثاننييییة٬، ييییججب االقتتراب ممننه ببححمماس وتتححفييییز وششججاعة وججهد ممتتواصصلل

 . اتتخخييییلل إثثارة خخببرة الننضضج المموججودة أمماممهمم اوعلييییهمم -ببننسسييییان سسوء الححظ  اححييییاتتهمم

هذا . ببششيءفييیید تتلن " ممببتتسسمًما اببقَ "وفرضضييییة . أن الممششاعر السسلببييییة تتممثثلل ممعا سسوء التتكييییف وأننه ييییججب تتججننببها ولكن ال ييییممكننننا أن ننسستتننتتج

غالبًبا مما  .وكذلك ححاالت التتعلم الفعالة ئالطوار ييییممكن أن تتكون للعواطف السسلببييییة وظييییفة في ححاالت  .خختتصصارطلب ببتتججننب اإلطالة واال

العواطف اإلييییججاببييییة الكثثييییرة  .ييییتتطلب ححلل الصصراع النناججح درججة مما ممن تتغييییر ممفاهييییم ييییممكن اسستتخخدام العواطف السسلببييییة كوسسييییلة لتتححقييییقه

عالوة على ذلك٬، ببدًال ممن  .اسسات عالقة واضضححة ببييیین الششعور اإلييییججاببي وتتغييییر الممفاهييییملم تتسستتننتتج الدر  .ييییممكن أن تتعييییق التتعلم الفعالل

 . قد ييییؤدي إلييییه" التتججاهلل الممببهج"تتججننب الصصراع 

 .اآلن٬، تتسستتطييییع أن تتصصعد إلى العواطف اإلييییججاببييییة الببنناءة .لننفتترض أننك تتممكننت ممن تتهدئئة عواطفك السسلببييییة وصصوًال إلى ممسستتوييییات ببنناءة

ننمموذج التتوسسييییع وييییقدممان ممننظوًرا ننظرييیًیا ججدييییًدا ييییسسمموننه  .اإلييییججاببييییة العواطفييییدرسسان ) 1998(وروببرت لييییفييییسسون  ببرببرا فرييییدرييییكسسون

أي أن هذه العواطف ييییججب أن تتضضممن وججود  ٬،العواطف الممعاصصرة الننمموذج ييییتتسساءلل عن االفتتراضضات الممششتتركة لننظرييییة اهذ .والببنناء

مما تتهدده . لححركة٬، ييییببدو أن العواطف اإلييییججاببييییة تتسسهلل تتغييییرات في ننششاط اإلدراكفضضًال عن ا .ممييییولل تتفاعلييییة وتتؤدي إلى ححركة ججسسدييییة

وكمما رأييییننا تتششييییر ننمماذج العواطف السسلببييییة التتي تتوججهها ردود األفعالل أن العواطف  .العواطف السسلببييییة٬، تتنناسسببه العواطف اإلييییججاببييییة

ننطببق على الممواقف التتي تتهدد الححييییاة وتتتتطلب رد فعلل ممخخزون ذاكرة الششخخص عنند التتفكييییر في رد الفعلل٬، وهذا تتأثثييییر ييیی تتضضعفالسسلببييییة 

 الممششاعر والعواطف .ممخخزون ذاكرة الششخخص للتتفكييییر في رد الفعلل على تتوسسييییععلى العكس٬، تتعمملل العواطف اإلييییججاببييییة  .سسرييییع

ييییة التتي تتزييیید ممن والعواطف السسلبب على عكس الممششاعر ٬،)RH(الننصصف األييییممن (سستتراتتييییججييییات العقلييییة الححدسسييییة الكلييییة اإلييییججاببييییة تتعزز اإل

واتتضضح أن التتعامملل والممروننة ييییرتتببطان ممع العواطف اإلييییججاببييییة وححتتى  ٬،))LH(الننصصف األييییسسر (سستتراتتييییججييییات عقلييییة تتححلييییلييییة ممتتسسلسسلة إ

في ممثثالل ححواء وآدم٬، التتممثثييییلل الججسسممانني الممسسببب للذعر المممملوء بباأللم ييییججب أن ييییقدم  .الضضغط الممتتكرر ممثثلل تتوفييییر الرعاييییة والثثكللححت تت

 . اننعكاس هادئ وححلل ثثاببت في ججو ييییسسوده األمملل والششججاعة ممن أججلل طرييییقة

 .وببننييییت العواطف اإلييییججاببييییة ٬،واتتضضح أننها لدييییك ولكننها ال تتسسييییطر علييییك ٬،السسلببييییة لننفتترض أننك هدأت اآلن وححددت درججة العواطف

اضضججييیین والخخضضوع لححظة الغضضب الششعور ببالذننب وكييییف ييییؤثثر على الصصراع وييییتتأثثر ببه نناقششننا ممن قببلل فوائئد الححب الممتتببادلل ببييیین النن

 .كثثييییرة أخخرى ييییممكن تتوظييییفهاراء آتتوججد  .وفي ححلل ببنناء ييییتتسسم ببالتتواضضع واألمملل وثثقة الرححالة والدفء الذي ننححتتاججه لييییصصلل ببييییننننا ججممييییًعا

) 1999(الصصادر عام " Crude Law of Social Relations"في ممؤلفه  .ممثثلل فوائئد التتعاون التتي ييییججب ممعرفتتها على ننطاق واسسع

وهو اسستتعداد للممسساعدة  ٬،التتعاون ييییححفز وييییسستتثثار ممن خخاللل التتششاببه المملححوظ ببييیین الممعتتقدات والممواقف"تتش أن ييییلل ممورتتون دو ييییقو 

وهو تتوججه ننححو تتعزييییز  ٬،وال ييییركز على الفوائئد الممتتعارضضة ٬،واالننفتتاح في ممواقف االتتصصالل والثثقة والممودة واإلححسساس ببالفوائئد الممششتتركة

الممننافسسة السسلببييییة تتثثييییر وتتسستتثثار بباإلكراه والتتهدييیید  ٬،على الننقييییض). 56–45 الصصفححات" (القوى وهكذاقوة ممششتتركة ببدًال ممن تتفاوت 
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 . والخخداع والششك واالننححييییاز للممصصالح الذاتتييییة واالتتصصالل الضضعييییف وييییححاولل تتعزييییز درججات القوى الممتتفاوتتة ببييیین الششخخص وغييییره
 

ييییرى أن االخختتالف فرصصة للعلم  على ممسستتوى العالمالممتتصصلل . عالمميإلى فن اتتصصالل  ييییححتتاج) 2005(الرححالة الذي ييییذكره ببارننت ببييییرس 

هي ممعضضلة تتدعو إلى االكتتششاف األوسسع إلييییججاد ححلولل ممببتتكرة ببدًال ممن  -ولييییس الكوارث  -االخختتالفات  .وتتكوييیین ححقائئق ججدييییدة

 . والقدرة على االنندمماج في أداء مماهر) ج(وقدرة على التتممييییييییز المملححوظ ) ب(ننححو مما ننفعله " ممييیْیًال كببييییراً  ) "أ(تتعنني  كلممة فن .الكوارث

٬، تتوججه ننححو تتطوييییر أششكالل ججدييییدة ممن التتواصصلل الذي "ممييییلل كببييییر"إًذا٬، مما الذي ننححتتاججه لعالم ييییششتترك في الصصراع على ننحٍحو ببنناء هو 

درة على تتغييییييییر ييییسستتلزم وججود تتوازن ححرييییص ومماهر ببييیین مما نناقششنناه ممن قببلل٬، أي القدرة على تتوسسييییع العواطف اإلييییججاببييییة وببننائئها٬، والق

 . الممفاهييییم عن العواطف السسلببييییة
 

وهو  اً ال ييییكون ثثاببتتالذكاء  .ولتتححقييییق فن اتتصصالل ببارع٬، ييییلزم التتخخلي عنند اإلييییممان ببببعض الممعتتقدات غييییر الممسساعدة عنند الذكاء والتتعلم

وييییرغببون في إرضضاء  األننا٬، أداء تتوججهه األششخخاص الذييیین ييییعتتقدون أن الذكاء تتطور ثثاببت ).اإلضضافييییة ننظرييییة الذكاء(قاببلل للتتششكييییلل 

ييییعرضضون اآلخخرييیین للخخطر ممثثلل أوقات ححججب " مملممعي واججهات"تتوقعات اآلخخرييیین وتتججننب األخخطاء والظهور ببممظهر األذكييییاء ييییعدون 

ييییرغببون ممن ججهة أخخرى في ممعرفة أششييییاء ججدييییدة ححتتى إذا أصصاببهم  أهداف تتححكم ممعرفييییة تتوججهها الممهاموممن لدييییهم . األخخطاء الخخطييییرة

 .للتتححكم ييییكوننون أكثثر ننججاححا اً ييییوضضح الببححث أن األششخخاص الذييیین ييییممتتلكون أهداف .خخطاء أو لم ييییظهروا ببممظهر األذكييییاءتتششوش أو أ

عششر في  الثثاننياننظر الفصصلل ا( .ننتتعلم ججممييییعا ممن أخخطائئننا: ييییضضاف إلى ذلك أن الصصراع ييییسستتفييیید ممن تتنناوله ببالتتححكم في تتوججهه الممهام

 ).هذا الكتتاب
 

 .ممثثلل التتقرب ممن اهللا وتتقدييییر الرححممة أو اإلييییممان في اإلننسساننييییة الممششتتركة "للقوة واإلييییممانعامملل ثثالث ب "ييییسسممى  ييییممكننننا أن ننعتتممد على مما

وتترقب الرححممة ييییسساعدننا على اإلقرار ببششعورننا بباإلننسساننييییة الممششتتركة والرججوع إلييییها  .ببتترقب الرححممة تتوصصي) 2003(كاييییث فييیین ججاراتتن 

الممفاهييییم ممثثلل تتكوييیین الششخخصصييییة والكراممة والححقوق والششخخصصييییة والتتضضاد والتتكامملل والخخججلل . والتتوقف عن ننزع السسممة الببششرييییة عن الغييییر

 .إذا اننتتهكننا كراممتتننان ييیین صصالححييییممواطننال ييییممكن أن ننكون  .اححتترام الذاتييییججب علييییننا  .والتتواضضع والقممع والتتممكييیین تتتتداخخلل في هذا السسييییاق

ببقوة تتتتممتتع االعتتذارات  .هرييییة لدى الببششر هو تتقدييییم االعتتذارات وقببولهاممن أهم التتفاعالت الججو : "ييییؤكد) 2004(أخخييییًرا٬، آرون الزار 

ببالننسسببة لألطراف  .التتخخلص ممن اإلهاننات واألححقاد وتتزييییلل الرغببة في االننتتقام وتتؤدي إلى التتسساممح ممن ججاننب األطراف الممسساء إلييییها

ششعور ببالذننب وخخججلل ببإصصرار وتتمماسسك ييییصصعب  الممسسييییئئة٬، ييییممكننها التتخخلص ممن الخخوف ممن االننتتقام وتتببتتعد عمما ييییسسييییطر على العقلل ممن

  ).1 صصفححة " (وننتتييییججة االعتتذار الممثثالييییة هي التتصصالح وٕاعادة العالقات الممننقطعة .تتججاهله
 

 ٬،"للتتبباطؤ والهدوء"وعنند التتعرض للضضغط ننججد طرييییقة " أزرار اسستتفزازننا"ننسستتننتتج ممن هذا الججزء أننه ممن الضضروري أن ننعرف مما هي 

ممن الممهم  .العواطف اإلييییججاببييییة ببدلل ممنناخ العواطف السسلببييییة لتتسسوييییة الصصراع خممننار والتتصصرف ببطرييییقة تتصصلل إلى وببالتتالي ييییممكننننا التتفكييیی

 يهوخخاصصة ألن القدرة على التتواصصلل الببنناء وتتوججييییه وٕادارة الممششاعر السسلببييییة  ٬،أن نندرك أن الممششاعر السسلببييییة ييییججب أن تتدار ببححذر

مما التتأمملل . اعر السسلببييییة القوييییة واسستتخخدام طاقتتها لتتعزييییز الممششاعر اإلييییججاببييییة الببنناءةييییفضضلل كببح الممشش. لفعالييییة االتتصصالل" ححارس الببواببة"

وفييییمما ييییتتعلق ببالخخصصوم٬، فإننه ممن الممسستتححسسن عدم الضضغط على  ٬،"التتبباطؤ والهدوء"إال طرييییقة واححدة ممن ببييیین طرق أخخرى ممن أججلل 

 ".ببفن االتتصصالل العالممي"رعاييییة وتتعاون تتتتممييییز تتننممييییة عالقة اححتترام ممششتترك و  لدى اآلخخرييیین ولكن ننححاولل" أزرار االسستتفزاز"
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ولييییس  ٬،علممت ححواء وآدم تتدرييییججييییا أن هنناك تتعرييییفات أخخرى للححب والسسعادة ححولهمما .في أممرهمما للننظرلننقم ببزييییارة ححواء وآدم ممرة أخخرى 

 ٬،ييییف وححده ييییححتتاججهوصصدق آدم في ببادئ األممر أن الششرييییك الضضع .السسييییطرة/ فقط الححب الممعروف ببأننه اعتتمماد ممتتببادلل على الخخضضوع

اآلن وقد علمما أن الححب ييییممكن أن . وححاولت ححواء قدر الممسستتطاع أن تتتتأقلم ممع ذلك .ولذلك كان ييییححافظ على أن تتببقى ححواء ضضعييییفة

وهي تتششببه إججادة لغة . وححواء إننها عمملييییة ممعرفة طوييییلة آلدم  .الببعض ييییزداد ببييیین ششرييییكييیین قوييییييیین وممتتممتتعييیین ببالثثقة ييییممكننهمما دعم ببعضضهمما

. وممع ذلك ال ييییسستتسسلممان أببًدا ٬،"ييییعودان"وببييیین كلل وقت وآخخر ". مما ال ييییفييیید"و" مما ييییفييیید"عن  افرضضييییاتتهممكلل إعادة صصييییاغة  .ججدييییدةأججننببييییة 

 .وممع ذلك ال ييییسستتسسلممان أببًدا
 

 خخاتتممة
 

د الببييییئئي الممششكالت الممعروفة ممؤخخًرا على الصصعييیی .هذا الفصصلل ييییخختتتتم ببتتوضضييییح التتححدييییات التتي ننواججهها في الممرححلة الزممننييییة الححالييییة

 .الصصراع والعاطفة همما أسساس الممششكالت والححلولل هلل ببننو الببششر ممسستتعدون؟ .واالججتتمماعي العالممي تتتتطلب التتعاون الدولي لححلها

ييییششعر ببهذه العواطف وييییتتفاعلل  .قلييییلل ممن الدببلومماسسييییييییندد عالعواطف االججتتمماعييییة على الممسستتوى الدولي لم تتعد تتححدد وتتتتصصلل ممن خخاللل 

اإلرهاب الدولي  .قةو ببأسسالييییب غييییر ممسسبب" العالم الذي أصصببح قرييییة صصغييییرة"خخاص وتتصصببح مملححوظة في صصراعات ممعها ممالييییييیین ممن األشش

 . وعلم الننفس ييییرتتببط ببالححصصولل على أهممييییة ججوهرييییة في ممججالل العلم السسييییاسسي ٬،هو أححد الممصصببات؛ فهو أممر وححششي
  

ييییححتتاج هذا  .ألفراد ييییزييیید ممن القلق وخخطر عدم التتفاهمببييیین ا) العولممة(وظهور  .لعولممة وثثورة ححقوق اإلننسساناتتظهر ممششكلتتان همما 

الخخروج ممن الججمماعات / الفصصلل التتقلييییدي ببييیین دخخولل الججمماعات .التتعامملل ممعه ببأسسالييییب تتححممي التتعاون وتتتتججننب االننقسسامماتإلى الخخطر 

ببالتتزاممن  . ييییصصييییر ببنناءالفخخر ببدخخولل الججمماعات٬، إذا كان قائئمما على االسستتخخفاف ببالخخروج ممننها٬، ال .ييییسسببب الضضرر أكثثر ممن ذي قببلل

أو (هذه الثثورة  .ثثورة ححقوق اإلننسسان الممسستتممرة: ممع تتججممع األفراد تتثثييییر ظاهر اججتتمماعييییة أخخرى غييییر ممسسببوقة تتسساؤالت عن أعراف قدييییممة

ورة ححقوق ممششاعر الذلل تتوقد فتتييییلل ثث .ببقدر السسييییاسسة الدولييییةننا ئئورؤسساتتؤثثر على عالقتتننا ببأببننائئننا وأزواججننا ) التتححولل أو الححركة أو التتييییار

 .في السساببق تتححولل التتححقييییر الممششروع إلى ذلل غييییر ممششروع .ممثثلل الممننزلل ٬،والثثورة تتوقد فتتييییلل ممششاعر الذلل على السساححة الدولييییة ٬،اإلننسسان

والظروف ممثثلل الفقر أو عدم الممسساواة أو الصصراع على الممصصالح ييییممكن التتعامملل  .وممششاعر الذلل تتتتداخخلل ممع تتفسسييییرات أخخرى للعننف

وعنندمما تتوضضح  .التتممكييیین ممن ببنناء الببييییئئات ببصصورة ممششتتركة وييییممكن الممششاركة في المموارد الننادرة: ممن خخاللل التتعاونممعها ببصصورة ببنناءة 

خخفق التتعاون األححولل٬، ييییُ ححسسن أببنناء٬، في  ننححوٍ إذا لم ييییتتم التتغلب على ممششاعر الذلل على . ممششاعر الذلل أن الخخالفات تتننششأ والثثقة تتننعدم

 . لل ييییسسود العننفاوفي أسسوء األححو 

ييییعتتقد الكثثييییرون أننه ال ييییممكن التتعلم ممن ننضضج ممانندييییال  .ا ييییححدث عنندمما ييییببقى اإلننسسان غييییر ممدرك لححقييییقة غييییر ممهييییأ لها عاطفييیًیاكلل هذ

ننححتتاج أن ننتتعلم٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، أننننا لم  .ولكن ال ييییزالل علييییننا أن ننححاولل. قد ييییكون ذلك صصححييییح ججزئئييیًیا .وأننه ذو مموهببة غييییر عادييییة

ببدًال ممن  .في الممننزلل أو خخارججه -إلى السسالم والعدلل والححب  انالخخضضوع سسوف ييییؤدييیی/ا في أن السسييییطرةننعد ننسستتطييییع اسستتكممالل أمملنن

ييییججب أن  .تتححقييییق السسالم والتتعاون٬، تتثثييییر ثثقافة الخخصصوممة ببأسسالييییب تتواصصلل قتتالييییة ننظام تتججننب الممواججهة والهروب وتتزييیید ممن الصصراعات

خخداع الممتتنناقضضات٬، ببلل  الاآلخخرييیین وممششاعرهم ثثم ننعود إلى وججهة ننظرننا وببننتتعلم الـتتأرججح للخخلف واألممام ححييییث نندخخلل في وججهات ننظر 
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 .ييییججب أن ننتتعلم الححفاظ على هدوئئننا عنند اللججوء إلى اإلححبباط ببطرييییقة ممببتتكرة ممع التتخخييییلل والتتطلع .بباسستتخخداممها ببششججاعة وصصورة ببنناءة

ححتتاج أن ننتتعلم اللججوء إلى االححتترام والدفء لببنناء ونن .اآلخخرييیین سسممات الفضضولل والششججاعة والصصببرفي ألننننا ننححتتاج أن ننزرع في أننفسسننا و 

 . عالقات ذات ججدوى ببدًال ممن األقننعة الممؤقتتة في الممننزلل والعالم

ولكننننا  ٬،ششاق تتححدٍّ هذا  .ييییججب أن ننتتعلم زرع العواطف اإلييییججاببييییة وخخاصصة في ممواقف الصصراع ألننها تتصصقلل قدرتتننا على ححلل الممششكالت

ييییججب أن  .ممام ببعواطفننا السسلببييییة أوًال وممعرفة أننها هي ححرس لبباب قدراتتننا األكثثر عممًقا وٕاييییججاببييییةننسستتطييییع تتححقييییقه إذا تتدرببننا على االهتت

 .وٕان كاننت ممكروهة -ممع العلم أن العاطفة السسلببييییة ممكون ضضروري ببتتغييییر الممفاهييییم  ٬،ننتتعلم السسمماح ببوججود ببعض الممششاعر السسلببييییة

وننححتتاج أن ننتتعلم كييییف ننثثييییر الممششاعر  ٬،"التتججاهلل الممببهج"ى إلى ممسستتوى وال ننرييیید أن ننتتدنن - "التتفكييییر اإلييییججاببي"ييییممكن الممببالغة في 

 . أواممرها علييییننا اإلييییججاببييییة الثثاببتتة وننتتخخذ ممن العواطف السسلببييییة مما هو ببنناء فقط دون السسمماح لها أن تتمملي
  

ذا الفصصلل ييییعد دلييییًال ه .ممن خخاللل تتممكييیین ممششتترك وححلل الممششكالت ببالتتعاون" ششن صصراع إييییججاببي"ننححتتاج في التتححلييییلل األخخييییر أن ننتتعلم 

ممن ببعض الخخببراء الذييیین  اً هذا لييییس طلبب .ننححتتاج أن ننغييییر تتفكييییرننا ججوهرييیًیا إذا أردننا ممننع الصصراع وححله في الممننزلل والعالم .إرششادييیًیا

" تتببادلل الخخببرات"أقصصر دلييییلل . ييییججب أن ننصصييییغ ممممارسسات وممؤسسسسات ججدييییدة على الممسستتوى الممححلي والدولي .ييییججممعون تتقننييییات ذكييییة

تتننظييییم الممششاعر السسلببييییة في األسسفلل ببدرججة تتببعد ببممسسافة كافييییة  .ننفسسك واآلخخرييیینء دِّ ه: ي العواطف أثثنناء الصصراع ييییكون كمما ييییليللتتححكم ف

وتتننظييییم الممششاعر اإلييییججاببييییة في األعلى بباسستتثثارة رؤييییة  ".التتججاهلل الممببهج"عن تتججننب الرؤييییة الضضييییقة٬، ولكن ال تتكون ببعييییدة ججًدا؛ فننتتججننب 

؟ الححث على تتوججييییه تتعلييییم اإلننسساننييییة عمملييییة التتوججه ؤنناأببننا فييییه والتتسساؤلل عن ننوع العالم الذي ننرغب أن ييییعييییش -إييییججاببييییة طوييییلة األججلل 

وححتتى عنندمما تتكون  ٬،صصييییاغة ننمماذج ججدييییدة ونناضضججة تتتتممتتع ببروح عواطف ممانندييییال التتي تترتتببط ببننا أثثنناء التتعاون ممًعا .ننححو التتعلم

أفييییششاي ممارججالييییتتا إلى  ييییتتممتتع ببروح مما دعا إلييییه عالم قروي ممهذبالعالم٬، تتعزييییز  على ممسستتوى .اً الظروف صصعببة وييییكون اإلذاللل ممؤلمم

الممممارسسات والممؤسسسسات الثثقافييییة الممهننييییة على ممسستتوى العالم  .الذي ييییضضم ممؤسسسسات ممهذببة ال تتححمملل عواطف إذاللل "الممججتتممع الممهذب"

الن ححقوق اإلننسسان الذي ييییننص أن كلل إننسسان ولد في إع 1ممن أججلل اإلششراف على كوكببننا كممهممة ممششتتركة قائئممة على أسساس الممادة 

 . ممن الكراممة وهو ييییممتتلك قدر ممتتسساوٍ 
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 عششر ححاديال الفصصلل

  

 الننزاع فّض  خخدممة في الذاتتي التتننظييییم
 

 ممييییششلل والتتر

 دييییسسمِمت. لل آرون

 كروس إييییثثان

 
  
  

 وييیُیننششئئوننها٬، ييییواججهوننها التتي والممغرييییات التعضضِ الممُ  ممع صصراعهم ضضممن ٬،ببرأس رأسًسا فييییها النناُس  ييییتتقاتتللُ  التتي تتلك ٬،ممن أكثثر الننزاعات إححبباًطا
 في الداخخلييیّیة الححروب هذه ننخختتببرُ . األببد إلى الججنّنة وخخسسرَ  ححّواء إلغواءِ  آدمُ  خخضضع ممننذ -الزممننيّ  رتتييییبالتت ببححسسب- الححالل كاننت كمما تتممامًما
 ييییخختتننق عنندمما أو الصصييییننييیّیة٬، الممعجّجننات ممواججهة في الححلوى٬، تتنناولل ببعدم قرارننا إلى التتوصّصلل وببعد ممثثًال٬، أننفسسننا٬، ننججدُ  عنندمما الييییوممييیّیة٬، ححييییاتتننا
 النناس أنّ إلى  ننظًرا الححضضور٬، دائئممة الننزاعات هذه ممثثلل عتتببرتتُ . التتالي السسييییججار ييیُیششعلل لئئالّ  ننفسَسه ييییححاربُ  تتراهُ  الرئئة٬، بباننتتفاخ األفييییون مُمدممن

 ننظًرا أو ٬،)األدوييییة التتدرييییب٬، ببراممج الغذائئييیّیة٬، ببالححممييییة التتممسّسك( صصححييیّیة حِحممييییة اعتتمماد أو الممننالل٬، صصعب هدف تتححقييییق وراء السسعي ييییححاولون
 الننزاع ييییصصببح عنندمما الممطلوب٬، الممسسار على للببقاء الروتتييیین أو العادة ممن أكثثر تتتتطّلب ججهودٌ  – وطييییدة ةعالق على ييییححافظون همأننّ إلى 

     .علييییه تتننطوي الذي واإلححبباط الججهود صصعوببة ممعه وتتتتصصاعد ححتتممييییا٬،

 فهمَ  ييییججعلل مما أنّ  ممفتترضضييیین ذلك ننفعلل. الداخخلييیّیة الممعارك هذه ييیُیخخاطب الذي الننفس ِعلم ممن الرئئييییسسييیّیة الننتتائئج ببببعض الفصصلل٬، هذا في ننفّكُر٬،
 كللّ  على اإلننسساننييیّیة٬، الححالة تُتممييیّیز التتي للننزاع الممخختتلفة بباألننواع كذلك ييییتتعّلق ببنّناء٬، تتفاوض إججراء ححييییث ممن ٬،أسسهللَ  الننفس داخخلل الننزاع
 والفرضضييیّیة الننفسسيّ  الببححث هبب ييیُیخخببرننا مما تتححدييیید هو الرئئييییس نناهدفُ . الدَولل ببييیین العالقات وححتّتى األششخخاص ببييیین العالقات ممن٬، ببدًءا ىممسستتو 

       .الننزاع لفّض  الممححتتمَملة اآلثثار وممعاييییننة الذات٬، على السسييییطرة ححولل الننفسسييیّیة
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 "الذات على السسييییطرة" فهم

  
 "الححاّرة" اآللييیّیة٬، االنندفاعييیّیة٬، الفعلل ردود كببح على القدرة هو عييییننّي٬، ببششكلل الذات٬، على السسييییطرة أششكالل ممن كششكلل ييییهمّمننا الذي الججاننب إنّ 
 الممرء ييییححاولل والتتي ممسستتقببًال٬، األببعد ذلك٬، ممع ها٬،ولكننّ  ؛عننها ببالتتراججع وتتهّدد قييییممةً  األعلى األهداف ممع تتتتننازع التتي الممششاعر٬، ححييییث ممن

 تتوفييییر أو الكححولل٬، عن االممتتنناع أو التتلفزييییون٬، تتششغييییلل ممن ببدالً  لالممتتححان الدراسسة ممتتاببعة أو الممعجّجننات٬، تتججنّنب ممححاوالً ( إلييییها للوصصولل السسعي
 ). األمَمد طوييییلة لممّدةٍ  ججاره وببييیین ببييییننه ييییفصصلل ننزاعٍ  تتسسوييییة أو رييییاضضييیّیة٬، سسييییارة ششراء ممن ببدالً  للتتقاعد الممالل

  
 الممارششممييییلو ممعضضلة: الننفس داخخلل ننممطيّ  ننزاعٌ 

 فيببه  أصصببح ممعروفًا ف" الممارششممييییلو اخختتببار" قاممت ششهرتته  األكثثر علىو   ٬،)1989 وردورييییغز٬، ششودا٬، ممييییششلل٬،" (اإلششبباع تتأخخييییر" ننمموذج 
 الببححث في ٬،األسسلوب هذا مَمثّثللَ  ٬،)1995 غولممان٬،( ششييییوعه رغم. عّدة ننصصائئح على تتننطوي التتيو  ٬،ممببييییًعا األفضضلل والمُمججّلدات اإلعالم نُنسَسخ

 الذكاء لممفهوم زاوييییة ججرحح كذلك٬، وممثّثلل٬، ؛الممننالل صصعببة أهداف لتتححقييییق السسعي سسببييییلل في الذات٬، على السسييییطرة لدراسسة ننمموذجًجا ٬،الننفسسيّ 
. طوييییلة سسننوات ممدار على أننفسسهم األفراد تتتتاببع التتي الطولييیّیة والدراسسات التتججرييییببييیّیة الدراسسات في ممكثثَّف٬، ببححثٍ  إججراء تتمّ لقد ). EQ( فيّ العاط

 ).    1989 وردورييییغز٬، ششودا٬، وممييییشِشلل٬، ؛2004 وأييییدوك٬، ممييییشِشلل ؛1999 وممييییشِشلل٬، ممييییتتكالف ييیُیننظر اآلراء٬، على لالّطالع(

 ٬،التتججرببة صصاححب رججوع اننتتظري: ممعضضلة طرح ييییتتمّ  ٬،ذلك ببعد .ممثثالً  كححلوى مما٬، اسستتهالكيٌّ  غرض صصغييییرة لطفلة ييیُیقّدم األسسلوب٬، هذا في
 واححدة ححلوى قطعة على وسستتححصصلييیین فوًرا٬، التتججرببة صصاححب لييییعودَ  الججرس اقَرعي أو ؛تترغببييییننها التتي الححلوى ممن قطعتتييیْین على واححصصلي

 التتأخخييییر ييیُیصصببح ٬،قرييییببة ةفتتر  ببعدو  ٬،ذلك رغم. علييییها للححصصولل بباالننتتظار ننفسَسها وتُتلِزمُ  ببر٬،األك الننتتييییججة تتفضّضلل الطفلة أنّ  ٬،الواضضح ممن. فقط
. فوًرا المُمتتاححة الححلوى خخذأل ٬،الججرس لقرع واإلغراء الييییأسو  ننزاعممواججهة ال في ببطييییئًئا ييیُیصصببح المُمخختتار الهدف اننتتظار أنّ إلى  ننظًرا ججدا٬، صصعبًبا
 االنندفاعييیّیة٬، على للسسييییطرة ججوهرييیّیة تُتعتتببر التتي الننفس٬، تتننظييییم وٕاسستتراتتييییججييیّیات ممهارات ننوع ييییلممس وباألسسل هذا أنّ  تتببييیّینَ  ببننييییتته٬، ببسساطة رغم

 . واإلححبباط اإلغراء وججه في ربباطة ججأش على والممححافظة

 عن وببعييییًدا ممصصطننًعا ييییببدو قد ٬،واححدة قطعة علىاآلن  والححصصولل األممر تتسسوييییة أو ٬،ممارششممييییلو قطعتتي اننتتظار ببييیین االخختتييییار صصراع إنّ 
 وببطُرق ببعنناييییة تتركييییببها ييییتتم عنندمما الننوع٬، هذا ممن ممششكلة فإنّ  الصصغييییرة٬، للطفلة ببالننسسببة ولكن٬،. عالممهم في الببالغون ييییواججهها التتي الخخييییارات
 ممثّثللتتُ  .الببالغون ببها ييییممرّ  التتي الححييییاة لممعضضالت ببالننسسببة ضضممننيٌّ  هو كمما لها٬، ببالننسسببة ضضممننييییا ييیُیعتتببرُ  ححقييییقييییا٬، صصراًعا تتوّلد للسسّن٬، ممنناسسببة
 عن ٬،التتأججييییلل ححالة ححولل لييیّیةأوّ  أببححاث كششَفت وقد .ننظامميّ  ببششكلل الذات٬، على السسييییطرة في الكاممننة اإلججراءات لدراسسة ممسساًرا الممششكلة

 ممارششممييییلو قطعتتي اننتتظار في الممببذولل الوقت" أسسلوب أثثببت ٬،سسننوات ببعد. التتأججييییلل على وقدرتتهم األطفالل اسستتعداد في كببييییرة فردييیّیة اخختتالفات
 ؛2000 وآخخرون٬، أييییدوك( الححًقا الححييییاة في هامّمة ننتتائئج إلى مُمذهلل ممؤشّشر هأننّ  ٬،"اآلن واححدة قطعة على الححصصولل" ممقاببلل ٬،"الححق وقت إلى

 فييییها ييییكون والتتي للممدرسسة٬، السساببقة الممرححلة في الطفلل ييییقضضييییها التتي الثثوانني عدد إنّ  الممثثالل٬، سسببييییلل على). 1989 ورودرييییغز٬، ششودا٬، ممييییشِشلل٬،
 ححالييییا٬، والممتتاححة كممييیّیةً  األقللّ  الححلوى قطعة على للححصصولل األممر تتسسوييییة ممن ببدالً  أكببر٬، ححلوييیّیات على الححصصولل أججلل ممن تتظارلالنن ممسستتعدا
) 1996 ممييییشِشلل٬،( الممدرسسيّ  التتقييییييییم ببننتتائئج خخصصوصًصاو  الححقة٬، عقود ببعد الممتتننّوعة٬، التتأقلممييیّیة واالججتتمماعييیّیة اإلدراكييیّیة ببالننتتائئج ّي٬،ججدّ  ببششكلل تتتتننبّبأ٬،
 ). الححًقا وآخخرون٬، إييییغسستتي( اإلدراكييیّیة السسييییطرة وقدرة
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 ذاك أي ننفسسييییا٬، ييییححدث مما فهم ببممكان٬، ييیّیةاألهممّ  ممن ٬،ييییصصببح هاممششييیّیة٬، اهتتمماممات على ييییننطوي ال الححالة هذه في السسلوك أنّ  افتتراض على
 ببنناء إلى الممششكلة هذه دفَعت. ًداأبب تتننتتهي لن وكأننها تتببدو لفتترة ييییننتتظر اآلخخر ببعضالو  ٬،ببسسرعة الججرس ييییقرعون األطفالل ببعض ييییججعلل الذي

 ببححسسب ييییسسلكون ٬،أوليّ  وببششكلل ٬،الببششر كان إذا: التتالي السسؤالل ييییتتنناولل ٬،)2004 وأييییدوك٬، ممييییشِشلل ؛1996 ممييییشِشلل٬،( فممكثثّ  ببححث ببرنناممج
 طوييییلة لفتترة افتتُرَض  كمما - كببييییر ححدٍّ  إلى ببالممننطق ممببالييیین وغييییر المُمتتعة٬، ممببدأ ييییححكممهم فورّي٬، تتسسرييییح على للححصصولل ييییضضغطون االنندفاعات٬،

 إسستتراتتييییججييیّیات وممممارسسة آلييیّیة٬، فعلل ردود السستتخخراج الممححّفزات سُسلطة على التتغّلبو  وممششاعرهم٬، أفعالهم ضضببط على قادرييیین ييییصصببححون كييییف -
   الممننالل؟ صصعببة ممقاصصدهم لتتننفييییذ ججوهريّ  ببششكلل الذات٬، على سسييییطرة أو ننفس ضضببط

 الننفس٬، ضضببط العمملل على في ٬،للننججاح النناس ييییتّتببعها التتي الطرييییقة ببأنّ  القائئلل أيالر  لدعم ٬،الممارششممييییلو اخختتببار ننتتائئج تتفسسييییر الممثثييییر  ممن 
 مما٬، ححدٍّ  إلى ٬،رةمُمببكّ  فتترة في ظاهرة تتكون قد التتي الممالممحوهي  ٬،للتتفاصصييییلل االننتتبباه أو) أننا(الـ ضضببط ممثثلل أسساسسييیّیة٬، ششخخصصييیّیة ممالممح تتعكُس 

 على والقدرة ٬،الننفس ضضببط إلى الننزوع في واسسعة فردييیّیة اخختتالفات تتممييییييییز في مُمفييییدة تتكون أن ييییممكن الهييییكلييیّیات٬، هذه ممثثلل إنّ . الححييییاة ممن
 تتفسسييییرات تتطرح الححاالت٬، أفضضلل في ولكنّنها٬، تتححقييییقه٬، إلى الممرء ييییسسعى الذي األممد طوييییلل الهدف فقدان دون صصعببة٬، ننزاعات ححولل التتفاوض

 على ييییقدروا لم والذييیین للممدرسسة٬، سساببقة سسنٍّ  في هم الذييیین ننفسسهم٬،أ األطفالل أنّ  ننتتييییججةال عن تتتتغاضضى الممثثالل٬، سسببييییلل على فإننها٬،. ممكتتمِملة غييییر
 وضضعها أو الححالة تتممثثييییلل تتمّ  عنندمما دقييییقة٬، عششرييیین ممّدة االننتتظار على الششروط٬، ببعض ظللّ  في ٬،قادرييیین كاننوا ٬،فقط واححدة لدقييییقة االننتتظار

 ييییممكن مما ننفهم أن إلى ببححاججة ننححنف لذا٬،. صصغييییرة تتببدو قد ٬،ببطرق الششروط تتغييیّیرت عنندمماكذلك  أو أخخرى٬، ممفاهييییم ضضممن ممعييیّین إطار في
 تتججاه لالنندفاعييیّیة االسستتسسالم دون ٬،نناججع ننححو على التتعامملل أججلل ممن هدفهم٬، لتتححقييییق سسعييییهم في الثثببات ييییححاولون عنندمما ييییفعلوه أن للنناس

 .  األممر عن للتتخخّلي واالنندفاعات الححالييیّیة اإلغراءات

  
 الذات لتتننظييییم ججوهرييیّیة تتممهييییدات

 واججتتمماعييیّیة أكادييییممييیّیة كفاءة الححق٬، دراسسيّ  فششلل: ممخختتلفةعدييییدة و  ببننتتائئج النناججع غييییر الذات تتننظييییم ييییتتننبّبأ الححييییاة٬، في األولى ننواتالسس ممن ببدًءا
 وأييییدوك٬، ممييییشِشلل ييیُیننظر اآلراء٬، على لالّطالع( للممججتتممع الممعادي والسسلوك اإلدممان ممن ممخختتلفة وأششكالل سسلوكييیّیة٬، اضضطراببات ممتتواضضعة٬،

 أهدافهم٬، لتتححقييییق سسعييییهم في الننزاع ممسسألة ممع والتتكييیّیف ذاتتهم تتننظييییم نناججع٬، وببششكللٍ  ييییممكننهم٬، الذييیین األفراد ذلك٬، ممن العكس على .)2004
 والسسييییطرة الذات تتننظييییم ييیُیتتييییح الذي اإلججراء فهم الممهّم٬، ممن وعلييییه٬،. ببنّناءة اتّتججاهات في وممسستتقببلهم ححييییاتتهم صصييییاغة األقلّل٬، على ججزئئييییا ييییممكننهم٬،

  .   للننزاع نّناءبب فضٍّ  خخدممة في علييییها

 تتببييیّین. الذات على السسييییطرة ممفهوم عن الغمموض إلزالة ٬،الششعببييیّیييیْین والتتخخممييیین الحِحكممة الببححثُ  تتججاوز المماضضييییة٬، األرببعة العقود ممدار على
 ييییننطوي التتي الننفسسييیّیة اإلججراءات إلى تتركييییزهم تتححوييییلل على قادرييیین الظروف٬، ببعض ظللّ  وفي األششخخاص٬، ببعض ييییججعلل الذي السسببب الننتتائئج
 ممع نناججع٬، ببششكلل ببالتتعامملل٬، األششخخاص لقييییام ببالننسسببة – ننسسببييییا سسهلة أو – ةييییللغا صصعببة ييییججعلها أن ششأننه ممن الذي األممر الذات٬، تتننظييییم علييییها

  . مُمححتتمَملل ننححو على الححييییاة تُتهّدد ولكننها عادييیّیة٬، تتببدوقد  ننزاعات

: ييییلي مما ذلك ييییضضمّ و . وعاطفييیّیة ٬،ةتتفاعلييییّ  -دراكييیّیة٬، إببإححكام اببطةالممتتر  اإلججراءات ممن سسلسسلة على عتتممدتت ٬،افششله أو ٬،ننججاعة تتننظييییم الذات إنّ 
 الممششاعر) ج( تتفعييییلها٬، ييییتتم التتي واالعتتقادات التترّقببات) ب( الذات٬، لتتننظييییم ممححاولة تتششهد التتي الححالة وتتفسسييییر ببتترممييییز الفرد قييییام كييییفييیّیة) أ(

 المُمثثممرة٬، السسييییطرة ممممارسسة لممححاولة ججوهرييیّیة تتممهييییدات تُتعتتببر الننقاط هذه نّ أ رغم. العالقة ذات والقييیَیم األهداف) د(و وتُتخختتبَبر٬، تتوَلد واألححاسسييییس
  .تتححقييییقها ننححو للسسعي ممححاولة في تتوظييییفها ييییتتم التتي اإلسستتراتتييییججييیّیة والتترّقببات الننفس ضضببط ممهارات على ييییعتتممد الججهود على الثثببات فإنّ 
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 الششخخصصّي٬، الممسستتوى على ىممعنن تتححمملل ببوصصفها ٬،الححالة أو الننششاط تترممييییز لدرججة االرتتفاع إلى ييییممييییلل ٬،الذات تتننظييییم إلى الدافع إنّ  : التترممييییزات
 ببالرضضييییع٬، العنناييییة في والروتتييیین الممننزلييیّیة األعممالل ممع ممثثًال٬، أفضضلل٬، ببششكلل الججدييییدات٬، اتهاألممّ  تتتتكييیّیف. مما ننححو على ببالششخخصصييیّیة تتتتعّلق أو

 عن عوضًضا ومُمرضضييییة٬، هامّمة ششخخصصييیّیة لتتزامماتا الممهامّ هذه  ممهاتاأل تتلك اعتتببرت ححالل في ؛الصصراع ححالة سستتفزُّ وييیی كثثييییًرا وهو مما ييییرهق الببدن
 والححاالت الممنناسسببات تتصصّور ييییتتمّ  كان لو ححتتى. الممهننييیّیة الححييییاة ممثثلل الذات٬، تتححقييییق ممن أخخرى أننمماط ححسساب على للوقت اسستتننزاًفا اعتتببارها

 إنّ ف ذلك٬، ممن العكس علىو . ذاتته ببتتننظييییم ييییقوم أن ببالضضرورة٬، ٬،وعي عن ييییححاولل ال الششخخص فإنّ  الذات٬، ممع هامّمة عالقة تتححمملل أننها على
. الذات تتننظييییم تتقوييییض على وتتعمملل الفرد٬، ششخخصصييیّیة تتممييیّیز التتي الثثاببتتة السسلوك أننمماط ٬،آليّ  وببششكلل ببسسهولة تتدفع٬، مما كثثييییًرا الححاالت٬، هذه ممثثلل

 ممن ييییتتححسّسسسون الذييیین الرججالل ممن ٬،اهزجج ننححو على ييییننطلقان٬، والوقاححة الغضضب كْون على اآلليّ  الفعلل ببردّ  الممتتعّلقة األممثثلة أححد ييییننطوي
 هذه ممثثلل في. أببًدا ييییححدث لم الرفض هذا ممثثلل أنّ  لو ححتتى رومماننسسّي٬، ششرييییك قبَبلل ممن للرفض تتصصّورهم ببسسرعة ييییتتممييیّیزون والذييیین الرفض٬،
 عن الننظر ببصصرف للالتتممثثييیی هذا على وييیُیححافظ كذلك٬، تتكن لم لو ححتتى ششخخصصييیّیة٬، عالقة تتححمملل بباعتتببارها الححالة ببتترممييییز الششخخص ييییقوم الححالة٬،

 وييییتتوّقعه الرججللُ  ييییخخششاه مما أكثثر أنّ  ممفادها التتي الححصصييییلة أنّ  فهي ٬،إلى ححّد ببعييیید الممأسساوييیّیة ببلل السساخخرة٬، الننتتييییججة أمّما. لذلك الممنناقضضة ةاألدلّ 
 ييییخخائئييییلييییس٬،مم فرييییتتاس٬، داونني٬،( الذات تتححقييییق ننببوءة ضضممن ٬،الششخخصصيّ  لسسلوكه ننظًرا وتتييییرتته تتزداد  -رومماننسسيّ  ششرييییك قبَبلل ممن الرفض–

 ).1998 وححوري٬،

 ممسسببًقا ششرًطا كذلك٬، ييیُیعتتببر٬، نناججح٬، ببششكللٍ  ٬،الممطلوب الفعلل وتتننفييییذ ٬،السسييییطرة ممممارسسة على قادر الممرء ببأنّ  واالعتتقاد التترّقب :التترقُّببات
 كاننتتور٬، ممييییشِشلل٬،( اتتهذ تتننظييییمتته ممححاول وكييییفييیّیة زممان٬،و  ممكان٬،و  ممكاننييیّیة٬،في إ هوييییوجّجه ٬،الممرء ججهود ييییدعم فإنّنه. الذات لتتننظييییم اأسساسسييیی و 

 العمملل تتننفييییذ على قادًرا سسببببييییا عاممالً  ببوصصفها الذات عن تتممثثييییالً  تتطّلبتت هادف٬، ببششكلل الذات تتننظييییم ممححاولة ححتتىو ). 1996 وفييییلدممان٬،
 أججلل ممن أو صصعب٬، هدف تتححقييییق سسببييییلل في النناججح للسسعي أسساسًسا تُتعتتببر –" ذلك فعلل ييییممكنننني"ببـ اإلييییممان – الششخخصصييیّیة الفعالييییة إنّ . الممقصصود

 ممسسلًكا ييیُیعتتببرهو ف الممتتصصوَّر٬، الييییأس وهو الننفسسّي٬، الممسستتوى على ذلك ننقييییض أمّما). 1986 ببانندورا٬،( ذاتته أو الممرء ححالة وتتححسسييیین تتغييییييییر
 ٬،لهتتححممّ  ممن بُبدّ  ال مُمكَرًها ششييییئًئا الذات تتننظييییم مَمهمّمة تتكون عنندمما ححتتى). 1975 سسييییلييییغممان٬، ؛1986 دوييییك٬،( الكتتئئابلو  لالممبباالة٬، لالسستتسسالم٬،

ى ححالة عل السسييییطرة أو التتننببُّؤ ييییممكننه الممرءَ  ببأنّ  اإلييییممان فإنّ  – عننييییف تتفاعلل أو األسسننان في ممؤلممة عمملييیّیة فلننقلل٬، – علييییه السسييییطرة ممكنتت وال
 التتننببُّؤ ييییممكننهم ببأنّنه اعتتقدوا إذا اننزعاجًجا٬، أقللّ  ييییصصببححوا أن إلى النناس ممعظم ييییممييییلل عاّم٬، ببششكلل.  والتتأقلم للتتكييیّیف هامما ممرّكبًبا ييیُیعتتببر ٬،الضضغط

 تتاييییلر ؛1987 رودييیین٬، ؛1979 ممييییلر٬، ؛1973 أفييییرييییلل٬،( وهممييییا التتصصّور كان لو ححتتى علييییها٬، والسسييییطرة والممؤلممة٬، الضضاغطة بباألححداث
 ).     1981 طوممببسسون٬، ؛1984 َوُوود٬، لييییتتششممان٬،

 الننفس وششغلل ٬،الَقلق ممششاعر فإنّ  الهدف٬، تتححقييییقلى إ والسسعي ٬،الذات تتننظييییم اححتتممالل ممن ييیُیعّززان والسسييییطرة الفعالييیّیة أنّ  ححييیین في: التتأثثييییر
 القلق٬، الخختتببار ييییخخضضع الذي الششخخص في" أببًدا ذلك فعلل ممن أتتممّكن لن هذا؛ في ججييیّیًدا لسستُ " الفكرة إنّ . الججهود هذه ممثثلل ييیُیقّوض بباألفكار٬،

 الننفس٬، تتششغلل التتي األفكار تتدخّخلل إنّ ".) إججابباتتي عةممراجج عليَّ  اآلن" الممثثالل٬، سسببييییلل على( ممعها وتتتتصصادم ببالمَمهمّمة الممتتعّلقة األفكار تُتزاحِحم
 ٬،الححالل هي كمما الممتتننافسسة٬، التتججاوببات ممن الكثثييییر وتتتتطّلب ٬،مُمعّقدة هاإننججاز  ييییججب التتي الممهمّمة تتكون عنندمما ٬،تتأثثييییًرا أعظم ييییكون أن إلى ييییممييییلل
 ييییكون عنندمما( أّن الدافع إلى العمملل الممتتقن ييییتتعاظم اوكمم. نِ ييییوصصعبب نِ ييییممعّقد ححال٬، ييییننتتظراناللذاِن  والصصراع الممششكلة تتكون عنندمما ٬،دومًما

 كْوننه خخاّص٬، ننححو على ممالئئم غييییر ييیُیصصببح الكارثثييیّیة٬، صصفة إضضفاء إلى والممييییولل القَلق فإنّ  ٬،)ممثثالً  خخاّص٬، ننححوٍ  على هامما المَمهمّمة في الننججاح
  .    نناججع ببششكللٍ  إججادتتها كييییفييیّیة على والتتركييییز للمَمهمّمة االننتتبباه ببذلل تتعارض ممعييیی

 ٬،في تتسسهييییلل التتننظييییم الذاتتّي التتأقلمميّ  تتسساوي أهمّمييیّیتتهارغم  والتترقُّببات٬، التتأثثييییرو  التترممييییزات تُتعتتببر :الهدف لتتححقييییق السسعي في والثثببات الدافع
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 هذا وكان ٬،ششهييیّیة تتببدو ٬،الششوكوالطة كعكة ممن قطعة مما ششخخص على عرضضننا لو. لننفسسه مًماممننظّ  ييییكونححتّتى  الفرد لتتححفييییز ججوهرييییا أممًرا
 ححقييییقة في الفرد٬، أنّ  افتتراض علىو . قضضممة تتنناولل عن الششخخص ييییممتتننع أن االححتتممالل ضضئئييییلل فإنّ  الوزن٬، فقدان لممسسألة ممبباللٍ  غييییر صالششخخ

ز الهدف لتتححقييییق السسعي على إصصراره فإنّ  الذات٬، لتتننظييییم ببححافز ييییتتممتّتع األممر٬،  االححتتممالل ممن ٬،الننهائئييیّیة تترّقبباتته خخاللل ممن -ضييیُیقوِّ  أو- سسييیُیعزَّ
 تتهماببتترقّ  النناُس  يييییببنن. الممرغوببة الممححصّصلة إلى -ييییؤّدي ال أو – سسييییؤّدي المَمهممة٬، على الممببذولل والوقت الثثممن٬، الججهود٬، تتكون أن في الوارد

 ييییتتممتّتع بباخختتصصار٬،. سسواء ححدٍّ  على سساببقة٬، ممششاببهة ححاالت ممن عامّمة تتوّقعات وعلى الّراهننة٬، الححالة في المُمتتاححة الممعلوممات على الننهائئييییة
 أداء ببإممكاننهم أنّ  اعتتقدوا إذا ججهًدا٬، ييییتتطّلب مما عمملل تتأدييییة النناس ييییخختتار أن ييیُیرجّجح: الذات تتننظييییم ودوافع خخييییارات على مملمموس ببتتأثثييییر التترّقب
 .إييییججاببييیّیة ننتتائئج إلى األممر ييییقودهم أن وتتوّقعوا ٬،)عالييییة ششخخصصييیّیة ببفعالييیّیة ييییتتممتّتع تترّقب لدييییهم( العمملل

  
 العاطفيّ  والعقلل الححاّرة الفعلل رّدات

 تتممييییلل الصصراع٬، ححللّ ل الححثثييییث سسعييیِیهم أثثنناء ٬،انندفاعاتتهم على والسسييییطرة ٬،الذات تتننظييییم إلى الححاججة أششدّ  في النناُس  فييییها ييییكون التتي التالححا إنّ 
 الححننييیین أو الششهييییة -أو الششدييییدييیْین٬، القلق أو الخخوف ممثثلل ححاّرة٬، عاطفييیّیة فعلل رّدات تتسستتظهر التتي الححاالت إننها. صصعببة التتننفييییذ تتكون أن إلى

ضًضا الشّشخخُص  ييییكون أن ييییممكن الححاالت٬، هذه ممثثلل في. نالقوييیّیييییْ   الممححفِّز فييییها ييیُیطِلقُ  التتي الححاالت أي٬، -" المُمححفِّزة السسييییطرة"ب ييیُیسسمّمى لمما ممعرَّ
 لييییةاآل المُمححفِّزة السسييییطرة هذه ممثثلل على التتغّلب فهو للفرد٬، ببالننسسببة الممركزي التتححّدي أمّما. علييییه  السسييییطرة ممكنتت ال اافتتراضضييیی  آلييییا ردا

 .    عاِكس ننفس ضضببط ببواسسطة واالننعكاسسييیّیة٬،

 في مما٬، حِحممييییة ييییتّتببع الذي ببالششخخص أو ؛روييیینييییاله أممامَ  ضضعييییفٌ  ولكنّنه ٬،عن إدمماننه اإلقالع ييییححاولل الذي الممدمِمن ببممعضضلة ممثثًال٬، فّكروا٬،
 ممن الننوع هذا ييییممييییلل. صصعب بباراخختت ممواججهة في ٬،االخختتببار ممن قلق ممن ييییعانني الذي ببالطالب أو ؛الممممييییَّزة الششوكوالطة كعكة ممواججهة
 أكاننت سسواء العالقة٬، ذات الممششاعر ٬،وببسسرعة ييییولَِّد٬، أن ششأننه ممن الذي األممر ٬،اححار  فعلل ردّ  آلّي٬، وببششكلل ٬،ييیُیطِلق أن إلى الححاّرة٬، الححاالت
 فييییه للششخخص تتششتتدّ   ت الذيفي الوق الذات٬، تتننظييییم على السسييییطرة وسسائئلل تتممامماَ  تتججاوزييیی ببانندفاع٬، الردّ  في إلححاحأو  ٬،رغببة أو خخوف ممششاعر
 تتسساعد التتي ييیّیة٬،الكلّ  اإلثثارة ححالة ممن ججزًءا تتكون أن ييییممكن الننوع٬، هذا ممن واننعكاسسييیّیة ححاّرة فعلل رّدات إنّ . الوسسائئلل هذه ممثثلل ييییممتتلك أن أهممييییة
 إالّ . الججسسم مموارد ييییححّرك لذيا الممفاججئ الخخطر أو ٬،الححرييییق إننذار في الطارئ الفعلل ردّ  ممثثلل سسرييییعة٬، تتأقلممييیّیة عمملييیّیة ببخخطوات الممببادرة على
 ممييییتتكالف( الصصعوببة ششدييیید أممًرا ٬،ممدروسسة خخّطة واتّتبباع الذات ببتتننظييییم ييییتتممييیّیزان اللذييیْین الواعييیَیييیْین والتتفكييییر العمملل ممن تتججعللُ  اإلثثارة ححالة أنّ 

   ).1999 وممييییشِشلل٬،

 الفعلل رّدات في ححاسسم ببششكلل هامّمةً  ٬،)ببالالتتييییننييییة" لوز(" األممييییغداال تُتدعى والتتي الدمماغ٬، في اللوزيّ  الششكلل ذات الصصغييییرة الممننطقة تُتعتتببر
 ؛1999 وآخخرون٬، أدلوفس( للتتهدييیید ممثثييییرةً  داألفرا ييییعتتببُرها التتي الممححّفزات ممع -تتكاد أو- فوًرا الدمماغييیّیة الهييییكلييیّیة هذه تتتتفاعلل. العاطفييیّیة
 ننححو وعلى ييیُیششييییر٬، الذي األممر ٬،)2002 ودوالن٬، أودوهييییرتتي٬، سستتراييییننج٬، وييییننسستتون٬، ؛2001 وآخخرون٬، فييییلببس ؛2000 1996،٬ لييییدوكس٬،

 ييییججّهزه ححتتى عمملييیّیة٬، خخطوات التّتخخاذ سسمججال ييییححّرك أن ذلك ششأن ممن إنّ . والعضضوييیّیة) اآللييیّیة( الننفسسييیّیةو  السسلوكييیّیة الفعلل رّدات إلى فورّي٬،
 للببقاء تتطّورييیّیة قييییممة هنناكَ : للتتأقلم ممفييییًدا الطوارئ ححالة ممع العكسسيّ  التتفاعلل هذا ييیُیعتتببر. ممتتصصوَّر تتهدييیید على فعلل كردّ  ٬،الهروب أو للممواججهة

 عنندمما لالننقضضاض٬، اججاهزً  خخصصمًما لتتححارب أو األممر٬، في للتتفكييییر وقتتها تتأخخذ أن دون العششب٬، في أفعى تتعتتممدهُ  الذي اآلليّ  الفعلل ردّ  في
 لييییدوكس٬،( اسستتممّرت إذا رةممدممِّ  تتصصببح أن وييییممكننها سسرييییعة٬، ححلولل سسوى لييییسست هذه٬، اآللييیّیة الفعلل رّدات أنّ  إال. ممممكن غييییر الهروب ييییكون
 ببالننسسببة سسلببييیّیة ننتتائئج إلى تتؤّدي أن ييییممكننها تتهدييییًدا٬، تتششكِّللُ  ال التتي الممححفِّزات على ردٍّ  في عششوائئييییا٬، تتششغييییلها ييییتتمّ  عنندمما). 2000 ٬،1996
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 . الممرء لطببييییعة

 عالييییة دمماغييیّیة ممراكز بباسستتخخدام السسييییطرة٬، ىعل ببالقدرةاألممر  في ننهاييییة الببششر ييییتتممتّتع التتطّور٬، سُسّلم وفقو  الدننييییا٬، الححييییواننات عكس على
 ببششكلل األممييییغداال ممعها تتتتفاعلل والتتي تتواججههم٬، التتي التتهدييییدات خخضَضمّ  في والتتخخطييییط ببالتتفكييییر الببدء على والقدرة ٬،)الججببهيّ  الفّص ( الممسستتوى

 على الردّ  في وححدها تتعمملل ال األممييییغداال أنّ  لىإ الممججالل٬، هذا في العاطفّي٬، للتتننظييییم العصصببييیّیة ببالقاعدة الممتتعّلقة األببححاث ننتتائئج تُتششييییر. آليّ 
 تتننفييییذييیّیة وظائئف تتدعمو  ٬،)أخخرى ممنناطق ببييیین( الججببهيّ  الفّص  في الدمماغييیّیة الممنناطق ممن عدد ممع وتتتتفاعلل تُترتّتب مماوٕاننّ  ٬،الممتتصصوَّرة التتهدييییدات

 وغروس٬، أوششسسننر ييیُیننظر اآلراء٬، على لالّطالع(. الممششاعر على اإلدراكييیّیة السسييییطرة في ححسّساسًسا دوًرا تتلعب ببأننها ييیُیعتتَقد الممسستتوى٬، عالييییة
 إعادة إلى النناس إرششاد أنّ  السسلببييیّیة٬، العاطفييیّیة الفعلل رّدات ضضببط على النناس ببقدرة الممتتعّلقة الدراسسات ببييیّیننت الممثثالل٬، سسببييییلل على . )2005

 عببارة مما ججثّثة على الدم تتخخييییلوا الممثثالل٬، سسببييییلل لىع( إكراًها أقللّ  اعتتببارها أججلل ممن إدراكّي٬، ننححو على للتتهدييیید٬، الممثثييییرة الممححّفزات ممعننى تتقييییييییم
 التتقرييییر على السسلببيّ  التتأثثييییر وفي األممييییغداال٬، تتفعييییلل في اآللييیّیة٬، الفعلل رّدات في ممالِزممة اننخخفاض ححاالت إلى ييییؤّدي ٬،)باكاتتششَ  عصصييییر عن

 ؛2002 وغاببرييییييییللي٬، غروس٬، ننج٬،ببو  أوششننر٬، ؛2003 وآخخرون٬، لييییفسسييییك٬، ؛2000 ودافييییدسسون٬، الرسسون٬، ممالممسستتادت٬، ججاكسسون٬،( الذاتتي
 االننتتقالل على نناججع٬، ذاتتيّ  تتننظييییم تتححقييییق في الخخدعة تتننطوي وببذلك٬،). 2004 وغروس٬، غاببرييییييییللي٬، تتششوببرا٬، روببرتتسسون٬، كوببر٬، راي٬، أوششننر٬،

 واننعكاسًسا٬، تتعّقالً  ٬،ةخخفّ  أكثثر عمملييیّیة خخطوة ممع فييییه ييییتتأقلم وضضع إلى ببسسرعة ييییتتححّولل أن ييییممكننه الذي والعاطفّي٬، الححارّ  اآللّي٬، الفعلل ردّ  ممن
 ).  1989 وآخخرون٬، ممييییشِشلل( اممتتييییازهم الببششر تتممننح التتي الواسسعة اإلدراكييیّیة المموارد ممن تتسستتفييیید

  

 الذات على السسييییطرة تتممكييیین: الببارد إلى الححارّ  ممن
  

" ببارد" وآخخر" ححارّ " مننظا: عن قرب ممتتفاعلييیینِ  ننظاممييیینِ  اقتتراح تتمّ  الممرء٬، ممقاصصد تتننفييییذ في الذات على السسييییطرة تتممكييیین أججراءات لفهم
 ممتتمماسسك٬، ممتتكامملل٬، إسستتراتتييییججّي٬، عقالننّي٬، تتأمّملّي٬، ممعّقد٬، إدراكّي٬، ننظامٌ  إننه": ممعروف" ننظام هو الببارد الننظام). 1999 وممييییشِشلل٬، ممييییتتكالف(

 التتي ٬،البباردة قَدالعُ  ممن ممعلومماتتييیّیة ششببكة ممن الننظرييیّیة٬، هذه في الننظام٬، ييییتتألف. الننفس وضضببط الذات تتننظييییم أسساس إننه – عاطفييییا وححييییاديّ 
 ننظام هو الححارّ  الننظام ذلك٬، عكس على. وٕاسستتراتتييییججييییا اننعكاسسييییا٬، عقالننييییا٬، سسلوًكا وتتوّلد الببعض٬، هاضضعبب ممع ممتتَقن٬، ننححو على تتتتواصصلل٬،
 الممححّفزات٬، إطالق عببر تتششغييییلها ييییتتمّ  عنندمما ٬،ححارّة ببُقع أو ننسسببييییا٬، ٬،قلييییلة تتممثثييییالت ممن ييییتتأّلف هإننّ . وسسرييییع اننعكاسسّي٬، ببسسييییط٬، عاطفّي٬،: "ححركة"

 القلييییلة السسننوات في سسائئًدا وييییكون الححييییاة٬، ممن ممببّكرة فتترة في الححارّ  الننظام ييییتتطّور. الفعلل رّدات ممع الً وتتعامم افتتراضضييییا اننعكاسسييییا تتفادييیًیا دتتولّ 
 آلييیّیة٬، فعلل رّدات تتوّلد التتي سسواء٬، ححدٍّ  على وٕاييییججاببييییا سسلببييییا الغرييییزييیّیة٬، اإلطالق ممححفِّزات ممع ممتتججاوبًبا لييییكون ببييییولوججييییا ممضضببوط هإننّ . األولى

 االنندفاعيّ  الححاّر٬، الننظام ييیُیعتتببر. وججننسسيّ  (فاتتح للششهييیّیة) مُمششهٍّ  تتوجّجه ذات فعلل رّدات تتوّلد أو والهرب٬، الخخوف أسسلوب ييییممييیّیزها إكراهييیّیة٬،
 .       الننفس لضضببط العقالننييیّیة الممححاوالت ييییقّوض هإننّ  سسواء؛ ححدٍّ  على الششغف٬، أو الخخوف ممسستتوى على العاطفييیّیة٬، قاعدةَ  واالننعكاسسّي٬،

 1994،٬ إببسسييیین٬، في: ييیُیننظرة٬، ششببييییه ممقابِبلة إججرائئييیّیة لننمماذج( ممسستتممرّ  تتفاعلل ضضممن ييییعممالن والتتأثثييییر اإلدراك أنّ  الببارد/الححارّ  ننمموذج ييییفتترض
 لتترببطَ  الببعض٬، ببعضضها ممع خخاّص٬، ننححو وعلى ممبباششرةً  ممرتتببطة٬، البباردة والُعَقد الححاّرة البُبَقع إنّ  .)2002 وتتروب٬، غييییلببرت٬، غراوت٬، لييییببرممان٬،
 الُعَقد تتفعييییلل عببر الححاّرة البُبَقع اسستتفزاز ييییممكن). 1999 وممييییشِشلل٬، ممييییتتكالف ؛1998 1996،٬ وججاكوببس٬، ممييییتتكالف( نِ الننظاممييیی ببييیین ببالتتالي
 السسييییطرة تتصصببح. لها الممقاببلة البباردة ُعَقدال ممع ٬،نِ الننظاممييیی رواببط عببر ٬،الححاّرة التتممثثييییالت تتببرييیید ييییممكن ببدييییلل٬، ننححو وعلى لها؛ الممقابِبلة البباردة
 رواببط عببر الححاّر٬، الننظام تتفعييییلل ببإححاطة اإلدراكّي٬، التتببرييیید ننظام ييییوّلدها التتي التتببرييیید إسستتراتتييییججييیّیات فييییها تتقوم ةدرجج إلى مُمممكننةً  الذات على
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 ببإممكاننييیّیة الححاّرة الببَقع ظّلها في عتتّ تتتتمم ال التتي الششروط تتكون وببذلك٬،. البباِردة ببالُعَقد الححاّرة البُبَقع تترببط التتي الننوع٬، هذا ممن األننظممة ببييیین
تتححولل دون قييییام النّنظام  التتي هي الششروط هذه أنّ إلى  ننظًرا الننفس٬، لضضببط ننتتييییججة عن عببارة لها٬، المُمقاببلة البباردة التتممثثييییالت ممع التتواصصلل

 .الححاّرة االنندفاعات ببتتننظييییم الببارد أو تتقّوضضه٬، وذلك

 وتتفسسييییرها٬، الذات٬، على السسييییطرة طببييییعة ححولل الممخختتلفة ببالننتتائئج التتننببُّؤ ييیُیتتييییح أن والببارد٬، الححارّ  :نِ الننظاممييیی ببييیین التالتتفاع تتححلييییلل ششأن ممن إنّ 
 أي. واضضححة الممعالم الننزاع إدارة آثثار فإنّ  مما٬، ننوًعا مُمعّقدة التتفاعالت هذه علييییها تتننطوي التتي اإلججراءات أنّ  رغمو  .الببححث ممن عقود كثثممرة

 تتفاعالت وهي – إسستتراتتييییججيّ  ننححو على االننفعالييیّیة٬، التتفاعلييیّیة وممييییوله الححارّ  الننظام تتببرييیید هو النناججع٬، الذاتتي للتتننظييییم اسسيّ األسس الممرّكب أنّ 
  . األممد طوييییلة األهداف تتححقييییقإلى  سسعييیًیا التتببرييیید ننظام ذلك٬، ممن ببدالً  ٬،تتححّركو  – الننزاع ححاالت في أسساسًسا٬، تتعمملل٬،

 وقتٍ  في وييییطغى ٬،الححارّ  الننظام ييییتتطّور. للفرد التتننممويّ  الممسستتوى أّولها عوامملل٬، عّدة على ييییعتتممد والببارد٬، الححارّ  ننظاممي ببييیین القائئم التتوازن إنّ 
 في الطفلل٬، ييییكون ببالتتالي٬،. الننمموّ  ممع تتدرييییججييییا٬، طاغييیًیا٬، وييییصصببح) الراببعة سسنّ  في( الححًقا ييییتتطّور الببارد الننظام أنّ  ححييیین في الححييییاة٬، ممن رممببكّ 

 الححاّرة البُبَقع ممن كثثييییًرا أنّ إلى  ننظًرا الخخارججّي٬، العالم في الححاّرة الممححّفزات تتممارسسه الذي والججزر الممدّ  ممع رئئييییسسيّ  كللببشش ممتتججاوبًبا ننممّوه٬، ببداييییة
 سَسبببالنن الممتتعّلق الدلييییلل ممع ممتتنناسسقة التتننمموييیّیة الفروقات هذه. ببه وتتتتححّكم الححارّ  الننظام إججراء تتننّظم أن ييیُیممكننها ممقاببلة٬، بباردة ُعَقد لدييییها تلييییسس
 سسادوفسسكي٬، سسممييییث٬، آييییزننببييییرغر٬، ييیُیننظر اآلراء٬، على لالّطالع. (نِ الننظاممييیی نِ لهذييیی ببالننسسببة عالقة٬، ذات دمماغييیّیة ممنناطق لننمموّ  ممتتبباييییننةال

 .)2004 وببوزننر٬، إييییلييییس٬، روثثببارت٬، ؛2004 وسسببييییننراد٬،

 ٬،"تتأخخييییر اإلششبباع" ممسستتححييییالً  اعتتبُِبرَ  فييییمما ثثالل٬،المم سسببييییلل على. التتوّقعات هذه ييییدعم ٬،"اإلششبباع تتأخخييییر" دراسسات ممنالمُمسستتقى  التتججرييییببيّ  الدلييییلل إنّ 
 ممن %60 ٬،الدراسسات ببعض في ٬،تتممّكن فقد ٬،)1974 ممييییشِشلل٬،( سسننوات أرببع رهم عناعممأقلّل ن تتالذييیی لألطفالل ببالننسسببة افتتراضضّي٬، ننححوٍ  على

 رون٬،خخوآ أييییدوك أقصصى؛ كححدّ  دقييییقة 25( الممننتتَظرة الممكافأة على للححصصولل الممطلوببة الزممننييیّیة الممّدة اننتتظار ممن عششرة الثثاننييییة سسنّ  في األطفالل
 تتولييییدُ ٬، لألطفالل ببالننسسببة تتدرييییججّي٬، وببششكلل مُمممكنًنا٬، ييییصصببح الوقت٬، ممرور ممع ٬،الببارد الننظام تتطّور ممع ولكن٬،). 2 الدراسسة ٬،2000

 ممييییشِشلل( لممغرييییاتتهم خخضضوًعا أقللّ  ييیُیصصببححوا ححتتى ٬،)إكراًها أقللّ  التتأخخييییر لججعلل ذهننييیّیة ألعاب اببتتكار الذاتتّي٬، اإللهاء ممثثلل( تتببرييیید إسستتراتتييییججييیّیات
 ).1989 وآخخرون٬،

 الضضغط٬، ييییقوم ححييییث. الببارد والننظام الححارّ  الننظام ببييیین التتوازن في أهممييیّیة المُمححدِّدات أكثثر ممن واححًدا الننزاع٬، فّض  سسييییاق في الضضغط٬، ييیُیعتتببر
 الممعّقد٬، التتفكييییر ممن كللّ  ييییكون أدننى٬، ضضغط تممسستتوييییا وعلى. الححارّ  للننظام ننةً ممهييیی ببذلك لييیُیننششئ الببارد الننظام ببتتعطييییلل ٬،في ممسستتوييییاتته العالييییة

 الظروف في الححالل هي كمما ججدا٬، عالييییة أخخرى إلى ممننخخفضضة درججات ممن الضضغط ممسستتوييییات تتقفز عنندمما. واردة أمموًرا والتتذّكر التتخخطييییط
 ييییكون أن إلى الفعلل ردّ  ممييییللييیی ٬،)ججوًعا المموت أو الطعام على الححصصولل المموت؛ أو ممننك ييییقتترب ممججِرم ممن الهرب( للححييییاة المُمهدِّدة الطارئئة
 أن ييییممكن مما٬، تتهدييیید تتححت الححييییوان ححييییاة فييییها تتكون ظروف ظللّ  في. التتأمّملل أو يّ كاإلدرا للتتعقييیید ممنناسسبًبا ييییكون كادييیی ببششكلل – وآلييییا اننعكاسسييییا

 أن ييییممكننها الننوع٬، هذا ممن آلييیّیة فعلل ّداتر  إنّ ف ننفسسه٬، الوقت في. ججوهرييییا أممًرا غرييییزييییا٬، مُمححدَّدة ببممححّفزات الممدفوعة السسرييییعة الفعلل رّدات تتكون
 ننححو على العادّي٬، اإلننسسان ييییخختتببرها التتي الننزاعات تتممييیّیز التتي الممعضضالت ألننواع ببالننسسببة ببنّناء٬، ببششكلل ننزاع فّض  في ةالعقالننييییّ  الججهود تتببِطلل

 .ننمموذججيّ 

 ببححاالت ييییرتتببط األممد طوييییلل ضضغطل التتعّرض إنّ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. الججسسديّ  الممسستتوى على ححتتى واضضححة الممزممن الضضغط تتأثثييییرات إنّ 
 أنّ  إلى أخخرى دراسسات تُتششييییر. الببارد الننظام لعمملل أسساسسييیّیة تُتعتتببر دمماغييییة ببننييییة وهو ٬،)1996 سساببولسسكي٬،( الححصصييیین ححججم في االننخخفاض
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 وفييییلممان٬، هييییننييییننغ٬، ن٬،ببراو ( الوسسطيّ  الججببهيّ  الفّص  في  الششوكييیّیة الننتتوءات في افقداننً  تُتظهر ممتتكرر٬، ضضغط إلى تتتتعّرض التتي الججرذان
 الفصُّ  فييییها ييییتتضضاعف ببالضضغط٬، الممتتعّلقة الننفسسييیّیة لالضضطراببات خخلوييیّیة ييیّیةخخاصصّ  عن عببارة وهو –) 2005 2004،٬ وآخخرون٬، رادلي ؛2005
 ارييییججي٬،وتتششاتت ببييییرننالل٬، فييییاس٬، ؛2005 وتتششاتتارييییججي٬، فييییاس٬، مماكإييییوييیین٬، ححادهاف٬، ممييییتترا٬،( األممييییغداال في الششوكييیّیة الننتتوءات وننمموّ  – الججببهيّ 
 لدى) والّذعر الححرب ححاالت في كمما( والمُمزممن الششدييیید الضضغط ٬،ييییؤّدي. العاطفة تتأججج ممن تُتسسهِّلل أننها ييیُیعتتَقدُ  عصصببييیّیة ححادثثة وهو –) 2003
 الننزاع بباخختتصصار٬،. هاعكسس وييییصصعب ننسسببييییا٬، ٬،ممسستتقّرة تتصصببح ببدأت ببطرق الببارد٬، الننظام ممقاببلل الححاّر٬، للننظام مُمهييییمِمن تتفعييییلل إلى ٬،الببششر

 وآلييیّیة٬، سسهلة رةببصصو  العقالننّي٬، الممششكلة ححللّ  إضضعاف أججلل ممن اآلخخر واححدهمما ييیُیغّذي ححييییث وثثييییق٬، ببششكلل ببعضبب ببعضضهمما ممرتتببطان والضضغط
 ببدوره٬، ييییصصعدّ  الذي ننزاع٬، ننششوء اححتتممالل ممن الضضغط ييییزييیید الدورة٬، هذه في. ببالهزييییممة ششعوًرا ييییثثييییر الذي والححارّ  الالعقالننيّ  السسلوك وتتصصعييیید

 تَتبِبعات ججاننب إلى الححاّر٬، الننظام إلى تتننتتممي التتي ٬،االنندفاعييیّیة الفعلل رّدات ممن خخببييییثثةو  ممتتتتالييییة سسلسسلة ييیُیننتتج الذي األممر غط٬،الضض ممسستتوى ممن
 عّدة ممن الببححثثييیّیة التتوجّجهات ممخختتلف تتتّتفق الححظ٬، لحُحسسن. ونناججع عقالننيّ  ببششكلل الننزاع لفّض  فرصصة أيّ  وججود ممن وأكثثر أكثثر تُتضضعف

 .         ببنّناء كللببشش الننزاع ممع للتتعامملل – ممججازات أقّله أو – ججدييییدة اتّتججاهات إلى واإلششارة ممبباششرة٬، ببصصورة الممعضضلة هذه ممخخاطببة على ممججاالت٬،

 ممن الششخخص تتممّكن ححالل في أقوى ييییصصببح الييییأس وتتححمّملل ٬،عااإلششبب تتأخخييییر أنّ  الححالة٬، هذه في ننالححظ. الممارششممييییلو بباخختتببار أخخرى٬، ممّرةً  فّكروا٬،
 إححدى تتننطوي. ببذلك القييییام ٬،علييییهمما اعتتمماًدا ييییممكن٬، رئئييییسسييیّیتتان٬، طرييییقتتان هنناك. إننتتظارييیّیة-ال ٬،سسعييییدة ححالة إلى لكرييییهةا االننتتظار فتترة تتححوييییلل
 تتححقييییق ييییممكن. ذلك ببدلل سسعييییدة أخخرى ببأششييییاء والتتفكييییر٬، للييییأس المُمثثييییرة اإلششبباع تتأخخييییر ممرّكببات عن واألفكار االننتتبباه تتششتتييییت على الطرق
 على تُتسساعد أن ششأننها ممن التتي التتأخخييییر٬، فتترة أثثنناء ٬،الظاهرّي والذهننيّ  الممسستتوييیَیييیْین على ننششاطات في اركةالممشش عببر هذه٬،ك إلهاء ححاالت

 إنّ . تتححقييییقه أججلل ممن الثثببات في واالسستتممرار الهدف٬، اسستتببقاء ننفسسه٬، الوقت وفي الممرججوَّة٬، لننتتييییججةا اننتتظار في ةالكراهييییّ  إننقاص أو كببت
أن و  ٬،الخخالفات إننششاء ممن ييییقّللوا أن للنناس تتتتييییح" اسستتراححات" ششكللعلى  الييییوممييیّیة٬، الننزاع ححاالت في ًراكثثييیی هارؤييییتت ييییممكن هذه٬،ك إلهاء تتكتتييییكات
 .  ججدييییدة ببننظرةٍ  والتتممتّتع ٬،الصصفاء الذهننيّ  اسستتعادةو  لالسستترخخاء٬، آخخر ممكانفي  اننتتبباههم ييییرّكزوا

 ممن ذهننييییا ييییعمملون أو ييییننتتظروننها التتي الننتتائئج ممثّثللتتبب النناس قةطرييیی تتغييییييییر عببر ححييییادييییا٬، أممًرا التتأخخييییر فتترة كراهييییة ججعلل اإلممكان في ثثاننييیًیا٬،
 المملمموسسة٬، خخصصائئصصها ححييییث ممن ببالممكافآت٬، ألطفاللل ييییحلتتلو ا أنّ  الدراسسات٬، ممن عددٍ  في وآخخرون ممييییشِشلل ببييییَّنَ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. أججلها

 على. اإلششبباع تتأخخييییر على األطفالل قدرة ممن ييیُیضضِعف ٬،)مِمهطع ولذييییذ لزوججتته ببممدى التتفكييییر ييییممكننك الذي الممارششممييییلو أي" (الححاّرة"و الممححفِّزة
 الممارششممييییلو أي٬،( الممرججوَّة ببالححلوييییات الخخاصّصة" الرائئعة"و والممعلومماتتييیّیة٬، تتججرييییدييیّیة٬، األكثثر الخخصصائئص على التتركييییز أنّ  ييییظهر ذلك٬، عكس
 التتأخخييییر قدرة تتعزييییز على العممللهو  عكسسّي٬، ثثييییرٍ ببتتأ ييییتتممتّتع) الغييییوم أو القطن كرات ممثثلل واننتتفاخخه٬، اسستتدارتته ببممدى التتفكييییر ييییممكننك الذي

 كمُملهييییات تتعمملل ننششاطات تتدعممه أن ييییممكن ٬،للممكافأة الطوعيّ  التتأخخييییر بباخختتصصار٬، .)1989 رون٬،خخوآ ممييییشِشلل ييیُیننظر اآلراء٬، على لالطالع(
 التتججرييییديّ  الججاننب عتتتتببّ بب ذهننييییا٬، هاتتممثّثل إعادةِ  خخاللل ممن أو ٬،دون الححصصولل علييییها  ممن االننتتظار٬، كراهييییة عن وببالتتالي٬، ٬،ننفسسها الممكافأة عن
 الممثثييییرة الممكافأة تتأخخييییر ححالة تتححوييییلل الننوع٬، هذا ممن ذهننيّ  تتممثثييییللٍ  وٕاعادة مُملِهييییاٍت  عببر ٬،الممممكن ممن ييییكون. المملمموس الججاننبممن تتتتبّبع  أكثثر

 عن ييییننمّ  مما عممللٍ  إججراء خخاللل ممن كروهمم ننششاط على الححفاظ ممححاولة ممن ببدالً و  ببذلك٬،. الننفسسييیّیة النناححييییة ممن كراهييییة أقللّ  ححالة إلى لالكتتئئاب٬،
 ممثثييییر إلى والممممللّ  ممرغوب٬، إلى الممكروه سسهلل٬، إلى الصصعب تتححوييییلل عببر ممسساعدة الفّعالل الننفس ضضببط ييییلقى الممركَّز٬، االننتتبباه أو الرغببة

 .      علييییه أةالممكاف ٬،أخخييییًرا ٬،تتعتتممدُ  الذي األممر مما٬، مَمهمّمة إججراء ييییتتطّلب الذي الننششاط على الححفاظ اسستتممرار ممع لالهتتممام٬،

 الححاججة عنند الضضروريّ  العمملل لتتطببييییق ٬،نِ فييییممكثثّ  وتتخخطييییًطا ممراججعةً  ٬،ةممعّقد الممهمّمة تتكون عنندمما نناججع٬، ننححو على ببذلك القييییام ييییتتطّلب قد
 في الممكافأة٬، -للممححّفز الححاّرة ببالخخصصائئص الطفلل ييییكتترث ال لإلششبباع٬، النناججع التتأخخييییر في ).1976 وبباتتييییرسسون٬، ممييییشِشلل ؛1996 غولوييییتتزر٬،(
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 وتتششججييییع اإللهاء ننششاط إنّ ف ممششاببه٬، ننححو على. االننتتظار سسلوك لممواصصلة الذات إلهاء عببر إسستتراتتييییججييییا٬، ببالتتببرييیید٬، فييییه ييییقوم الذي الوقت
 التتكييیّیف على النناس وييییسساعد علييییها٬، السسييییطرة ييییممكن ال التتي الصصدممات وججه في القلق ممن ييییقّلص المموسسييییقى٬، إلى االسستتمماع ممثثلل االسستترخخاء٬،

 تتسساعد أن التتببرييیید إلسستتراتتييییججييیّیات ييییممكن عاّم٬، ببششكلل). الححييییاة تتهّدد التتي الششدييییدة األزممات في وححتتى الرثثييییاننّي٬، داء ممثثلل( المُمزممن األلم ممع
ع إذا الممثثالل٬، سسببييییلل على. إزعاجًجا ججعلل ححاالت الضضغط الممححتتمملة أقللّ  على الممرء  ممكوثثهم تتفسسييییر عادةإ علىالممرضضى في قسسم الججراححة  شُشججِّ
 الممرييییض ممثثلل تتممامًما الججراححييیّیة٬، العمملييیّیة ببعد أكببر تتححسّسنًنا ييیُیظهرون همفإننّ  الييییوممييیّیة٬، الححييییاة في الضضغوطات ممن عطلة هأننّ  ىعل الممسستتششفى في

 .أفضضلل تتححسّسنًنا كذلك٬، ييیُیظهر ححييییث إييییججاببّي٬، ببششكلل ححالتته تتفسسييییر ييییعييیید والذي ٬،امُمزممننً  اممرضضً  ييییعانني الذي

 الححاالت تتننطوي مما كثثييییًرا الححقييییقّي٬، العالم في: هامّ  تتححذييییر كلهننا تتأقلممّي٬، ننححو لىع الذات تتننظييییمفي  النناس ممسساعدة ببكييییفييیّیة التتفكييییر عنند
 وججه في وممتتأمّملييیین هادئئييیین الببقاء ممن النناس تُتممّكن إسستتراتتييییججييیّیة تتببرييیید إججراءات على ٬،الننفس ضضببط ممممارسسة ٬،األفراد ممن ٬،تتتتطّلب التتي

 قام الممثثالل٬، سسببييییلل على. األممر اعتتزالل ممن ببدالً  األهداف٬، لتتححقييییق السسعيبب امتتز لاال لتتتتبّبع إسستتراتتييییججييیّیة تتححممييییة إججراءات ججاننب إلى الممغرييییات٬،
 التتننظييییم ييییعتتممدال . لإلششبباع ممتتواصصلل تتأخخييییر أثثنناء ججهود ببذلل خخاللل ثثاننييییة٬، ببعد ثثاننييییة االننتتبباه تتوزييییع في ببالتتححقييییق) 2002( وممييییشِشلل هييییببلل٬، ببييییك٬،

 أكببر٬، ننححو على العمملل٬، ححاالت في التتأخخييییر تتسسهييییلل تتمّ  – كذلك الممِرن٬، اهاالننتتبب تتوزييییع على ببلل فححسسب٬، التتببرييیید إسستتراتتييییججييیّیات على الذاتتيّ 
 ببالممكافآت٬، أننفسسهم تتذكييییر عببر للببقاء٬، ييییححّفزهم مما تتعزييییز ممن تتِعببوا قد األطفالل وكأنّ  ؛الممكافآت إلى ممتتقّطع٬، ببششكللٍ  االننتتبباه٬، نُنِقللَ  عنندمما
 فكرة ممع تتتتوافق االننتتبباه٬، تتوزييییع في الممروننة هذه ممثثلل إنّ ). 2002 وآخخرون٬، كببييیی( الممفِرطة اإلثثارة لييییممننعوا ببعييییًدا اننسسححببوا مما سسرعان ولكننهم

دة راتتهاييییوتتأثث دافعها تتممارس ألننها اإلششبباع٬، تتأخخييییر على تتححافظ التتي هي والببارد٬، الححارّ  نِ الننظاممييیی ببييیین الممتتوازننة التتفاعالت أنّ   إلى ججننبًبا المُمببرِّ
 .)1989 وآخخرون٬، ممييییشِشلل كذلك٬، ييیُیننظر. (ججننب

  
 األششخخاص ببييیین الننزاع

  
  .األششخخاص ببييیین الننزاعات لتتححلييییلل ممبباششرة آثثار على تتننطوي أعاله٬، وصصفها الوارد الننتتائئج

 
 األششخخاص ببييیین الننزاع في الذاتتيّ  التتننظييییم فششلل

 الفردبب الخخاصّصة األهداف ممججمموعة ببييیین العالقات فييییها وتتكون الدوافع٬، فييییها تتخختتلط ممعّقدة ححاالت على األششخخاص ببييیین الننزاع ييییننطوي مما كثثييییًرا
 إلى تُتششييییر" تتححب ممن تتؤذي دائئمًما إننك" ممثثلل الً اقو أ إنّ . سسلببييییا الغييییر على ٬،ننفسسه الوقت في ٬،ومُمعتتممدة إييییججاببييییا ممسستتقّلة بباآلخخر٬، الخخاصّصة وتتلك

 إلى والممييییولل ٬،ةججممتتأججّ  الممششاعر فييییها تتكون التتي العييییننييیّیة الححالة ييیُیننششئُ  األششخخاص٬، ببييیین التتقارب ممن ييییأتتي الذي االعتتمماد ببأنّ  الششائئعة الحِحكممة
 التتي والعاطفييیّیة الححاّرة الفعلل رّدات على السسييییطرة ييییححاولون قد النناس أنّ  رغم. أوججها في ومُمضضّرة٬، ييییةممؤذ وطرق انندفاعييیّیة ببصصورة الفعلل ردّ 

 أو ششخخصصييیّیة٬، ببهججممات ييییاملقاو  االننفججار٬، لممننع كافييییةً  لييییسست الججييیّیدة ننواييییاهم أنّ  إلى ييییتتوصّصلون مما كثثييییًرا فإنّنهم ببالعالقات٬، وتتضضرّ  الننزاع تُتكثّثف
 .الححًقا علييییه فعلل مما قد ييیینندممون -آخخر سسييییاق في -

 الذي الضضغط ممن عامما ممسستتًوى تتخخلقُ  ذاتتها٬، ببححدّ  الننزاع٬، ححالة إنّ . الننزاع خخضضمّ  في صصعبًبا أممًرا السسلببييیّیة الممششاعر عن التتعببييییر تتننظييییم ييیُیعتتببر
 عييییننييیّیة أممور وفعلل قولل ييییتتمّ  مما كثثييییًرا العالي٬، الضضغط ظللّ  في. الححارّ  ظامالنن سسييییطرة إلى الببارد الننظام سسييییطرة ممن التتوازن٬،ببسسرعة  ييییححّولل
 في الننفس ضضببط ممممارسسة في الفششلل. وعاطفييیّیة ححاّرة فعلل رّدات ببدورها  تُتطلق عييییننييیّیة٬، ننفسسييیّیة أزرار على تتضضغط أن ششأننها ممن الننزاع٬، خخاللل
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 ببالتتالي٬، ششأننه٬، ممن الذي األممر .اآلخخر الطرف ممن ششببييییهة٬، ّرةححا فعلل رّدات خخروج على ييییححّرض أن ييییممكن الننوع٬، هذا ممن فعلل رّدات وججه
. أييییضًضا قببلل٬، ذي ممن أصصعب والتتعاوننييیّیة البباردة الفعلل رّدات ججعللييییو  الننفس٬، لضضببط الممببذولة الججهود أكثثر وييیُیضضعف الننزاع٬، ححّدة ممن ييییزييیید أن
 ييییممّرون عنندمما ييییججادلون الذييیین األششخخاص فإنّ  لذا٬،. ّقدةممع ممششاكلل ححللّ  على الممرء قدرة ممن ييییقّلص أن إلى كذلك٬، فييییممييییللُ  العالي٬، الضضغط أمّما
 الممششاكلل ححللّ  على قدرتتهم أنّ  كمما. آخخر سسييییاقٍ  في ببه ييییتتممتّتعون قد الذي الننفس٬، ضضببط إلى ييییفتتقرون مما كثثييییًرا وٕارهاق٬، ضضغطٍ  ححالة في

  .   ببنّناءة ببصصورةٍ  الننزاع لفّض  ممححاولةٍ  أييیّیة ممضضاَعف٬، ببششكللٍ  الضضغُط٬، ييیُیضضعف ببححييییث تتتتضضاعف٬،

 فّض  في هامما دوًرا الضضغط إدارة تتلعب أنّ  الممفاججئ ممن لييییس نناجِجح٬، ببششكللٍ  الننزاعات فّض ل ببالضضغط الممتتعّلقة السسلببييیّیة اآلثثار ن ححييییثمم
 ححلولل وتتقييییييییم تتولييیید على الممرء قدرة ممن كذلك٬، ٬،ييییزييییدان وٕاننمما ٬،ال ييییححسّسننان تتببرييیید الذات وضضببط الننفس فححسسب وتتقلييییصصه الننزاع إدارة إنّ . الننزاع
 فإنّ  ححاّر٬، آخخر إلى ٬،ببارد ننظام ممن التتوازن ٬،الغالب في ٬،ييییححّولل أن الضضغط ممن العالي الممسستتوى ششأن ممن أنّ  إلى وننظًرا. للننزاع لةمُمححتتممَ 
 وججدَ  الممججالل٬، هذا في. السسييییطرة عن خخارج ببششكلل واننفججارها الححاّرة االنندفاعات كببت ببييیین الفرق نناججع٬، وببششكلل تتعنني٬، قد الضضغط إدارة

 التتدرييییب٬، ذلك في ببمما الضضغط٬، إدارة إسستتراتتييییججييیّیات أنّ  عالقتتهم٬، تتهّدد ججدييیّیة ننزاعات ييییخختتببرون ممتتزّوججييیین ممع ييییعمملون ذييیینال وزممالؤه٬، غوتتممان
. المماديّ  والرضضا الننزاع فّض  تتححسسييیین على تتسساعد أن ييییممكننها الييییوم٬، ننهاييییة في الضضغط وٕازالة ٬،لالسستترخخاء الننفس تتسسكييیین وطقوس الوسساطة٬،و 
  ).   2000 وسسييییلفر٬، غوتتممان رييیُیننظ اآلراء٬، على لالّطالع(

 اآلراء على لالّطالع( الننزاع خخاللل ٬،الذات تتننظييییم في النناس فششلل إلى تتؤّدي التتي ٬،األسسبباب ممن ييیُیححصصى ال عدد هنناك الضضغط٬، ججاننب إلى
 لتتححقييییق) فعدا أي( صصارم ححللّ  وججود عدم أو االزدواججييیّیة ببييییننها ٬،)1994 وتتاييییس٬، هييییثثرتتون٬، ببوممييییتتسسر٬، ؛1996 وهييییثثرتتون٬، ببوممييییسستتر ييیُیننظر(

 على وممعننى ببعالقة تتتتممييیّیز ٬،الببححث قييیید الفعالييیّیة أو٬، الححالة كاننت إذا ييییزداد٬، ذاتته لتتننظييییم الممرء دافع إنّ ف سساببًقا٬، ُذكر كمما. عييییننيّ  هدف
 أنّ  عججبَ  فال والججسسدييیّیة٬، الننفسسييیّیة الطاقة ممن ممعييیّیننة كممييییة إلى انييییححتتاجج الننفس وضضببط الذات تتننظييییم أنّ إلى  وننظًرا. الششخخصصيّ  الممسستتوى

ممن  ٬،عاديّ  ببششكلل ييییتتعببون أو أخخرى٬، ببأممور ييییننششغلون أو أخخرى٬، أممور تُتلهييییهمو  ذهننّي٬، اسستتننزافو  عاطفّي٬، ضضغط ممن ييییعاننون عنندمما النناس
  ).     1996 وهييییثثرتتون٬، ببوممييییسستتر( قويّ  عاطفيّ  انندفاع على التتغّلبعلييییهم  الصصعب ممنأن ييییججدوا 

 نناججح لححللّ  وافرة ذهننييیّیة ممواردَ  وييییتتطّلب ٬،ممعّقًدا الننزاع كان إذا خخصصوصًصا الذات٬، تتننظييییم نممكذلك  ييیُیضضِعف قد ٬،واالننششغالل التتفّكر القلق٬، إنّ 
 الكارثثييیّیة٬، صصفة إضضفاء إلى والننزوع القلق ممسستتوى فإنّ  الممتتصصوَّرة٬، الممخخاطر ارتتفاع ممع ولكن٬،). 1995 هأوكسسييییمما٬،-وننولن لييییوببوممييییرسسكي(

 العاطفييیّیة – الننزاع لححالة العييییننييیّیة الطببييییعة إنّ . الممعّقدة الممششكلة وححللّ  ٬،الننفس ضضببط ىعل القدرة ييییؤثّثر على وهو مما االرتتفاع٬، إلىكذلك  ييییممييییلل
 عنندمما ٬،الممححتتمملة الننزاع ححاالت ممع التتعامملل لتتججنّنب ممححاولة في ببدييییهييیّیة ننصصييییححة وتتقتترح الننفس٬، ضضببط ممن ببالتتالي٬، تُتضضعف٬، للضضغط والمموّلدة

 عنندمما ننأخخذ ببعييیین االعتتببار تتننفييییذها٬، ييییصصعب ولكن إسسداؤها٬، ييییسسهلل ننصصييییححة إننها – سسدييییاجج مُمرَهًقا أو ممضضغوًطا٬، قِلًقا٬، ممششغوًال٬، الممرء ييییكون
 سسييییارة إييییقاف أو السسييییارة َرْكن ببممسساححة تتتتعّلق الممعركة أكاننت سسواء عاّم٬، ببششكلل الواقعييیّیة٬، الححييییاة ننزاعات فييییها تتتتواججه التتي" الححاّرة" الظروف

             .ممفاججئئة عالممييیّیة أزممات ممع التتعامملل أو الببييییت٬، إلى الطرييییق في أججرة

  
 الننزاع في الممصصعِّدة الممتتاهات

 إنّ . الححسسننة الننواييییا اننهييییارٕالى و  وححّدة٬، تتواتتًرا أكثثر ممخخالفة ارتتكاب إلى األححييییان٬، ممن كثثييییر فيييییقود  ٬،وهممييییا خخطا صصغييییرة خخطوةبب تتعببرأن 
 أعصصاببه٬، تتهدئئة على لتتسساعده واححدة سسييییججارة تتدخخييیین تترقييییسس الذي السساببق الممدخّخنأو  خخاصّصة٬، ممنناسسببة في قلييییالً  وييییغّش  مما ححممييییة ييییعتتممد الذي
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 إلى الممؤدييیّیة األولى الخخطوات هي تتلك – السسننوييیّیة العييیید ححفلة في أكببر ببهدوء لييییششعر صصغييییرة٬، واححدة رششفة ييییأخخذ الذي الكححولل ممدممن أو
 الداخخلييیّیة٬، الننزاعات في فقط ييییححدث ال ببع٬،ببالط التتراكم٬، هذا ممثثلل إنّ  ."العرببة عن السسقوط" ممثثلل تتعاببييییر تججاء هننا٬، وممن .سسعييییدة غييییر ننهاييییة
  . األششخخاص ببييیین الننزاعات في أييییضًضا٬، تتححدث٬، ولكننها ؛الننفس ممع الححممييییة صصراعات في الححالل هي كمما

 االسستتفزاز ممن تتصصعييییدييیّیة ممتتاهة تتتتلوها ننسسببييییا٬، ضضاّرة٬، غييییر ببأفعالل ننمموذججّي٬، ننححو على تتببدأ٬، ببسسرعة٬، عننييییفة تتصصببح التتي الممهاتترات إنّ  
 ييییببّرر وكأننه ببدوره٬، ييییببدو عننييییًفا٬، فعلل ردّ  ييییثثييییر هولكننّ  اإلطالق٬، على ضضارّ  غييییر الوقت٬، ذلك في لل٬،األوّ  العدواننيّ  الفعلل ييییببدو قد. للالممتتببادَ 
 اإلثثارة دورة وأمّما .)1993 زييییلممان٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( عننف إلى وييییتتححّولل الننهاييییة في األممر وهكذا٬، ححتّتى ييییتتراكم عننًفا٬، أكثثر ةممضضادّ  ححركة
 ال الذييیین الممطّلقييیین األزواج ححاالت في الممثثالل٬، سسببييییلل على ذلك٬، ييییتّتضضح. التتصصاعد في فتتسستتممرّ  والعدوان٬، الممنندفع٬، اآلليّ  الفعلل ردّ  طفييیّیة٬،العا

 والتتي العننييییفة٬، الفعلل رّدات ممن سسلسسلة إطالق إلى ييییؤّدي ٬،ممممكن اسستتفزاز أقللّ  دون ممًعا٬، واححدة غرفة في الممكوث على ٬،ببببسساطة ييییقدرون٬،
 تتتتببع طوييییلل٬، ننزاع في طرفييیْین ببييیین ٬،هذه ممثثلل ٬،اعتتييییاديّ  ببششكلل تتصصعييییدييیّیة فعلل رّدات إنّ . السسييییطرة عن خخارججة ممتتاهة في تتدخخلل امم سسرعان
 أسسالل الذي للطعام تتعّرضضوا الذييیین ببافلوف٬، ببكالب فّكروا للتتوضضييییح٬،. أننواع رّدات الفعلل االعتتييییادييییة ججممييییع في الححالل هي كمما القواعد ببعض
 التتي الكالب٬، أممام ييیُیعَرض الطعام كان ييییرّن٬، الججرُس  كان عنندمما. ببارز ججرس ممع نممججمموعتتييیی إلى ممتتكرر٬، ببششكلل الطعام٬، صُصنّنف. لعاببهم
 سسمماع لممججّرد ُلعاببها فييییسسييییلل الججرس٬، صصوت سسممعت كلمما الطعام ظهور تتتتوّقع أن الكالب تتعّلممت األممر٬، آخخر في. ذلك ججّراء لعاببها ييییسسييییلل

 في أصصلّي٬، غاضضب فعلل ردّ  لننششوء الدافع ييییكممن اإلننسساننييیّیة٬، العالقات في. ال أم ُقدِّمَ  قد عامالط كان إذا اعممّ  الننظر ببصصرف الججرس٬، صصوت
 الغضضب ييییتتححّولل قد التتصصعييییدييیّیة٬، الدورات هذه في الوقت ممرور ممع ولكن٬، .)2000 أولرد٬، ييیُیننظر٬،. (الممتتصصوَّرة الضضاّرة وننتتائئججه اآلخخر سسلوك

 ٬،ششببييییهة فعلل رّدات إلطالق كافييیًیا ييییكون قد كفكرة٬، أو ججسسدييییا اآلخخر٬، الششخخص ححضضور أنّ  ببححييییث ٬،وقوييیّیة ممششروطة فعلل رّدات إلى والعدواننييیّیة
            .  تتببرييییدييیّیة إسستتراتتييییججييیّیة تتدخّخالت تتَُقّدم لم مما ٬،آليّ  ببششكلل

  
 التتببرييیید وتتقننييیّیات إسستتراتتييییججييیّیات

 ممننهم ييییقتترب عنندمما ٬،الششهر السسادس في طفاللاأل ييییممييییلل ححييییث. ممششاعرهم تتننظييییم ببتتعّلم األطفالل ييییببدأ ٬،الششهر السسادس والششهر الثثاممن عششر ببييیین
الششهر الثثاممن  في األطفالل أمّما. ممرتتفع صصوت وٕاصصدار ٬،هييییعييیینن إلى الننظر تتججنّنب خخاللل ممن وقلقهم خخوفهم ممع التتكييیّیف إلى غرييییب٬، ششخخص
لدييییهم  ييییثثييییر الذي الغرييییب ممع التتعامملل أججلل ممن الننفس٬، وتتهدئئة الذات إلهاء ممثثلل أخخرى٬، إسستتراتتييییججييیّیة فييییسستتخخدممون أخخرى٬، ججهةٍ  ممن ٬،عششر

 عن تتننمّ  التتي الححاّرة فعلهم رّدات ممع ٬،نناججع ببششكلل ييییتتكييیّیفوا٬، أن لألطفالل تتتتييییح هذه٬، تتعقييییًدا األكثثر التتببرييیید إسستتراتتييییججييیّیات إنّ . القلق ممششاعر
 وٕاسستتراتتييییججييیّیات للننفس٬، تتهدئئةو  لذات٬،ا إلهاء فإنّ  ببسساببقاتتها٬، ششببييییهة ٬،والفرّ  للكرّ  عاطفييیّیة فعلل رّدات ييیُیوّلد الننزاع أنّ  إلى وننظًرا. وقلق خخوف
 .  الببالغييیین لدى ممتتسساوٍ  ننححو على هامّمة ممهارات تُتعتتببر األخخرى التتببرييیید

  
 المُمهلة

 العودة ببعد قصصييییرة ممهلة أخخذ عببر ٬،العائئلة ممع عالقاتتهم وتتححسسييیین الننزاع تتقلييییص ضضاغطة٬، وظائئف في ييییعمملون الذييیین ٬،األششخخاص ييییسستتطييییع
 ننششوء إلى األححييییان٬، ممن كثثييییر في العائئلة٬، تتفاعالت إلى ضضاغط عمملل ييییوم ممن ممبباششرة الذهاب يييییؤدّ  الممهلة٬، دونممن . العمملل ممن الببييییت إلى

 قببلل االسستترخخاء إلى ببضضغط٬، ييییممّرون الذييیین ببأججر العامملييیین لهؤالء ييیُیتتييییح ٬،ببعض الوقت ممع ننفسسه كلّل ممننهمقضضاء  ولكنّ . وخِخالفات ججداالت
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 .لطًفا كثثرأ العائئلة تتفاعالت تتكون وببالتتالي٬، عائئالتتهم٬، ممع التتعامملل

 إذا. واالسستترخخاء للهدوء ييییححتتاججوننه إضضافييییاً   اوقتتً  لألششخخاص ييیُیتتييییح أن ٬،"عششرة إلى العدّ "و التترّوي ححتتى أو ٬،مُمهلةال لطلب ييیُیممكن الننزاع٬، أثثنناء
لة٬، مُمهلة األششخخاص أخخذ " الصصاممت الهييییججان" وتتججنّنب ومُمقِلقة٬، ممثثييییرة أخخرى ننششاطات في الممششاركة على ييییححرصصوا أن علييییهم فإن ممطوَّ

 الممششاركة إن. الححق ممضضادٍّ  ببهججومٍ  للقييییام والتتخخطييییط ٬،الغضضب ممششاعر لممعالججة الممهلة مييییسستتخخد الذي) 1993 وتتاييییس٬، هييییثثرتتون٬، ببروممييییسستتر٬،(
 سسببييییلل على( الننزاع في للممششاعر الممثثييییرةو  المملمموسسة الححاّرة٬، الججواننب على ٬،عييییننيّ  وببششكلل ٬،األششخخاص فييییها ييییرّكز التتي الصصاممت٬، الهييییججان في

 تتفكييییر إلى تتؤّدي بباعتتببارها ٬، وذلكالححاّرة الفعلل رّدات ممن اإلطالة إلى تتممييییلل...") عننييیید إننه" أو..." ذلك قالت أننها أصصدق ال" الممثثالل٬،
 ببدالً ). 1998 هأوكسسييییمما٬،-وننولن َرسستتييییننغ ؛2005 وممييییشِشلل٬، أببدوك٬، كروس٬،( السسلببييیّیييیْین والعدواننييیّیة اإلثثارة ممن إضضافّي٬، ببششكلل ييییزييیید٬، ممتتواصصلل

 ييییممكننهم٬، ببححييییث إثثارتتهم٬، ممسستتوييییات ييیُیقّلصو  ييیُیهّدئُئهم٬، سسلوك في للممششاركة ببنّناء٬، ننححو على لةالمُمه اسستتخخدام األششخخاص ييییسستتطييییع ذلك٬، ممن
 السسلوكييیّیات إنّ . تتأقلممييیّیة ححلولل إلى تتؤّدي ببأسسالييییب مملمموس٬، ببششكلل فييییها والممسساهممة ٬،العدواننييیّیة الممفاوضضات إلى ججدييیید ممن االننضضممام الححًقا٬،
 قييیید الننزاع ننوعو  الفرد٬، ششخخصصييیّیة تتضضمّ  التتي العوامملل ممججمموعة على اعتتمماًدا النناس٬، ببييیین األرججح على سستتتتننّوع ذلك٬، تتسسّهلل التتي العييییننييیّیة
 – ننفسسه هو ييییببقى الممهلة هدف فإنّ  النناس٬، ييییخختتاره الذي العييییننيّ  السسلوك عن الننظر وببصصرف ولكن٬،. ححّدتته درججة إلى إضضافة الببححث٬،
 .لححّله الممببذولة الججهود عن والتتخخّلي الننزاع ممع التتعامملل لتتججنّنب أسسلوب هو وال ببئئة٬،التتع وٕاعادة التتوقفهو  ولييییس والتتهدئئة٬، التتوقف

  
 تتأمّملل

 ألهدافممع ا الممرء سسلوك ممقارننة ٬،ِوقفة التتأمّملل. أكببر ببششكلل لذاتته واعييیًیا ممرءال ييییصصببح أن هي٬، أكثثر ححلّل ببنّناء للننزاع ركي ييییتتييییسسّ  الطرق ىححدإ
 تتركييییز عن تتوّقفوا الذييیین األششخخاص إنّ . ممسساِعًدا ييییكون أن ييییممكن ٬،ذلك كللّ  ؛اآلخخر الششخخص ننظر وججهة تتقببلل وممححاولة الهامّمة٬، والممعاييییييییر
 رؤييییة إلى أكثثر ييییممييییلون الححالييیّیة٬، وسسلوكييیّیاتتهم ٬،مأهدافهو  ممششاعرهم٬،و  أفكارهم٬، في ٬،تتأقلمميّ  ببششكلل ببالتتأمّملل٬، وننججححوا أننفسسهم٬، لىع اننتتبباههم
 قواعد أو الممججتتعييیّیة األعراف ممثثلل المُمششتتَركة٬، للممعاييییييییر نييیُیخخلصصو و  والممعاييییييییر٬، فاألهدا ممع ييییتتوافق ببمما وييییسسلكون ٬،لى ننححو دقييییقع أننفسسهم

 لتتححلييییلل الممببذولة للججهودكذلك  ييییممكن ولكن٬،). 1979 وييییكَلنند٬، ؛1981 وسسششييییييییر٬، كارفر الممثثالل٬، سسببييییلل على( علييییها المُمتتفَّق العالقات
 سسببييییلل على( السسلببيّ  رالتتأثثّ  ييییزييیید أن ششأننه ممن الذي األممر ٬،لممفِرطا ببالتتفكييییر ساالنن إششراك عببر خخِطرة تتصصببح أن  ببنّناء٬، ننححو على الممششاعر
 فهم أن ييیُیعتتببرَ ييییممكن  ٬،ع أخخذ ننتتائئج الننزاع هذه ببعييیین االعتتببارمم). 1998 هأوكسسييییمما٬،-وننولن َرسستتييییننغ ؛2002 وممييییشِشلل٬، داونني٬، أييییدوك٬، الممثثالل٬،
  .  أسساسسييیّیة ححاججة ببممششاعرهم٬، رالتتفكييیی في اإلفراط ممن ببدالً  ببنّناء٬، ننححوٍ  على ببالتتأمّملل النناس قييییام كييییفييیّیة

 على ٬،األهممييیّیة ششدييیید ببششكللٍ  ٬،ييییعتتممد ذلك فإنّ  التتأمملل٬، إلى أو ببالتتفكييییر اإلفراط إلى ييییننتتهي الششخخص أكان سسواء الببارد٬،/الححارّ  الننمموذج ححسسب
 إلججراء العالييییة الممسستتوييییات في اإلششارة٬، سسببقت كمما). 1999 وممييییشِشلل٬، ممييییتتكالف( للتتججرببة الفرد وتتفسسييییرات ٬،الفرد إثثارة ممسستتوى: اثثننتتييیْین آلييیّیتتييیْین
 ببششكلل السسلببييیّیة الممششاعر لتتححلييییلل الممببذولة الججهود أنّ  ييیُیفتتَرض الننزاع٬، أثثنناء الوقت ممعظم الححالل هي كمما الححاّر٬، الننظامبب ةالخخاصصّ  اإلثثارة

 التتججارب تتفسسييییر إلى األفراد دتتقو  أن الججهود هذه ممثثلل ممن ييیُیتتوّقع ٬،نِ الممججّردييیی واالسستتننتتاج التتفكييییر تتعزييییز ممن فببدالً . تتتتضضاعف سسوف عقالننّي٬،
 ببدوره٬، الذي٬، األممر ٬،)له ححدث ومما الممرء ببه ييییششعر مما على عييییننّي٬، ببششكلل التتركييییز٬، أي( الغالب في وتتصصوييییرييیّیة مملمموسسة ببممفاهييییم السسلببييیّیة
 ييییائئس تتفاوض خخضضمّ  في وانجج أنّ  تتخخييیّیلوا :التتالي االفتتراضضيّ  ببالممثثالل فّكروا للتتوضضييییح٬،. أكثثر السسلببييیّیة اإلثثارة لييییزييیید وييییعمملل ٬،ججدييیید ممن ييییغّذي

وذلك  كببييییرة٬، ببعدائئييیّیة تتششعر ججعلها الذي السسببب طغت علييییها الححاججة لممعرفةو  ٬،اتتدرييییججييیی  كئئييییببة تتصصببح ببدأت وقد ننفسسها ججوان تتججدُ  ججون٬، ممع
 وممهووس ممتتعججرف ألننه" ٬،قائئلة هاننفسس فتُتججييییب" ججون؟ ممن الححدّ  هذا إلى غاضضببةٌ  أننا لمماذا" :ننفسسها وتتسسألل ممهلة تتأخخذ. التتفاوض اننفججار ممننعل
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 ببدالً . عممييییق فهم إلى ييییقودها ال ذلك لفعلل ممححاولتتها فإنّ  ممششاعرها٬، فهمإلى  ممدفوعة ججوان أنّ  رغم هكذا٬،." عادالً  لييییس وعرضضه ببالسسييییطرة٬،
 ججيّ تتدرييیی ببششكلل تتصصببح ييییججعلها الذي األممر كئئييییببة٬، تتججعلها التتي والححالة ججون٬، ييییخخّص  مما على عييییننّي٬، ببششكلل التتركييییز٬، إلى تتقودها ذلك٬، ممن

 العييییننييیّیة اإلسستتراتتييییججييیّیات أنّ  الببارد/الححارّ  الننمموذج ييییقتترح التتأقلممّي٬، التتأمّملل وٕاتتاححة التتفكييییر٬، في المُمفِرط الفعلل ردّ  ممن الننوع هذا ممننعلو . أكثثر كآببة
  .     أكثثر تتججرييییًدا وأقلّل ححسّسييیّیة الممرء تتححلييییلل لممششاعر إلى االننتتبباه تتوججييییه ييییتتم ححييیین في اإلثثارة٬، لتتقلييییص ممطلوببة

. تتعاممًال ببارًدا وتتأمّملييییا كهذا تتتتييییح التتي ٬،الننفسسييیّیة العمملييیّیات على الضضوء ببإلقاء ٬،)2005( وزممالؤه كروس ييییججرييییها التتي األخخييییرة الدراسسات ببدأت
 التتفكييییر في اطاإلفر  ممن ببدالً  تتأقلممّي٬، ننححو على التتأمّملل ممن النناس تتممكييیین في رئئييییسسا دوًرا تتلعببان إسستتراتتييییججييیّیتتييیْینِ  هنناك أنّ  ببححثثهم في ييیُیببييیّیننونوهم 

 ممن ببدالً ( وللتتججرببة لننفسسه ممراقب إلى الفرد فييییه ييییتتححّولل الذي ٬،ببالذات الننأي ممننظور تتببنّني هي هاتتييیین اإلسستتراتتييییججييییتتييیین إححدى. السسلببييیّیة ببالممششاعر
 السسلببييیّیة الممرء ششاعرمم في تتكممن عييییننييیّیة أسسبباب على" لمماذا"الـ تتركييییز فهي الثثاننييییة اإلسستتراتتييییججييیّیة أمّما). العاديّ  الذات غممر ممننظور على الححفاظ

 هاتتييیْین دممج أنّ  إلى تتششييییر ننتتائئج ممججمموعة ممن الدراسسات). وييییخختتببرها الممرءُ  ببها ييیُیححّس  عييییننييیّیة ممششاعر على" لمماذا"الـ تتركييییز ممن ببدالً (
 اربججالتت تتححلييییلل للنناس ييییحييیُیتت") الننائئييییة-لمماذا"الـ إسستتراتتييییججييیّیة أو ٬،ببالذات الننأيِ  ممننظورُ  علييییه ييییننطوي الذي" لمماذا"الـ تتركييییز أي٬،( اإلسستتراتتييییججييیّیتتييیْین

 ببييییَّنَ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. الممششكلة تتعببئئة وٕاعادة ببالكراهييییة إغراقها دون ممفهوممة ججعلهاوتت ننسسببييییا٬، وٕادراكييیّیة٬، بباردة ببممفاهييییم السسلببييیّیة والممششاعر
 ٬،")لمماذا"الـ تتركييییز( الششخخصصييیّیة همببننزاعاتت والممححييییطة ٬،السسلببييیّیة ممششاعرهم في الكاممننة األسسبباب على التتركييییز إلى النناس إرششاد أنّ  وزممالؤه كروس

 عببر( وصصراححة) ممبباششر غييییر للببششك( ضضممننييییا تتقييییييییممه ييییتتم أقلّل٬، غضضب اخختتببار إلى ييییقودهم أن ششأننه ممن ٬،ببالذات الننائئييییة ننظرهم وججهات ممن
 ننححو وعلى...") أببًدا للممعقو  غييییر إننه" أو..." لي ذلك قالت أننها أصصدق ال" أي٬،( أقلّل ححسّسييیّیة صصورةبب تتججارببهم تتفسسييییر وٕالى ٬،)الذاتتيّ  التتقرييییر

...") خخاللل ممن ممخختتلف ببششكلل الردّ  ييییممكنننني كان اآلن٬، ذلك إلى ببالرججوع" ؛..."ححضضوري في ببالتتهدييیید ششعرت أننها أدركتُ " ممثثلل٬،( تتججرييییًدا أكثثر
 .ببالذات الننأي ممننظور تتببنّني دون ممششاعرهم في الكاممننة األسسبباب على ييییرّكزون الذييیین ألفرادا ٬، ببمما ييییخخّص وننسسببييیّیةً 

 اتالتتقننييییّ  ممن عدد هنناك ننظرييییا٬،. ببنّناءة ببصصورة الممششاكلل وححللّ  التتأمّملل لتتسسهييییلل واححًدا ممسسلًكا تتقّدم الننائئييییة٬،" لمماذا"الـ إسستتراتتييییججييیّیة أن تتببييیّینييیی وهكذا٬،
 ننححو على تتججارببهم تتفسسييییر إلى فييییه النناس تتقود الذي الوقت في اإلثثارة٬، ممسستتوييییات لتتخخفييییف تتعمملل كْوننها ممششاببهة٬، فائئدة ذات تتكون قد التتي

 أننها تتثثببت أن - الكتتاببة في والتتدخّخالت ثثالث٬، طرف ممن الُوسسطاءو  المُمَهلل٬، ششأن ممن ييییكون قد الممججالل٬، هذا في. أكثثر تتججرييییدًا وأقلّل لممسساً 
 .هذه التتممكييیین ششروط ممعها تتتتححّقق لدرججة ممفييییدة

  

 التتطببييییق وٕاسستتراتتييییججييیّیات الذات تتننظييییم ططخخ

 
 تتقتتببس أن ممننها سسأطلبُ  فّظ٬، إنني قالت إذا(" عييییننييیّیة تتطببييییق ننييیّیة ممع") ببنّناء ببششكلل زاعالنن فّض (" عامّمة أهداًفا التتطببييییق إسستتراتتييییججييیّیات تتججممع
 مُمخخطَّط عييییننيّ  فعلل ردّ  ممع ممرتتببطة تُتصصببح____) إذا( عييییننييیّیة اححتتممالل ححالة إننششاء إنّ "). ببششتتممها وأببدأ أعصصاببي أفقد لن عييییننييیّیة؛ أممثثلة

 على. السسلوكيّ  الفعلل ردّ  ممن ببدالً  الممقصصود٬، الفعلل ردّ  ممع ححارّ  ممثثييییر ححدث رببط عببر الخخّطة٬، تتطببييییق ضضممان على ييیُیسساعد ٬،____)فإًذا(
 واسسعة ألننها للعمملل٬، نناججعة خخّطة ييیُیعتتببر ال ٬،"الممننتتظممة الممممارسسة" ممقصَصد إلى" والججسسدييیّیة الصصححييیّیة اللييییاقة" هدف تترججممة إنّ  الممثثالل٬، سسببييییلل
 غولفييییتتسسر٬،( الهدف لتتححقييییق ٬،فقط الممطلوببة٬، العمملييیّیة الخخطوات مماهييیّیة ممن ببدالً  والممكان الزممان الكييییفييیّیة٬، تُتححّدد النناججعة العمملل خخّطة إنّ . ججدا

مما أن : "التتالي الننححو على تتكون أن ييییممكن أكثثر٬، صصححيٍّ  ححييییاة ننممط على للححصصولل ييییسسعى الذي للششخخص ببالننسسببة األفضضلل الخخّطة). 1996
 الخخّطة هذه تُتعتتببر" ممييییالن هاقدر  لممسسافة ٬،السسرييییع الركض وأممارس ٬،الممتتننّزه إلى سسأذهب٬، األسسببوع أييییام ممن ييییوم كللّ أعود ممن العمملل٬، ممسساء 
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 تتثثييییر التتي والححالة ٬،)الممتتننّزه في ييییومٍ  كللّ ( ححدوثثها وزممان ممكان ٬،)ممييییالن ممقداُرها لممسسافة السسرييییع الركض( ببعييییننه العمملل تُتححّدد ألننها ٬،أفضضلل
 إلى الممببادرة ضضممان على تتسساعد أن ممكنييیی ٬،ششببييییهةو  ممفصّصلة عمملل خخّطة إنّ ). العمملل ممن الببييییت إلى أصصلل مما سسرعان( ننفسسه العمملل

  .  لذلك الممالئئممييیین األششخخاص وببممششاركة ٬،نِ الممنناسسببييیی والممكان الوقت في عييییننييیّیة٬، ننزاع فّض  إسستتراتتييییججييیّیات

  

 الممراججعة/األدوار لعب/الصصييییاغة

  
 خخاللل ممن الننزاع ممع متتتتأقل فعلل رّدات تتعّلم كذلك٬، ييییممكننهم٬، .فقط الممبباششرة التتججرببة خخاللل ممن ججدييییدة فعلل رّدات صصييییاغة ييییتتعّلممون ال النناس
 تتقننييیّیات تتعّلممهم التتي التتدرييییب٬، تتأثثييییرات ممن ببششّدة االسستتفادة ييییممكننهم خخاّص٬، ننححو على ٬،العدواننييیّیييیینَ  والممراهقييیین األطفالل إنّ . اآلخخرييیین ممراقببة
 للممراِقب تتتتييییح الصصعببة٬، الححاالت عمم نناججع ببششكلل تتتتعامملل التتي المماهرة٬، األننمماط ممراَقببة إنّ . األششخخاص ببييیین الننزاعات ممع للتتعامملل عننييییفة غييییر
  ). 1986 ببانندورا٬،( ننوع كللّ  ممن والممسستتقببلييیّیة الححالييیّیة الممششاكلل ممع التتأقلم في الححرييیّیة ممن أكببر قدًرا ييییححّقق أن

 را٬،ببانندو ( للممششاكلل الممثثييییرة الححاالت ممن تتولييییفة فيييییصصوغ أفراد ممؤّهلون رّدات فعلل ممنناسسببة ونناججعة ببششكلل ممتتكّرر٬،  الصصييییاغة٬، عمملييیّیة في
 إلى تتدرييییججييییا تتننتتقلل الممتتعّلممون٬، ييیُیتتقننها وعنندمما ننسسببييییا٬، سسهلة ححاالت في نناججعة سسلوكييیّیات ببممراقببة الصصييییاغة تتببدأ عاّم٬، ببششكلل). 1986 ٬،1969

 تتاححةالممُ  الُفَرص في كذلك٬، رائئدييیین٬، الممتتعّلممون كان الممراقببة٬، ججاننب وٕالى الممششاِركييیین٬، صصييییاغة في. ننححو الصصعوببة ببالتتححّولل اآلخخذة الححاالت
 ححاالت على الردّ ممن  ييییتتممّكننوا أن إلى الججدييیید٬، السسلوك لممممارسسة وافرة فرصصة ججاننب إلى الضضرورّي٬، اإلرششاد وتتلّقي المُمصصاغ٬، السسلوك لتتججرييییب
 .  تتححّقق قد التتعممييییم فييییها ييییكون ةببممهار  ششببييییهة٬، إششكالييیّیة

 ضضممن الممنناسسببة السسلوكييیّیات ممممتتازة لصصييییاغة طرييییقة تتكون أن ييییممكن أننها الصصييییاغة تتببييیّین فييییدييییو٬، ششرييییط على مُمسسجّجلة أو ممبباششرة أكاننت سسواءٌ  
 وتتوضضييییح ٬،األسساسسييیّیة الخخصصائئص إلى االننتتبباه لفت فييییممكننه صصوتتييییا٬، تتسسججييییالً  ييییعتتممد الذي السسرد أمّما. الواقعييیّیة والسسييییاقات الححاالت ممن تتولييییفة
 ببه ييییفّكر مما لتتممثثييییلل ٬،الصصوتتييیّیة التتسسججييییالت اسستتخخدام ييییممكن إرششاديّ  فييییدييییو في. ممثثالل ممججّرد الصصييییاغة فييییها تتكون التتي الكاممننة٬، العمملل خخّطة
 تتششييییر أن وييییممكننها الننزاع٬، خخاللل ششؤوننهم إدارة على لممسساعدتتهم ييییسستتخخدمموننها التتي إدراكييییا٬، النناججعة واإلسستتراتتييییججييیّیات أننفسسهم٬، وببييیین ببييییننهم النناس

 الننتتائئج وإلظهار ٬،السسيء واألداء الججييیّید األداء ببييیین ممقارننة إلججراء العرض اسستتخخدام ييییممكن. الججسسد لغة ممثثلل الواضضححة٬، غييییر السسلوكييیّیات إلى
 على داخخلييیّیة٬، إججراءات لصصييییاغة العرض اسستتخخدام ييییممكن كمما. السسيء لألداء المُمححتتمملة السسلببييیّیة والتتَّبِبعات ٬،الججييیّید بباألداء الممتتعّلقة اإلييییججاببييیّیة

 ٬،عاللٍ  ببصصوت للتتححّدث النناس أممام الفرصصة تتاححةإ ممن خخاللل. وييییششعروننه النناس ببه ييییفّكر مما إظهار طرييییق عن الننفس٬، لضضببط رممزّي٬، ننححو
 .  للرقاببة ييییخخضضع سسلوك ججاننب إلى داخخلييیّیة٬، دييیینناممييیّیات لصصييییاغة العرض اسستتخخدام للممرء ييییممكن وييییششعروننه٬، ببه ييییفّكرون مما وششرح

 

 خخاتتممة

 
" ححاّرة" عاطفييیّیة إثثارة ننمموذججّي٬، وننحح وعلى تتوّلد٬، وممججمموعات٬، أفراد ببييیین خخارججييیّیة مأ الفرد لدى داخخلييیّیة أكاننت سسواء الححاّدة٬، الننزاعات إنّ 

 ممن كثثييییر في. والقتتالل العدوان أو والهرب٬، نّنبججالتت ممثثلل افتتراضضّي٬، ننححو على واننعكاسسييیّیة آلييیّیة٬، فعلل رّدات وببسسهولة٬، ببدورها٬، تتثثييییرُ  وقوييیّیة٬،
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 إنّ . الممعننييیّیييیین لججممييییع ورائئها ممن للطائئ وال ٬،األممد طوييییلة تَتبِبعات إلى تتقود التتي ببعييییننها هي هذه٬، عييیّیةفادنناال الفعلل رّدات تتكون األححييییان٬،
 عن تتسسهييییله ييییتتم اإلدراكييیّیة٬، كللاششالمم ححللّ  في ننججاعة وأكثثر أببَرد أننمماط إلى واالنندفاعييیّیة٬، ببالعاطفة٬، الممدفوعة الححاّرة٬، الفعلل رّدات ممن االننتتقالل
 فييییها ببمما التتقننييیّیات٬، ممن تتولييییفة إنّ . خختتييییاراال ححسسب التتقييییييییم وٕاعادة االننتتبباه ممثثلل تتوضضييییححها٬، تتم التتي التتببرييیید إسستتراتتييییججييیّیات ممن تتولييییفة طرييییق
 هذه ممثثلل اسستتخخدام على ببسسرعٍة٬، األفراد٬، ييییسساعد أن ييییممكننه ٬،األدوار ولعب ممراججعة٬،/تتخخطييییطو  نناججعة٬، لننمماذج التتعّرضو  التتأمّملل٬،و  الُهَدن٬،

 في -العفويّ  التتنناولل ححييییث ممن ةً صصعوبب أكثثرها سساخخر٬، ننححوٍ  على تُتعتتببر٬، والتتي – إلييییها الححاججة أممّس  في ييییكوننون عنندمما ٬،اإلسستتراتتييییججييیّیات
  .للننزاع نناججع فّض  ننححو ججهودٍ 
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 دوييییك س.كارولل 
 ييییرلييییننججرإججوييییس 

 
 

 
األفكار الممسسببقة ننتتييییججة ننششأت سسواء  ٬،لعدييیید ممن الصصراعات الممسستتعصصييییةا التتي تتقف ممن وراء األسسبباب الرئئييییسسةضضممن األححكام الممسسببقة تتنندرج 

عادة مما تتججعلل االعتتقادات الممببالغ فييییها ححولل ششخخصصييییة الطرف و  .في تتأججييییججهننها سساهممت إال أ ٬،ننششوء الخخالفقببلل  و ُوججدتححالة خخالف أ
 ا ييییصصعب تتححقييییقه.أممرً  ٬،ممن تتسسوييییة الخخالف ٬،اآلخخر ودوافعه

ننظرييییات التتي ييییححمملها الببششر لا ننتتاجَ العالقة ببييیین األححكام الممسسببقة والننزاعات الممسستتعصصييییة قد تتكون  أنّ ممؤّداها سسننطرح في هذا الفصصلل فكرة 
ئئك الذييیین فأول ؛ححولل طببييییعة الصصفات اإلننسساننييییةا النناس ممؤممن ببهن قد ييییتتييییْ ننظرييییّ ببييیین ححولل لييییوننة الصصفات اإلننسساننييییة. لقد ممييییزننا ممن خخاللل عمملننا 

مما أن داخخلييییة إكييییاننات  ٬، ببببسساطة٬،هي ثثاببتتة. هذه -ممثثلل طييییببة القلب أو الذكاء-اإلننسساننييییة ممات سسّ ال نّ ييییعتتقدون أ"ننظرييییة الكييییان"  ـييییؤممننون بب
طرييییقة ال ا أنّ أييییضضً ببلل ييییعتتقدون ٬، فححسسب ثثاببتتةسسممات  ييییمملكونالببششر  أنّ ببهذه الننظرييییة  ودال ييییؤممن ممؤييییّ و ننها. ها النناس أو ال ييییممتتلكو كلييییممتت

وججهة ٬، فإّن وكمما سسننرى الححقا زهم.ات الثثاببتتة التتي تتممييییّ ممتتححدييیید ممججمموعة السسّ  عببرتتم تترييیین إلى ممعرفة اآلخخ اعياألفضضلل لتتححقييییق الهدف السسّ 
 اآلراء الننممطييییة ححولل اآلخخرييیین. ببلورة وصصننعإلى تتؤدي  الننظر هذه
ال تتفتترض فر. تتطوّ ننة وقاببلة للات لييییّ ممات اإلننسساننييییة هي سسممسسّ ال ة"٬، أنّ سسم "الننظرييییة التتننمموييییّ ا٬، التتي أطلقننا علييییها وججهة الننظر األخخرىتتفتترض 

وججهة  وححامملييییؤممن كمما د. تتهاججالتتعلم واالننتتييییججة لقدرة على التتطور لكلل ششخخص ا سسوف ييییتتغييییرون٬، ببلل أنّ النناس ججممييییع  هذه الننظرييییة أنّ 
اآلخخرييیین ال تتكون ممن خخاللل الححكم على سسمماتتهم لممعرفة  الطرييییقة المُمثثلى أنّ ببححولل الطببييییعة اإلننسساننييییة٬،  دييیینناممييیّیةاألكثثر  هذه٬، وهي الننظر

 ٬، طرييییقة تتفكييییرهم وثثقافتتهم.اححتتييییاججاتتهم وأهدافهم :)تتهمسسييییكولججييییّ ححالتتهم الننفسسييییة (فهم  ببوسساطةالثثاببتتة٬، ببلل 
مما  رييییعة والممتتصصلببة إلى ححدٍّ السسّ إلطالق األححكام  ممن خخاللها الممججاللَ  "ننظرييییة الكييییان"سسننعرض ممن خخاللل هذا الفصصلل٬، الطرييییقة التتي تتفسسح 

سسننتتاببع لننعرض كييییف و م لدى اآلخخرييیین. إضضافة إلى عدم القدرة على تتببييییان التتغييییييییر أو التتقدّ  -ممججمموعات ما أكاننوا أفرادً أ سسواءً -عن اآلخخرييیین 
ببالممقاببلل٬، سسننعرض كييییف الننزاعات ببطرييییقة نناججعة.  ححللّ أممام لل عقببة أسساسسييییة السسييییاسسات والممممارسسات النناتتججة عن ذلك ييییممكن أن تتششكّ  أنّ 
لدى تتغييییييییرات  تتقييییييییممات تتكون قاببلة للممراججعة في ححالل ححصصولل أيّ وهي ا٬، دً لييییة أكثثر ممروننة وتتردّ إلى تتقييییييییممات أوّ  "رييییة التتننمموييییةظالنن"ي تتؤدّ 

 ٬،ننزاعتتوفييییر ححلولل نناججححة لححاالت الٕالى و  ٬،لل إلى أرضضييییة ممششتتركةللتتوصصّ  صسسننتتاببع لننعرض كييییف تتتتييییح وججهة الننظر هذه الفر و اآلخخرييیین. 
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 وججود ننقاط ننقص لدى اآلخخرييیین. ححتتى في ححالل
رأييییه  أنّ ببواإلقرار  ٬،اححتتممالل الخخطأأن ييییكون ممسستتعدا لالعتتراف بب ءالننزاع٬، على الممر  ن ممن فهم الخخصصم وٕاييییججاد طرييییقة لححللّ تتممكّ وكي نن

أن ييییممكن ننقوم ببممراججعة أببححاث تتكششف كييییف وسس. وححييییثثييییاتته وأن ممن الممممكن تتعّلم الممزييیید ححولل الوضضع ٬،ائئبلييییس الرأي الوححييیید الصصّ  الششخخصصيّ 
رييییة الننظ"ببالممقاببلل٬، عادة مما تتؤدي و الممششكلة.  على ححسساب ححللّ  ٬،زة للثثقة ببالننفسعزّ إلى تتصصرفات أكثثر دفاعييییة وممُ  "ننظرييییة الكييییان"تتؤدي 
عادة مما تتكون ضضرورييییة لممواججهة الننزاعات الصصعببة  أمموروهي ا للصصعوببات وججاهزييییة للتتعلم٬، ييییً تتححدّ و ا إلى ممواقف أكثثر اننفتتاححً  "التتننمموييییة
 ن ممن ححلها.والتتممكّ 

تتغييییييییر  أنّ  على تتدللّ  اثثً اأببحح القسسم األخخييییرسسوف ننراججع في و ر. اببتتة هو ننفسسه قاببلل للتتغييییّ ممات ثثسسّ ال القاضضي ببأنّ الرأي  لححسسن الححظ٬، فإنّ 
إلى تتصصننييییف اآلخخرييیین وتتكوييیین تتهم ي إلى اننخخفاض واضضح في ننزعؤدّ ة) ييییة تتعلييییممهم وججهة الننظر التتننمموييییّ (ببواسسطالننظرييییات الضضممننييییة للببششر 

 ن مملححوظ في رغببتتهم ببالتتعلم. ححسسّ تتهم تتججاه التتطور والتتغييییييییر٬، وٕالى تتسساسسييییّ زييییادة واضضححة في ححٕالى و اآلراء الننممطييییة عننهم٬، 
 

 سقييییاس ننظرييییات الننا
 

ييییننتتممي إلى ششخخص  "كللّ  :ممدى مموافقتتهم ممع إفادات ممثثلل ييییفصصننببتتممطالببة الممششاركييیین  عببرسسننقوم ممن خخاللل دراسساتتننا ببقييییاس ننظرييییات النناس 
% ممن 40. ييییتتفق "روا ببششكلل ججوهريّ ا أن ييییتتغييییّ "ييییسستتطييییع النناس دائئممً  :أو ؛وال ييییممكن فعلل الكثثييییر لتتغييییييییر ذلك" ٬،ن ممن الببششرننف ممعييییّ صص

 % ممن الممششاركييیین ممع التتصصرييییححات التتي تتششييییر40 ٬، ببييییننمما ييییتتفقونالنناس ثثاببتت أنّ إلى ممع التتصصرييییححات التتي تتششييییر لل٬، ٬، في الممعدّ الممششاركييیین
 الننظر. يْ ممن وججهتت أيٍّ  % الممتتببقون ببوضضوح ممع20الـ  تتفقييییال  للتتغييییييییر٬، فييییممان و قاببلالنناس  أنّ  إلى

لييییسست ثثاببت أو قاببلل للتتطّور؟  ممعًطىننتتممي إلييییه كببششر هو األسساسسي الذي نن ننافييییصصننتتهلل  ؛ةالصصححييییححالننظرييییات هي  أيّ قد ييییتتسساءلل الممرء 
علم الننفس ييییرتتكز  ر. ممع ذلك٬، فإنّ تتها للتتغييییّ في درججة قاببلييییّ  فات الفردييییةالصصّ ممن األرججح أن تتخختتلف و  ٬،ؤاللهذا السسّ  عنإججاببة واضضححة  هنناك
زييییادة في عدد  ثثممةعالوة على ذلك٬، تتهم. ان على تتغييییييییر ججواننب هاممة ممن ششخخصصييییاألششخخاص قادرو  ا على الفكرة القاضضييییة ببأنّ ججزئئييییً 

الححقييییقة في هو  -ببعييیید إلى ححدّ  اوهو ججزء ممن الذات ييییعتتببره الببعض ثثاببتت-ا الذكاء أييییضضً  أنّ ببالرأي القائئلل  الذييیین ييییتتببننوني علم الننفس ييییأخخصصائئ
 ).1985؛ سستتييییرننببرغ٬، 1983؛ رييییسسننييییك٬، 1995؛ ببييییركننز٬، 1996راون وكاممببييییون٬، (بب قاببلل للتتغييییر
 الوقع القوي لهذا االعتتقاد.ركييییزننا هو مما ييییعتتقده النناس٬، و تت ممححور نّ إممع ذلك٬، ف

 
 ببالببششرسسممييییات إلصصاق التت

عدد قلييییلل  ا إلىييییون أو غييییر أخخالقييییييیین٬، اسستتننادً ئئون٬، أخخالقدون أو سسييییّ ا لتتصصننييییف اآلخخرييیین على أننهم ججييییّ اسستتعدادً  "ننظرييییة الكييییان"دو ييییببدي ممؤييییّ 
على سسييییببلل الممثثالل٬، )٬، 1997). في دراسسة أعدها تتششييییو وزممالؤه (1993دوييییك٬، ييییردلي و إ؛ 1997(تتششييییو٬، دوييییك٬، هوننج وفو٬،  ممن الببييیّیننات

الششخخص  كأن ييییقومححتتى التتصصرفات غييییر الهاممة ( أنّ  إلى تتششييییرتتصصرييییححات ببدالء إلممن اآلخخرييیین ل اننظرييییات الكييییان أكثثر اسستتعدادً دو ممؤييییّ كان 
 اأكثثر اسستتعدادً  "ننظرييییة الكييییان"دو ممؤييییّ كان  ؛ببلل وأكثثر ممن ذلك .ا للححكم على الطاببع األخخالقيّ ا ججييییدً ببتترتتييییب سسرييییره في الصصبباح) ششكلت أسساسسً 

لب ممن الممششاركييیین في ). وقد طُ 1999ا على ممظهره (ججييییرفي٬، تتششييییو٬، هوننج ودوييییك٬، ببعمملييییة قتتلل اعتتممادً  مما ممذننبٌ  اششخخصصً  التتخخاذ قرار ببأنّ 
ها ييییسستترة ججلدييییة عل في ييییوم القتتلل ه كان ييییرتتديصصف الممتتهم ببأننفي ظروف ممعييییننة٬، وُ و قضضييییة قتتلل. مملف الكامملل ل قراءة الننّص هذه الدراسسة 

ببقوة  "ننظرييییة الكييییان"لة رسسممييییة وييییححمملل ححقييییببة صصغييییرة. لم ييییتتأثثر ممؤييییدو صصف الممتتهم ببأننه كاننت ييییرتتدي ببدخخرى٬، وُ في ظروف أو . ابباتسسححّ عدة 
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عى علييییه قد قامموا ببتتصصننييییف الممدَّ عى علييییه. لذلك٬، اسستتنند ححكممهم ببالذننب أو ببالببراءة على الوصصف أعاله لممالببس الممدَّ ممن  وببدالً  ٬،األدلة
ممن لألذن. على العكس ممن ذلك٬، لم ييییتتأثثر الممششاركون  اً وقرطسستترة ججلدييییة داننتته لدى ارتتدائئه أكببر إلا اسستتعدادً  أببدواو  ٬،أخخالقييییة كششخخص أقللّ 

 فقط. ٬،هم ببمموججب قوة األدلةوتتغييییرت آراؤ  ٬،عى علييییهببممظهر الممدَّ  "لننظرييییة التتننمموييییة"ا ممؤييییدي
ممثثلل تترتتييییب السسرييییر أو اخختتييییار  ٬،لى سسلوكييییات ال صصلة لها ببالمموضضوعإا إداننة اآلخخرييیین اسستتننادً  "ننظرييییة الكييییان" يممؤييییدإذا كان بباسستتطاعة 

ببوا أو كممن سسببّ  ٬،ببممثثاببة تتهدييییدٍ ييییعتتببروننهم  نالذييیی األششخخاصببة وصصالببة أن ننتتوقع ممننهم إلصصاق صصفات سسلببييییة أكثثر ححدّ  الممالببس٬، فممن الششرعيّ 
غييییر على أننه رؤييییة اآلخخر  نّ إوٕاييییججاد التتسسوييییات٬، ف ٬،الننزاعات ييییتتطلب رؤييییة األممور ممن ممننظور اآلخخرييیین ا. إذا كان ححللّ ا ححقييییقييییً لهم ضضررً 

 .ببالتتأكييیید لل عقببة في سسببييییلل ذلكسستتششكّ  ٬،ببعييیید ) إلى ححدّ كفؤأخخالقي (أو غييییر 
 

 إلصصاق التتسسممييییات ببالممججمموعات
فممثثال٬، ال ييییوججد ششعب ممؤلفة ممن أششخخاص ممتتعددييیین وممخختتلفييیین. ببلل ببييیین الممججمموعات ال ٬،فرادالححاالت٬، ال ييییكون الننزاع ببييیین األ في العدييیید ممن

عادة مما تتممييییلل الصصور الننممطييییة للممججمموعات إلى تتصصوييییر الممججمموعة ببأسسرها  ٬،ممؤهلييیین. ممع ذلكغييییر أو ييییتتألف ببأكممله ممن أششخخاص أششرار 
وأخخرى ببأننها ممتتدننييییة ييییرها ببأننها ججششعة٬، أخخرى ببأننها كسسولة٬، وغو  ممججمموعة مما أننها غييییر ججدييییرة ببالثثقة٬،ننسسب إلى فييییُ وكأننها تتعانني الننقص ذاتته. 

 ببششكلل أوسسع على ممثثلل هذه الصصور الننممطييییة للممججمموعات؟ "ننظرييییة الكييییان". هلل ممن الممححتتمملل أن ييییعتتممد ممؤييییدو فكرييیًیا
لوصصف الممججمموعات  ونسستتعدمما أننهم فراد ببششكلل سسرييییع٬، ييییببدو أييییضضً إلصصاق التتسسممييییات بباألببييییقوممون  "ننظرييییة الكييییان"ممؤييییدي  وكمما أنّ 

ممع طالب الججاممعات (لييییفي٬، ) أو 1999أججرييییت ممع ممججمموعات ممن األطفالل (لييییفي ودوييییك٬، في دراسسات  سسواءً  ٬،ششممولييییةببممصصطلححات 
النناس  ببالتتعرف على ممججمموعة ممن "ة التتننمموييییةالننظرييیی" ووممؤييیید "ننظرييییة الكييییان" دوالممججمموعتتييیین٬، قام ممؤييییّ  ). في كلتتا1998سستتوسسننييییر ودوييییك٬، 

ممن  طالب الججاممعات تتألفت ممججمموعة ٬، فييییمماممن طالب ممدارس ممخختتلفة األطفالل ممججمموعات تلتتششكقد و سسببق لهم أن تتعرفوا علييییها. لم ييیی
ببطرييییقة ممعظم األفراد في ممججمموعة مما تتصصرفوا  أنّ ببن و ر الممششتتركخخببِ أُ اججتتمماعييییة في ججاممعة أخخرى. في ببعض الححاالت٬،  ننوادٍ  أعضضاء في

في طاببور مما). في ححاالت أخخرى٬، قييییلل لهم عن ممججمموعة تتصصرف ممعظم لم ييییرججعوا غرضضا كاننوا قد اسستتعاروه أو اسستتببقوا دورهم سسلببييییة (ممثثال٬، 
 لششعور اآلخخرييیین).  راعٍ ممُ  ممثثال٬، تتصصرفوا ببششكلل كرييییم٬، ممسساعد أو(ييییججاببييییة إأفرادها ببطرييییقة 

كمما لو الممججمموعة ممع  تتعامملواييییججاببييییة والسسلببييییة. كمما اإل ٬،ا الممججمموعتتييیینتتن لننظرييییة الكييییان ببتتششكييییلل صصور ننممطييییة أكثثر ششممولييییة لكلو الممؤييیید قام
ه لهم ججّ ال ببأس ببه ممن أفراد الممججمموعة لم ييییممارس التتصصرف الممببتتذلل. وأخخييییرًا٬، عنندمما وُ  اعددً  ببعييیید٬، على الرغم ممن أنّ  كاننت ممتتججاننسسة إلى ححدٍّ 

 ييییببدو أنّ الممججمموعة. لذلك٬،  سسائئرممثثلل  ا أو سسييییئًئاأننه سسييییكون ججييییدً  "ننظرييییة الكييییان" ييییعرفوننه ممن الممججمموعة٬، افتترض ممؤييییدوسسؤالل عن عضضو ال 
ببدال ممن اننطبباعا مما ححولها. و  ونلعنندمما ييییششكّ أّي ششخخص ييییننتتممي إلى الممججمموعة٬، ممن هذه الصصورة الننممطييییة ممؤييییدي "ننظرييییة الكييییان" ال ييییسستتثثننون 

تتصصرف  األفراد الذييیین لم ييییقومموا ببأيّ  همفييیی نببمم -كسسولة أو غييییر ذكييییةو  وججششعة ٬،على أننها غييییر ججدييییرة ببالثثقة ننظر إلى الممججمموعة ككللّ ذلك٬، ييییُ 
 خخاطئ.

 
 ننسساننييییةد ممن اإل تتججرّ التتسسممييییات 

ر قرّ  )1999ففي ببححث أججراه لييییفي ودوييییك (إننسساننييییتتهم. إلى تتججرييیید أعضضائئها ممن ممججمموعة ببأكمملها ييییؤّدي إلصصاق التتسسممييییات ببلألسسف٬، 
 ججرِ لم ييیی. الممججمموعة سسييییئئة روا فييییها أنّ في اللححظة التتي قرّ مما ممججمموعة ال ششيء ييییججممعهم ممع أعضضاء  أنّ  ٬،الممؤييییدون لننظرييییة الكييییان ٬،األطفالل

 أنّ  "ننظرييییة الكييییان"دو عتتقد ممؤييییّ اذلك٬،   ممنببدالو أطفالل عادييییييیین لهم اححتتييییاججاتتهم وتتفضضييییالتتهم الممعتتادة. التتعامملل ممع أعضضاء الممججمموعة هذه ك
رى٬، . ببكلممات أخخهاذاتتهم الهمموم والممششاغلل ننييییششاركو  وال ٬،التتي ييییفضضلوننها هم أننفسسهم هاننفسسلون األلعاب األطفالل في تتلك الممججمموعة ال ييییفضضّ 
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 لتتفاعلل ممعها.ببارغببة لدييییهم ال فئئة  -قييییممة) ممن الببششر فئئة ممننفصصلة (وأقللّ  إلىييییننتتممي أولئئك األطفالل اآلن 
ألطفالل ن للننظرييییة التتننمموييییة إلى الممججمموعة كلها على أننها سسييییئئة٬، على الرغم ممن عدم رضضاهم عن االممؤييییدو  األطفالل لم ييییننظرفي الممقاببلل٬، 

ييییفضضلون  :ن ممعهم في العدييیید ممن الممججاالتأعضضاء الممججمموعة ممتتششاببهو  قد افتترضضوا أنّ ل ؛ممن ذلكأكثثر . ببلل و فوا ببششكلل سسلببيّ الذييیین تتصصرّ 
ا للقاء األطفالل اسستتعدادً  "الننظرييییة التتننمموييییة" وممؤييییدأببدى ٬، لذلك الممششاكلل والهمموم ننفسسها. بباإلضضافةببالدممى واأللعاب ذاتتها وييییتتششاركون ممعهم 

 هم.لتتعرف بباآلخخرييیین وا
التتصصرف تتججاههم  ححمملهم علىتت ٬،رات الننممطييییة ححولل الممججمموعةللتتصصوّ  تتججسسييیید ببششريّ على أننهم ممعامملة اإلفراد ل "نننظرييییة الكييییا"ننزعة ممؤييییدي 

فرييییتتاس ودوييییك و قد رأييییننا ذلك ببوضضوح في الببححث الذي أججراه لييییفي الذي ييییتتوقعوننه. ل لوك السسلببيّ ز السسّ إلى إببرا -على األرججح-ي تتؤدّ ببطرييییقة 
أو  واي للممششاركييیین الخخييییار أن ييییتتعاوننعطِ ن. في هذه اللعببة٬، أُ عببة ممن ننوع ممعضضلة السسججييییننييییْ ) ححييییث ششارك طالب الججاممعة في ل1969(
فييییمما  ييیید. لكن٬، إذا تتعاون أححد الممششتتركييیینييییسستتفسسهمما فإّن كلييییْ ٬، ببالتتعاون الممششتترك والششخخص اآلخخر قامفي ححالة و ممع ششخخص آخخر.  واننافسسييییتت

الننظرييییة "وممؤييییدي  "ننظرييییة الكييییان"ممن ممؤييییدي  وقد ننزع كللٌّ لى الطرف اآلخخر. ا إالششخخص اآلخخر التتننافس٬، تتذهب ججممييییع المموارد تتقرييییببً  قّرر
خخصصممهم هو طالب ححقوق٬،  أنّ ببالطالب  عنندمما تتم إببالغ ولكنممعلوممات عن الطرف اآلخخر.  إلى التتعاون في ححالل عدم تتوفر أيّ  "التتننمموييییة
بباسستتسسالممهم إلى ف). "الننظرييییة التتننمموييییة"ن إلى لييییس في تتصصرف الممننتتممييیی(لكن  "الكييییان ننظرييییة"ن إلى ف أولئئك الممننتتممييییا في تتصصرّ كببييییرً  الً ححوّ رأييییننا تت

ولكننهم اححقة التتننافس ممعهم. ببأغلببييییتتهم السسّ  "ننظرييییة الكييییان" والرؤييییة الننممطييییة عن الممححاممييیین وطالب الححقوق كأششخخاص تتننافسسييییييیین٬، اخختتار ممؤييیید
  ن.لتتوصصلل إلى ننتتييییججة ممفييییدة للطرفييییفرصصة ل ممن أيّ  ببالححدّ في الوقت ننفسسه٬،  ٬،قامموا

الننزاعات ببييیین الممججمموعات.  ححللّ ا في طرييییق أن ييییقف عائئقً  ييییممكنطالء كافة الممججمموعة ببالفرششاة ننفسسها  أنّ لييییس ممن الصصعب أن ننرى كييییف 
 دوممن األرججح أن ييییتتعامملل ممؤييییّ و  .قييییقيّ ألننواع الننزاعات التتي ننراها في العالم الحح تتججسسييییًدا ممبباششًرالل ن أن تتششكّ د ببلعببة ممعضضلة السسججييییننييییْ قصصَ ييییُ و 
 ححممييییهم ممنتت تتببنني ممسسلكييییاتوببالتتالي  كامملل٬،ممع التتفاعالت ببييیین األفراد الذييیین ييییروننهم ببصصورة ننممطييییة سسلببييییة ببعدم ثثقة  "ة الكييییانننظرييیی"

 التتصصرفات التتي ييییتتوقعوننها تتلقيفي  نييییننججححو سس هم٬، فممن األرججح أنناعتتممادهم لممثثلل هذا التتصصرفلدى و لببييییة للطرف اآلخخر. فات السسّ التتصصرّ 
رات على تتصصوّ  ف تتججاه األفراد ببنناءً عرضضة للتتصصرّ  هم أقللّ  "الننظرييییة التتننمموييییة" الننزاع. ممؤييییدو إييییججاد طرييییقة لححللّ  ممنببدال  (ممن الطرف اآلخخر)

 هي أكببر. ٬،اآلخخرييیین وتتسسوييییة الننزاعات القائئممةللتتعاون ممع  الالزممة الطرق عثثورهم علىاححتتمماالت فإّن وببالتتالي  ٬،الممججمموعة ننممطييییة ححولل
 

 ر ممححوهاييییتتعذّ تتسسممييییات 
ة مما إذ عاد ٬،إششكالييییة ممن ننوع خخاّص  ٬،ةببسسرعة لدى اتتخخاذ القرارات الهاممّ  تلالسستتنناد على أححكام تتششكّ ل "ننظرييییة الكييییان"ي ؤييییدّ تتششكلل ننزعة مم

 "ننظرييییة الكييییان" ودفي العدييیید ممن الدراسسات كان ممؤييییّ ة. في ححالل تتوفر أدلة ممعاكسسة هاممّ  ححتتى ٬،عن ممراججعة أححكاممهم ببعد تتششكلييییهاييییممتتننعون 
ييییاه أدلة واضضححة تتششييییر إلى تتصصدر عن الششخخص إ تححتتى عنندمما كاننححولل ججدارة أو ششخخصصييییة ششخخص مما٬،  ىهم األولآرائئ لتتغييییييییرا اسستتعدادً  أقللّ 
)٬، والممعلممييیین تتججاه الطالب (ببتتلر٬، 2005المموظفييیین (هييییسسلييیین٬، الثثام وفاننييییفالل٬، ممع  ييیینر ييییره. وقد ببرزت هذه الظاهرة في تتعامملل الممدتتغييییّ 

). في الممقاببلل٬، قام 2001؛ ببالكس٬، سستتروسسننر٬، دوييییك وششييییرممان٬، 1993ودوييییك ييییردلي إ)٬، وطالب الججاممعات تتججاه طالب آخخرييیین (2000
؛ ببالكس٬، سستتروسسننر٬، دوييییك وششييییرممان٬، 1993ييییردلي ودوييییك إببتتججدييیید اننطبباعاتتهم وفقا للممعلوممات التتي ييییتتلقوننها ( "الننظرييییة التتننمموييییة" ودممؤييییّ 

إلى تتششكييییلل آراء دقييییقة ححولل اآلخخرييیین٬،  "الننظرييییة التتننمموييییة" ييییدوسسعى ممؤ في ححقييییقة األممر٬، و ). 2004؛ ببالممقارننة ممع هوننج وآخخرييیین٬، 2001
 ).2005؛ هييییلييیین٬، الثثام وفانندييییفالل٬، 2000والسسلببييییة في سسلوك الببششر (ببتتلر٬،  اإلييییججاببييییةححسساسسييییتتهم العالييییة للتتغييییرات  أششارتكمما 

ححججب األدلة التتي  ححدّ إلى ببون ببلل ييییذهفقط٬، في الببححث عن ممعلوممات قد تتتتضضارب ممع وججهات ننظرهم٬،  "ننظرييییة الكييییان" وممؤييییدال ييییفششلل 
). في العدييیید ممن الدراسسات٬، رصصد هؤالء البباححثثون 2001تتتتنناقض ممع اننطبباعاتتهم األولييییة٬، كمما أوضضح ببالكس٬، سستتروسسننر٬، دوييییك وششييییرممان (
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 "التتننمموييییة الننظرييییة"ببييییننمما أببدى ممؤييییدو  ننظرهم ححولل ذكاء أو ششخخصصييییة ششخخص مما٬، وججهة ضححركييیین لدى تتلقييییهم ألدلة تتثثببت أو تتدهتتممام الممششااِ 
ننظرييییة " ولل ممؤييییدفقد ححوّ  ؛دييییة ودقة)لممعلوممات الممتتعارضضة ممع وججهة ننظرهم (التتي رببمما وفرت لهم وججهة ننظر أكثثر تتعدّ بباا ا خخاصصً اهتتمماممً 
 هم هذه الممعلوممات.إممكاننييییة تتلقييییقللل ممن ييییُ  الذي ششكللالاهتتمماممهم ببطرييییقة أو ببأخخرى بب "الكييییان

ا خخاصصة إذا لعب سسوء فهم اآلخخرييیین دورً  ٬،صصعوببة اذأممًرا الننزاعات  عد تتششكييییلها٬، ممن ححللّ رفض تتعدييییلل االننطبباعات ححولل اآلخخرييیین ببوييییججعلل 
ا لججممع أعضضاء ممن كال الطرفييیین ممع ببعضضهم ا كببييییرً ة الننزاع ججهدً ن إلى تتخخفييییف ححدّ و ا في إثثارة وتتفاقم الننزاعات. لهذا السسببب ييییببذلل السساعهاممً 

 هكمما قالل مموششييییو . سسببقة ببييیین الممججمموعاتاألفكار الننممطييییة واألححكام الممُ  ضححدلالببعض٬، لتتوعييییة كلل طرف ببثثقافات الطرف اآلخخر وتتارييییخخه٬، و 
التتخخلص ممن االننطبباعات  ٬،خخاللل هذه العمملييییة٬، عادةييییتتّم تتكلم ممع أعدائئك".  ؛صصننع السسالم٬، ال تتتتكلم ممع أصصدقائئك "إذا أردتَ  :دافان

وججود صصدييییق واححد فقط ممن  أنّ  إلى اببقةالسسّ  األببححاثييییششييییر أححد و ر الطرف اآلخخر. لوججهة ننظ أفضضللَ  اطرف فهممً  كللّ  كتتسسبوييیی ٬،الخخاطئئة
)٬، ححتتى عنندمما ييییتتعلق األممر 2005ببراون وهييییوسستتون٬،  :ننظراسسببقة تتججاه هذه الممججمموعة (الممججمموعة األخخرى ييییممكن أن ييییقللل ممن األححكام الممُ 

ن٬، كييییرن٬، فوسسي٬، ممكلييییرون ييییرلنندا (هييییوسستتو إروتتسستتاننت في ششممالي ببطة في صصراعات ممسستتعصصييییة ممثثلل الكاثثولييییك والببالممججمموعات الممتتورّ 
على تتعزييییز التتفاهم ببييیین  تتججاه الممعلوممات الججدييییدة ييییسساعد ببششكلل خخاّص  "الننظرييییة التتننمموييییة" ود). االننفتتاح الذي ييییببدييییه ممؤييییّ 2004وننييییننس٬، 

في لييییؤدي لييییب٬، التتأثثييییر على فاعلييییة هذه األسسا "ننظرييییة الكييییان" وب الذي ييییببدييییه ممؤييییدلتتصصلّ ييییممكن للى تتسسوييییة الننزاع. في الممقاببلل٬، عاألطراف و 
 ننهاييییة الممطاف إلى عرقلة تتسسوييییة الخخالف.

 
 ا؟وصصححييییححة دائئممً  ممننفتتححةهلل الننظرييییات الضضممننييییة 

؟ ببالكس٬، أييییضًضا ننقاط ضضعف ييییمملكونا للممعلوممات الججدييییدة؟ هلل ن دائئممً و ن ممن أتتبباع الننظرييییات التتننمموييییة ممتتقببلو الممعلوممات النناججحح وهلل ممعالجج
لى الرغم ممن ننظرييیین التتننمموييییييیین. فعك ببعض الممعلوممات التتي ال تتلقى إعججاب الممُ اهنن وججدوا أنّ ؤالل و ) عالججوا هذا السسّ 2005غراننت ودوييییك (

) إال أننهم ال ييییتتقببلون األدلة التتي تتتتنناقض 2005ي األداء (هييییسسلييیین٬، الثثام وفانندييییفالل٬، ن لرؤييییة أدلة ححولل تتردّ و لممتتقببّ  ننظرييیین التتننمموييییييیینالممُ  أنّ 
ييییششعرون ببالتتهدييیید ممن ممثثلل هذه األدلة (ببالكس٬، غراننت ودوييییك٬،  فهم في ححقييییقة األممر على التتغييییييییر.ن و الببششر قادر  أنّ ببمماننهم ييییممع أ

2005.( 
والتتسسوييییة ممع األششخخاص الذييیین ييییببدون وكأننهم ييییححاولون التتغييییييییر٬،  ممغفرةلل اا كببييییرً ننظرييیین التتننمموييییييیین ييییببدون اسستتعدادً الممُ  أنّ إلى قد ييییششييییر ذلك و 

ن ببسسهولة زائئدة على قرارات قد ال و ن التتننمموييییو في ممثثلل هذه الححاالت٬، قد ييییوافق الممننظر ييییكن التتغييییييییر الححقييییقي والدائئم وششييییكًا. لم ححتتى لو 
 في صصالححهم. تتصصبّ 

 
 الننزاعات لححللّ سستتراتتييییججييییات إ

 
وقد قام ننزاعات. ت اإلننسساننييییة ممع المماها أششخخاص ييییؤممننون ببننظرييییات ممخختتلفة ححولل السسّ ببالتتي ييییتتعامملل  اسسة الطرييییقةا ببدر لقد قممننا أييییضضً 

ححولل سسؤالننا عن  ججوببةاأل تتوفييییرا ممع هذه الننزاعات٬، أو بباتتهم والطرييییقة التتي تتعامملوا فييییهو إطالعننا على ننزاعات هاممة في ححييییا ببممّ إ ٬،الممششاركون
 الطرييییقة التتي سسييییتتعامملون فييییها ممع ننزاعات عرضضنناها علييییهم. الخخالفات ممثثييییرة لالهتتممام وممفييییدة علممييییًا.

 
 التتركييییز على الممعلوممات والننقاش ٬،عن الننزاع التتعببييییر
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رتتببطييیین ببعالقات ججدييییة أششخخاص ممُ قد طلببننا ممن في الننزاعات ببييیین أششخخاص تترببطهم عالقة قرييییببة. و  ) الننظرَ 2005كاممراث ودوييییك (ن أممع
كببييییرة ححصصلت ببييییننهم وببييیین ششرييییكهم في العالقة خخاللل األششهر القلييییلة المماضضييییة. وقد طلب ممننهم التتركييییز على ننزاع واححد ننزاعات ببخخببارننا إ

على  "الننظرييییة التتننمموييییة"و "ننظرييییة الكييییان" ولم ييییخختتلف ممؤييییدالننزاع.  لححللّ اتتببعوها سستتراتتييییججييییة التتي وببعد ذلك ششرح اإل ٬،اا كببييییرً ب لهم اننزعاججً سسببّ 
ة تتعامملهم ممع ححالة الننزاع. . ممع ذلك٬، فقد اخختتلفوا في طرييییقهلأو في ممدى الضضييییق الذي ششعروا ببه ننتتييییججة  ٬،للننزاعأعاروها ممدى األهممييییة التتي 

ا ببكثثييییر للتتعببييییر ر) كاننوا أكثثر اسستتعدادً ن على التتغييییّ و هم قادر ءششركا ححولل الششخخصصييییة (أي أولئئك الذييیین ييییعتتقدون أنّ  ييییة""الننظرييییة التتننممو  وفممؤييیید
ممع عببارات ممثثلل: "نناقششت المموضضوع ببششكلل صصرييییح ممع ششرييییكي"٬، و"ححاولت  "ننظرييییة الكييییان"دي ممن ممؤييییّ ر ببأكعن ممششاعرهم. وقد أببدوا اتتفاقا 

 الممششكلة ببأفضضلل طرييییقة ممممكننة". ممكن ممن ححللّ عن ممخخاوفي ببششكلل علنني للتت تتعببييییرال
. وقد أببدوا لل إلى ححللّ ا للتتوصصّ ا كببييییرً ججهدً  اببدو الذييیین ال ييییؤممننون ببالتتغييییييییر٬، أكثثر عرضضة إلخخفاء ممششاعرهم ولم ييییُ  ٬،"ننظرييییة الكييییان" دوكان ممؤييییّ 

"تتعلممت العييییش ممع وائئم والممضضي قدممًا"٬، اتتفاقا كببييییرًا ممع عببارات ممثثلل: "لقد قببلت ببخخطئئه ولم أححاولل تتغييییييییره"٬، "ححاولت القببولل ببالوضضع الق
 المموضضوع".
 تتوفييییرلب ممننهم ن. وقد طُ لممدة أسسببوعييییْ ة ببعالقتتهم ممع ششرييییكهم الخخاصصّ الححقة٬، دّون الممششاركون الممالححظات ححولل تتججارببهم الييییوممييییة في دراسسة 

على ننححو ممششاببه للسساببق٬، و ه الننزاعات. سستتراتتييییججييییة التتي اتتببعوها للتتغلب على هذاإل ٕاطالعننا علىعن تتججارب الننزاع خخاصصتتهم و  ييییومميّ تتقرييییر 
الممششاعر السسلببييییة التتي ششعروا  أو كمّ  ٬،ححججم الننزاعأو ٬، دلوا ببهاتتراببط ببييیین ننظرييییات النناس وببييیین عدد تتججارب الننزاع التتي أ يّ أهنناك لم ييییكن 

ببالممنناسسببة٬، لم تتكن و روقات. الفة أخخرى ممرّ للتتعامملل ممع الننزاع٬، ظهرت  تْ سستتخخدممسستتراتتييییججييییات التتي اُ ببها. ممع ذلك٬، عنندمما ننظرننا إلى اإل
ييییعتتمملل ا ث عممّ ا للتتححدّ أكثثر اسستتعدادً ت ححدة الننزاع٬، كلمما اششتتدّ  ٬،كان ممؤييییدو "الننظرييییة التتننمموييییة"الخخالفات واضضححة في الننزاعات الصصغييییرة٬، ولكن 

رّد و ا للتتعببييییر عن غضضببهم. اسستتعدادً  ولكن أقللّ  ٬،اأكثثر غضضببً  "ننظرييییة الكييییان"وممححاولة التتعامملل ممع الممسسألة٬، ببييییننمما أصصببح ممؤييییدو  صصدورهم٬،في 
 "ننظرييییة الكييییان" ممؤييییدو ببدِ ممنناقششة الننزاعات الججدييییة. ممع ذلك٬، لم ييییُ  طائئلل ممنر٬، فال إذا لم تتكن لدى ششرييییكهم القدرة على التتغييییّ  :هو ننفسسه الفعلل

العالقة.  للتتفكييییر في إننهاء ييییة""الننظرييییة التتننممو ا ببكثثييییر ممن ممؤييییدي عنند ححصصولل الننزاع٬، كاننوا أكثثر اسستتعدادً ف ؛ا فححسسبا صصاممتتً إخخالصصً  هذه الممرة
 غييییر قادرعلى أننه ك ة أخخرى٬، إذا كننت تتننظر إلى ششرييییكالخخييییار هو ببييیین الببقاء ممخخلصصييیین ببصصممت أو االننسسححاب. وممرّ  ببالننسسببة لهم٬، ييییببدو أنّ 

ك "كمما هو" أو تتججد ششرييییكا ججدييییدًا. الممججالل للتتفاوض كأن تتعييییش ممع ششرييییا ممّ إأن تتغادر":  وٕامما ٬،مما أن تتقببللإر٬، فالوضضع ييییعادلل "على التتغييییّ 
 ر ممححدود ججدًا.والتتطوّ 

) ببإعطاء 2002فييییلييییببس وتتاببييییرننييییرو (و وود فقد قام . اممن الممثثييییر لالهتتممام أننه تتم الححصصولل على ننتتائئج مممماثثلة في سسييییاق ممخختتلف تتمماممً 
(في  "ننظرييییة الكييییان"ببعض الممججمموعات ممن ممؤييییدي  ممسسألة إدارييییة صصعببة. تتششكلت قاءات٬، ممهممة ححللّ ممن اللممججمموعات صصغييییرة خخاللل سسلسسلة 
(في  "الننظرييییة التتننمموييییة"ممهارات اإلدارة هي ممقدرة ثثاببتتة)٬، ببييییننمما تتششكلت الممججمموعات األخخرى ممن ممؤييییدي  هذه الححالل٬، أششخخاص ييییعتتقدون أنّ 

عد أن قامموا ببتتقييییييییم الممججمموعات خخاللل ه٬، ببؤ لل وود وزممال. وقد تتوصصّ )طوييییر الممهارات اإلدارييییةهنناك إممكاننييییة لتت أنّ هذه الححالة٬، أششخخاص ييییرون 
قاممت ببإججراء ننقاششات أعممق للممعلوممات الواردة٬، ننتتييییججة  "الننظرييییة التتننمموييییة"الممججمموعات الممؤلفة ممن ممؤييییدي  أنّ إلى اللقاءات الممخختتلفة٬، 

٬، "ننظرييییة الكييییان"ممؤييییدو ببييییننمما قام  ٬،ننتتييییججة التتببادلل الصصرييییح والكاممللششخخص االسستتفادة ببقدر أفضضلل  ببوسسع كللّ  أنّ  -على مما ييییببدو- اعتتقادهم
 اخختتصصار ممثثلل هذا التتببادلل الصصرييییح والكامملل.٬، ببالذييیین ييییعتتقدون أننك "إمما أن تتممتتلك القدرات أو ال تتممتتلكها"

ممسساعدة األطراف قادرة على ممششاركة الممعلوممات  نّ أ الهدف األولل٬، كمما ذكرننا أعاله٬، ؛نهدفييییْ ي إلى خخدممة ؤدّ ييییممكن لهذا الننقاش أن ييیی
سستتراتتييییججييییة ممنناقششة إبباع تتّ اوننواييییا الطرف اآلخخر. لذلك٬، لدى  ممن سسوء التتفاهم ببمما ييییتتعلق ببطببييییعة والححدّ  ٬،ضضهم الببعضممعرفة الممزييیید عن ببعل

ننظر إلى الننزاعات مما ييییُ  عادةً الننزاعات. ثثاننييییًا٬،  للّ ححتتسساعد على  تتصصرفاتٍ  ببششكلل طببييییعيّ و ييییتتببننون  "الننظرييییة التتننمموييییة"دي ممؤييییّ  نّ إالممواضضييییع٬، ف
 نّ إفلطرف اآلخخر. ممع ذلك٬، دى اتتننازلل ييییقوم ببه أححد األطراف تتكون له قييییممة ممسساوييییة ل كللّ  أنّ ٬، ببمما ممعنناه ارً كمما لو كاننت ممححصصلتتها صصف
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ممتتواججدة  ٬، ممع أننهاة لممججمموعة مماببالتتالي٬، ييییممكن التتقلييییلل ممن الننزاع ببواسسطة تتححدييیید المموارد غييییر الهاممّ و ممتتبباييییننة.  امموعات الممخختتلفة أهدافً للممجج
مما إذا كاننت هذه الححلولل غاييییة الصصعوببة تتححدييیید  ات قييییممة عالييییة لدى الممججمموعة األخخرى. ممع ذلك٬، سسييییكون فيا وذوننادرة ججدً  ٬،ببوفرة لدييییها

وججد ا لممششاركة الممعلوممات الضضرورييییة لتتححدييیید ممتتى تتُ أكثثر اسستتعدادً هم  "الننظرييییة التتننمموييییة" ودون فتتح خخطوط االتتصصالل. ممؤييیید ممن ممتتوفرة
الغالب  فيي ؤدّ ييییذه الننقاششات في ممثثلل ه "ننظرييییة الكييییان"دي الننزاع. عدم ممششاركة ممؤييییّ  للّ واسستتغاللل هذه الخخالفات لحح ٬،خخالفات في األهداف

 تتفوييییت فرص الممصصالححة علييییهم.ى لإ
 

 والتتعلييییمممداوالت العقاب إزاء ال
ى ببالطرف ببة وٕالححاق األذممححاولة ممعاق تتكممن فيححدى اإلممكاننييییات إمماذا ييییفعلل النناس عنندمما تتتتم خخييییاننتتهم أو عنندمما ييییتتم خخرق ممعاهدة ممعييییننة؟ 

عادة مما  "ننظرييییة الكييییان"ممؤييییدي  خخاللل ببححثثننا٬، أنّ وقد تتببييیّین . التتأثثييییر علييییه أو تتعلييییممهو ممعه  داوللممححاولة التت تتتتججسّسد فيممكاننييییة أخخرى الممذننب. إ
 تتججاهببا "الننظرييییة التتننمموييییة" والسسييییئئييیین. في الممقاببلل٬، ييییممييییلل ممؤييیید ب ممعاقببة أو إلححاق األذى بباألششخخاصججاالححتتممالل السساببق: ييیی نييییخختتارو 

 ممقببولل. لل إلى ححللّ االححتتممالل األخخييییر: ييییججب التتعامملل ممع األششخخاص للتتوصصّ 
في ببداييییة الفصصلل. تتقييییييییم الطالب )٬، قوببلل طالب الججاممعات ببوضضع قام فييییه ممححاضضر مما ببوضضع طرييییقة 1997ه (ؤ في ببححث أججراه تتششييییو وزممال

ر طرييییقة تتقييییييییم الطالب لججعلها غييییّ ييییُ  ججعلها ممممّ  Aالعالممة أن ييییححصصلل العدييیید ممن الطالب على في ننهاييییة الفصصلل كان ممن الممتتوقع ممع ذلك٬، 
على العالممة  بباتتوا اآلن ممعّرضضييیین للححصصولل Aالعدييیید ممن الطالب الذي اسستتححقوا وتتوقعوا العالممة  وقد أفضضى ذلك إلى أنّ أكثثر صصعوببة. 

B ّننهم إببالتتغييییييییر الذاتتي٬، ؤممننون ييیین ال ييیی٬، الذ"ننظرييییة الكييییان" وممؤييییدقالل  ؟ححولل ننواييییاهممماذا قالل الطالب ا قد ننششأ. ننزاعً  . كان ممن الواضضح أن
إلزعاججه وٕالححاق األذى ببه. على الننقييییض ممن ذلك٬،  أو إييییججاد الطرق ٬،لسسلطة أعلىه ضضدتتقدييییم ششكوى  عببرسستتاذ سسييییححاولون االننتتقام ممن األ

إعادة ببوممححاولة إقنناعه  ٬،قيرق ممببدأ أخخالروا له أننه قام ببخخألسستتاذ وأن ييییفسسّ ممع ا أن ييییتتححدثثواننهم سسييییححاولون إ "الننظرييییة التتننمموييییة" وقالل ممؤييیید
 فيلممششكلة ا ححللّ لخخر الننهج اآل تتججسّسد ببييییننمما ٬،لححاق األلم والممعانناةإ فيننهج ممعييیین للننزاع  هكذا٬، تتججسّسد األممور لتتسسييییر ببششكلل أكثثر عدال.

 التتعلييییم والتتداولل. 
أطفالل لم ييییقومموا ببتتأدييییة  عمملل ممدور ممعّلم علييییه التتعا ) ممن الممششاركييیین لعبَ 1997ه (ؤ في ممججمموعة الدراسسات ذاتتها٬، طلب تتششييییو وزممال

أببدى فقد األطفالل. لممعاقببة  "الننظرييییة التتننمموييییة"دي ا ممن ممؤييییّ أكثثر اسستتعدادً  "ننظرييییة الكييییان" دوكان ممؤييییّ كمما ححصصلل سساببقا٬، و فروضضهم الممننزلييییة. 
لة األطفالل عن أسسبباب طة ممسساءببواسس ٬،ممن خخاللل الممداوالت الممتتببادلة لل إلى ححللٍّ ر لممححاولة التتوصصّ ببأك ااسستتعدادً  "الننظرييییة التتننمموييییة" وممؤييیید

 وممنناقششة الححلولل لهذا الوضضع. ٬،طالع على وججهة ننظرهم)إهممالهم (اإل
األسسلوب الذي ييییححاولل فييییه األششخخاص إلححاق األذى أو تتدممييییر الششخخص  :راعن في التتعامملل ممع الصصّ أممثثلة على كال األسسلوببييییْ لقد رأييییننا ججممييییعننا 

ن. الطرفييییْ ببييیین ممقببولل  لل إلى ححللّ على التتداولل ممع الطرف اآلخخر للتتوصصّ ببمموججببه ص واألسسلوب الذي ييییعمملل األششخخا ة٬،أو الممججمموعة السسييییئئ
ممعتتقدات ححولل إممكاننييییة التتغييییييییر في الننزاعات العالممييییة الححقييییقييییة. عنندمما ييییؤممن النناس ببأن ييییرى ببسسهولة كييییف تترتتببط هذه األسسالييییب  ءييییممكن للممر 

تتبباع إسستتراتتييییججييییة ممعتتدلة تتقضضي ببالعمملل ممن الداخخلل اصصببح ممن الممننطقي ر٬، ييیین للتتغييییّ و ئئييیین للسسلطة قاببلتتببوّ خخصصوممهم أو األششخخاص الممُ  أنّ بب
 ر٬، فممن غييییر الممننطقيّ ن وغييییر قاببلييیین للتتغييییّ و اآلخخرييیین ثثاببتت أنّ ببممن نناححييییة ثثاننييییة٬، عنندمما ييییؤممن النناس . يّ إلقنناع اآلخخرييیین وٕاححداث تتغييییييییر ححقييییق

 رغمييییؤممننون ممع أننهم ر٬، ؤممن النناس ببقاببلييییة الطرف اآلخخر على التتغييییّ ا. إذا لم ييییفً وممن الممتتوقع اعتتمماد أسسالييییب أكثثر تتطرّ  ٬،تتبباع سسييییاسسة ممعتتدلةا
 هم.ؤ تتججاهلهم أو ححتتى إلغاو  ييییروه٬، هو تتهممييییش اآلخخرييیینالوححييیید الذي ممن الممممكن أن  الححللّ  نّ إذلك ببضضرورة التتغييییييییر٬، ف

ححمملون صصفات ييیی تتعامملننا ممعهم على أننهمفإذا في ننتتائئج الننظرييییات الضضممننييییة ححولل طرييییقة رؤييییتتننا لآلخخرييیین وتتعامملننا ممعهم. ححتتى اآلن ننظرننا  لقد
عنندمما ننرى و لييییهم ببصصورة ننممطييییة٬، وأن ننتتججاهلل أو ننرفض الممعلوممات التتي تتدححض هذه الصصورة الننممطييییة. إفممن األرججح أن ننننظر  ٬،ثثاببتتة
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ى ببهم. ببالممقاببلل٬، أو ححتتى ممعاقببتتهم أو إلححاق األذ ٬،ر ححالة ننزاع٬، ننقوم ببتتججننب المموضضوع وننممييییلل إلى التتخخلي عننهمتتطوّ ممع اآلخخرييیین كثثاببتتييیین 
ييییييییر٬، وعنندمما تتتتطور ححالة رؤييییة ببششائئر التتقدم أو التتغو تتهم اسسييییّ لممححاولة فهم ننف اأكثثر اسستتعدادً  ننكون عنندهاننة٬، ممييییزات اآلخخرييیین لييییّ  عنندمما ننرى أنّ 

 التتداولل والتتعلييییم. عنندها خخييییار للفضضّ ننننزاع 
 

 ييییةالننظرييییات الذاتت
دي ممؤييییّ  ظهر ببححثثننا أنّ زاعات. ييییُ ممع الننّ  ا في كييییفييییة تتعامملهمرئئييییسسً  ارً ب أييییضضا دو ييییممكن للننظرييییات التتي ييییححمملها النناس ححولل أننفسسهم أن تتلع

ا ال ببأس ببه ججهدً  صصونفهم ييییخخصصّ ثثببات هذه الصصفات. ببإ تتتتعلقرة صصفاتتهم ثثاببتتة٬، تتننتتاببهم ممخخاوف ممتتكرّ  أنّ ببن الذييیین ييییؤممننو  "ننظرييییة الكييییان"
) وييییببدون قلقا تتججاه 2002؛ ببالممقارننة ممع روببييییننس وببالس٬، ٬1997، نو وآخخر ييییردلي إ؛ 1988(دوييییك ولييییغييییت٬، هم أو طييییببتتهم ئئذكاإلظهار 

هذا ). 1998؛ ببالممقارننة ممع ممولييییر ودييییود٬، 1999تتهم مموضضع اسستتفسسار (هوننج وآخخرييیین٬، االكششف عن أخخطاء أو عييییوب تتججعلل ممن كفاء
عتتراف ببالخخطأ ن االالطرفييییْ  ن كالالننزاعات٬، إذ عادة مما ييییتتطلب المموضضوع مم قد ييییؤثثر على عمملييییة ححللّ اه طرييییقة الححكم علييییهم٬، االهتتممام تتجج
 الممسسألة. ا تتججاه ححللّ والعمملل ممعً 

) في ججاممعة هوننغ 1999ه (ؤ تتوفره دراسسة أججراها هوننغ وزممال ٬،االعتتراف ببالننقص "ننظرييییة الكييییان"دي ممؤييییّ رغببة ممثثالل صصارخ على عدم 
م عطى الممححاضضرات وتتقدَّ إذ تتُ ننججلييییزييییة٬، اللغة اإللننججاح في هذه الججاممعة٬، على الطالب أن ييییتتقننوا ممن أججلل ا هنناك.سسة رائئدة كوننغ٬، وهي ممؤسسّ 

فة. كوننج ننججلييییزييییة ضضعييییتتهم بباللغة اإلاييییلتتححقون ببالججاممعة وتتكون كفاءالعدييیید ممن الطالب  نّ إممع ذلك٬، فببهذه اللغة. األوراق واالممتتححاننات 
كر في عرض دورة لتتصصححييییح اللغة فالكلييییة تت أنّ ببأخخببروهم و ببعد فتترة قصصييییرة ممن وصصولهم٬،  ٬،الطالب الججدد ججروا اتتصصاال ممعأه ؤ وزممال

ننججلييییزييییة٬، في اخختتببار ممعرفة اللغة اإل ننتتائئج الطالبفي واقع األممر كننا ننعرف لقد  ننججلييییزييییة٬، وسسألوهم عن ممدى اهتتمماممهم ببممثثلل هذه الدورة.اإل
ا ا ححمماسسً أببدوْ  "الننظرييییة التتننمموييییة"ن ييییؤييییدو اإلننججلييییزييییة و ننججلييییزييییة وممن ال ييییججييییدها. الطالب الذييیین لم ييییتتقننوا اللغة ولذلك كننا ننعلم ممن ييییججييیید اللغة اإل

ححمماس. كان ييییببدو أننهم لم ييییكوننوا على اسستتعداد لكششف الننقص المموججود  لم ييییببدوا أيّ  "ننظرييییة الكييییان"ـ لممثثلل هذه الدورة٬، لكن أولئئك الممؤييییدييیین ل
 ن لتتعرييییض تتقدممهم في الكلييییة للخخطر.و ذلك٬، ببدا وكأننهم ممسستتعدّ  لدييییهم ببهدف ممعالججتته. ببدللَ 

"الننظرييییة و "ننظرييییة الكييییان" ودا الطرييییقة التتي ييییتتأقلم فييییها ممؤييییّ ) أييییضضً 2004الدراسسات الححدييییثثة٬، فححص ننوسسبباوم ودوييییك (في سسلسسلة ممن 
أصصلححوا ثثقتتهم ببأننفسسهم ببواسسطة  "الننظرييییة التتننمموييییة"دي ممؤييییّ  قتتهم ببأننفسسهم. وقد تتببييیّین٬، ممرة أخخرى٬، أنّ قّوض ممن ثثممع ننقص مما  التتننمموييییة"

ححوا ثثقتتهم ببأننفسسهم ببواسسطة العثثور على صصححّ  "ننظرييییة الكييییان"دي ممؤييییّ  م الممهارات التتي تتننقصصهم. لكنّ ممواججهة الننقص ببششكلل ممبباششر وتتعلّ 
دوا ا عن الممهارات التتي تتننقصصهم وششدّ اهتتمماممهم ببعييییدً  "ننظرييییة الكييییان" ز ممؤييییدوم ببأولئئك األششخخاص. كمما ركّ أششخخاص أسسوأ ممننهم وممقارننة أننفسسه

لالعتتراف ببعججزهم  اعدادً اسستت "ننظرييییة الكييییان" ممؤييییدو ببدِ لم ييییُ ). ممرة أخخرى٬، 2005رلننججر ودوييییك٬، ييییإعلى الممهارات الممتتواججدة لدييییهم (قارن ممع 
 أيّ دون ننقص أو ششائئببة (وببالتتالي الببححث عن الننواقص في ممكان آخخر) هي وصصفة للممششاكلل في ممن وممواججهتته. ححاججتتهم للظهور  الرئئييییسسيّ 

 الممششححوننة ممسسببقا ببالننزاع. عالقة٬، نناهييییك عن العالقات 
 

 ننظرييییات النناس ييییرتتغييیی
قاببلة للتتغييییييییر في ححالل في ححالل عدم ححصصولل تتدخخلل خخارججي٬، الننظرييییات الضضممننييییة٬، على الرغم ممن اسستتقرارها الننسسببي  أظهرننا في هذا الببنند أنّ 

ن ممن ييییزييییدو و  ٬،هم ييییقللون ممن ششمملل اآلخخرييیین في قوالب ننممطييییةإننف٬، "الننظرييییة التتننمموييییة"لل. كمما أظهرننا أننه عنندمما ييییتتم تتعلييییم النناس ححصصولل تتدخخّ 
كلل األششييییاء التتي ببوسسعها الممسساهممة وهي  -ا للتتعلمممتتزاييییدً  اببدون اننفتتاححً وييییُ  ٬،انندفاعييییة قللّ أييییصصببححون و م اآلخخرييیین وتتغييیّیرهم٬، ممتتهم تتججاه تتقدّ ممواءَ 

 الننزاعات ببننججاعة. في ححللّ 
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أكثثر عرضضة لتتششكييییلل  واننكا "ننظرييییة الكييییان"دي ممؤييییّ  ) أنّ 1998لييییفي سستتروسسننر ودوييییك٬، ؛ 1999ه (لييییفي ودوييییك٬، ؤ وقد ببرهن لييییفي وزممال
كممننفصصلة تتممامما  ذات الصصورة الننممطييییة السسلببييییةرؤييییة الممججمموعات لو  ٬،ببششكلل ممتتججاننس أكثثر مممما ييییننببغيممججمموعات اللرؤييییة و  ٬،ور الننممطييییةالصصّ 

 "الننظرييییة التتننمموييییة"تتعلمموا  ذييیینإلى تتغييییييییر هذه الننزعات. الممششاركون ال ىأدّ  "الننظرييییة التتننمموييییة"تتعلييییم الممششتتركييیین  ا أنّ أييییضضً  أثثببتتوا مولكننهعننهم٬، 
للتتغييییر) أصصببححوا أكثثر اعتتداال لدى تتوزييییع التتسسممييییات٬،  نو قاببلهم النناس  د فكرة أنّ وأييییّ  ٬،"الننظرييییة التتننمموييییة"وصصف  لمميّ ممقالل ع (عن طرييییق

 األرضضييییة الممششتتركة ببييییننهم وببييیین الممججمموعات األخخرى. ششخّخصصواو  ٬،ببالتتعددييییة داخخلل الممججمموعات واأقرّ و 
قنناع إوتتممارييیین  فييییلمو سسطة ممقالل ببوا "الننظرييییة التتننمموييییة" ييیینر ييییببتتعلييییم الممد ٬،في ننطاق اإلدارة) 2005انندييییفالل (ثثام ٬، وفقام هييییلسسييیین٬، ال وقد

 ييیینر ييییممقارننة ببالممد ٬،اء المموظفييییندأرات في ببششكلل مملححوظ تتججاه التتطوّ و ة أكببر سساسسييییحح ونر ييییهؤالء الممد ٬، أببدىتتييییاز هذا التتدرييییبببعد اججو الذات. 
دعم  الدراسسة. لذلك٬، ييییببدو أنّ خخاللها األسساببييییع السستتة التتي ججرت فتترة طوالل هذا التتغييییييییر  لك٬، اسستتممرّ مموعة الممراقببة. عالوة على ذفي ممجج

ذا الننزاعات. إ ٬، كمما ذكرننا سساببقا٬، لححللّ وهو عامملل هامّ  ٬،ييییججاببييییة لدى اآلخخرييیینرات اإلا للتتغييییّ ييییججعلل األششخخاص أكثثر اننفتتاححً  "الننظرييییة التتننمموييییة"
 ببالممثثلل ببطرق ممن ششأننها تتححقييییق الممزييیید ممن التتقدم. ٬، فسسييییكون ببإممكاننننا الردّ اآلخخرلدى الطرف  م الححقييییقيّ التتقدّ تتممييییييییز كننا ننسستتطييییع 
الننزاع ببطرق أكثثر ننججاعة. وقد  ي إلى ححللّ األممر الذي قد ييییؤدّ  ٬،إلى تتغييییييییرات في وججهة ننظرهم تتغييییييییر ننظرييییات النناس ححولل أننفسسهمكمما ييییؤّدي 

الممتتعلقة ببالقدرات ججعلل الممششاركييیین أكثثر اسستتعدادًا لقببولل  "الننظرييییة التتننمموييییة"علييییم تت )٬، أنّ 2044ن في أببححاث أججراها ننوسسبباوم ودوييییك (تتببييییّ 
تترزييییسسننييییوسسكي ودوييییك و ا٬، أججرى ببالكوييییلل اسستتعدادا للببححث عن عييییوب لدى اآلخخرييیین ببهدف إرضضاء غرورهم. أخخييییرً  وأقللّ  ٬،عييییوببهم وممعالججتتها

ارتتفاع ممفاججئ  ببححدوثن و الممتتعلقة ببالذكاء. ببعد الممداخخلة٬، أببلغ الممعلمم ييییة""الننظرييییة التتننممو ا) ممداخخلة لتتعلييییم الطالب الممراهقييیین (سسييییصصدر قرييییببً 
العدييیید ممن الطالب الذييیین تتصصرفوا سساببقا ببعدم ممبباالة طرف هد٬، خخاصصة ممن راسسة وفي اسستتعدادهم لببذلل الججّ في إقببالل الطالب على الدّ 

للطالب: دراسسة أججراها  "الننظرييییة التتننمموييییة"تتعلييییم  اممن خخاللهمم مّ ضضافييییتتييیین تتإفي ممداخخلتتييیین دة ببالتتعلم الرغببة الممتتججدّ  ت هذهر كرّ تتودفاعييییة. وقد 
) ممع طالب 2002فرييیید وججود (و )٬، ببممششاركة طالب الممدرسسة الثثاننوييییة٬، ودراسسة أججراها أروننون 2003ننزلييییششت (أروننسسون و وأججود 

 الججاممعات.
 

 خخاتتممة
 

ر الننظرييییات ييییثثأتت ييییةكييییفإلى لقد أششرننا تتننظييییم عالممهم وتتفسسييییره. لبباسستتخخداممه الببششر قوم ا ييییقوييییً  هييییكالً  تتخخلق الننظرييییات الضضممننييییةأّن الخخالصصة٬، 
 الننزاعات: ة لححللّ الضضممننييییة على ثثالث دوائئر أسساسسييییة هاممّ 

ببعاد ى إلإضضافة إلى الطرييییقة التتي تتؤدي ببها هذه التتصصننييییفات إ ٬،لدى الببششر في تتصصننييییف اآلخخرييیینالسسرعة والصصراممة  .1
 ؛اآلخخرييیین وتتججرييییدهم ممن الصصفات اإلننسساننييییة

 ؛لل إلى ححلولل نناججححةسستتراتتييییججييییة ببالتتوصصّ وننججاعة هذه اإل ٬،ها الببششرخخدممالننزاعات التتي ييییسستت ححللّ اتتييییججييییات سستتر إ .2
 الممششاكلل والتتعلم. واالعتتراف ببذننببهم ببهدف ححللّ  ٬،ييییعاننوننهاواقص سستتعداد النناس للكششف عن نناِ  .3

 
ن ببتترتتييییب عالممهم وتتفسسييییره و م ييییقوممفهُ  ٬،"الننظرييییة التتننمموييییة" وأننه عنندمما ييییتتم تتعلييییم النناس ٬،رهذه الننظرييییات قاببلة للتتغييییّ  نّ إلى أا كمما أششرننا أييییضضً 
ححولل الدور الذي تتلعببه الننظرييییات  العمملل الممسستتقببليّ ننححن ننتتطلع إلى الممزييیید ممن ييییة. ممة للتتفاوض النناججح وٕاقاممة عالقات ودّ ءَ واببطرق أكثثر ممُ 

 الممججمموعات والششعوب.و الننزاعات ببييیین األفراد  الضضممننييییة في ححللّ 
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 عششر ثثالثال الفصصلل

 

 والنّنزاع الششخخصصييیّیة
 

 

 سسانندي. ف سسانندرا

 نببوردمما. ك سسوزان

 دوييییتتش ممورتتون

 

 

 

 ننتتييییججةً  أببطالهم٬، ممصصييییر" ححتتممييیّیة" ممؤثّثرة ببطرييییقةٍ  ييییوضّضح" قَدرٌ " ببأننها الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة وممسسرححييیّیون روائئييیّیون عّرفَ  األدببّي٬، التتارييییخ اممتتداد على
 ننظرنن عنندمما سساذججييیین٬، مُمراقببييیین ةببصصف ححتتى ولكننننا٬،. صصارم ببششكللٍ  الححييییاة٬، في الببطلة أو الببطلل ممصصييییر ّددتُتحح التتي ننفسسها الششخخصصييیّیة لممالممح
 علمماء ممن كثثييییًرا أنّ  رغم. السسلييییممة الِفطرة ممننطق تتتتححدى التتي والممسساعي لالححتتييییاججات ارتتهاننننا ببممدى ننتتفاججأ مما كثثييییًرا ٬،أننفسسننا في كافٍ  ببُعممقٍ 

 ممن ببدالً  التتوّقع ننزعة على ييییرّكزون العلمماء فإنّ  ححييییاتتننا٬، ممسسار صصييییاغة في الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة قّوة ححولل الخخييییالل كتّتاب ممع ييییتّتفقون االججتتمماع
 خخييییارات تتننّوع وأرججححييیّیة للششخخصصييیّیة العييییننييیّیة الممالممح ببييیین تتراببط تتششتتمملل على ححاالت وتتوثثييییق ممراقببة على الِعلم مَمهمّمة تتننطوي. الححتتممييیّیة ننزعة

 .واآلخخرييیین الممرءِ  على لسسلوكا وتَتبِبعات السسلوك٬، أننمماط الححييییاة٬،
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 الننظر ببصصرف الببعض٬، ببعضضها لفهم ججاهدةً  تتسسعى أن ببدّ  ال ببنّناء٬، ننححوّ  على ببححّلها العلمماء تُتغري والتتي ٬،مما ننزاعٍ  في الممششاِركة األطراف إنّ 
 فّض  ممممارسسي أنّ  رغم. الثثقافييیّیة رالننظ وججهات وفي الححييییاتتييیّیة٬، أو العائئلييیّیة التتججارب في الججنندرييیّیة٬، أو اإلثثننييییة الهوييیّیات في الفاتتتخخا أييیّیة عن

 فإنّ  وننتتائئججه٬، التتفاوض سسييییرورة على الفردييیّیة االخختتالفات تُتممارسُسها التتي المُمححتتمَملة الهامّمة ببالتتأثثييییرات ييییعتترفون الننظرييیّیات وأصصححاب الننزاع
 ييییممكن الممرححلة٬، هذه يف. العممليّ  التتطببييییق أججلل ممن إرششادييیّیة خخطوط ببضضعة سسوى هنناك ولييییسست تتدرييییججييییا٬، كان الممججالل هذا في الببححث

 وٕاثثببات المممماِرسسييیین لممسساعدة إضضافييیّیة أدواتٍ  تتوّفر أن الذاتتييیّیة٬، ببالششخخصصييیّیة والممتتعّلقة الممعرفة فروع ممن نناببعةٍ  ممعلومماتٍ  ممن مُمرّكببةٍ  لممججمموعةٍ 
 في للتتججاوب الفرد تتججهييییز كييییفييیّیةبب الممتتعّلق الوعي ششأن ممن إنّ . الممججالل هذا في ممسستتقببلييیّیة ببححوث إججراء في ييییرغببونللممننظرييیین الذييیین  فائئدتتها
 الكاممننة والمموضضوعييیّیة الننفسسييیّیة االهتتمماممات وفهم كششف) 1( أججلل ممن ننججاعةً  أكثثر وببششكللٍ  ييییلزم ببمما األطراف ججممييییع ييیُیزّود أن التتفاوّض٬، إطار

 الذاتتييیّیة لششخخصصييیّیةا أخخذ ييییتتم لم إذا واضضححة غييییر أو ممججهولةً  تتببقى أن العادة٬، في ششأننها٬، ممن التتي تااالهتتممامم تتلك خخصصوصًصا٬، – الننزاع في
 االححتتييییاججات ييیُیلبّبي مُمرضٍ  ححللٍّ  تتولييیید) 3(و والتتوّرط٬، التتصصعييیید ييییتتججنّنب ٬،للننزاع ببنّناء فّض  إججراءِ  تتسسهييییلل أججلل ممن التتججاوب) 2( االعتتببار٬، ببعييیْین

 .الطرفييیْین لِكال األولييیّیة

-الننفسسييیّیة الننظرييیّیة: الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة ييییسسييیّیةرئئ ننظرييیّیة رؤى عّدة ممن ببالننزاع الممتتعّلقة األفكار ببعض الفصصلل هذا ممن األولل القسسم ييیُیراججع
 تتكون أن الننظرييییات لهذه مُمراججعتتننا ممن ييیُیقصَصد ال. والششخخص الححالة ببييیین التتفاعلل وننظرييیّیة االججتتمماعي٬، التتعّلم ننظرييیّیة الححاججة٬، ننظرييیّیة ٬،الدييیینناممييیّیة

 القسسم في. ننزاع ححالةِ  في الششخخصصيّ  وكلوالسس الفعلل رّدات لفهم ممفييییدةً  تُتعتتببر ننظرييیّیة٬، كللّ  ممن أفكار عّدة اخختتييییار على تتقتتصصر إننها. ششامملة
 ببأن ييیُیعتتَقد التتي الفردييیّیة الممالممح ببعض إلى ببإييییججازٍ  نُنششييییرُ  األممر٬، ببداييییة. وتتقييییييییممها الذاتتييیّیة ببالششخخصصييیّیة الخخاصّصة الرؤييییة ممالممح نننناقش الثثانني٬،

 أكثثر٬، كامملةٍ  ببصصورةٍ  الممتتعدد الممالممح رؤييییة نننناقش ك٬،ذل ببعد. الرؤييییة هذه على الممفروضضة القييییود ببعض نننناقش ثثمّ  الننزاع٬، كممسسلبب عالقة لها
 فعلها٬، رّدات الذاتتييیّیة٬، الششخخصصييیّیة ننممط ببتتقييییييییمِ  ججدّي٬، ببششكللٍ  تتببشّشر٬، ببأنّنها تتببدو التتي الششخخصصييیّیة الننزاع ممييییولل لتتقييییييییم مما أسسلوبٍ  ممنناقششة ججاننب إلى

 تتعزييییز أججلل ممن والتتقييییييییم٬، الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة لننظرييیّیة الممرء اماسستتخخد طرييییقة فنننناقش األخخييییر٬، القسسم في أمّما. الننزاع ممع عالقتتها في وسسلوكها٬،
 .الواقع أرض على الننزاع فّض 

 

 الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة التتممثثييییلييیّیة الننمماذج
 

 ممكّونناتته؛ إلى تتححلييییله ييییممكن ال الببششريّ  السسلوك ببأنّ  االعتتقاد وهو ٬،الفرديّ  الخخصصوصصيّ  : الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة لدراسسة رئئييییسسييیّیان تتوجّجهان هنناك
 ممججمموعة إلى ييییننتتممون الذييیین النناس ممعظم لوصصف اسستتخخدامُمها ييییممكن للسسلوك٬، العامّمة األببعاد ببعض إنّ  القائئلةُ  الننظرة وهو ٬،الكْوننيّ  عامّ الو

 الننمموذج الذاتتييیّیة٬، الششخخصصييیّیة على تتأثثييییًرا الننمماذج أكثثر أححد أنّ  ببممالححظة ننببدأ دعوننا للتتوضضييییح٬،). 10. ص 1988،٬ ممارتتن٬،( عامّمة عممرييیّیة
 الطببييییعة ححولل اسستتننتتاججات إلى التتوصّصلل أججلل ممن التتارييییخخييیّیة٬، ةدراسسححاالت الل الفرديّ  الخخصصوصصيّ  االسستتخخدام على ييییعتتممدُ  ي٬،نناممييییالد-الننفسسي
 .الببششرييیّیة
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 الدييیینناممييیّیة-الننفسسييیّیة الننظرييیّیات

 عالممةً  ات القرن العششرييیین٬،ثثالثثييیینن أواخخر وححتتى ثثمماننييییننات القرن التتاسسع عششر أواخخر ممنالممممتتدة  الفتترة ممدار على فورييیید٬، سسييییججممونند عمملل ييیُیعتتببرُ 
 هورنني٬، كارييیین أدلر٬، ألفرد ججاننغ٬، كارلل: ُكثثر الممفّكرييیین ممن خخلفاؤه. الببششرييیّیة الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة الننفسسييیّیة-الدييیینناممييیّیة الدراسسة ببدء إلى تُتششييییر فارقةً 

 ججاك هارتتممان٬، هاييییننز وييییننييییكوت٬، دوننالد فاييییببراييیین٬،. د .ر .و كالييیین٬، ممييییالنني سسولييییفان٬،. س هاري فروم٬، إرييییك إرييییكسسون٬، إرييییك فروييیید٬، آننا
  .كوهت وهاييییننز الكان٬،

 ببششكللٍ  التتغييییييییرات٬، اننطوت. غييیّیروها مما وببطرييییقةٍ  ووسّسعوها٬، صصييییاغتتها٬، فأعادوا األصصلييیّیه٬، أفكاره ببتتعدييییلل فروييیید خخلفاء قام ممننه٬، ممفرّ  ال ببششكللٍ 
 الننفسسييیّیة٬،-الدييیینناممييیّیة اإلججراءات في) والتتججرييییببييیّیة العائئلييیّیة ججنندرييیّیة٬،ال ٬،طببقييییةال الثثقافييیّیة٬،( االججتتمماعييیّیة المُمححدِّدات على أكثثر التتأكييیید على أسساسسّي٬،

لل وصصفٍ  تتطوييییر أججلل ممن  تتصصّورٍ  على صصوللححلل والسسعي ننفسسييیّیة٬،-الببييیین الدييیینناممييیّیة اإلججراءات علييییها تتننطوي التتي الهييییكلييیّیة للممرّكببات مُمفصصَّ
 ممعظم تُتممييیّیز رئئييییسسييیّیة عنناصصر هنناك التتغييییييییرات٬، رغم. الواقع ممع فردال لعالقات ممركزييیّیةً  تُتعتتببر التتي والذاتتييیّیة اإلدراكييیّیة لإلججراءات وافٍ 

  . الننفسسييیّیة-الدييیینناممييیّیة التتوجّجهات

 ممزعججة ببممششاعر ييییححسّسون تتججعلهم التتي وتتصصّرفاتتهم أفكارهم لدوافعهم٬،) واعييیین غييییر( ييییقظييیین غييییر للببقاء ببننششاطٍ  النناُس  ييییسسعى. الننشِشط الالوعي
 ).العار أو ٬،ننبالذ القلق٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( ججدا

 الذات تترييییده ومما" الججييیّیدة" الذات تترييییده ومما والممخخاوف٬، الرغببات والضضممييییر٬، الرغببات ببييیین داخخليّ  صصراعٌ  النناس ييییننتتاب قد. الداخخليّ  الصصراع
  .الوعي خخارج الننزاع ييییححدث قد ؛"السسييییئئة"

 الذننب٬، ببالقلق٬، ييییششعروا ال ححتتى وواقعهم٬، تتصصّرفاتتهم٬، ارهم٬،أفك ببدوافعهم٬، للتتححكم وٕاسستتراتتييییججييیّیاٍت  تتكتتييییكاتٍ  النناُس  ييییطّور. والدفاع التتححّكم آلييییات
  .الممزعججة الممششاعر ببهذه ييییححسّسوا ال كي دفاعٍ  آلييیّیات ييییطّورون تتراهم نناججعة٬، غييییر آلييییات تتححّكممهم كاننت إذا. العار أو

 الننفسسييیّیة٬،-الدييیینناممييیّیة الننظرييیّیات ححابأصص ممعظم ييییقببللُ . التتطّور ممن ممراححلل في الممتتقّدممة السسنّ  إلى الوالدة سسنّ  ممن النناس ييییممرّ . التتطور ممراححلل
 االثثننتتييیْین٬، تترججييییح ححييییث ممن تتخختتلف قد أننها ِعلمًما سسواء٬، ححدٍّ  على واالججتتمماعييیّیة٬، الححييییوييیّیة الممححدِّدات تتعكس التتطّورييیّیة الممراححلل إنّ  القائئلل الرأي

 الثثالثثة الممراححلل على أسساسسّي٬، ببششكللٍ  الفروييییدييیّیة٬، الننظرييیّیة تُترّكز. خخاّص  ننححوٍ  على تتوصصييییفها٬، وطرييییقة الممراححلل٬، تتسسممييییة ححييییث ممن وكذلك
 الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة لتتطّور الرئئييییسسييیّیة الخخصصائئص ببأنّ  ييیُیفييیید كان آننذاك٬، السسائئد الرأي ألنّ  –قضضييییببيوال الششرججي٬، الفمموّي٬، – التتطّور ممن األولى
 هذه أنّ  اعتتقدَ  ألنّنه األولى٬، للالممراحح لوصصف التتششرييییححييیّیة الممصصطلححات هذه ببتتوظييییف فروييیید قام. الطفولة ممن األولى الممراححلل في تتتتححدَّد

 .      الججننسسييیّیة الطاقة في تتعاقببّي٬، ببششكللٍ  ممغروسسًة٬، كاننت الججسسممييیّیة الممنناطق

 الممرححلة في. الطفلل تتطّور تتواججه التتي االججتتمماعييیّیة الححالة ممن نناببعةٍ  ببممصصطلححاتٍ  ننفسسييییا٬، وصصفها٬، إلى ييییممييییلون الننفسسي التتححلييییلل علمماء كان
ع٬، ييییننششغلل الفمموييیّیة٬،  تتطوييییر إلى الححاججة ييیُیواججهون الششرججييیّیة٬، الممرححلة في األم؛/األب ششخخص ممن والرعاييییة الطعام ببتتلّقي األسساس٬، في الرضضَّ
 ججننسسييیّیة٬، هوييیّیة تترسسييییخِ  إلى الححاججة ييییواججهون ٬،ييییةالقضضييییبب الممرححلة وفي الننفس؛ ضضببط ممن أخخرى أششكاللٍ  ججاننب إلى إفرازاتتهم٬، على السسييییطرة
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 وآلييیّیات تتطّور٬، أزممة عادييیّیة٬، اكتتئئاببات الممراححلل هذه ييیُیرافق. الممقاببلل الججننس ممن األم/األب وننحح الججننسسيّ  سسعييییهم كببت وٕالى كببننت٬، أو كولد
 ححاّدة٬، أزممات أو اكتتئئاب لححاالت الطفلل ممواججهة ححالل في تتتتطّور٬، أن ييیُیرجّجح الننفسسيّ  االضضطراب ممن ممعييیّیننة أششكاالً  ولكنّ . ننمموذججييیّیة دفاع
 عنند الششخخصصييیّیة الممالممح ببعض تتقد أنعييییُ  ذلك٬، إلى بباإلضضافة الممرححلة؛ تتلك في" ثثاببتًتا" ييییصصببح الطفلل انّ  ننتتييییججةِ  ممع عييییننييیّیة٬، ممرححلةٍ  أثثنناء

 .المُمعطاة الممراححلل ممن ممرححلةٍ  كللّ  إلى ننششوئئها أصصلل في تتعود الببالغييیین٬،

  . ثالثثال األولى ببالممراححلل الننفسسيّ  التتححلييییلل علمماء ممن سسببقه وممن فروييیید قَرنَنها التتي الخخصصائئص ببعض ببإييییججاز٬، 15.1،٬ الججدولل ييیُیظهر

 ممححتتمَملل٬، ننححوٍ  على للممرء٬، ييییممكن. الححالييیّیة الذاتتييیّیة ششخخصصييیّیتته تتححّدد التتطّور٬، ممراححلل عببر الششخخص ممرور كييییفييیّیة إنّ . الممغلَّفة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة
 تتعانني تتيال الببالغة الذاتتييیّیة ببالششخخصصييیّیة ييیُیفتترض وببذلك٬،. الراهننييیْین والسسلوك الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة في التتطّور ممن سساببقة ممراححلل رواسسب اكتتششاف

 الممححبّبة٬، ممن األدننى الممسستتوى الرضضييییعُ  فييییها ييییخختتببر لم التتطّور٬، ممن األولى الممرححلة في أسساسسييییا خخطأ تتعكس أن الِفصصام/العظممة ججننون ممن
 األولى ألخخطاءا أنّ  إلى ييیُیششييییر ال المُمغلَّفة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ممصصطلح إنّ . ببالعالم األسساسسييیّیة ببالثثقة الششعور ممن سسييیُیممكنّنه الذي والححننان الرعاييییة٬،

ح خخطأٌ  ييییتتخخّللها التتي الببالغة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة أنّ  إلى ييیُیششييییر ولكننه. تتصصححييییححها ييییممكن ال  تتححتَتج لم التتي الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ممثثلل لييییسست مُمصصححَّ
 ييیُیششييییر ال لك٬،كذ. سساببقة ممرححلةٍ  ننححو ننكفاءاال إلى الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة هذه ممثثلل تتممييییلل الششدييییدييیْین٬، القلق أو االكتتئئاب ظللّ  في. تتصصححييییح أيّ 

 ببششكللٍ  التتححّولل٬، ممقاوممة على كامملة٬، وببصصورةٍ  قادرٌة٬، الفاسسدة٬، غييییر الببالغة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة أنّ  إلى الممغلَّفة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ممصصطلح
ننححٍو  على ممننها٬، ٌس ممييییؤو  وأ ٬،عدائئييیّیةً  الححالييیّیة االججتتمماعييیّیة الببييییئئة كاننت ححالل في العظممة٬، ببججننون مُمصصاببةٍ  ششّكاكة ششخخصصييیّیة إلى دائئم٬، أو ممؤّقتٍ 
 عدائئييیّیة ببييییئئةٍ  في ًقار اغ كان إذا وششّكاك٬، ممفِرطٍ  ننححوٍ  على حَحِذًرا الممرءُ  ييییصصببح أن قلمميّ أوالتت الطببييییعيّ  ممن إنّ . الزممن ممن طوييییلةٍ  فتترةٍ لو  كافٍ 

 .    خخطييییرة

 ببمممماِرس خخاصّصة عالقةٌ  لها والتتي فسسييیّیة٬،النن-الدييیینناممييیّیة الننظرييیّیات أصصححاب عمملل ممن النناببعة مّمةالها األفكار ممن عدًدا القسسم٬، هذا في نننناقش٬،
لل ششرحٍ  ضضممن عننها التتعببييییر ييییممكن التتي األفكار عدد  أنّ  في ششكّ  ال. الننزاع  ممن كثثييییربب أكببر الننفسسييیّیة٬،-الدييیینناممييیّیة الننظر لوججهات وششاممللٍ  ممفصصَّ
 . الفصصلل هذا في اإلييییه ننعرَض  أن ننححاولل التتي األفكار عدد

 ببدوافعهم التتححّكم عن ببعججزهم ييییششعرون ألننهم ببالقلق النناس ييییششعر قد. وقلق داخخليٍّ  ننفسسيٍّ  اعننز  إلى ييییؤّدي أن ييییممكن اآلخخر ممع الننزاع
 سُسلطة ببأنّ  النناُس  ششعر إذا والضضعف ببالييییأس الششعور إلى يييییؤد قد الننزاع أنّ  أو ؛الوطييییس ححاممي ننزاعٍ  في اآلخخر٬، ننححو الششّرييییرة أو الممدممِّرة
(ببييیین الدافع الببدائئي وببييیین  األننا العلييییا –األننا  ننزاع اسسَم  الداخخليّ  اعز النن ممن األولل لننوعا على فروييیید أطلق. معلييییه تتطغييییان وقّوتته اآلخخر

 وقتٍ  في الننفسسّي٬، التتححلييییلل علمماء اسستتخخدم). التتهدييیید على ثييییببع وواقع نناضضججةٍ  غييییر ذاتٍ  ببييیین( الواقع-األننا ننزاع الثثانني على و  ٬،الوعي)
تتة الصصَور ببييیین أو" الداخخلييیّیة األغراض" ببييیین اعالننز  عن الححدييییث في مما٬، ننوًعا ممخختتلفةً  لغةً  الححق٬،  لو كمما( الممؤثثِّرييیین والببالغييیین الذات عن الممذوَّ

  ).والمُمتتسسلِّط الطاغي األم/األب وششخخص ضضعييییفةٍ  ذاتٍ  ببييیین أو الممعاِقب؛ أو القاسسي األم/األب وششخخص الششرييییرة الذات ببييیین ننزاعٌ  أننه

. االننزعاج لتتقلييییص ممححالةٍ  في لتتفرييییغه٬، وعييییوييیّیة-ال دفاعٍ  آلييیّیات على الفردُ  ييییعتتممدُ  فقد ا٬،ششدييییدً  اآلخخر ممع الننزاع ييیُیثثييییر الذي االننزعاج كان إذا
دى ل االججتتمماعييیّیة الهوييیّیة أو الذاتتّي٬، الننمموّ  الذاتتّي٬، التتصصّور الششخخصصّي٬، األمْمن تتعّرض ححالل في االسستتثثارة إلى كببييییرٍة٬، ببدرججةٍ  االننزعاج٬، ييییممييییللُ 

 ببذلك٬، لتتسستتلزَم٬، االننزعاج٬، تتننتتج التتي الظروف ننششوء إلى أّدت إذا نناججعة غييییر أو ممرضضييیّیةً  دفاعييیّیةال اآللييیّیات تُتعتتببر. تتهدييیید إلى لششخخصِ ا
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 لذلك٬، وننتتييییججةً  الدراسسة٬، هممللييیی الِفكرييیّیة٬، قدراتته تتججاه ممننزعجًجا ييییكون أن ييییممكن الذي الطالب الممثثالل٬، سسببييییلل على. الدفاع اسستتخخدام في االسستتممرار
 ممن عالمماتته تتزييییدُ . الججهد أو الححافز الننعدام ننظًرا عقالننّي٬، ببششكللٍ  الممتتدننييیّیة عالمماتته ييییذّوت تتراه. اممتتواضضعً ممسسييییرة تتعلييییممه  للخخال أداؤه ييییكون

 تتكون ال قد األممر٬، ححقييییقة في. العقالننيّ  والتتذوييییت همماللاإل على تتننطوي التتي دفاعاتته ممن ببدوره٬، ييییزييیید٬، الذي األممر قدراتته٬، تتججاه اننزعاججه
 .دراسساتته في كببييییًرا جُجهًدا ييییببذللُ  الُفرصصة٬، تتوافر وممع الدراسسة٬، وببييیین ببييییننه الخخارججييیّیة فالظرو  ححالت إذا مَمَرضضييیّیًة٬، الدفاعات

 

 الننفسسي٬، االضضطراب التتطورييیّیة٬، األزممات الننمموذججييیّیة٬، الدفاع آلييییات الطببييییعي٬، االكتتئئاب ححاالت 15.1 الججدولل
 سسيّ الننف-الججننسسيّ  التتطّور في الممخختتلفة األولييیّیة الممراححلل ممع الببالغة الششخخصصييیّیة وسِسممات

 التتطّور ممراححلل

 ).ششهًرا 18 إلى 0(   الفمموي. 1
 )أششهر 6 ننححو إلى الوالدة ممن( الفمموييیّیة الششهواننييیّیة الفتترة. أ

 )ششهًرا 18 إلى 6 ننححو ممن( السسادي الفمموي. ب

 

 )ششهًرا 48 إلى 8( الششرججي.  2

 )ششهًرا 24 إلى 8( الششهوانني-الششرججي. أ

 )ششهًرا 48 إلى 12 ننححو ممن( السسادي-الششرججي. ب

 

 )سسننوات 6 إلى 2(قضضييییببّي ال.  3

 الطببييییعي كتتئئابالا ححاالت

 الرضضييییع ححاججات تتلببييییة أججلل ممن لممن ييییقوم ببالرعاييییة الممتتواصصلة اإلتتاححة اننعدام

 ججدييیید قرييییبٍ  ووالدة الِفطام األسسننان٬، ظهور

 الننفس لضضببط أخخرى وممتتطّلببات الممرححاض اسستتخخدام على التتدرييییب ببداييییة
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 في الببالغة الججننسسييیّیة بباألدوار الممتتعّلقة األسساسسييیّیة القييیَیم تتذوييییت ممع" ببننت" أو" ولد" إلى ييیّیةالتتنناسسل قببلل مما ممرححلة ممن الطفلل اننتتقالل
 الججننسسييیّیة ننوازعال إلييییه تتتتححّولل ششخخصًصا ببصصفتته اآلخخر الججننس ممن األم/األب ننببذ ججاننب إلى الممسستتقببلل٬،

 

 التتطورييییّة األزممة

 الثثقة عدم ممقاببلل الثثقة

 والذننب العار ممقاببلل االسستتقاللييییة

  الذننب ممقاببلل الممببادرة

 

 الدفاعييییّة اآللييییّات

 َوسسيّ اله اإلششبباع التتششّرب٬، ٬،ننكاراإل االننسسححاب٬، الالممبباالة٬،

 اإلسسقاط التتششّرب٬، الننكران٬، االننسسححاب٬،

 اإلسسقاط

 العقلننة الِفكر٬، ننزعة التتراججع٬، الفعلل٬، رّدة تتششّكلل

 التتممثثييییلل ححاالت التتححوييییلل٬، التتششتتييییت٬، الكببت٬،

 الننفسسي االضضطراب

 الفصصاممييییة الششخخصصييییة االكتتئئاب٬، ححاالت لهَوسسي٬،ا االكتتئئاب الفصصام٬،

 القهريّ  الوسسواس الممازوخخييییة٬، السسادييییة العقلّي٬، الممرض العظممة٬، ججننون

 الرُّهاب ححاالت القلق٬، ححاالت الذاكرة٬، فقدان هسستتييییرييییا٬،

 

 الببالغة الششخخصصييییّة سِسممات
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 للالتتفاؤ  اإلذعان٬، الكرم٬، الفضضولل٬، التتقببلل٬، األرق٬، اآلخخرييیین٬، على االعتتمماد الخخممولل٬،

 الممسسؤولييیّیة٬، عدم الننظام٬، عدم العدائئييیّیة٬، كممدييییر٬، التتصصّرف السسخخرييییة٬، التتششاؤم٬، التتهّكم٬، االزدواججييیّیة٬، االسستتكششاف٬، التتعّلق٬، التتطّلب٬،
 اإلصصرار القذارة٬،

 ييیّیة٬،السسطحح االممتتثثالل٬، التتقّلب٬، السسذاججة٬، االنندفاع٬، الححييییرة٬، االسستتقاممة٬، الححذلقة٬، الححذر٬، ببالممواعييیید٬، االلتتزام الببخخلل٬، الِعنناد٬،
 العججرفة اإلصصرار٬، الغطرسسة٬، االننتتهازييیّیة٬،

 

 إلى ششخخصصاننيٍّ  ممييیْیللٍ  ننششوء إلى أّدت تتكون قد التتي المُمغلَّفة٬، الذاتتييیّیة ششخخصصييیّیاتتهم ججزئئييییا٬، تُتححدُِّدها٬، النناس ييییسستتخخدممها التتي الدفاع آلييیّیات إنّ 
 كثثييییرٍ  ببتتححدييیید الننفسسيّ  التتححلييییلل علمماء قام. ييییواججهوننها التتي ححالةُ ال كذلك٬، جُجزئئييییا٬، تُتححدِّدها٬، والتتي أخخرى٬، عن عوضًضا ممعييیّیننة دفاع آلييیّیات تتوظييییف

 ببييیین الننزاعات في تتطببييییقها اإلممكان في ببأنّ  ننعتتقدُ و . الداخخليّ  الننفسسيّ  الننزاع ممع عالقتتها إطار في ننقاشُشها ييییتتم مما عادةً  الدفاع؛ آلييیّیات ممن
 ييیُیننظر٬،. (اآلخخرييیین ممع الننزاع لفهم الهامّمة اآللييیّیات ممن ممححدودٍ  ددٍ ع لننقاشِ  ممححدودة ممسساححةٌ  لدييییننا. األخخرى الخخارججييیّیة والننزاعات األششخخاص

    .)أششمملل صصورة ذات لممنناقششات 1937،٬ وفروييیید٬، 1945،٬ فرييییننششلل٬،

 فييیُیننكران ببييییننهمما٬، عواطفال وججود ححولل وزوججةٍ  زوجٍ  ببييیین كان لو كمما( الننزاع وججود على التتعّرف ججدا الممربِبك ممن ييییكون عنندمما اإلننكار ييییححدث
 ). ببه ييییفّكرا ال ححتتى ييییكببتتاننه أو ٬،اوعييییوييییّ -ال ببقىييیی ححتتى كببتتاننهوييیی – وججوده

غرض ل التتغييیّیر٬، دائئمَ  عقالننييییا تتذوييییتًتا تُتطوِّرُ  التتججنّنب٬، لدعمِ . كامملة ببصصورةٍ  هل واعييیًیا كننتَ  لو ححتتى الننزاع٬، ممواججهة عدم على التتججنّنب ييییننطوي
  ").ششييییئًئا ذلك ييییفييیید لن" "ججاهزة٬، لييییسست إننها" "٬،سسبَ االممنن الوقتَ  هذا لييییَس " "التتعب٬، ششدييیید أننا(" الننزاع ممواججهة عدم

 أننت" "ججدا٬، عدائئيّ  أننتَ (" إلييییه هاعزو  أو اآلخخر على الخخاصّصة أخخطائئك إسسقاط على ييییننطوي فإننه. الممرء لدى األخخطاء إننكار اإلسسقاط ييیُیتتييییح
 الححذر الضضعف٬، العدائئييیّیة٬، الششّك٬، . سسلوكييییات ممثثلل")ممهاججممتتي ممن ممننعكأ ححتتى أهاججم أننا" "أننا٬، ال لوممه ييییججب ممن أننت" "ببي٬، تتثثق ال

 . الدفاع ممن الننوع ببهذا رببطها ييییتتم مما كثثييییًرا اآلخخر٬، على المُمححتتمَملل الهججوم ممن والفرّ  الكرّ  ججاننب إلى والييییأس٬، المُمفِرط٬،

 له٬، الخخضضوع وأ اآلخخر ممع بباتّتفاقٍ  الننزاع تتقننييییع ييییتتم. ممعه ننزاعٍ  في أننت الذي اآلخخر وخخصصائئص سِسممات تتببنّني على الفعلل رّدة تتششّكلل ييییننطوي
 ييییممكن ٬،الغاضضببة أمّمها فعلل رّدات ححييییالل القلق ششدييییدة ولكننها فوضضوييییةً  كونتت أن تتححبّ  التتي الطفلة. اآلخخر تتججاه تتممّلقها أو ننفسسك إغراء عببر
 .   أممها تُتزعج ببطرييییقةٍ  واألنناقة اللبباقة ششدييییدة تتصصببح أن

 بباننفتتاٍح٬، التتعببييییر٬، ججدا الممؤلم ممن كان إذا ببذلك٬،. الننزاع في ممعه تتتتعاطى الذي الطرف تتغييییييییر أو الننزاع مموضضوع تتغييییييییر على التتششتتييییت ييییننطوي
 إذا. الممالل عن الييیید إممسساك طرييییق عن دائئٍم٬، ببششكللٍ  ممهاججممتته ييییممكننك كافييییة٬، عاطفةً  ييییححمملل ال ألننه ششرييییكك٬، تتججاه وغضضببك قلببك ممكننوننات عن
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 ييیُیثثييییر العمملل في ُرتتببةً  ممننك أدننى ششخخصٍ  إلى غضضببك هتتوججييیی ييییممكننك ييییسستتغّلك٬، الذي ممدييییرك تتججاه غضضببك عن التتعببييییر ججدا الخخطييییر ممن كان
 .إزعاججك

 التتححدي٬، أو للممواججهة٬، مُمححببا تتكون أن خخاللل ممن – عننييییفة ببصصورةٍ  التتمماسسه عببر الننزاع٬، ممن االننزعاج إننكار للرُّهاب القابِبلة الدفاعات تتتتضضمّمن
 ."الممششاكلل عن تتببححثُ " أو

 اآلخخرييیین٬، بباححتتييییاججات االكتتراث عدم ممع الخخاصّصة٬، اححتتييییاججاتتك على ننرججسسييییا ذاتتييییا تتركييییًزا مّمنتتتتضض مُمعّقدةً  آلييیّیةً  الننزاع أهممييیّیة تتصصعييیید ييیُیعتتببر
 علييییها ييییننطوي التتي االححتتييییاججات تتتتححّولل. تتححتتاججه ال ببمما والممطالببة إلييییك٬، االننتتبباه تتححوييییلل إلى والدعوة ّي٬،ششعور ال للتتعببييییر الهسستتييییريّ  الضضغط

 الننزعة هذه وظييییفة إنّ . ييییسستتسسلم أن اآلخخر للششخخص ببدّ  وال الحِحّدة٬، ششدييییدةً  عننها المُمعببَّر الممششاعر تتكون مموت٬، أو ححييییاة ممسسائئلل إلى لننزاعا
 . ُعلييییا أولوييیّیةً  وال ببدّ  تتمملك المملحّحة اححتتييییاججاتتك ببأنّ  ييییششعر اآلخخر ججعلل هي الدفاعييیّیة

 تُترّكزف. الممششاعر ممن قلييییللٍ  ممع الننزاع ك٬،ذل ممن ببدالً  تتخختتببر٬، وٕاننمما الفكرييیّیة٬، اححتتييییاججاتتك ببإلححاح تتششعر ال الننزاع٬، أهممييیّیة وتتقلييییص عقلننة في
 . ولآلخخر لك ببالننسسببة أهممييیّیة ببال تتببدو ننظرك٬، وججهة ممن الننزاع٬، في الرئئييییسسييیّیة الممسسألة ييییججعلل الذي األممر الججاننببييیّیة٬، والممسسائئلل التتفاصصييییلل على

 الداخخليّ  الننزاع ببييیین التتفاعلل فهم أهممييیّیة على الضضوءَ  ييیُیلقي الدفاع٬، وآلييیّیات القلق٬، الداخخلّي٬، الننفسسيّ  الننزاع على الننفسسيّ  التتححلييییلل تتأكييیید إنّ 
 ييییممييییلل القلق ببهذا ييییششعر الذي الطرف فإنّ  والدفاعييیّیة٬، القلق ممن ححالة ننششوء إلى الخخارججيّ  الننزاع أّدى إذا وببذلك٬،. اآلخخر ممع الخخارججيّ  والننزاع

تتةوالممذ الهامّمة ببتتلك الششببييییهة ٬،األخخرى الخخصصائئص إلى القلق هذا عزو أو تتححوييییلل إسسقاط٬، إلى  عن المماضضي٬، في أعرببوا ممممن آخخرييیین٬، لدى وَّ
-ال ننححوٍ  على لننفسسه٬، ييییعزو أن القلق ممن ييییعانني الذي للطرف ييییممكن ششببييییه٬، ننححوٍ  على. ححال  تتلقَ  لم سساببقةٍ  ننزاعاتً  في ششببييییهة قلقٍ  ححاالت
 أممننك ببأنّ  تتششعر( رئئييییسسك ممع امم ننزاعٍ  ببسسببب القلق ششدييیید ببدوتَ  إذا وببذلك٬،. سساببق ننزاعٍ  في ببها ييییتتممتّتع كان التتي الخخصصائئص وعييییوّي٬،

 أمّمك وببييیین ببييییننك ححال  ييییلقَ  لم ننزاًعا ييییششببه ببششكللٍ  الالوعي٬، في الننزاع تتخختتببر ببححييییث ييییقوله٬، ومما للرئئييییس تتصصّورك تُتششّوه فقد ٬،)مُمهدَّد األسساسسيّ 
 .طفالً  كننت عنندمما

 الذي التتهدييیید تتفهمما وأن ببالقلق٬، تتششعران ييییججعلها أو ييییججعلك مما تتفهمما أن ببممكان الممهمّ  ممن دفاعييیّیة٬، ببصصورةٍ  تتسسلكان اآلخخر أو أننتَ  كننتَ  إذا
 تتقوم ممششاببه٬، ننححوٍ  على. للششاكالمم لححللّ  وتتعاوننييییا مُمثثمِمًرا ممييیْیالً  الننزاع ننححو ييییطّور الدفاعيّ  والكببت القلق٬، ببالتتهدييیید٬، اإلححسساس إنّ . تتخختتببراننه

 ممششوَّه تتصصّورٍ  ببإننتتاج – كييییأبب/أمّمك ببششخخص ششببييییهةً  كاننت اأننه لو كمما اآلخخر ممقاببلل الفعلل ردّ  الممثثالل٬، سسببييییلل على – التتححوييییلييیّیة الفعلل رّدات
 عن علييییك٬، خخاطئئةٍ  صصورةٍ  ببإسسقاط اآلخخر ييییقوم ممتتى ممعرفة األححييییان٬، ببعض في ييییممكننك٬،. والنناججع الواقعيّ  الممسسألة ببححللّ  وتتتتدخّخلل لآلخخر٬،
 تُتدرك٬، أن ييییممكننك. تتججاهها فعلك رّدات ممع الئئمٍ تتمم غييییر ييییببدو دورٍ  تتببنّني إلى دفعك تتححاولل ببأننها تتششعر: للتتححوييییلل الممعاكسسة فعلك رّدة طرييییق
 ممن وتتعانني دفاعيٌّ  أنّنك أو الطرييییقة٬، ببهذه ييییرْوننها ال اآلخخرييیین النناس أنّ  ممعرفة طرييییق عن اآلخخر٬، على الخخاطئئة الصصورة إسسقاطَ  أححييییانًنا٬،
  . واضضح ممن دون ممسسّوغ ممعها٬، تتججاوببك في القلق
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 في ممسساِهممة عوامملل ببعّدة خخاصّصة عييییننييیّیة لننظرييیّیات ششرحًحا ننعرَض  أن السساببقة الصصفححات يف ننححاولل لم. الننفسسيّ -الدييییننامميّ  للتتوجّجه وننقد مموجَجز
 األفكار ببعض السستتخخالصهو  الننظرييیّیات٬، هذه خخاللل ممن سسَعييیْیننا٬، وٕاننمما. الححاليّ  وقتتننا إلى فروييیید ممن الننفسسييیّیة٬،-الدييیینناممييیّیة الننظرييیّیة تتطوييییر

 الفروييییدييیّیة الصصييیّیغ خخصصوصًصا – الننقد إلى التتححلييییللّ  الننفس علم تتعّرض. ببإييییججاز رضُضهاع ييییممكن والتتي الننزاع٬، فّض  لمُمممارسسي المُمفييییدة الرئئييییسسييیّیة
 إلى الببييییولوججيّ  الصصعييیید على ححتتممييیّیةٌ  إننها: الححقييیین ننظرييیّیاتٍ  أصصححابُ  أدخخلها التتي التتغييیّیرات ضضوء في ممنناسسببةً  تتببدو تتعد لم التتي ٬،ممننه األولى

 والعدائئييیّیة الججننس على د٬،و الححد أببعد إلى وتُترّكز٬، الححدود٬، أببعد إلى ممييیّیةؤ تتششا ود٬،الححد أببعد إلى الججننس صصعييیید على مُمممييییِّزةٌ  د٬،و الححد أببعد
 ممججتتممعييیّیة مُمححدِّدات إلى أو وتتطوييییرها٬، اإلدراكييیّیة الوظائئف تتعّلم إلى اإلييییججاببييیّیة٬، الدوافع إلى أببًدا٬، تتممييییلل٬، ال كوننها ججاننب إلى للسسلوك٬، كدافعييیْین
 التتححّكم األممن٬،( ننممّوننا طْور في ججممييییًعا ننواججهها التتي الممسسائئلل لفهم مُمفييیید عممللٍ  إطارَ  تُتعتتببر فإننها ذلك٬، ممع. لششخخصصييیّیةدى ال أوسسع وثثقافييیّیة

 ممالئئممة غييییر رعاييییة عن تَتننتُتجَ  قد التتي الذاتتييیّیة والششخخصصييیّیة الممششاكلل ورواسسب) الببلوغ إلى الطفولة ممن االننتتقالل الججننسسييیّیة٬، الهوييیّیة والسسُّلطة٬،
 .      األولى السسننوات في قاسسييییة وظروفٍ 

 أمماكن في الممعروضضة الننظرييیّیات لممعظم ببالننسسببة الححالل هي كمما العلممييیّیة٬، الممخختتببرات في واخختتببَرت ُطوَِّرت علممييیّیةً  ننظرييیّیةً  لييییَس  الننفسسيّ  التتححلييییللُ 
 ييییننييییكيّ اإلكل العالج إطار في أسساسسّي٬، ببششكللٍ  تتطوييییرها٬، تتم التتي الثثاننوييیّیة الننظرييیّیات ممن فسسييییفسساء عن عببارة هو وٕاننمما. الكتتاب هذا ممن أخخرى

فة غييییر ممفاهييییممها ممن كثثييییرٌ . الننفسسي لالضضطراب  ححولل للتتفكييییر ششامملل ِفكريٍّ  عممللٍ  إطارُ  هو ببلل. وقييییاسسها ممراقببتتها طرييییقة إلى لتُتششييییر مُمعرَّ
 إلى ممننها الكثثييییرُ  ييییخخضضعُ  التتي الممفييییدة٬، واألفكار الثثاننوييییة الننظرييیّیات ممن تتولييییفةٍ  ننششوء إلى أّدى ممججاللٌ  إننه ؛وتتطّورها الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة
  . ببالفعلل وببححثُثها اخختتببارها تتم والتتي االخختتببار٬،

 

 الححاججة ننظرييیّیات

  .الححاججة ممننّظري ممن الممؤثّثرييیین أكثثر مماسسلو٬، وٕاببراهام مموراي. أ هننري أفكارِ  ببعض إلى ننعرُض  العننوان٬، هذا تتححت

 كللٍّ  ببعمملل كببييییٍر٬، ننححوٍ  على الذاتتييیّیة٬، خخصصييیّیةالشش ننححو مموراي تتوجّجه تتأثّثر. مموراي ببها ججاء التتي الذاتتييیّیة ببالششخخصصييیّیة الممتتعّلقة الححاججة ننظرييیّیة
 قاببلة فرضضييیّیات إلى الننفسسييیّیة-الدييیینناممييیّیة وأفكار ممفاهييییم تترججمموا الذييیین األوائئلل الننفس علمماء ممن داواحح فكانَ  مما٬،خَخَلَفه وممن فروييیید ججاننغ٬، ممن

 ننظرييیّیتته خخصصائئص أببرزَ  لعللّ و . العادييیّیة اتتييیّیةالذ الششخخصصييیّیة إلى ييییممييییلل مموراي تتركييییزُ  كان الششاّذة٬، ببالححاالت اهتتمماممهم عكس وعلى. لالخختتببار
 الببييییئئييیّیة٬، القوى ممن وٕاننمما فححسسب٬، الداخخلييیّیة اإلججراءات ممن لييییس ننظرييیّیتته٬، في الححاججاُت٬، تتننببعُ . التتححفييییزييیّیة الممفاهييییم ممن الممعّقد ننظامُمها هي

  .كذلك

 ببششكللٍ  ممييییوله٬، تتعكُس  ومُمكافحًحا؛ مُمججاهًدا كائئنًنا فتتهببصص الفرد ممفهوم هي الذاتتييیّیة٬، الششخخصصييیّیة ننظرييیّیة في تتأثثييییًرا مموراي إسسهاممات أكثثر لعللّ 
 التتنناسسق ذات) االتّتججاهييییات أو( االتّتججاهييیّیة هو... ردالف ححولل ننكتتششفه ششيءٍ  أهمّ  إنّ " قائئالً  ذلك ييییوضّضحوهو . تتححفييییزييییا ننفسٍ  ِعلمَ  رئئييییسسّي٬،
 إلى هذه االتتججاهييیّیة ممسسألة ببه أّدت وقد ).276. ص 1951،٬" (ءسسوا ححدٍّ  على الججسسدييیّیة٬، أو الفعلييیّیة العقلييیّیة٬، ننششاطاتته ببها تتتتممييیّیز التتي العالي٬،
  .   اإلطالق على ُوجِجدَ  كاممللٍ  تتصصننييییفٍ  أكثثر تتطوييییر
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 ييییممكن. مُمرضٍ  غييییر راهنٍ  وضضعٍ  ممن تتغييیّیر أن أججلل ممن العمملل٬،و  الفكرة٬، التتصصّور٬، على تتتتعّرف الدمماغ ممننطقة في طاقةٍ  عن عببارةٌ  الححاججة
 ييییفتترُض . أخخرى إلى ححالةٍ  وممن آخخر٬، إلى ششخخصٍ  ممن تتأثثييییرها قّوة تتخختتلفُ و . أييییضًضا والداخخلييیّیة٬، الببييییئئييیّیة اتاإلججراء طرييییق عن الححاججات ثثارةسستتإ

 كببييییرٍ  عددٍ  على ييییننطوي أن ببدّ  ال الببششرّي٬، للدافع الممنناسسب الفهم أنّ  على أصصرَّ و  ٬،التتفصصييییلل ببببعض وصصفها ححاججة٬، 14 ننححو وججودَ  مموراي
 .   الببششرييیّیة للدوافع الهائئلل التتعقييیید األقلل٬، ىعل ججزئئييییا لييییعكَس٬، الممتتغييیّیرات٬، ممن وكافٍ 

 ببححثثًا) 1971 مماكلييییالنند٬، ؛1953 ولوييییلل٬، كالرك٬، أتتكييییننسسون٬، مماكلييییالنند٬،( وزممالؤه مماكلييییالممنند أججرى مموراي٬، ننظرييیّیة على العممللممن خخاللل 
 إننججازٍ  إلى الححاججة ببخخصصوص عالييیًیا ممصصنّنفونال فأولئئك. واالسستتقاللييیّیة السسُّلطة٬، االننتتمماء٬، اإلننججاز٬،: األرببع األسساسسييیّیة الححاججات ححولل ششاممالً 

 الششخخصصييیّیة٬، الممسسؤولييیّیة تتححمّملل وييییفضّضلون ممعتتِدلة٬، ببصصورةٍ  للتتححّدي مُمثثييییرةٍ  مَمهمّمة في لدييییهم مما أفضضلل ييییقّدممون أدائئهم٬، ببتتححسسييیین ييییهتتممون مممّمن مما٬،
 على ببالححفاظ ييییهتتمّمون الذييیین االننتتمماء٬، ىإل الححاججة ببخخصصوص عالييیًیا الممصصنّنفون األششخخاص أمّما. لألداء تتقييییييییمميٍّ  رأيٍ  على للححصصولل وييییسسعْون
 أولئئك وأمّما. والغربباء األصصححاب رضضا على للححصصولل والسسعيْ  بباألصصححاب٬، اججتتمماعهم خخاللل ممن ذلك على فييیُیكاَفأون تتححسسييییننها٬، أو العالقات

 الححظوة لتتححقييییق سسعييییهم فيو . هرممييیّیة ظروفٌ  تتتتخخّللها ححالةٍ  في ممتتححممِّسسييیین أننفسسهم وييییججدون ببصصييییتتهم فييییهتتممون السسُّلطة٬، ييییححتتاججون الذييیین
 أولئئك وأخخييییًرا٬،. األخخرى الننوعييیّیات إلى ييییننتتممون الذييیین األششخخاص ممن أكثثر ممننافسسةٍ  في االننخخراط إلى األششخخاص هؤالء ييییممييییللُ  واالححتترام٬،
  .  دهمييییقييییّ  مممما والححرييیّیة االرتتبباط٬، عدم االسستتقاللل٬، في ييییرغببونتتراهم  االسستتقاللييیّیة٬، إلى الححاججة ببخخصصوص عالييییا الممصصنّنفون األششخخاص

 الححاججات تتننّوع تتججاه أكثثر واعييیین ييییصصببححوا أن في المُممماِرسسييیین ممسساعدة ييییممكننها. الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة وممعّقدةً  ثثرييیّیةً  رؤييییةً  مموراي ننظرييیّیة تُتعتتببر
 ممننهم األفراد تتقود التتي طفولتتهم٬، في اخختتببروها التتي والتتججارب إثثارتتهم٬، إلى تتممييییلل التتي الخخارججييیّیة الظروف ججاننب إلى عننها٬، والتتعببييییر الببششرييیّیة

 ممن لمما التتعرييییف ججييیّیدة وتتطّورييیّیة تتعّلممييیّیة ننظرييیّیة وججود عدم هي في ننظرييییة مموراي األسساسسييیّیةالممننقصصة . الححييییاة في مُمخختتلفة كفاحٍ  ححاالت إلى
  .  الفرد ححاججات قّوة اكتتسساب ييیُیححدِّد أن ششأننه

 الششاذ الننفس ِعلم ححولل ممممتتاز كتتييیّیبٍ  تتألييییف في ششارك ييیّیة٬،الممهنن ححييییاتته ببداييییات في مماسسلو٬، أنّ  رغم .مماسسلو ببها ججاء التتي الححاججات هرممييیّیة
 تتششاؤممييیّیة ننظر وججهة تتقدييییمبب ممححكومًما كان الششاّذة الححاالت دراسسة على ييییرتتكزً  الذي الننفس علم ببأنّ  ييییششعرُ  بباتَ  فقد ننفسسّي٬، تتححلييییللٍ  عاِلمِ  ممع

 اإلييییججاببييیّیة والججواننب الجَجممالل٬، العدالة٬، الححقييییقة٬، الفرح٬، لممححبّبة٬،ا اإلييییثثاَر٬، االعتتببار ببعييیین ييییأخخذ وال الببششرييیّیة٬، الذاتتييیّیة لششخخصصييیّیةعن ا وممححدودةٍ 
 .الببششرييیّیة للطببييییعة األخخرى

 لغرض. العمملل ممن الممججالل هذا على ممححدوًدا الفصصلل هذا في ننقاششننا ييیُیعتتببر اإلننسساننييیّیة؛ الححاججات هرممييیّیة على ببتتأكييییده ججييیّیًدا مماسسلو ييیُیعرف
  : اججاتالحح ممن األننواع هذه ببتتعرييییف مماسسلو قام األولوييیّیة٬،

 وننوع الممخختتلفة الممواد ممع عالقتتها في الججسسم وأننسسججة الدم في تتوازنٍ  على للححفاظ والححاججة والطعام٬، المماء٬، للهواء٬،: الفسسييییولوججييیّیة الححاججات
  .  والمموت العججز الممرض٬، الخخممولل٬، إلى ييییقود الححاججات هذه تتححقييییق في الفششلل إنّ . الخخلييیّیة

263

252



 للححاججات ببه التتننببُّؤ ييیُیممكن الذي والرضضا الننظام٬، الغضضب٬، ممن الححمماييییة الممسسكن٬، القلق٬،و  الخخوف ممن الححرييیّیة لألممن٬،: األممان ححاججات
  .  والذُّهان الغييییظ٬، القلق٬، الخخوف٬، إلى االكتتئئاب ييییقود هننا٬،. ببالفرد الخخاصّصة األسساسسييیّیة

 لآلخخرييیین٬، ولييییممننححها الرعاييییةبب لييییششعر ٬،)أصصدقاء ححلقة أو عائئلة٬،( ممججمموعة في عضضًوا الممرء ييییكون أن: الممححببة إلى والححاججة الطممأننييییننة 
 .العصصببي االضضطراب أششكاللممخختتلف و  الوححدة٬، االغتتراب٬، ييییوّلد االكتتئئاب. ذلك إلى ومما اآلخخر٬، تتججاه ححممييییمًما ولييییكون

 التتقدييییر ة٬،مماالكر  االححتترام٬،( االججتتمماعيّ  والتتصصّور) ششاببه ومما القّوة القييییممة٬، السسييییادة٬، الذاتتييیّیة٬، الثثقة( الذات اححتترامإلى : الذاتتيّ  التتصصّور ححاججات
 .   الححاججات هذه تتححقييییق في ببالفششلل تترتتببط ششاببهها٬، ومما الذننب العار٬، األهلييیّیة٬، عدم العججز٬، الدوننييیّیة٬، الضضعف٬، ممششاعرُ ). ذلك إلى ومما

 في اآلخخرييیین٬، ممع عالقتتها في ةننالكامم قدراتِته الممرءُ  ييیُیدرك أن مُمممكننة؛ صصورةٍ  أفضَضللعلى  الششخخُص  ييیُیصصببح ححتتى: الذات تتححقييییق ححاججات
 الححقييییقة٬، ممثثلل أخخرى ُعلييییا ححاججات كذلك٬، الذات٬، تتححقييییق إلى الححاججة تتششممللُ . ببه الممححييییط الممججتتممع في الممششاركة وفي الممواهب٬، تتطوييییر

  . ذلك ششاببه ومما الممَرح الححييییوييیّیة٬، الجَجممالل٬، العدالة٬، الفضضولل٬،

 الححاججات هذه كللّ  تتححقييییق فورَ . لممطلوبا الششيء اننعدام ممن تتننببع ننقٍص٬، ححاججاتِ  القائئممة هذه ممن األولى األرببع الححاججات مماسسلو عتتببرَ اِ 
 الححاججات على أّكد أولّي٬، وببششكللٍ  مماسسلو٬، أنّ  رغم. تتححقييییقها إلى وننسسعى الذات٬، لتتححقييییق ححاججاتتننا ممع ننتتواصصلل ممعقولل٬، ببششكللٍ  األسساسسييیّیة
 ييییضضعون إننهم فلننُقلل٬، – الهرممييیّیة هذه نناسال ييییننتتهكُ  الواقعييیّیة٬، الححييییاة في إنّنه القائئللَ  الرأي الححًقا٬، َقبِبلَل٬، فقد هرممّي٬، ننححوٍ  على مُمننّظممةً  ببصصفتتها
 .  ممعها ييییتتمماهون ممججمموعةً  أو ييییححبّبوننه مما ششخخصٍ  لححمماييییة الججوع ممن وييییعاننون الخخطر٬، مموضِضعَ  أننفسسهم

 ةححججّ ال تتننطوي. وطالببه وزممالؤه) 1990( ببرتتون ججون ببها ججاء التتي" الببششرييیّیة الححاججات" ننظرييیّیة ركييییزةَ  ممننها٬، ججزئئييیّیةٌ  أو مماسسلو٬، ننظرييیّیة تُتعتتببر
 والتتعامملل بباألطراف٬، الخخاصّصة األسساسسييیّیة الببششرييیّیة الححاججات طرح ييییتتم لم مما ببنّناء٬، ببششكللٍ  الننزاع فّض  إممكاننييییة عدم على التتوجّجه لهذا األسساسسييیّیة

 ءأثثننا الفكرة ببتتطوييییر األممر٬، أّولل ببرتتون٬، قام". الممششاكلل ححللّ  عمملل ورششة" تُتدعى الننزاع على الفكرة هذه تتطببييییق إنّ . طرف كللّ  إلرضضاء ممعها
. وزممالئئه) 1986( كييییلممان ممن قببلل ممننهججيّ  ننححوٍ  على ببالتتالي٬، تتطوييییرها٬، لييییتتم واألتتراك؛ الييییونناننييیّیييیین ببييیین يقببرصصال ننزاعال في كمُمسستتششارٍ  عممله

 ييیُیلبّبي للننزاع فضٍّ  إلى التتوصّصلل ممححاولة وببعدها وصصراححة٬، بباننفتتاحٍ  الححقييییقييیّیة ححاججاتتهم عن التتعببييییر للممششاِركييیین تتتتييییح ظروفٍ  إننششاء الفكرة تتسستتلزم
  .سساببع)ال الفصصلل في ذاتتطّرق له كذلك٬، ييیُیننظر٬،. (الججاننببييیْین لِكال األسساسسييیّیة الححاججات

 االججتتمماعيّ  التتعّلم ننظرييیّیة

 التتوججييییه ببعض فرض ييییممكننه ممفكًِّرا اصصششخخ الفرد ييیُیعتتببر ٬،)1986 بباننودرا٬،( الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ننححو اور ببانند ييییعتتممده الذي التتفاعليّ  التتوجّجه في
 ببييییئئتته؛ في الششخخص ييیُیممارسُسها وظييییفة عن عببارة السسلوك أنّ  على ببانندورا ييییؤّكد. الخخارججييیّیة الببييییئئة ممن النناببعة والضضغوطة اخخلييیّیةالد الطاقات على

 اآلخخرييیین سسلوك ممراقببة خخاللل ممن النناس ييییتتعّلم. الببعض ببعضضها على ةممتتببادل ببصصورةٍ  تتؤثّثر ٬،الببييییئئة وكذلك الششخخصصييیّیة٬، السسِّممات اإلدراك٬،
 قييیید السسلوك تَتبِبعات وقييییممة الممنناسسببة لإلججاببات واعييیًیا ييییكون أن الششخخص ممن التتعّلم ييییتتطّلب. السسلوكييیّیات هذه على تتششهدُ  التتي ةالمُمخختتلف والتتَّبِبعات
  .  الببححث
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 ة٬،العدائئييییّ  النناس ييییتتعّلم االججتتمماعييیّیة٬، الننمماذج تتقلييیید عببر. فطريّ  أممرٌ  العدائئييیّیة أنّ  ببانندورا ييییعتتقدُ  ال اآلخخرييیین٬، الممننّظرييیین ممن عددٍ  عكس على
 ييییعتتممدُ  اآلخخر سسلوكِ  تتقلييیید على القدرة إنّ . الننزاع ممع والمُمدممِّرة الببنّناءة التتعامملل ُطرق ججاننب إلى االججتتمماعّي٬، السسلوك أششكاللسسائئر و  ٬،ييییثثاراإل

 لممراِقبا كان إذا مما( الممراِقب اننتتبباه ٬،)ال أم ببوضضوح للممراقببةِ  وييییخخضضع مُمببهمٍ  رغييیی سسلوكه ييییججعلل الننمموذج كان إذا مما( الننمموذج خخصصائئص على
 ٬،)ال أم ممراقببتته تتتممّ  مما تتذّكر على وقادًرا ذكييییا الممراِقب كان إذا مما( الذاكرة إججراءات ٬،)ال أم الننمموذج سسلوك على ججديٍّ  ببششكللٍ  ييیُیركِّز

  ).   ال أم الممراقببة قييیید السسلوك سساخاسستتنن إلعادة وعقلييیّیةٍ  ججسسممييیّیةٍ  ببقدرة ييییتتممتّتع الممراِقب كان إذا مما( السسلوكييیّیة والقدرات

 أثثممرَ  قد الننمموذج ييییكون أن إممكاننييیّیة ممثثلل عوامملل تُتححّدده يالننمموذجج سسلوكفال ٬،سساخسستتننالا إلعادة زييیّیةو والججه القدرةَ  ييییمملكُ  الممرءَ  أنّ  فرض على
 تتممت الذي للسسلوك الفّعالة والججاذببييیّیة السسلوك٬، ححييییوييیّیة الننمموذج٬، سُسلطة ننححو االننججذاب ننفسسه٬، للسسلوك ننتتييییججةً  سسلببييیّیة أو إييییججاببييیّیة تَتبِبعات عن

 قد كان إذا) له نندٍّ  لتتهدييیید ممسسّدسٍ  بباسستتخخدام( عدائئيّ  سسلوكٍ  في االننخخراط إلى ممييیّیاالً  مما ولدٌ  ييییكون أن ييییممكن وببذلك٬،. ننمموذجال ضضممن صصييییاغتته
 مما أنّ  وييییعقدُ  السسلوك اهذ ممثثلل في ييییننخخرطُ ف) سسييییننمما ننججم ممججمموعة٬، قائئد األكببر٬، األخ األب٬، ممثثلل( واالححتترام الهييییببة ييییفرُض  كببييییًرا ششخخصًصا رأى

  . ممتتنناوله في الممسسّدس كان إذا) إلييییه ممييیّیاللٌ  أنّنه كمما( ذلك فعلل على قادرٌ  إننه. ججييیّید أممر ييییفعله

 والسسييییطرة الممهامّ  في لإلببداع الممهارات هذه اسستتخخدام) 1( الممرء ممن ييییتتطّلب الكفاءات هذه في الثثقة أو الذاتتييیّیة ببالكفاءة إححسساسٍ  تتطوييییر إنّ 
 واقعييیّیة أهداف تتححدييیید) 3(و نناججع٬، ننححوٍ  على الممرء كفاءات اسستتخخدامعلى  ببالقدرة اإلييییممان زرع) 2( ٬،الببييییئئة تتطرحُحها التتي العقببات على

 ييیُیثثممر مما كثثييییًرا تتححقييییقها٬، ييییممكن والتتي طمموححة أهدافٍ  لتتححقييییق الواقعيّ  التتششججييییع إنّ . نناججع ننححوٍ  على الممرء ممهارات السستتخخدام ُفَرص وتتوفييییر
  .   الذاتتييیّیة ءةالكفا تتقدييییر ممن وييییسسيء ببالفششلل٬، إححسساسٍ  عن

 اعتتببار على. ببالننزاع لعالقتتهمما ننظًرا الذاتتييیّیة٬، والكفاءة الممراَقببة طرييییق عن التتعّلم ححولل ببانندورا ممفاهييییم على اخختتييییارّي٬، ببششكللٍ  ننؤّكد٬،  
 ممعرفةً  ييییمملكون سالننا ببعض فإنّ  الممراقببة٬، طرييییق عن التتعّلم عببر الننزاع تتدبّبر في وممهاراتتهم ممواقفهم٬، ٬،مممعرفتته ييییكتتسسببون النناس ممعظم أنّ 

 للقييییام أفضضلل ببششكللٍ  نييییججاهز  آخخرون ييییكون ححييیین في ببنّناء٬، ننححوٍ  على ننزاعاتتهم لفّض  ممتتواضضعة وممهارات ٬،ننسسببييیّیة غييییر ممواقف ممالئئممة٬، غييییر
 النناس ممن كثثييییًرا أنّ  إلى اننطبباُعننا ييیُیششييییر. اإلعالم وفي ممججتتممعاتتهم٬، تتهم٬،عائئال في علييییها اننكششفوا لننمماذج ببوظييییفةٍ  ييییكون مما أششببه األممر. ببذلك

 . التتعّلم ممن الكثثييییر ييییححتتاجف الننزاع٬، ممع تتعامملهم طرييییقة في تتغييییييییرٍ  إححداث اأممّ . الممتتواضضعة الننمماذج على اننكششفوا قد

 الذي األممر الننزاع٬، ححاالت في الراهن سسلوكهم طرييییقة إلى كامملٍل٬، ببششكللٍ  واعييیین٬، واييییصصببحح أن في النناس ممسساعدة على التتعّلم إعادة تتننطوي
 للاببممق علييییها وييیُیكافأون ييییسستتغّلوننها التتي الممخختتلفة٬، الححاالت في الممتتكّررة الُفَرص وتتوسسييییع الببنّناء٬، السسلوك ممن ننمماذج ىعل ييییننكششفون ييییججعلهم
ر تتدببّ  في النناججعة وغييییر القدييییممة ُطرقهم ححييییالل راضضييیین وال ممرتتاححييیین غييییر ييیُیصصببححوا أن النناس على ييییججب التتعّلم٬، إعادة خخاللل. الببنّناء السسلوك

 .الننزاع لفّض  ةوالببنّناء الججدييییدة األسسالييییب في الذاتتييیّیة ببالكفاءة إححسساسٍ  تتطوييییر كذلك٬، وعلييییهم٬، زاع٬،النن أممر

 الننفسسييیّیة والممييییولل االججتتمماعييیّیة الححاالت
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 ممفييییدةً  رؤييییةً  ييیُیعتتببر الححاالت ححسسب الممتتراببطة الننفسسييیّیة الممييییولل ممفهوم فإنّ  الذاتتييیّیة٬، للششخخصصييیّیة ننظرييیّیةٍ  كصصاححب ييیُیصصنّنف ال وييییتتشد أنّ  رغم
 التتححفييییزييیّیة٬، اإلدراكييیّیة٬، ببالممييییولل الخخاّص  مما٬، ححدٍّ  إلى الممسستتممّر٬، التتعقييیید إلى لإلششارة ننفسسييییّة ممييییولل الممصصطلح تتشييییو د ييییوّظف. مما اننوعً  وممخختتلفةً 

 الننفسسيّ  الممييییلل ببييیین المُمممتتد السسببببييیّیة سسهم أنّ  تتشييییو د ييییفتترُض . الححالة تتلك ممع وتتججاوببه الفرد سسلوك تتوججييییه وظييییفتُتها مُمعييیّیننة ححالةٍ  تتججاه واألخخالقييیّیة
 ييییكون أن ييییممكننه أو ٬،االججتتمماعييیّیة العالقة ممن ممعييیّین ننوعٍ  إلى ييییقود أن ممعييیّین ننفسسيٍّ  ممييییللٍ  ششأن ممن إنّ  بباتّتججاهييیْین؛ سسهمٌ  هو االججتتمماعييیّیة والححالة

 كاببالن٬، تتش٬،ييییو د وييییش٬،( وكاببالن وييییش ممع بباالششتتراك تتش٬،ييییو د قام). 1985 1982،٬ تتش٬،ييییو د( االججتتمماعييیّیة العالقة ممن الننوع لذلك ثثممرةً 
 :  األششخخاص ببييیین للعالقات أسساسسييیّیة أببعاد ةخخممسس ببتتححدييیید ٬،)1976

 الججاننب في" العمملل ُزممالء"و" الفرييییق زممالء" "الممقّرببييیین٬، األصصدقاء" ممثثلل االججتتمماعييیّیة٬، العالقات تتكون مما عادةً . التتننافس-التتعاون -1
 ييیُیننظر(. التتننافسسيّ  الججاننب في ييییكوننون مما عادةً " الممننافسسييیین"و السسييییاسسييیّیييیین٬، الخخصصوم" ٬،"عداءاأل" أنّ  ححييیین في البُبعد٬، هذا ممن التتعاوننيّ 
  . )الننقاش ممن لممزييییدٍ  األولل الفصصلل

 ٬،"التتججارييیّیة األعممالل في الممننافسسون" ٬،"التتججارييیّیة األعممالل في الششركاء). "الممتتسساوييییة غييییر القوى ممقاببلل ةالممتتسساوييیی القوى( القوى تتوزييییع -2
 ٬،"والطالب الممعّلم" ٬،"والطفلل األم/األب" أنّ ححييیین  في الممتتسساوييییة٬، القوى ججاننب في ننمموذججّي٬، ببششكللٍ  ييییكوننون٬،" الممقرَّببون األصصدقاء"و
 .)الننقاش ممن لممزييییدٍ  الخخاممس الفصصلل ييیُیننظر(. الممتتسساوييییة غييییر القوى ننباجج في ييییكوننون" والمموظَّف الممدييییر"و

ببييیینالممق األصصدقاء"و" الممححببة" ممثثلل األششخخاص ببييیین العالقات تُتعتتببر .العاطفي-االججتتمماعي ممقاببلل الممَهمّمة ننححو الممييییلل -3  الججاننب في" رَّ
 الممييییلل ججاننب في تُتعتتببر" التتججارييیّیة األعممالل في نييییالممننافسس"و ٬،"نييییالممفاوضض " ٬،"الممهممة طاقة" أنّ  ححييیین في العاطفي٬،-االججتتمماعي

  .  المَمهمّمة ننححو

 واتّتفاقييیّیات قواعد طرييییق عن وممضضببوطةً  رسسممييیّیةً  تتكون أن إلى الببييییروقراطيّ  اإلطار في العالقات تتممييییلل. الرسسمميّ  غييییر ممقاببلل الرسسمميّ  -4
ببييیین ببييیین العالقة تتقالييیید أنّ  ححييیین في خخارججييیّیة٬، مُمححدِّدة اججتتمماعييیّیة  ذوي الممششاركييیین طرييییق عن رسسممّي٬، غييییر ببششكللٍ  مُمححدَّدةً  تُتعتتببر الممقرَّ

 . العالقة

 ححببييییببييیْین٬، ببييیین أو ٬،والطفلل األم/األب ببييیین القائئممة كتتلك الهامّمة٬، العالقات إنّ . العالقات ببتتوتّتر البُبعد هذا ييییتتعّلق. واألهممييییّة التتوتتّر -5
 الببائئع ببييیین أو ٬،ببعييییدة فتترات على الممرء ييییقاببلهم الذييیین الممعارف ببييیین التتي كتتلك العالقات٬، أنّ  ححييیین في العاّم٬، الججاننب في تُتعتتببر

 . السسطححي الججاننب في فتُتعتتببر والزببون٬،

 ببييیین الححممييییممييیّیة العالقة تتتتممييیّیز ببذلك٬،. األببعاد اّفةك في مموضضعها تتححدييیید طرييییق عن ممعييیّیننة٬، اججتتمماعييیّیة عالقة ببها تتتتممتّتع التتي الممييییزة تتححدييیید ييییممكن
 وممتتوتّترة رسسممييیّیة٬، غييییر االججتتمماعّي٬، الصصعييیید على عاطفييییة ممتتسساوييییة٬، تتعاوننييیّیة٬، ببأننها الممتّتححدة٬، الوالييییات في ننمموذججّي٬، ننححوٍ  على الححببييییببييیْین٬،

 ممتتسساوييییة٬، غييییر تتننافسسييیّیة٬، عالقةٌ  ببأننها وضضححييیّیتته٬، الممتتننمّمر ببييیین الممازوخخييیّیة-السسادييیّیة العالقة تتححدييیید ييییتتم مما عادةً  ممششاببه٬، ننححوٍ  على. ننسسببيّ  ببششكللٍ 
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 اممتتداد على االججتتمماعيّ  للعالقة العييییننيّ  ببالمموضضع الممممييییَّز الننفسسيّ  الممييییلل تتعّلق إلى دوييییتتش ييیُیششييییر. وممتتوتّترة رسسممييیّیة٬، غييییر عاطفييیّیة٬،-اججتتمماعييیّیة
  :التتالي الننححو على دوييییتتش ييییصصفُ  ممتتببادلل٬، ننححوٍ  على ممتتنناسسقةٍ  الننفسسيّ  للممييییلل ممرّكببات ثثالثثة وججودَ  افتتراضضه عببر. الخخممسسة األببعاد

 ييیُیفسّسر ألن الششخخص أممام اإلممكاننييیّیة ذلك ييیُیتتييییح. الممششاركييیین واألششخخاص االججتتمماعييیّیة٬، الببييییئئة الذات٬، تتججاه ممننظَّم تتوّقعٍ  ممن ييییتتألف اإلدراكي الممييییلل
 ممراججعة ممن ٬،األممر غالب في ٬،ببدّ  فال ممنناسسببييیْین٬، غييییر بٍ وتتججاو  تتفسسييییرٍ  إلى تتوّقعك قادك إذا. عييییننييیّیة ححالةٍ  في ييییججري مما ممع ببسسرعةٍ  وييییتتججاوب

. أششكالها صصييییاغة على ييییسساعد قد ممعها وتتججاوببك تتفسسييییرك فإنّ  كافييییة٬، ببصصورةٍ  مَمِرننةً  طييییَِّعةً  تتواججهك التتي الظروف كاننت إذا أو. التتوّقع
 في تتوّقعتَته مماّ ع مما٬، ننوًعا ممخختتلًفا ييییكون أن إلى ييییممييییلل ممدييییرك٬، ممع ممرتّتببكممببلغ  ححولل ممفاوضضاتٌ  تتتتخخّللها ححالةٍ  في ححدوثثه تتتتوقع مما إنّ  ببالتتالي٬،

  .  الححبّ  تتممارسسان وششرييییكتتك أننت فييییها تتكون ححالةٍ 

 طرح إلى تتوجّجهك إننها. ننفسسها الححالة إطار في الححاججةِ  ممن ممعييیّیننة ححاالت تتججاه االكتتئئاب أو االممتتننان إممكاننييیّیة إلى الممرء ييیُیننبّبه التتححفييییزيّ  الممييییلل
 ضضممن تتفاوضٍ  في ."العالقة؟ هذه في ممننه الخخوف أو عالييیًیا تتقدييییره ييییججب الذي مما أرييییده؟ مما إلى أصصلل وكييییف ا٬،هنن أرييیید مماذا" ممثثلل أسسئئلةٍ 

  . صصححييییح العكسف الححّب٬، عالقات فيا أممّ  العاطفييیّیة؛ ولييییس الممادييیّیة٬، الححاججات إرضضاء إلى أننتَ  تتممييییللُ  العمملل٬،

 عالقةٍ  في كأننّ  إلى ييییششييییر إننه. العالقة في الممننخخرطييیین األششخخاص لدى ةبباَدلالممتت الممؤّهالت الححقوق٬، االلتتزاممات٬، على ييییرّكز األخخالقيّ  الممييییلل
 ببششكللٍ  االججتتمماعييیّیة٬، األعراف إطار واححتترام اآلخخر٬، تتججاه ببها االلتتزام علييییك التتي الواججببات ممتتببادلل٬، ببششكللٍ  ٬،)نو (واآلخخر أننتَ  تتتتصصّور مما
  .عالقة ذي ببكللّ  الخخاصّصة والننتتائئج التتفاعالت في العادلل غييییر ممن العادلل تُتممييیّیز التتي دلل٬،بباممتت

. والسسارق الششرطة ضضاببط ببييیین والعالقة صصدييییقييیْین ببييیین العالقة: عالقتتييیین في الننفسسييیّیة الممييییولل ببييیین ممقارننةً  ريججننُ  تتش٬،ييییو د أفكار لتتوضضييییح
-العاطفييیّیة األببعاد ممقاببلل المَمهمّمة٬، إلى والممييییلل السسُّلطة٬، التتننافس٬،-التتعاون عالقة إلى عرضتتببال ننقاششننا في ننكتتفي عمملييیّیة٬، ألهدافٍ 

  .االججتتمماعييیّیة

 أمّما والثثقة؛ االننتتمماء ة٬،فطالعا على ييییننطوي ممييییالً  التتححفييییزيّ  الممييییلل ييیُیعتتببر ؛"لببعضِضننا ننححننا" ممفهوم ييییححمملل تتعاوننيّ  إدراكيٍّ  ببممييییللٍ  األصصدقاء ييییتتممتّتع
 والسسارق ةالششرط ضضاببط عالقة ييیّیزتتتتمم ذلك٬، ممن الننقييییض على. الممتتببادلة والممسساواة االححتترام الخخييییر٬، على ييییننطوي ممييییللُ  فهو األخخالقيّ  الممييییلل
 األخخالقيّ  الممييییلل أمّما والدفاعييیّیة؛ العدواننييیّیة الششّك٬، ببالعدائئييیّیة٬، التتححفييییزيّ  الممييییلل ييییتتممييیّیز ؛)لي سسييییئًئا ييیُیعتتببر لآلخخر ججييیّید هو مما( تتننافسسيّ  إدراكيٍّ  ببممييییللٍ 
 ببححسسببها ييیُیممكن مُملِزممة قواعد ببدون وٕامّما عادلة قواعد ظللّ  في إمّما إججرائئه ممن ببدّ  ال وخخاسسر٬، راببح فييییه كفاحٍ  على ييییننطوي ممييییللٌ  فهو العالقة٬، ذو

 .اآلخخر لهزييییممة وسسييییلة أييیّیة تتوظييییف

 ششكله على ييییعتتممد والتتأثثييییر٬، السسُّلطة ننححو اإلدراكيّ  ممييییلهم إنّ . تتعاوننيّ  ببششكللٍ  هذه سُسلطتتهم وييییوّظفون ٬،ممتتسساوييییةٍ  ببسُسلطةٍ  األصصدقاء ييییتتممتّتع
 أمّما للطرفييیْین؛ ببالننسسببة الممتتببادلة والممكاننة االححتترام الذاتتّي٬، التتصصّور ييییدعم التتححفييییزيّ  ممييییلهم إنّ  ؛)الممششروعة السسُّلطة الفائئدة٬، اإلقنناع٬،( اإلييییججاببيّ 

 الششرطة فضضاببط. ممتتسساوييییة غييییر ببسُسلطة والسسارق الششرطة ضضاببط عالقة تتتتممييیّیز ذلك٬، ممن الننقييییض على. ببالممسساواتتييیّیة فييییتتممييیّیز األخخالقيّ  ممييییلهم
. والتتححّكم األواممر٬، إصصدار للسسييییطرة٬، تتححفييییزيّ  ممييییللٍ  ممع ٬،)األذى وٕالححاق القسسر( السسُّلطة ممن سسلببييیّیة أششكاللٍ  اسستتخخدام ننححو إدراكييییا٬، ييییممييییلُل٬،
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 الممخخّولون أولئئك( الضضاببط إلييییه ييییننتتممي الذي األخخالقي الممججتتممع عن السسارق إلقصصاء اسستتعدادٍ  على وببأننه ببالتتفّوق الضضاببط ييییششعرُ  أخخالقييییا٬،
 ممقارننةً  السُسلطة تتححسسييیین السسارق ييییححاولل سُسلطة٬، أيّ  ممن تتقرييییبًبا٬، الممججّردة٬، الممكاننة تتججاه اإلدراكيّ  وببهتتججا في). العدالة وتتننفييییذ ييییةاالرع ممممارسسةبب

ًدا ييییكون أن السسارق لدى التتححفييییزيّ  للممييییلل ييییممكن وببذلك٬،. الضضاببط سسييییطرة تتححت ششخخصًصا ببصصفتته للدْور ييییخخضضعأننه  أو الششرطة٬، ببضضاببط  ممتتممرِّ
 ييییكون). القييییممة ممن الححطّ  إلى الححاججة عن ييیُیعبّبر( وخخاضضًعا خخاممالً  ييییكون أن أو) الدوننييیّیة وتتججنّنب ييیّیةاالسستتقالل إلى الححاججة عن ييیُیعبّبر( وممقاِومًما

 ببذلك لييییتتببنّنى ٬،)1937 فروييیید٬،" (الممعتتدي ممع التتمماهي" أججلل ممن وٕامّما الخخاّص٬، السسارق ممججتتممع عن الضضاببط إلقصصاء إمّما ألخخالقييیّیةل الممييییلل هذا
  .   ننفسسه للممرء ببالننسسببة ربباألك وذالننف ببصصاححب الخخاصّصة األخخالقييیّیة السسُّلطة

 هذه في. الببعض ببعضضهمما تتججاه المَمهمّمة ممييیْیُلها ببعالقةٍ  والسسارق الششرطة ضضاببط ييییتتممييیّیز ممافييیی عاطفّي٬،-اججتتمماعيّ  ببممييییللٍ  األصصدقاء ييییتتممتّتع
 إلى الممييییلل ذات العالقات تتطلبتت الممرء؛ غاييییات لتتححقييییق ننججاعةً  األكثثر الوسسائئلل ححولل القرارات اتتخخاذ إلى إدراكييییا٬، الممرُء٬، ييییممييییللُ  األخخييییرة٬،
 للالممييیی إنّ . غاييییاتته لتتححقييییق كوسسييییلةٍ  ششخخصصّي٬، غييییر ننححوٍ  على اآلخخر إلى الممرءُ  ييییممييییلل. الممخختتلفة األسسالييییب ننججاعة لممقارننة تتححلييییلييییا وقًفامم المَمهمّمة٬،
 ممن الننقييییض على. اننفعييییّ  ييیُیعتتببر اآلخخر ننححو القيّ األخخ الممييییلل أنّ  ححييیین في إننججازييییا٬، ببكْوننه ييییتتممييیّیز المَمهمّمة٬، إلى الممييییلل ححالة تتثثييییره الذي التتححفييییزيّ 

فات فييییه تتتتممييیّیز إدراكّي٬، ببممييییللٍ  األصصدقاء ييییتتممتّتع ذلك٬،  هذه لممثثلل الممححفِّزات خخاصصييیّیة إنّ . قصصوى ببأهممييیّیة اآلخخر وهوييیّیة المُمممييیّیزة الششخخصصييیّیة الصصِّ
 تتصصّور أججلل ممن الصصدييییق تتججاه األخخالقيّ  االلتتزام هذا ونييییك. االسستتغاثثة-الححننانو  اللعب٬، الذاتتّي٬، التتصصّور العاطفة٬، االننتتمماء٬، تتضضمّ  العالقات

  .   إلييییها ححاججةٍ  في اآلخخر ييییكون عنندمما الممسساعدة ييیید وتتقدييییم ششخخصًصا٬، اآلخخر

٬، ممييییللٍ  عن تتثثممرُ  عييییننييیّیةٍ  ححالةٍ  على تتقتتصصر ال الننفسسّي٬، والتتوجّجه االججتتمماعييیّیة الححالة ببييیین القائئممة للعالقة تتشييییو د رؤييییة إنّ    ببلل فححسسب٬، ننفسسيٍّ
 تتججارببهم على اعتتمماًدا ٬،األششخخاص ببعض ييییممييییلل. الذاتتييیّیة وششخخصصييیّیتتهم الننفسسيّ  ممييییلهم ححييییث ممن ييییخختتلفون األفراد إنّ  فتتقولل ذلك وزتتتتججا

 الهثثييیین تتننافسسييیّیييیین٬، ييییكوننوا أن إلى آخخرون ييییممييییلل ححييیین في ممييییلهم٬، في عاطفييیّیييیین-اججتتمماعييیّیييیینو  ممتتسساوييیین٬، ممتتعاوننييیین٬، ييییكوننوا أن إلى الححييییاتتييیّیة٬،
 ببممييییوللٍ  ييییتتممتّتعنَ  أن إلى الننسساءُ  تتممييییلل ببالرججالل٬، وممقارننةً  الثثقافات٬، ممن كثثييییرٍ  في الممثثالل٬، سسببييییلل على. المَمهمّمة ننححو ببممييییللٍ  نممتّتعو وييییتت السسُّلطة٬، وراء

 . )التتننافسسيّ ( األخخييییر الننوع ننححو ننسسببييییا٬، قوييیّیٍة٬، ببممييییوللٍ  الرججالل ييییزييییتتمم ححييیین في ٬،)ذلك إلى ومما التتعاوننيّ ( السساببق الننوع ننححو ننسسببييییا٬، قوييیّیٍة٬،

 تتوافر ممع. تتججنّنببها أو تتححقييییقها إلى الممرءُ  ييییسسعى التتي عييیّیةااالججتتمم والعالقات االججتتمماعييیّیة الححالة خخييییار على الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة تترتتييییب ؤثّثرييییُ  
 رتتغييییييیی إلى ييییسسعون أننهم كمما. الطاغي الننفسسيّ  ممييییلهم ممع غييییرها ممن أكثثرَ  تتننسسججمُ  التتي والعالقات االججتتمماعييیّیة العالقات النناس ييییخختتار الفرصصة٬،

 الممييییولل ييییوّظفون تتراهم مُمسستتححييییًال٬، ذلك كان إذا. الذاتتييیّیة ششخخصصييیّیتتهم تترتتييییب ممع ممننسسججممة غييییر كاننت إذا االججتتمماعييیّیة الححالة أو العالقة تترك أو
 .   االججتتمماعييیّیة الححالة ممع تتننسسججم التتي فييییهم٬، الكاممننة الننفسسييیّیة الببدييییلة٬،

 التتي الننفسسييیّیة الممييییولل ججاننب إلى الححالة٬، ممييییَزتتيْ  تتححلييییلل في الننزاع مُممماِرس على ةببالفائئد تتعود أن ييییممكن االججتتمماعييیّیة العالقة أببعاد ممعرفة إنّ 
 الححاالت تتججاه الطاغييییة الننفسسييیّیة ممييییولهم ححييییث ممن كذلك٬، ممفييییًدا٬، األفراد وصصفُ  ييیُیعتتببر. الظروف هذه في إظهارها الطرفان ييییفضّضلل

 وممتتطّلببات الفرد تترتتييییب كان ححالل في ييییححدث لمما ببالننسسببة الكافي ششكللببال دقييییقة غييییر تتشييییو د فكرة أنّ  إلى اإلششارة تتججدرُ  ولكن٬،. االججتتمماعييیّیة
  . ممننسسججممييیْین غييییر الححالة
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 واألوصصاف السسِّممات ممننهج

 

 على وتتطببييییقها "السسِّممات" ببببححث المُممَمثثَّلل األفراد٬، ببييیین المُمششتتَرك الكوننيْ  العامّ  الممننهج هو الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة سسةالدر  الثثانني األسساسسيّ  الممننهج
 ممن قييییاسُسها ييییتتم كمما والححاالت٬، للعالقات ثثاببتًتا تتججاوبًبا تتصصف أو السسلوكييیّیات٬، ممن ممججمموعةً  تُتوججزُ  كلمماتٌ  ببأننها السسِّممات تتعرييییف ييییممكن. السسلوك
 ييییممكننهم لالخختتببار٬، والخخاضضعة التتصصممييییم ججييیّیدة التتقييییييییم وسسائئلل إطار في األفراد٬، ممن كثثييییًرا أنّ  ييیُیفتتَرض). 1988 ممارتتن٬،( تتقييییييییم وسسييییلة خخاللل

 ببعض( الححاالت خخاللل واسسعٍ  ننححوٍ  على ثثاببتتةً  تُتعتتببر التتي والسسلوكييیّیات العاطفييیّیة٬،-االججتتمماعييیّیة ردود الفعلل عن ثثوقييیّیٍة٬،ببممو  اإلببالغ٬،
 التتي الححالة ممثثلل الححاالت٬، ممن عددٍ  في فائئدتته ُأثثبِبتَتت وقد مُمننتتشِشًرا٬، أممًرا الفردييیّیة الخخصصائئص قييییاس ييیُیعتتببر). غييییرها ممن ثثبباتًتا أقللّ  الخخصصائئص

 تتقييییييییم وسسائئلل ممن ممججمموعةٍ  ننتتائئج على اعتتمماًدا له عالجٍ  ببوصصفِ  وييییقوم ممرييییٍض٬، ببتتششخخييییص إكلييییننييییكيّ  ننفسسيٌّ  طببييییبٌ  أو ننفسسيٍّ  مٌ عال فييییها ييییقوم
 في وكلببالسس للتتننببؤ الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة قييییاسسات ممتتكّرر٬، ننححوٍ  على الببححث٬، دراسسات تتسستتخخدم. تتششخخييییصصييیّیة ممقاببلةٍ  إججراء إلى بباإلضضافة السسِّممات٬،

 في والببالغييیین األطفالل وضضع ححييییث ممن ججمّمة ببفائئدةٍ  عودييیی أن الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة لتتقييییييییم ييییممكن ذلك٬، ججاننب إلى. المُمححدَّدة فييیّیةالظر  القييییود ظللّ 
 رّدة أنّنه على الممقصصود٬، للسسلوك الفرد تتفسسييییر ممثثلل السسلوك٬، على ييییؤثّثر إدراكيّ  وسسييییطٍ  تتححدييیید ححييییث ممن او ننججاعًة٬، التترببوييیّیة الححييییثثييیّیات أكثثر
  .    اآلخخر قببلل ممن مُمتتصصوَّرة ييیّیةٍ عدوانن تتججاه فعللٍ 

 لننقاشٍ  أخخرى ممصصادر إلى القارئ ونُنوجّجه الفردييیّیة السسِّممات ممننهججييیّیات ببإييییججاٍز٬، ننذكُر٬، الممتتعّددة٬، السسِّممات قييییاس في تتتتممححَور تتنناااهتتممامم ألنّ  ننظًرا
  .أعممق

 الفردييیّیة السسِّممات

 السسِّممات ححييییث ممن االججتتمماعيّ  السسلوك فهم إلى ييییسسعى الذي الننهج٬، هذا إنّ . هننتتييییججتتو  الننزاع سسييییرورة لدراسسة الفردييیّیة السسِّممات تتوججه هننا ننصصفُ 
 ننمموذججّي٬، ببششكللٍ  السسِّممات٬، تتوججه ييیُیرّكز. ممححدود ننححوٍ  على ممفييییدةً  الييییومَ  تُتعتتببر الفرد٬، داخخلل الكاممننة الششخخصصييیّیة التترتتييییببات أو ٬،ننسسببييییا الثثاببتتة٬،

 السسلطوييیّیة٬،( الششخخصصييیّیة السسِّممات ٬،)الخخوف الفخخر٬، السسُّلطة٬، العدواننييیّیة٬،( ةتتححفييییزييییّ  ممييییولل: خخاصّصة أننواع ممن أكثثر أو ثثاببتتةٍ  ننزعةٍ  على
 ييیُیننظر( التتكييیّیف وممهارات ببالتتعّلم المُمكتتسَسببة العادات ممقاببلل ييیّیةكاإلدرا الببسساطة( اإلدراكييیّیة الممييییولل ٬،)ييیّیةئئالدوغمما السسييییطرة٬، مموضضع المماكييییافييییلييیّیة٬،

 قييییاسسات ببعض ححولل الننقاششات ممن لممزييییدٍ  1993،٬ وججييییتتس٬، ببافييییتتا٬، وسستتييییفننز٬، ؛1980 روتتر٬، ؛1983 وببازرممان٬، ننييییلل ؛1977 وببالكييیینني٬، ببييییلل
 .)الفردييیّیة السسِّممات

 ننححوٍ  على والممؤثّثرة التتفاعلييیّیة الممسساهممة ببممعننى ٬،تتنناسسقه فهم إلى ييییسسعى هاً تتوججّ  ييیُیعتتببر االججتتمماعّي٬، السسلوك ششرح في الييییوم السسائئد تتوججهال نّ إ
   ه:. هنناك عدد ممن الممقتترححات الممدّعممة ججييییدا في هذا التتوججّ والتترتتييییببييیّیة ةالظرفييییّ  الممححدِّدات ممن لكللٍّ  ممتتبباِدلل٬،
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 عببر االججتتمماعيّ  سسلوكهم إطار في الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة لثثببات تتججسسييییدهم إممكاننييیّیة ححييییث ممن كببييییرٍ  ببششكللٍ  وييییتتننّوعون األفراد ييییخختتلف -1
 الظرفييیّیة٬، الممعلوممات أسساس على السسلوكييیّیة همخخييییاراتت وييیُیننّظممون ييیُیراقببون نالذييیی أولئئك الممثثالل٬، سسببييییلل على – الممخختتلفة الححاالت
  ).1985 وٕاييییكس٬، سسنناييییدر( ننسسببيّ  ببششكللٍ  ببسسييییًطا ثثبباتًتا ييیُیظهرون

 الفردييیّیة السسِّممات في االخختتالفات عن الننظر ببصصرف سسييییط٬،ببال الفرديّ  التتننّوع فييییها ييییححدث ٬،"قوييیّیة" ببخخصصائئص الححاالت ببعض تتتتممتّتع -2
  ).1977 ممييییششلل٬،(

 للسسلوك مُمرششًدا ببصصفتتها الححالة تتببرزُ  ببالتتالي٬، الببعض؛ اببببعضضه الواضضححة العالقتته ننظًرا تترتتييییببات٬،ال تتسستتثثييییر أن مما لححالةٍ  ييییممكن -3
  ).  1976 ولييیینني٬، ببييییم( الفردييیّیة االخختتالفات ممع ممخختتلف٬، ببششكللٍ  تتتتججاوب٬، التتي السسلوك ممن أننمماطٍ  ظهور وتتتتييییح

 أن الننزعات لهذه ييییممكن لذلك٬، وننتتييییججةً  الذات٬، تتججاه لننزعاتا رزببتتُ  التتي الذات٬، ححولل الممتتممححِورة الممييییولل تتسستتثثييییر أن مما لححالةٍ  ييییممكن -4
  . مُمسستتثثار غييییر الذات ححولل التتممححور فييییه ييییكون ححاالتٍ  في للسسلوك٬، ممؤثثِّرة مُمححدِّدات إلى ببدورها٬، تتتتححّولل٬،

 ييییبٌ تترتت لدييییه ششخخصٍ  ححالة في كمما ٬،)1985 1982،٬ تتش٬،ييییدو ( الظرفييیّیة والخخصصائئص الذاتتيّ  التترتتييییب ببييیین لالننسسججام ممييییوللٌ  هنناك -5
 التتي الححالة لتتالئئم تترتتييییبباتتهم قْولببة إلى النناس ييییممييییللُ  التترتتييییب؛ تُتالئئم التتي االججتتمماعييیّیة الححالة ننوع اللتتمماس السسعي إلى ييییممييییللُ  مُمعييیّین٬،

 .   الذاتتيّ  والتترتتييییب الظرفييیّیة الخخصصائئص ببييیین االتّتججاهييیین ِكال في ييییننطلق السسببببيّ  السسهم أنّ  أي. لهم ببالننسسببة تتغييییييییرها أو تترُكها ييییصصعبُ 

 والننزاع لششخخصصييیّیةا سسِّممات تتعددييییة قييییاسسات

 ممن األخخييییرييیْین٬، عقدييیْینال ممدار على البباححثثييیین ممن عددٌ  عمِمللَ  الذاتتييیّیة٬، للششخخصصييیّیة ششامملة وقييییاسسات وضضوحًحا٬، أكثثر تتعرييییفات إننششاء هممييیّیةننظًرا أل
 على عامّمة ننظرة طرحممن أججلل  الفصصلل٬، ذاه ممججالل ييییتتججاوز ذلك إنّ . والمموثثوقة األببعاد ممتتعّددة الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة تتقييییييییم وسسائئلل تتطوييییر أججلل
  . أدنناه ٬،)1998 أننطوننييییونني٬، ؛1990 دييییغممان٬،( الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة ججوهرييییا جًجاذننممو  بباتَ  مما ننصصفُ  ولكننننا الوسسائئلل؛ هذه

 كوسسا قام ره٬،تتوفّ  أن الششخخصصييیّیة للسسِّممات ييییممكن مممما أكثثر ٬،كامملةٍ  ببصصورةٍ  الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة لوصصف لةٍ و ممححا في. الخخممسسة العوامملل ننمموذج
 االننببسساط٬، العصصاببييیّیة٬،: مُمسستتقّلة أببعاد خخممسسة ممن ييییتتأّلف الذي للششخخصصييیّیة٬،) FFM( الخخممسسة العوامملل ننمموذجِ  ببتتطوييییر) 1985( ومماكراي
  .والممقببولييیّیة االججتتهاد٬، االننفتتاح٬،

 االنندفاع٬، الذاتتّي٬، الوعي الكتتئئاب٬،ا العدائئييیّیة٬، القلق٬،: فرعييیّیة ممقاييییييییس سستّتة تتضضمّ  ببغييییضضة٬، ممششاعر اخختتببار إلى ممييییللٍ  عن عببارة العصصاببييییّة
على  قدرةً  أقللّ  هم قوييیّیة٬، ُعصصاببييیّیة ممييییوللٍ  ممن ييییعاننون الذييیین األششخخاص أنّ  ييیُیعتتَقد). الطوارئ ححاالت في الهَلع الممثثالل٬، سسببييییلل على( والضضعف

 الذييیین فاألفرادُ  ألششخخاص٬،ا ببييیین الننزاع ببخخصصوص أمما). 1985 ومماكراي٬، كوسستتا( نناججع ننححوٍ  على الضضغط٬، ممع والتتكييیّیف ببممششاعرهم لتتححّكما
 ٬،عييیینمم تتهدييییدٍ  عن ييیُیعبّبر أممًرا الننزاعَ  ييییججدوا أن ييییممكنف الذاتتّي٬، والوعي الضضعف٬، االكتتئئاب٬، الغاضضببة٬، العدائئييیّیة ممن عالييییةٍ  ممسستتوييییاتٍ  ممن ييییعاننون

 ييییعاننون الذييیین صااألششخخ أخخرى٬، ججهة ممن. التتهدييیید على فعللٍ  كردّ  للننزاع ممثثييییرة تتكتتييییكات اسستتخخدام إلى أو الننزاع ححاالت تتججنّنب إلى ييییدفعهم مما
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 أكثثر٬، ييییسستتييییعييییننون٬، ورببمما٬، الخخاصّصة٬، ممششاعرهم تتششّوه ببممفهوم الححالة تتفسسييییرل اححتتمماالً  أقللّ  ييییكوننون العصصاببييیّیة٬، الممييییولل ممن ممننخخفض ممسستتًوى ممن
  .      الببنّناءة بباإلسستتراتتييییججييیّیات

 الِعششرة٬، الدفء٬، قببييییلل ممن األششخخاص ببييیین سِسمماتٍ  ييییششمملل الذي ٬،االننببسساط ممقييییاس في مُمدَرججةٌ  االججتتمماعّي٬، الننششاط في الرغببة اخختتالفات إنّ 
 فممن ونناججعة٬، إييییججاببييیّیةً  تتصصّرفاتتهم اعتتببار إلى ييییممييییلون الننفس ممننببسسطي ألنّ  وننظًرا. اإلييییججاببييیّیة والممششاعر اإلثثارة ننححو السسعي الننششاط٬، اإلصصرار٬،

 .     ممبباششرة ببصصورةٍ  الننزاع التححا ممع ييییتتعامملوا أن ممننهم الممتتوّقع ممن ييییكون اججتتمماعييیّیة٬، ببتتفاعالت تتممتّتعهم خخاللل

 التتصصّرفات٬، الممششاعر٬، الججممالييیّیات٬، الخخييییالل٬، على لالننفتتاح فرعييیّیة ممقاييییييییس ممع ارب٬،ججوالتت األفكار تتقببلل على ييییدللّ  التتججارب على االننفتتاح
. اإلدراكيّ  والتتعقييیید الممألوفة٬، غييییر اربالتتجج ممن لتتولييییفةٍ  ححاججةٌ  وهي فكرييیّیييیْین٬، واببتتكارٍ  ننششاطٍ  على ييییننطوي هأننّ  االننفتتاح ييیُیعتتبَبر. والقييیَیم األفكار٬،

لةٍ  إسستتراتتييییججييیّیات على ممننفتتححييیین أفراًدا الممرءُ  تتوّقعييیی فقد الننزاع٬، ححاالت ببخخصصوص أمّما  رؤييییة وأخخذ الببدائئلل٬، وتتولييیید الممروننة٬، على تتننطوي مُمفضضَّ
 إلى الممننغلقون األفراد ييییممييییللُ  أخخرى٬، ججهةٍ  نمم. والببنّناء الممبباشِشر التتفاوض في بباإلسستتراتتييییججييیّیات االسستتعاننة ججاننب إلى االعتتببار٬، ببعييیین اآلخخر
 ييییججدُ . اآلخخر ننظر وججهات فهم في أكببر صصعوببةٍ  ممن ييییعاننون وقد ممروننة٬، أقللّ  إننهم. غالقنناإل الححاججة فيو  واالممتتثثالل٬، الننظام على التتأكييیید
 ٬،ححييییاناأل غالب في ييییفرَض  أن رببمما٬، أننه٬،شش ممن الذي وسسرييییًعا٬، نناججًعا ححال  وييییفضضّلون لهم٬، ممزعججةً  الممححلولة غييییر الننزاعات الممننغلقون األفراد
  .   الخخاّص  ححّلهم

 هذا على ممننخخفض ىً ممسستتو  إلى ييییننتتممون الذييیین األششخخاص إنّ . الننفس ضضببط وٕالى التتننافس إلى اإلننججاز٬، ننححو السسعي إلى االججتتهاد بُبعد ييیُیششييییر 
 عاللٍ  ىببممسستتو  ييییتتممييیّیزون الذييیین األششخخاص أمّما. ممثثاببرةال ممن ببدالً  االسستتسسالم إلى وييییننححون كسسولييیین٬، أو ممننّظممييیین غييییر ييییكوننوا أن ييییممكن الممقييییاس٬،

 ييییعتتممدوا أن الممننخخفض٬، التتححصصييییلل ذوي األششخخاص ممن ييیُیتتوّقع ححييییث ممبباششرة٬، ببصصورةٍ  الننزاع ممع التتعامملل ييییفضّضلوا أن ممننهم فييیُیتتوّقع االججتتهاد٬، ممن
 . أسساسسها ممن الننزاع ححاالت تتججنّنب أو هججوممييیّیة٬، إسستتراتتييییججييیّیات

 هذا في عاللٍ  ببممسستتًوى ييییتتممييیّیزون الذييیین األششخخاص. نييییوالطييیّیبب ٬،نييییالممتتسساممحح الكرمماء٬، ببهم٬، الوثثوق ييییممكن الذييیین اصاألششخخ إلى الممقببولييییّة تُتششييییر
لدى  هئئإرججاييییقوممون بب أو اإلصصرار ييییكببححوا أن ييییممكن كذلك٬، ولكننهم٬، اآلخخرييیین٬، تتججاه واالهتتممام التتعاطف إلى الممقببولييیّیة تتقودهم أفرادٌ  ُهم البُبعد

 الذييیین األششخخاص عاّم٬، ببششكللٍ . الخخاصّصة ممصصالححهم أفضضلل تتلببييییة في تتفششللُ  قرارات عن ييیُیثثممر أن لذلك ييییممكن ننزاع٬، ححالةِ  في. االخخرييیین
 الذييیین أمّما. التتفاوض ممثثلل ببنّناءة إسستتراتتييییججييیّیات ييییعتتممدوا أن ممننهم ييیُیتتوّقعُ  واالممتتثثالل٬، اإلييییثثار٬، الثثقة٬، ممثثلل ججواننب في عاللٍ  ىممسستتو  ييییححصّصلون
 في غضضببهم عن التتعببييییر إلى األفراد هؤالء ييییننححى. واألنناننييیّیون النّنِزقون٬، ٬،ممتتذمّمرونال المُمعادون٬، ن٬،الششّكاكو  فُهم ممننخخفضًضا ممسستتًوى ييییححصّصلون

 . النناس ممع التتعاون ممن ببدالً  التتننافس٬،الممييییلل الى و  الخخاصّصة٬، ممششاعرهم عن التتعببييییر ييیُیرافقهوهو مما  الننزاع٬، ححاالت

 مُمججييییببييیین والرججالل٬، الننسساء األطفالل٬، فييییها ببمما الممججمموعات٬، ممن ببه ببأس ال عددٍ  في لمما ييییححدث مموثثوٍق٬، ببششكللٍ  ٬،FFMالـ أببعاد عرُض  تتم لقد
 بباإلضضافة. والفلبّبييییننييیّیييیین الصصييییننييیّیييیین٬، ننييیّیييیین٬،االييییابب األلممان٬، الهولنندييیّیييیین٬، ممثثلل وثثقافييییا لغوييییا ممخختتلفةٍ  خخلفييیّیاتٍ  ممن أششخخاصٍ  ولدى وببييییض٬، ببييییض غييییر
 الننفسسّي٬، العالج في المُمسستتخخَدممة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة فئئات ممن الكثثييییر تتعكس ٬،FFMلـببا الخخاصّصة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة سِسممات ببننييییات إنّ  ذلك٬، إلى
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 ببششكللٍ  الببششرّي٬، السسلوك أننمماط ممن واسسًعا الً اممجج وتُتغطي الببححث٬، في لالخختتببار قاببلةً  تُتعتتببر FFMالـ أببعاد أنّ  في ييییكمُمنُ  االخختتالف أنّ  ِعلمًما
 .الننفسسي االضضطراب دراسسة ممن النناببعة الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ممييییزات ممن أكببر

  :لكوننه ننظًرا الننزاع ببفّض  الخخاصّصة الممعلوممات لعرض عوامملل٬، ةخخممسس على ييییننطوي سِسمماتٍ  ننمموذج على هننا نُنرّكز

x الببششريّ  السسلوك أو التتججاوب ممن واسسعٍ  ممججاللٍ  إدمماج في الذاتتييیّیة ببالششخخصصييیّیة الخخاصّصة األخخرى السسِّممات ننمماذج ممن ششممولييیّیةً  أكثثر 
  .األببعاد هذه ضضممن الششخخصصييیّیة انناتاالسستتببييیی ممعظم تتصصننييییف ييییممكن

x فة والسسلوكييیّیات العادييیّیة لسسلوكييیّیاتييییتتضضمّمن ا  .الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة اضضطراببات في إييییججاُدها ييییممكن التتي الممتتطرِّ

x والثثقافات اللغات ممن تتولييییفةٍ  في صصحّحتته ممن التتححّقق تتمّ  الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة مُمعتتبَبًرا ممقييییاسًسا ييییششكلل.  

x  ححضضوًرا٬، الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ننمماذج أكثثر وأححد ٬،ةواضضحح ببصصورةٍ  الفهم سسهللَ  ممبباششًرا٬، ييیُیعتتببر الذي الذاتتييیّیة للششخخصصييیّیة ننهجًجاييییعتتببر 
 ).2003 وممالكولم٬، آدممز٬، غلييییسسون٬، كاممببلل٬،-ججننسسن ؛2001 مموببييییرغ٬، ؛1998 أننطوننييییونني٬،( الححاليّ  الببححث في خخَدمتتييیُیسس والذي

 الظرفييیّیة٬، والمَمطالب الذكاء٬، الششخخصصّي٬، التتقييییييییم وظييییفييییا٬، المُمخختتللّ  عتتقاداال اإلدراكّي٬، التتششّوه ممثثلل الششخخصصييیّیة غييییر العوامملل أنّ  الواضضح ممن
 السسِّممات الممتتعدِّد الننهج رفض ولكنّ . كامملل ببششكللٍ  السسلوك تتفسسييییر أججلل ممن الخخممسسة٬، ةالذاتتييییّ  الششخخصصييیّیة عوامملل ججاننب إلى دراسسًة٬، إلى تتححتتاجُ 
 الننفسسي العالج أو الننفس ِعلم في علييییا دراسسات ممن ششهادات زواو ححييیی مل الذييیین العادييیّیييیین٬، األششخخاص قبَبلل ممن اسستتخخداممه عدمإلى ييییقود 

 اعز النن فّض  سسييییرورة ححولل قييیّیممة ممعلومماتٍ  ييییعرُض  FFMالـ أنّ  ييییتتببييیّین ممننهججّي٬، ببششكللٍ  الممنناسسب االسستتخخدام في. الذاتتييیّیة ببالششخخصصييیّیة الخخاّص 
 . أدنناه ذلك نننناقش كمما للمُممماِرسسييیین٬، ببالننسسببة

 كييییلممان ؛1964 ومموتتون٬، ببالييییك( الننزاع لتتدببييییر الفردييیّیة األسسالييییب لقييییاس الممششاببهة الممنناهج ممن عددٍ  وييییرتتط تتم لقد. الننزاع أسسلوب قييییاسسات
 الننمماذج هذه فإنّ  ٬،"الننممط" اسسم علييییه ُأطِلق وتتومماس لكييییلممان األوليّ  الننمموذج أنّ  رغم). 1988 تتومماس٬، ؛1986 راهييییم٬، ؛1977 وتتومماس٬،

 ثثننائئييیّیة" اإلدارييیّیة الششببكة" إلى ذلك أصصللُ  ييییعود). 1994 وكييییم٬، ببروييییت٬، روببييیین٬،" (الممزدَوججة لقلقا ننمماذج" بباسسم ششائئٍع٬، وببششكللٍ  اآلن٬، تُتدعى
 تتججاه قلقٍ " بباخختتببار ٬،الخخاصّصييیْین الممننفصصلييیْین البُبعدييیْین ححييییث ممن ٬،الممدييییر أسسلوب وصصف خخاللل تتتممّ  التتي ومموتتون٬، ببببالييییك الخخاصّصة األببعاد
  ."الننتتائئج صُصننع تتججاه قلقٍ "و" النناس

 ييییرتتببطُ ." الخخاصّصة الننتتائئج تتججاه قلقٌ "و" اآلخخر ننتتائئج تتججاه قلقٌ : "بُبعدييیْین على كذلك٬، الننزاع٬، ببأسسلوب الخخاّص  الممزدوج القلق جننمموذ ييییننطوي
 تتججاه الببسسييییط والقلق ننفسسه الممرءِ  تتججاه الكببييییر القلقُ  أمّما. للممششكلة التتعاوننيّ  الححللّ  ببأسسلوب كذلك٬، ننفسسه٬، الممرءِ  وتتججاه اآلخخر اهججتت الكببييییر القلقُ 

 في. واالسستتسسالم ببالخخضضوع فييییرتتببطُ  ننفسسه الممرءِ  تتججاه الببسسييییط والقلقُ  اآلخخر تتججاه الكببييییر القلقُ  وأمّما. والتتننافسسيّ  الننزاعيّ  ببالننهج فييییرتتببط آلخخر٬،ا
  . الذات تتججاه ممتتوسّسطٍ  ببقلقٍ  ييییقتترنُ  قويّ  تتصصالححيٍّ  ببممييییللٍ  ييییرتتببطُ  اآلخخر وتتججاه ننفسسه الممرءِ  تتججاه الببسسييییط القلق أنّ  ححييیین
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 التتأثثييییرت تُتححدِّده الننزاع سسلوك ببأنّ  االعتتقاد إلى ييییدعو سسبببًبا هنناك ولكنّ . الننزاع أسسلوب قييییاسسات ححولل الببححث ممن كثثييییرٌ  الييییوم٬، ححتتى ييیُیججَر٬، لم
 الخخضضوع٬، إلى ييییلججأ المُمششِرف٬، ممع ننزاًعا ييییخختتببرُ  الذي الممدييییر أنّ  إلى) 1986( راهييییم أججراه الذي الببححث ييیُیششييییر وببذلك٬،. والتترتتييییببييیّیة الظرفييیّیة

  .الممششاكلل ححللّ  إججراءَ  ييییوّظف ممرؤوسسييییه وممع مما٬، تتسسوييییةً  الممدييییر ييییوّظف زممالئئه٬، ممع ببييییننمما

 ممرححلة في طالبًبا 237 ممن ُطلبَ  ٬،)2005( وببوردممان سسانندي أججراه الذي األخخييییر الببححث في. الننزاع فّض  وٕاسستتراتتييییججييیّیات الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة
 كوتتا( عوامملل خخممس ييییضضمّ  الذي NEO-PI-R ننمموذج ححولل اسستتببييییانًنا ييییممألوا أن الننزاع٬، ببفّض  خخاصصا تتدرييییبًبا ييییخختتببروا لم العلييییا٬، الدراسسات
 األششهر خخاللل اخختتببروها قد كاننوا ننزاعات ثثالثثة اخختتييییار الممششاِركييیین ممن ُطلب ذلك٬، ببعد). 1991 وداي٬، مماكراي٬، كوسستتا٬، ؛1985 ومماكراي٬،

 واححد ننزاعٍ  وصصف ممننهمفييییه  ُطِلبَ  ششامملٌل٬، اسستتببييییانٌ  للممششاركييیین ُقدِّم ممتتتتالييییة٬، أسساببييییع ثثالثثة ممدار وعلى أسسببوع٬، كللّ  خخاللل. المماضضييییة الثثالثثة
 الخخاّص  الممزدوج القلق ننمموذج ووسسييییلة ممفتتوححييیْین سسؤالييیْین بباسستتخخدام( ممعه للتتعامملل اسستتخخدمموها التتي اإلسستتراتتييییججييیّیات وتتسسججييییلل) ممفتتوح سسؤالل(

 إلى أششاروا ننقاط٬، خخممس ممن قييییاسٍ  سسّلم سستتخخداموببا الننزاع٬، في اآلخخر الششخخص ممع عالقتتهم وصصفوا أننهم كمما). ]1977[ وتتومماس ببكييییلممان
  .   ننفسسها العالقة إضضعاف أو ببتتعزييییز الننزاع قييییام وٕاممكاننييیّیة الننزاع٬، فّض  إممكاننييیّیة سسجّجلوا ذلك٬، إلى بباإلضضافة. وأهممييیّیتته الننزاع ححججم

 الخخاصّصة الممرء تتوّقعات تتلببييییة في خخراآل الششخخص فششلل ٬،)الممائئة في 13( ببالعالقة تتتتعّلق ششؤون على تتسسججييییلها تتم التتي الننزاع أننواع اششتتمملت 
 تتلببييییة في ننفسسه الممرءِ  فششلل ٬،)الممائئة في 31( فعله ييییججب مما ححولل الخخالفات ٬،)الممائئة في 16( الممزِعج أو الفظّ  السسلوك ٬،)الممائئة في 18(

). الممائئة في 15( تالمُمششتتَّ  والغضضب ٬،)الممائئة في 14( اآلخخر الششخخص قاله مما ببسسببب بباإلهاننة الششعور ٬،)الممائئة في 6( اآلخخر تتوّقعات
 ٬،)الممائئة في 12( الممعاِرف ٬،)الممائئة في 36( األصصدقاء ٬،)الممائئة في 17( الممهمّمييیین اآلخخرييیین ٬،)الممائئة في 17( األقارب ببييیین الننزاعات كاننت

 ). الممائئة في 16( والممرؤوسسييیین الرؤسساء ممع العمملل ممكان في واألششخخاص

 ممع للتتعامملل إسستتراتتييییججييیّیات أرببع اسستتخخدمموا قد الممششاركييیین هؤالء أنّ  إلى ييیُیششييییر الممزدوج٬، القلق ببوسسييییلة الخخاّص  والمموثثوقييیّیة العوامملل تتححلييییلل إنّ 
 ححللٍّ  ننححوَ  سسعييییتُ " ممثثلل إسستتراتتييییججييیّیات ممن التتفاوض ييییتتألف. والهججوم التتججنّنب التتننافس٬، التتفاوض٬،: التتالييییة األسسمماء علييییها أطلقننا قد كنّنا الننزاع٬،

." الفكاهيّ  حِحسّسي في ممتتهكمًما كننتُ "و" التتهدييییدات اسستتخخدممتُ : "ييییلي مما التتننافس إسستتراتتييییججييیّیات مّ تتضض." فهممها أو فهممه ححاولتُ "و" مُمتتبباَدلل ننافعٍ 
: ييییلي مما الهججوم ييییضضمّ  وأخخييییًرا٬،." الننزاع في ممششكلةٍ  أيّ  وججودَ  أننكرتُ  لقد"و" المموضضوع تتغييییييییر ححاولتُ  لقد" قببييییلل ممن امموادَّ  التتججنّنب ييییغّطي ببييییننمما

  ."  الننزاع في للتتسسببُّب لممتُتها أو لممتُته لقد"و" الذاتتييیّیة ششخخصصييیّیتتها أو ششخخصصييیّیتته ممن ججاننبًبا اننتتقدتُ  لقد"

 تتممييییلل التتي ةالفردييییّ  الخخصصائئص" تتوّقع في تُتفييیید ُكتَتالً " FFMالـ أببعاد ممن الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ججواننب قييییاس سساللم ششّكَلت .التتفاوض إسستتراتتييییججييیّیة
 إسستتراتتييییججييیّیات اسستتخخدمموا الذييیین األششخخاص أححرزَ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. الممذكور الننزاع في تُتسستتخخَدم التتي الطاغييییة٬، بباإلسستتراتتييییججييیّیة تترتتببط أن إلى

 الننششاط٬، اإلصصرار٬، الِعششرة٬، الدفء٬،( االننببسساط ججواننب في ؛)واالممتتثثالل اإلييییثثار٬، الثثقة٬،( الممقببولييییّة ججواننب في عالييییة درججات التتفاوض٬،
 ممتتدننييیّیة درججات التتفاوض إسستتراتتييییججييیّیات اسستتخخدمموا الذييیین األفراد رزَ أحح ذلك٬، عكس على. واالننفتتاح الخخييییالل قييییاس وسسّلم) اإلييییججاببييیّیة والممششاعر

 .   والضضعف الذاتتّي٬، الوعي االكتتئئاب٬، الغاضضببة٬، العدائئييیّیة ممثثلل العصصاببييییّة ججواننب في
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 الكفاءة٬، ممن ةممتتدننييییّ  درججات تتضضمّ  ٬،التتننافس ننزاع فّض  إسستتراتتييییججييیّیة خخييییار على تتؤثّثر التتي الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ججواننب إنّ . التتننافس إسستتراتتييییججييیّیة
 ممججالل في والقييیَیم لألفكار ببالننسسببة ممتتدننييیّیة ودرججات الممقببولييیّیة؛ ببممججالل الخخاصّصة الفرعييیّیة الممعاييییييییر ححسسب ٬،والتتواضضع االممتتثثالل اإلييییثثار٬، الثثقة٬،

 تتتتعّلق ذلك٬، ممع. افسالتتنن إسستتراتتييییججييیّیة بباسستتخخدام ممتتعّلقةً  االننببسساط٬، ممججالل في الدفء ببججواننب الخخاصّصة الممتتدننييیّیة الدرججات تُتعتتببر كمما. االننفتتاح
 . الننزاع لفّض  إسستتراتتييییججييیّیةً  ببصصفتته التتننافس بباخختتييییار العصصاببييیّیة٬، ممججالل ججواننب لكللّ  ببالننسسببة األعلى الدرججات

 ببممججالل الخخاّص  اإلييییثثار ٬،)والننظام الننفس٬، ضضببط الكفاءة٬،( االججتتهاد ببممججالل الخخاصّصة الججواننب في الممتتدننييیّیة الدرججات إنّ  .التتججنّنب إسستتراتتييییججييیّیة
 لفّض  التتججنّنب إسستتراتتييییججييیّیة ييییسستتخخدممون ببأششخخاصٍ  تترتتببطُ  ٬،)اإلصصرار الِعششرة٬، الدفء٬،( االننببسساط ببممججالل خخاصّصة العدييییدة والججواننب ة٬،الممقببولييییّ 
 الذاتتّي٬، الوعي االكتتئئاب٬، الغاضضببة٬، ببالعدائئييیّیة الخخاصّصة الججواننب في أعلى درججاتٍ  األفراد ييیُیححرز عنندمما كذلك٬، التتججنّنب٬، ييیُیسستتخخدم. الننزاع

  .  العصصاببييیّیة ججاللمم في والضضعف

 ححاالت في هججومميّ  سسلوكٍ  بباسستتخخدام) الننفس وضضببط الواججب٬، الكفاءة٬،( االججتتهاد ممججالل في الممتتدننييیّیة الدرججات تترتتببط .الهججوم إسستتراتتييییججييیّیة
 ببججاننب لخخاصّصةا التتصصّرفات وججواننب ٬،)الرّقة االممتتثثالل٬، الثثقة٬، الممبباششرة٬،( الممقببولييیّیة لممججالل ببالننسسببة كذلك٬، صصححييییحًحا٬، األممرُ  ييیُیعتتببر. الننزاع

 تترتتببط ٬،)والضضعف الننفس٬، ضضببط االكتتئئاب٬، الغاضضببة٬، العدائئييیّیة القلق٬،( العصصاببييیّیة ممججالل ببججواننب الخخاصّصة العالييییة الدرججات أنّ  كمما. االننفتتاح
 .  الننزاع لفّض  الهججوم بباسستتخخدام

 

 الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ممقاببلل الححالة

 الننزاعات أو الححاالت٬، خخاللل الننزاع فّض  إسستتراتتييییججييیّیة ثثببات على الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة تتأثثييییر ببممعاييییننة قممننا الممتتكّررة٬، القييییاسسات تتححلييییلل بباسستتخخدام
 القييییود أنّ  إلى ييییششييییر الذي األممر الححاالت٬، خخاللل هامّ  ننححوٍ  على ممخختتلفة الننزاع فّض  إسستتراتتييییججييیّیات كاننت. أعاله وصصُفها الوارد الممخختتلفة
  .زاعالنن ممع التتعامملل ننهج تتححدييیید في تتأثثييییًرا أكثثر كاننت الظرفييیّیة

 

 عدممها ممن الننزاع فّض  إممكاننييیّیة على تتأثثييییرات

 ببالننسسببة هامما الننزاعُ  كان كلمما. عدممها ممن الننزاع فّض  إممكاننييیّیة في ممؤثثًرا دوًرا تتلعب للممتتننازعييیین٬، ببالننسسببة الننزاع أهممييیّیة إنّ . الممسسألة أهممييیّیة
  . االححتتممالل ببعييیید أممًرا فضّضه اححتتمماللُ  ببات للممتتننازعييیین٬،

 والممششاعر ٬،)العصصاببييیّیة( الغاضضببة والعدائئييیّیة الذاتتيّ  الوعي ٬،)االججتتهاد( التتششاور في أعلى درججاتٍ  أححرزوا الذييیین األفراد إنّ . الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة
 درججاتٍ  أححرزوا الذييیین أولئئك أمّما. األدننى الممججمموعة في درججاتٍ  أححرزوا الذييیین أولئئك ممن ننزاعاتتهم فّض  في اححتتمماالً  أقللّ  كاننوا) االننفتتاح(

ها تتم قد ننزاعاتتهم أنّ  تتسسججييییلل في اححتتمماالً  أكثثر فكاننوا) االننفتتاح( والتتصصّرفات ٬،)االننببسساط( واإلصصرار ءالدف في أعلى  . فضضُّ
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لة الننزاع فّض  إسستتراتتييییججييیّیات  المُمفضضَّ

 في وصصفوه يالذ الننزاع فّض ل اححتتمماالً  أقللّ  كاننوا والتتننافس٬، التتججنّنب٬، م٬،و الهجج قببييییلل ممن إسستتراتتييییججييیّیاتٍ  في أعلى درججات ييیُیححرزون الذييیین أولئئك
  .مُمعتتبَبر ببششكللٍ  اع٬،ز النن فّض  ممع التتفاوض إسستتراتتييییججييیّیة ارتتببطت أخخرى٬، ججهةٍ  ممن. الدراسسة هذه

 مُمننخخفضضة الننزاع وسسلوك الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ننباو جج ببييیین الممتتببادلة العالقات أنّ  ِعلمًما إححصصائئييییا٬، هامّمةٌ  هننا٬، ِذكُرها الوارد الننتتائئج كللّ  أنّ  ننالححظ
 في ننقتترُح٬، ولكننننا. مما وًعانن ممننخخفضضةً  الذاتتييیّیه٬، ششخخصصييیّیتته خخاللل ممن ببالفرد الخخاّص  الننزاع ببسسلوك التتننببؤ على القدرة اتقييییاسس مما تتعتتببر غالبًبا(

 العلييییا الدراسسات طالب ششرييییححة لدى ننسسببّي٬، ننححوٍ  على ننادرًة٬، تُتعتتببر التتي" (ممتتطّرفة" أو" صصعببة" ذاتتييیّیة ششخخصصييیّیات هنناك أنّ  الالححق٬، القسسم
   .الممخختتلفة الححاالت في الننزاعييیّیة سسلوكييیّیاتتهم في ممسستتقرييیین ييییكوننوا أن إلى أكثثر ييییممييییلون والذييیین) الببححث هذا في ششاركوا الذييیین

 

 المِمراس صصعببة ذاتتييیّیة ششخخصصييیّیات ممع التتفاوض

 أو معدواننييیّیتته في الممفرطونو  العدائئييیّیون٬، األششخخاص الممثثالل٬، سسببييییلل على. المِمراسِ  صِصعابَ  أششخخاص ممع التتفاوض إلى األفراد ييییضضطرّ  مما كثثييییًرا
-سسلببييیّیة تتقننييیّیات اسستتخخدام طرييییق عن ييییقاوممون الذييیین أو الننقاششات٬، ييییتتججنّنببونو  الننزاع٬، ييییتتججنّنببون الذييیین األششخخاص غضضبًبا؛ ييییننفججرون الذييیین

 الححالة؛ أو الننزاع ححييییالل ششيء أيّ  فعلل أببًدا ييییححاولون ال ولكننهم اآلخخرييیین٬، ييییلوممون الذييیین أو ممتتواصصلل ببششكللٍ  ييییتتذمّمرون الذييیین األفراد عدواننييیّیة؛
 الذييیین السسلببييیّیون الواهننون٬، األششخخاص ييییقتترححوننه؛ مما سسببييییلل في ييییعمملون أو ييیُیننتتججون ال الذييیین ولكن ججدا٬، ممقببولييیین ييییببدون الذييیین ألششخخاصا

 أننهم ييییعتتقدون الذييیین" الممتتفّوقون" األششخخاص ححلولل؛ وججود عدم وييییّدعون سسييییننججح٬، ششيءَ  ال أنْ  ييییّدعون الذييیین اآلخخرييیین٬، ممن الطاقة ييییسستتننزفون
 ييییتترّددون الذييیین ييییمماطلون٬، الذييیین الممنناقششة٬، ييییسستتطييییعون ال الذييیین األششخخاص أو كذلك؛ ببأننهم فقط٬، ججدا٬، ممتتلّهفون ولكننهم يء٬،شش كللّ  ييییعرفون

 ).       1981 ببارممسسون٬،( القرارات اتّتخخاذ في

 ببححثثننا ججاننب إلى ٬،)1993 أوري٬، ؛1990 1990،٬ هاييییتتلر٬، ؛1981 ببراممسسون٬،( والننزاع الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة ححولل السساببق العمملل على تتمماًداعا
 للننزاع الممثثييییرة التتكتتييییكات اسستتخخدام ييییرتتببطُ  ونناقششننا٬، سسببق كمما. المِمراس صِصعاب األششخخاص ممع للتتأقلم االقتتراححات ببعض تتعرُض  الخخاّص٬،

 ٬،الننفس ضضببط الممثثالل٬، سسببييییلل على( االججتتهاد في ممتتدننييیّیة ببدرججات ييییتتممييیّیزون الذييیین بباألششخخاص غييییره٬، ممن أكثثر اآلخخر٬، على اللوم وٕالقاء
 القلق٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( العصصاببييیّیة في عالييییة وببدرججات ٬،)اإلييییثثار الثثقة٬، الممبباششرة٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( الممقببولييیّیة في ٬،)والتتننافس التتششاور٬،
 عدم ممفييییدال ممن أوًال٬،. خخاّص  ننوعٍ  ممن تتعاممالً  ييییححتتاججون كهؤالء٬، وعدائئييیّیييیین غاضضببييیین أششخخاصًصا إنّ ). واالنندفاعييیّیة االكتتئئاب٬، الغاضضببة٬، العدائئييیّیة
 األهممييیّیة ششدييییدة أولييیّیةً  خخطوةً  الخخطوُة٬، هذه تُتعتتببر. العاطفييیّیة السسييییطرة واسستتعادة لالننهييییار وقتًتا اممننححهم: مما هججومٍ  على فوريّ  فعلل ردّ  إججراء

" الششُّرفة٬، لىإ الذهاب" بباسسم ذلك) 1993( أوري وييییلييییام ييییدعو. الذات عن الدفاع ننححو تتتتججه الطببييییعييیّیة الممرء ممييییولل ألنّ  ننظًرا كذلك٬، وصصعببًة٬،
 عن الششُّرفة تُتعبّبر. الخخششببة إلى والننظر الششُّرفة إلى التتسسّلق ثثم الممسسرح٬، خخششببة على ننقاشٍ  تتصصّور أوري ييییصصفُ . ِفعلل ردّ  إججراء عدم اخختتييییار أو

 ششخخصٍ  ممع الججَدلل ببممكانٍ  الممفييیید ممن لييییس. التتوازن واسستتعادة للممششكلة٬، ببنّناء ححللٍّ  إلى للتتوصّصلل الضضروريّ  الذهننيّ  االننفصصالل ممن ححالةٍ  تتححقييییق
 ممن ييییكون الهججوم٬، ييییهدأ لم ححالل في. الننار إلى الزييییت إضضافة سسوى لكذ ممن ممننفعة وال ححالل٬، ةأييییّ  على" سسمماعك" عن ييییعججز ألننه ييییهاججممك مما
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 فورَ . التتفاوض ممن االسستتراححة أججلل ممن أو غضضببه٬، ننوببة اخختتراق أججلل ممن!" كفى" ممثثلل ححييییادييیّیة كلممةً ) تتصصرخ أو( تتقولل أن ببممكان الممفييیید
 الججدلل عدم عببر الننقاش ييیُیسسّهلل أن ششأننه ممن الذي األممر ببهدوء٬، وتتصصّوراتتك ببآرائئك التتصصرييییح ببممكان الممفييیید ممن ييییكون قلييییًال٬، اآلخخر وءهد

 ذلك كان ححييییث ممعه واالتتفاق ممششاعره٬، تتأكييیید اآلخخر٬، إلى االسستتمماع أنّ  ييییعنني ذلك." ججاننببه إلى االننتتقالل" ذلك ييییدعو أوري أنّ  ِعلمًما ممعه٬،
 سسلوكهم في إتتقانًنا أكثثر ييیُیعتتبَبرون ٬،"قنّناصصييیین" ببارممسسون أسسمماهم الذييیین العدائئييیّیييیین٬، األششخخاص ببعض إنّ . سسالححه ممن تتججرييییده أججلل ممن مُمممكنًنا٬،

 إححدى. ججدا مُمتتقننة لييییسست بباججتتهادات ييییقوممون أو إلييییه٬، ييییتتعّرضضون مما على ييییرّدون إلييییك٬، عششوائئييیّیة ضضرببات ييییوجّجهون تتراهم: الهججومميّ 
 سسلوكٍ  على التتعلييییق عببر ممراححلل على تتدخّخلل إججراء أي الهججوم؛ تتسسطييییح هي األششخخاص هؤالء ممع التتعامملل في المُمفييییدة اإلسستتراتتييییججييیّیات

 . مُمراَقب

 الممتتدنّني٬، االننببسساط الممتتدننييییة٬، الممقببولييیّیة الممتتدننّي٬، بباالججتتهاد األححييییان٬، ممعظم في تترتتببط٬، اإلسستتراتتييییججييیّیة هذه أنّ  وججدننا الننزاع٬، تتججنّنب ببخخصصوص
 ممفتتوححة أسسئئلة اسستتخخدام على الججييیّیدة اإلسستتراتتييییججييیّیة تتننطوي ببدْوره٬، الننزاعَ  ييییتتججنّنب آخخر ششخخصٍ  إششراك ممححاولة نندع. العالييیّیة والعصصاببييیّیة
 إذا. اإلغراء ممقاوممة ححاولل. الممححادثثة في الصصممت ححاالت لممللء األششخخاص ممن كثثييییرٌ  ييیینندفع .اإلججاببة لتتقدييییم ببهدوءٍ  اسستتطاعتتك قدر واالننتتظار

 اآلخخر الطرف ذكِّر الضضرورة٬، عنند. آخخر ممفتتوح ببسسؤاللٍ  تتعلييییقك وأننهِ  تتراقبُبه مما على علِّق صصاممتًتا٬، قاءالبب أو التتججنّنب في الششخخُص  اسستتممرّ 
 .الممححادثثة في االننخخراط أججلل ممن إضضافييیّیة ُفرص السستتغاللل السسعي وححاولل الممتتببادلل٬، الرِّضضا لتتححقييییق الننزاع ححللّ على  ببتتصصممييییممك

 هذا ييییننطوي. إلييییه ييییننتتقللَ  أن تترغبُ  الذي االتّتججاه إلى اآلخخر الطرف سسححب يف للممسساعدة" ذهببيّ  ججسسرٍ  ببنناء" عن) 1993( أوري ييییتتححّدث
 ممن الننقود٬، ممثثلل الواضضححة٬، االهتتمماممات ببعد مما إلى الننظر االتتفاق؛ ممسسّودة صصييییاغة في اآلخخر الطرف ممششاركة: خخطوات عّدة على اإلججراء

 عنند وججهه مماء ححفظ على اآلخخر ممسساعدةو  االسستتقاللييیّیة؛ أو االعتتراف ممثثلل المملمموسسة٬، غييییر االححتتييییاججاتالححسسببان  ببعييیین أكثثر خخذاأل أججلل
 ممن علييییه مُمتّتفقٍ  ممعييییارٍ  اسستتخخدام أو التتفاوض ببداييییة ممن الظروف تتغييیّیر كييییفييیّیة إظهار على األخخييییر ييییننطوي قد. األوليّ  المموقع ممن تتراججعه
 ججدا هامّمة المملمموسسة٬، غييییر الننفسسييیّیة االححتتييییاججات ممخخاطببة أنّ  ممالححظة ببممكان األهممييیّیة ممن أنّ  وتتذّكر ٬،ببتتأنٍّ  الممتتاببعة في تترغب قد. العدالة
  . سسرالججَ  لعمملييیّیة ببالننسسببة

 واالسستتننتتاججات المملخخَّص
 

 الذي اآلخخر وسسلوك الممرء سسلوك: الننزاع سسلوك على الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة تتؤثّثر كييییف همفل ممخختتلفة ممنناهج عّدة الفصصلل٬، هذا في عرضضننا٬،
  .سسواءال ححدٍّ  على الننزاع٬، الممرءُ  ييیُیششارُكه

 ممن ممخختتلفة أششكاللٍ  إلى ببدوره٬، ييییؤّدي٬، قلٍق٬، عن ييیُیثثممر أن ييییممكن الننزاع إنّ  القائئلة الرؤييییة على الننفسسييییّة-الدييیینناممييییّة الننظرييییّات تتؤّكد اخختتصصار٬،بب
) 1: (زاعالنن في ييییلي مما ممعرفة ببممكان الممهمّ  ممن أنّ  الننهجُ  هذا ييییقتترحُ . للننزاع الببنّناء الححللّ  ييییعّطلل أن ششأننه ممن الذي األممر الدفاعّي٬، السسلوك
 تتممييییللُ  التتي الدفاعييیّیة السسلوكييیّیات) 3(و ؛)ببك الخخاصّصة القلق عوارض( القَلق اخختتببار وقت) 2( ؛")سساخخننةال ننقاطك(" َقِلًقا تتججعلك التتي األممور
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 أثثنناء لدفاعيّ ا الممدممِّر السسلوك وكببت قلقكَ  على السسييییطرة في سستُتسساعُدكَ  األممور هذه ممثثلل ممعرفة إنّ . القلق ييییننتتاببك عنندمما ممممارسستتها إلى أننتَ 
 تتححاولل أن ييییممكننك دفاعييییا٬، ببدا ولو اآلخَخر٬، وأنّ  تتتتججنّنببها٬، أن أننتَ  تترييییدُ " ةسساخخنن ننقاطاً " لآلخخر ببأنّ  تتفهمَ  أن الننهج هذا ييییقتترح كذلك٬،. الننزاع

 .  األممن ممن ببممزييییدٍ  ييییششعرُ  اآلخخر ييییججعلل طرفَك٬، ممن سسلوكٍ  اعتتمماد خخاللل ممن قلقه٬، ممسستتوى تتقلييییص

 قد الننزاع في اآلخخر وححاججات ححاججاتتك إنّ . الننزاع في اآلخخر وححاججات الممرء ححاججات ممعرفة ببممكان الممهمّ  ممن أنّنه لىإ الححاججة ننظرييییّات تُتششييییر
 فّض  في هامّمةً  ممهارةً  الخخاصّصة٬، وححاججاتتك اآلخخر ححاججات فهم طرييییقة ممعرفة تُتعتتببر. عننها المُمعببَّر" وضضعييییاتال" في ججييیّیدٍ  ببعرضٍ  تتححظى ال

 وححاججات ححاججاتتك اعتتببار ييییتتم لم إذا.") والننزاع العدالة" الثثانني٬، والفصصلل" والتتننافس٬، التتعاون" األولل٬، الفصصلل رييیُیننظ. (اكتتسسابُبها ييیُیممكن الننزاع٬،
  . ييییدوم لن ٬،األممر غالب في ٬،االتتفاق فإنّ  الننزاع٬، ضضممن اتّتفاقٍ  في ممعها والتتعاطي اآلخخر

 ننححو ننهججهم ححييییث ممن كذلك٬، ييییخختتلفون٬، الذاتتييیّیة٬، ييیّیةالششخخصص ممالممح ححييییث ممن ييییخختتلفون الذييیین األششخخاص أنّ  إلى السسِّممات ننظرييیّیات تُتششييییر
 على) ذلك إلى ومما السسُّلطة٬، عالقة ٬،االججتتمماعيّ  السسييییاق( الظرفييیّیة العوامملل تُتعتتببر األششخخاص٬، لممعظم ببالننسسببة. الننزاع أثثنناء وسسلوكهم الننزاع
 ششخخصصييیّیات هنناك أن ييییببدو ولكن٬،. الننزاع أثثنناء الفرد سسلوك تتححدييیید في الذاتتييیّیة الششخخصصييیّیة سِسممات أهممييیّیة األقلل٬، على تُتعادلل٬، األهممييیّیة ممن درججةٍ 
 خخصصييیّیةالشش تتدفُعها التتي سسلوكه لممييییولل واعييیًیا الممرءُ  ييییكون أن ججدييییرال ممن. الننزاع ممع اوببهاججتت في ممِرننة غييییر ننسسببييییا٬، تُتعتتببر٬، وممتتطّرفة٬، صصلببة

 ممن قلييییلل ٬،اآلن ححتتى ٬،ييییتتوافر ححييیین في. ممنناسسببةٍ  غييییرمما  ننزاعٍ  ححالةِ  في تتكون عنندمما وتتعدييییلها علييییها السسييییطرة ممن الممرء ييییتتممكن ببححييییث الذاتتييیّیة٬،
 الممششاكلل أننواع ممعرفة ببممكان٬، الممفييیید ممن هأننّ  الواضضح ممن ييییببدو الننزاع٬، في" الصصعببة" الششخخصصييیّیات ممع التتأقلم طرييییقة ححولل ٬،الممننهججيّ  الببححث

 .الممراس الصصعببة الششخخصصييیّیات أننواع ممخختتلف ممن تتوّقعها ييییججب التتي
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 عششر راببعالفصصلل ال
 
 

 الرششد لى سسنّ الححضضاننة إ ممن سسنّ 
 

 سسانندرا ف. سسانندي

 

 
 

 قببييییححة وغييییرببأنّنها ننور تتششعر لييییَ إ ججعلتْ  ششيء. ممننذ الببداييییة٬، ممن كللّ  والججممالل أهمّ  ة ممن الممششاعر٬،ييییّ " األخخالق أكثثر أهممّ ننا هاللآعتتببرت "ا
" ةواننتتقدت أخخالقها٬، كاننت تتدعوها "الججدّ  ننا ممن ممظهر اببننتتهاآ . سسخخرتْ ييیینرَ صصغششقييییَقييییها األ ا خخارج الدائئرة الممغلقة التتي ششمملتدائئممً  ممححببوببة٬،

طفلة خخججولة  أنّنهاششرح تتأمّمها تتسسممع  ممن النناس ححييیین ييیین. كاننت ألييییننور تتخخججلل أممام ممججمموعةى في عممر سسننتتححتتّ  ة٬،ييییّ ها كاننت في ببالغ الججدّ ألننّ 
 .ا"ننور "لم أببتتسسم أببدً لييییَ . وكتتببت إورصصييییننة

 )1992كوك ( ---

 

 ٬،رة ببننججاحننوا ممن الممنناو قببلل أن ييییتتممكّ  ٬،هااالطفالل ححلّ على  تتوجّجبة ييییأسساسسييییّ  ةفكرييییّ  الغازً الممششاعر والعواطف أ للُ تتششكّ  رة٬،ة الطفولة الممببكّ ي ممرححلف
ببششكلل غييییر صصححييییح في ممسسارات  ذا وضضعت العنناصصر التتعلييییممييییة العاطفييییةإ ممن التتطّور. ٬،دة في وقت الححقالممعقّ  ةالذهننييییّ  ممن خخاللل الممهامّ 

 ةاججتتمماعييییّ  ةممييیین راعييیین٬، وممكاننممعلّ و  ٬،ب ممححبّ ور روزفلت اسستتطاعت٬، ممن خخاللل أإلييیینن د تتننتتج ممششاكلل ممتتننوعة. على الرغم ممن أنّ ق الدمماغ٬،
ممان عدم األ ششعور وكافححت ضضدّ  ا٬،عاطفييیی  الممً عاششت أ فهي ا٬،ججة ببصصورة كببييییرة ججد تتححييییاة ممنن قييییادةو  ٬،والدتتها هانناتب على إالتتغلّ  ٬،ةوججييییه

خخاللل هذه ييییححتتاججون٬،  على األطفالل الصصغار٬، الذييیین ة كببييییرةسسلببييییّ  ححفييییزييیّیةوتت ةعواقب عاطفييییّ  الصصغييییرة هانناتا تتكون لإلا ممغالببً  ممعظم ححييییاتتها.
 . التتأثثييییر على الببييییئئة فيالفتترة ممن ححييییاتتهم٬، إلى كسسب الثثقة ببقدرتتهم 
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إلى  ٬،كببييییر لى ححدّ إ ٬،ر"الفرد "تتطوّ  مما ييییفتترض ببأنّ عنندييییتتّم  االننتتهاء ممن فتترة الممراهقة أنّ  رييیّیة إلىممالت الدراسسة التتطوّ  قببلل سسننوات السسببعييییننات٬،
 ة وعلمماءات ححالييییّ ا أصصححاب ننظرييییّ ممع ببعض االخختتالف الطفييییف. هننالك أييییضضً  ٬،في الخخممسسييیین أو السستتييیین سسننة الممقببلةلببالغ الذي سسييییببقى هكذا ا

كننهاييییة ححالة٬،  الرششد ييییعتتببرون سسنّ ال خخرون آ). 1977 ببلوك٬، ؛1990وكوسستتا٬،  ٬،ببعد ججييییلل الثثالثثييیین (ممكري ببششكلل كببييییر ار ممسستتقرً ييییرون التتطوّ 
 ).1994 كييییججان٬، ؛1963(أرييییكسسون٬،  ر الذي ييییححدث على ممدى الححييییاةسستتممرار للتتطوّ ولكن كا

 

 دارة الننزاعوإ  العاطفيّ  -م االججتتمماعيّ ة التتعلّ أهمّمييییّ 
 

والسسلوك  ةاالججتتمماعييییّ  ييیّیة. الكفاءةالعاطف -ب ممن الممدرسسة إلى ننقص في الممهارات االججتتمماعييیّیةوالتتسسرّ  ششييییر العالممات الممننخخفضضةا مما تتغالببً 
٬، الدراسسيّ ا للسسلوك قوييیی  ازً لل ممححفّ ييییششكّ  في الصصفّ  االججتتمماعيّ  الججوّ  أنّ ة٬، وييییببدو كادييییممييییّ ان ممتتنناسسقان ممع الننتتائئج األران قوييییّ الممنناسسب همما ممؤششّ 

 ة٬،الفكرييییّ  ى ببصصورة أفضضلل ممن القدرةأو ححتتّ  ةلثثمماممة اإلننججاز ببصصورة والعاطفييییّ  ةرات االججتتمماعييییّ ع الممتتغييییّ تتتتوقّ  في الواقع٬، والتتعاون في الصصّف.
 -ةببييیین الممهارات االججتتمماعييییّ  عن وججود عالقة قوييییةببححاث الححدييییثثة األ تتكششف). 1985 وبباكرد٬، ٬،(هورن ةعصصببييییّ العوامملل الأو  ٬،يّ ححسسّ العججز ال

٬، دوييییتتشالكببار ( لدى ي ممكان عممللالننججاح ف وببييیین ة ( القراءة٬، الكتتاببة٬، والرييییاضضييییات)٬،التتقلييییدييییّ  ةالممهارات الفكرييییّ و  الننزاع٬، ححللّ و  ة٬،العاطفييییّ 
 ةالعاطفييییّ -ة). تتسستتنند الممهارات االججتتمماعييییّ 1997 ششور٬، ؛1998ججييییننسسييیین٬،  ؛1997ججوتتممان٬، ؛ 1997؛ ججولييییممان٬، 1993ججاردننر٬،  ؛1993

الننظر ببعييیین االعتتببار٬،  أخخذ وججهةو التتعاطف٬، و ع والقييییم٬، تتقدييییر التتننوّ و  اإلححسساس بباالننتتمماء للممججتتممع٬،و التتواصصلل٬، و الننزاع على التتعاون٬،  وححللّ 
 ).2000 سسييییلوييییسستتر٬، ؛2003 ( ججييییننسسييیین٬، الممششكلة وححللّ  اإلببداع٬،و الذاتتييیّیة٬،  ةالكفاءو التتركييییز٬، و ضضببط الننفس٬، و 

ييییججممع ببييیین الننتتائئج األكثثر  ٬،صصاتد التتخخصصّ ممن ممننظور ممتتعدّ  العاطفيّ  -م االججتتمماعيّ للتتعلّ  ييییننببع الننهج التترببويّ  كمما وصصف في هذا الفصصلل٬،
ييییببرز ببوضضوح  ممع ذلك٬،ة. الفردييییّ  ةوالششخخصصييییّ  ةالذهننييییّ  ة٬،رييییّ ق ببالصصفات التتطوّ تتعلّ الننفس المم التتعلييییم وعلمو  ييیین علم األعصصاب٬،ا ممن ممييییادقنناعً إ

فولة الممببكرة هي الوقت الذي تتضضع الطأّن  :٬، هوةالعاطفييییّ  -ةرييییة االججتتمماعييییّ ة الممتتقارببة ببخخصصوص الممهارات التتطوّ دلّ ممن األ ٬،اسستتننتتاج واححد
 ألنّ  ٬،طة أو الممراهقةالننزاع لألطفالل على ممرححلة الطفولة الممتتوسسّ  ز ممعظم ببراممج ححللّ . تتركّ الفكريّ  ر الالححق والننمموّ للتتطوّ  ةه الكتتلل االسساسسييییّ فييیی

 د على ممرححلة). سسأششدّ 1999 للعننف تتححدث ببششكلل كببييییر في هذه األعممار (وارننر٬، وييییسست٬، وكروالك٬، خخرىالببلطججة٬، واألششكالل األو الننزاع٬، 
 أوسسع وممخختتلف لألطفالل. لى ممننظور تتعلييییمميّ إفي هذه الممرححلة ممن التتطّور اججة والحح ٬،رةالطفولة الممببكّ 

الننزاع٬، وهو ممهارة  طار تتدرييییب ححللّ إطفالل داخخلل ة عنند األالعاطفييییّ -ةاالججتتمماعييییّ  رييیّیةلممهارات التتطوّ عرض ممننطق افي هذا الفصصلل٬، سسييییُ 
 ٬،وببصصورة نناججححة ب٬،الل ييییتتطلّ ه الفعّ ححلّ  ألنّ  م في الصصفّ للتتعلّ  ة لألطفالل والكببار. الننزاع هو فرصصة ممرغوب ببهاة خخاصصّ ييییّ ذات أهممّ  ةججتتمماعييییّ ا

أو  ييییججاببيّ د الدور اإلتتححدّ و ممننا لممعالججة الننزاع ة تتعلّ . كييییفييییّ العاطفيّ -م االججتتمماعيّ ججممييییع الممهارات التتي تتعّرف عادة داخخلل ممعججم التتعلّ  كسسب
 وششخخصصييییتتننا. ى ببنناء ممششاعرننا٬، فكرننا٬،عل السسلببيّ 

ومما ششاببه ذلك) سسأششييییر لممفاوضضات  ة٬،التتكامملييییّ  ة٬، الممفاوضضةالتتوزييییعييییّ  التتقاضضي٬، التتححكييییم٬، الممسساوممةوييییة الننزاع (ببالرغم ممن وججود عدة طرق لتتسس
 العاطفيّ  الننمموّ  ز ببأفضضلل صصورةييییعزّ  هذا الننوع ممن الصصراع التتفاعليّ  ة ممن خخاللل هذا الفصصلل. هذا ييییعكس وججهة ننظرننا ببأنّ أو ممببدئئييییّ  اءةببننّ 

 ن.عنند االطفالل والممراهقييیی والذهننيّ 
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ال ييییوججد عنند الججممييییع فهم عممييییق  الممرححلة االببتتدائئييیّیة والممراهقييیین. ولكن٬،و  مما قببلل الممدرسسةببييیین ممرححلة  درك ممعظم النناس االخختتالفات العامّمةييیی
ق أتتطرّ  رة٬،لى ننقاششننا ححولل ممرححلة الطفولة الممببكّ ة التتي تتممييیّیز هذه الممججمموعات. بباإلضضافة إالممهممّ  ةوالججسسدييییّ  ةالعاطفييییّ  ة٬،ة القدرات الذهننييییّ لكافّ 

 ٬،)سسننة 12وسسننوات  6ببييیین  عممارفييییها األتتتتراوح  التتيطة (دارة الننزاع في ممرححلة الطفولة الممتتوسسّ رييیّیة وإ لقضضاييییا التتطوّ إلى ا ببصصورة وججييییزة
على كييییف ييییننببغي على االخختتالفات  ٬،ممسستتوى في كللّ  ٬،ز الننقاش) وممرححلة الببلوغ. ييییركّ تتقرييییبًبا 21 ححتتى سسنّ سسننة و  13 -12والممراهقييیین (

 لألطفالل. ٬،الججييییلل ححييییثممن  ٬،تتعلييییم الممهارات الممالئئممةهننا في أن تترششد تتوججّ  التتطورييییه

٬، في امما ننفعله ححالييیی م ممدى ننججاححننا٬، في خخييییر ييییقييییّ . القسسم األاسسببةننلممججمموعة الججييییلل المم الننزاع الممفييییدة ش ببراممج ححللّ تتنناقَ  قسسام٬،في ممعظم األ
وكذلك التتححسسييییننات التتي  ٬،الننزاع في ببراممج ححللّ  ةججاهات ممسستتقببلييییّ تتّ ننقتترح ا ببهالة٬، و ججهودننا ممن أججلل الوصصولل إلى األطفالل والببالغييیین ببصصورة فعّ 

 .ييییججب القييییام ببها ممن ححييییث الممننهاج والتتقييییييییم الممننهججيّ 

 

 رةالممببكّ  الطفولة
 

ر طوّ التتفي  ةات الكالسسييییكييییّ وأرييییكسسون) ممن خخاللل ممراححلل الننظرييییّ  ببييییاججييییه٬، كوهلببرغ٬، سسلممان٬،( ةرييییّ ات التتطوّ سسييییقودننا أصصححاب الننظرييییّ  ٬،ببداييییةً 
ببعض الممراححلل قد  وببأنّ  ٬،ا ييییخخببرونننناأكثثر ممممّ طفالل قد ييییعرفون األ ببأنّ  . ببالرغم ممن اقتتراح األببححاث األخخييییرةوالعاطفيّ  الذهننيّ  االججتتمماعيّ 

  ححدييییثثًاعممالً ننتتنناولل سس ا٬،ات. ثثاننييییً د في هذه الننظرييییّ ا ييییقييییّ هننالك الكثثييییر ممممّ  ال أنّ إ ا كان ييییعتتقد٬،ا أكثثر ممممّ ظهر تتننافرً تتظهر في وقت سساببق أو قد تتُ 
)٬، تتعدييییالت كببييییرة 1990فالفييییلل  ؛1994زان٬، على ننظرييییة ببييییاججييییه (دي ْفرييییز٬،  ٬، وفييییها تتعدييییالت طفييییفةا ححولل ننظرييییات ببييییاججييییه الججدييییدةننسسببييیی 

 تتننقلل ممن ٬،سسلوكيّ  ججتتمماعيّ ا لوججيّ و تتغييییييییر ببييیی )1997،٬إلييییاس وآخخرون٬، ( ةالعاطفييییّ –ةص ببالممججاالت االججتتمماعييییّ طار تتخخصصّ لممراححلل ببييییاججييییه في إ
ة أخخرى تتأثثييییرات ممهممّ ٬، )1993 ششر٬، ببولوك٬، روتتننببرغ٬، وراييییا٬،لممراححلل الممخختتلفة أن تتتتعاييییش (فييییزات اتتسسممح لممييییّ  ة تتقدممييیّیةرييییّ ممججمموعة ممراححلل لتتطوّ 

كتتششافات ) وا1991 ٬،لرججْ ييییسس ؛1995ة (ممييییز٬، االججتتمماعييییّ  ةالذهننييییّ  )1990،٬ ٬،ي(سسييییسس ق ببالسسييییاق االججتتمماعيّ تتتتعلّ  تتششمملل وججهات ننظر ننظرييیّیة
 ).1997 . ششور٬1998،٬، في الدمماغ (ججييییننسسن ألعصصاب ححولل االتتصصاالت الممتتششاببكةببا ةعلممييییّ 

ييییججاز فقط ا ننذكرهم ببإننولكننّ  ؛َفنْنببرييییننرأممثثالل فاييییكوتتسسكي وببرو  روا على ننمموذج ممننهاج فعالييییاتتننا٬،ثثّ أخخرون ات وعلمماء آأصصححاب ننظرييییّ هننالك 
سستتعداد ة لالسساسسييییّ ا ببصصورة كببييییرة للممعرفة ححولل العنناصصر األة أضضافو ات التتي مما ببعد تتلك الكالسسييییكييییّ ببسسببب ضضييییق الححييییز. أصصححاب الننظرييییّ 

 الممننطق التتعاطف٬، أخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار٬، ة٬، أخخذ الدور٬،العاطفييییّ  د٬، السسييییطرةوالتتفرّ  دارة الصصراع: الممزاج الداخخليّ وإل الممدرسسيّ 
 .كادييییمميّ األواإلننججاز  العاطفيّ  -م االججتتمماعيّ والتتفاعلل ببييیین التتعلّ  الممششاكلل٬، ححللّ  ٬،خخالقيّ األ

التتعّلم االججتتمماعّي العاطفّي في ممرححلة الطفولة  رنناممجا ببصصننع ببسساهمموا كثثييییرً  ةومما ببعد الكالسسييییكييییّ  ةات الكالسسييییكييییّ ممن أصصححاب الننظرييییّ  كللّ 
ححثثننا ييییدعم بب الننزاعات. على سسببييییلل الممثثالل٬، وححللّ  ن في ممركز التتعاون الدوليّ ة الممعلممييییييییّ كلّ  " في ججاممعة كولوممببييییا٬،ع.ج.ت.م."طالممببّكرة 
في  ةالعاطفييییّ  ا مما تتكون واضضححة. السسييییاق والححالةننادرً  رةالممببكّ  ة في الطفولةالتتغييییييییرات الممرححلييییّ  م: ننرى ببأنّ دراك والتتعلّ  في اإلممتتواصصالً  تتسسلسسالً 

سسلل كذلك في ة هذا التتسسلصصححّ . تتببدو لممييییزات ممرححلة سساببقةاننعكاس ه ا لممرححلة ججدييییدة أم أننّ فون وفقً ذا كاننوا ييییتتصصرّ د مما إتتححدّ  ننةأوقات ممعييییّ 
وطرق  ر ممعلوممات ححولل الوقت الممصصييییريّ تتوفّ  ٬،ببخخصصوص عمملل الدمماغ ةخخر االكتتششافات العصصببييییّ ا٬، مموججز آل. أخخييییرً ة الححقةرييییّ ممراححلل تتطوّ 

 .الطفولة خخاللل سسنّ  الةم الفعّ التتعلّ 
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 ر ممرححلة الطفولةلتتطوّ  ةات ممرححلييییّ ننظرييییّ 
ة٬، أو أخخالق القييییود التتششغييییلييییّ لى مما قببلل إببييییاججييییه ممرححلة التتطور  ي ححييیین دعاهف ة٬،التتعددييییّ  ةممرححلة االتتكالييییّ البب ى كوهلببرغ ججييییلل الطفولةسسممّ 

هات دون تتسساؤلل لقواننييیین وتتوججّ ة ممفروضضة٬، وييییلتتزممون ييییخخضضعون لقواننييیین خخارججييییّ  ٬،في هذه الممرححلة ٬،طفالل). األ16.2و 16.1(اننظر الججداولل 
 .ةممهمم ححتتمًماائئج هي الننتت ٬، وييییهمملون دوافعهم ودوافع أطفالل آخخرييیین وببالغييیین؛قوييییاءالببالغييیین األ

غييییر هي للطفلل الصص ة ححِرججةرييییّ ممهممة تتطوّ  )1994،٬وزان٬،  ٬،الببييییاججييییوييیّیة الججدييییدة الببننائئييییة ( دي فراسو  وييیّیةببييییاججييییلاهات تتوججّ في ال :"الذات"تتطوييییر
الششخخص. ضضممن ججاه تتّ التتفكييییر ببممسستتوى ممواقف اآلخخرييیین اوتتطوييییر القدرة على  ٬،خخرييیینتتقلييییلل التتممركز. وهذا ييییعنني٬، ببنناء ذات ممننفصصلة عن اآل

ممعرفة ججدييییدة واكتتسساب  ةنناننييییّ ب على األالعوامملل في التتغلّ  هو واححد ممن أهمّ  ٬،دار ببصصورة ججييییدةييییُ ننزاع  غييییره٬،كمما في  ٬،طار الننظريّ هذا اإل
 ححللّ خخاللل  ة٬،وأخخالقييییّ  ةثثقافييییّ  ة٬،عاطفييییّ  ة٬،ججتتمماعييییّ فرصصة لألطفالل لتتطوييییر ممهارات ا ببطببييییعة الححالل٬،وححدوث ننزاع هو٬، ححولل الننفس واآلخخرييیین. 

 خخالفاتتهم.

خخذ وججهة الننظر ا في تتعزييییز أممهمم  عاممالً  رةالممببكّ  عالقات الزممالء في ممرححلة الطفولة تتعتتببر ا٬،عتتقد سساببقً على عكس مما ا تتأثثييییر االصصححاب:
عالقات  .خخالقيّ ر األ) والتتطوّ ةوأسسبباب ممن كال الججاننببييیین ممن القضضييییّ  ة٬، ننواييییا٬،عاطفييییّ  (القدرة على تتححلييییلل الظرف ممن نناححييییةببعييیین االعتتببار 

 الممششاكلل. وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار وححللّ خخذ ا في أالتتي تتسساعدهم كثثييییرً لتتنناوب٬، في تتججرببة ا الزممالء الممتتسساوييییة تتعطي األطفالل الفرصصة

 ة٬،تتعاوننييییّ  ة٬،ييییججاببييییّ هاّم: عالقات إممر أة الصصداقة هي . ننوعييییّ ةزاتتهم الششخخصصييییّ وممييییّ  ر االصصدقاء على األطفالل ممن خخاللل ممواقفهم٬، سسلوكهم٬،ييییؤثثّ 
 .ة الممعادييییةهاننات والتتننافسسييییّ ز بباإلممن تتلك التتي تتتتممييییّ  اءة أكثثرببننّ  -لييییس ممفاججئًئاوهذا  -هي و  ٬،ذات دعم ممتتببادللو 

 .طفالل ححسسب ببييییاججييییهر األلتتطوّ  االججتتمماعيّ  ه الذهننيّ ججّ و التت.  16.1ججدولل 

 وصصف الممرححلة  

 الححسسييیّیة

 (ممن الوالدة ححتتى ججييییلل الثثاننييییة)

في  ييییرّكز األطفالل على الججاننب األكثثر ببروًزاالتتممركز هو مما ييییممييیّیز هذه الممرححلة. 
 الححدث. وهو ييییتتججّلى كثثييییًرا في أنناننييیّیتتهم٬، ييییرون العالم ببممقاييییييییس وججهة ننظرهم الششخخصصييیّیة.

 قببلل التتننفييییذييیّیة

 سسننوات) 6ححتتى  2( 

ببإممكان األطفالل اآلن اسستتخخدام الرمموز٬، الكلممات واإلششارات لتتممثثييییلل الواقع٬، ال ييییسستتلزم 
ألطفالل ا خخرى٬، ييییججدأححتّتى ييییتتّم التتعّلم عننها. ممن ججهة  أن تتكون األغراض مموججودة

صصعوببة ببالتتفرييییق ببييیین وججهة ننظرهم وببييیین وججهة ننظر اآلخخرييیین٬، وهم غييییر واثثقييیین 
 ببالعالقات العاببرة. 

                                                                       عواطف: ييییسستتطييییع أببنناء الراببعة التتممييییييییز ببييیین ممششاعر ححقييییقييیّیة وممششاعر ببادييییة للعييیین
 ولكنّنهم ال ييییسستتطييییعون تتوفييییر ممببّررات ألححكاممهم.

 تتننفييییذييیّیة مملمموسسة

 سسننة) 12ححتتى  6( 

       ييییممّكن التتفكييییر التتننفييییذّي األطفالل ممن دممج٬، فصصلل٬، تتننظييییم وتتححوييییلل االششييییاء. ولكن٬،
 هذه العمملييییات ييییججب أن تتننّفذ ببححضضور األغراض أو األححداث.
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 التتننفييییذّي الرسسمميّ 

 سسننة) 19ححتتى  12(

 ييییهتتمّمون ببأفكار ممججّردة وببعمملييیّیة -ييییصصببح ببممقدور الممراهقييیین التتفكييییر ببصصورة ممننهججييیّیة

 التتفكييییر ننفسسها.

ببييییاججييییه.  هأكثثر كفاءة مممما أعتتقدفي عدد ممن الطرق٬،  ٬،همطفالل األ ة ممن قببلل العلمماء تتوححي ببأنّ لببييییاججييییه هو وججود أدلّ  ة: أححد االننتتقادات الممهممّ ممالححظة
 ة عمملييیّیةعلى ننظرييییّ  ة. ببنناءً ييییننتتقدون التترششييییححات لتتسسلسسلل ممراححلل ثثاببتت همولكنن ٬،ات ببييییاججييییه ححولل الممرححلةييییححافظون على ننظرييییّ  اججييییه الججدييییدةة ببييییأصصححاب ننظرييییّ 

 ٬،دراك ييییتتطور في ممخختتلف الممججاالت خخاللل فتترة ممن الزممنعلى أن اإلالعدييیید ممن أصصححاب التتطورات ييییوافق  ة٬،الذهننييییّ  الممعلوممات ووججهات الننظر العلممييیّیة
 .ممن ممراححلل ممسستتقّلة الً ببد

 .1969 ممصصدر: ممأخخوذ ممن ببييییاججييییه وأننهلدر٬،

 

 ق:ائئفي ثثالث طر الممدرسسة على تتأقلم الطفلل في إييییججاببييییا تتؤثثر العالقات 

 ممون).ن ومما ييییتتعلّ ون الصصفوف٬، الممعّلممييییر الطالب التتعاوننييییّ ججاه الصصفوف (ييییقدّ تتّ ه . التتوججّ 1

 ببييیین).ون ممخخرّ ييییّ ا مما ييییكون الطالب التتعاونن(ننادرً  سسلوك ببالصصفّ ال. 2

 في االخختتببار). ييییعلممون وييییححصصلون على عالممات عالييییة ون ممام الطالب التتعاوننييییّ (ييییتتعلّ  ننججاز أكادييییمميّ . إ3

؟" الججواب هو لطًفا"كييییف أسستتطييییع تتغييییييییر سسلوك طفلتتي كي تتكون أكثثر  :هللرة٬، عادة مما ييیینناششد األالممببكّ  خخاللل فتترة الطفولة دور الصصراع:
  ة.رييییة هاممّ خخطوة تتطوّ  ٬،عادة ٬،للييییممثثّ  ممعارض٬، الممثثييییر للننزاع٬،ذلك السسلوك ال دراك ببأنّ اإل

 

 رللتتطوّ  ةذهننييییّ  ةججتتمماعييییّ هات اممقارننة لتتوججّ .  16.2ججدولل 

 

 أخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار: سسلممان              : عدلل في تتوزييییع الممصصادرداممون   : ممراححلل أخخالقييیّیةكوهلببرغ

 الممسستتوى االولل: قببلل التتقلييییدييیّیة

 ّكرة (االتتكالييیّیة األخخالقييیّیة)الطفولة الممبب

 (ننهاييییة الطفولة الممببّكرة وببداييییة 1ممرححلة 

 ممرححلة الطفولة الممتتوسّسطة).

  أخخالق الطاعة: االلتتصصاق ببالقواعد

 الممدعوممة ببالعقاب.

 

 

 (ححتتى سسّن الراببعة)    0 -ممسستتوى أ

 :العدلل هو أن ييییححظى الممرء ببمما ييییرغب

   "ييییججب أن أذهب ألنّني أرييیید ذلك"     

 

 

 

 

 ممسستتوى أننانني ممنندفع

 سسننوات)* 6ححتتى  3(

 الممفاوضضة ممن خخاللل وسسائئلل ججسسدييیّیة

 (ححارب أو اهرب: ممششاركة غييییر عاكسسة

 ). التتججرببة ممن خخاللل تتقلييیید غييییر عاكس
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 سسننوات) 5ححتتى  4( 0-ب ممسستتوى

 التتببرييییرات ممببننييیّیة على عوامملل خخارججييیّیة كالححججم

وننوع الججننس: " ييییججب أن أححصصلل على أكثثر 
  ألنّني األكببر".

 لة الممتتوسّسطةالطفو  سسن

  (األخخالقييیّیة اآللييیّیة)

   )11أو  10ححتتى  7(عممر  2ممرححلة 

 ييییرى العدلل كننظام تتببادلّي: تتعطي ببممقدار مما

 ييییعطييییك اآلخخرون. 

 

 سسننوات)  7ححتتى  5أ (  -1ممسستتوى 

العدالة هي دائئمما صصارممة على قدم الممسساواة٬، 
 .  هننفسس على الششيء ونييییححصصل الججممييییع

  سسننوات)  9ححتتى  6ب (ججييییلل  -1ممسستتوى 

 ييییتتطور ممفهوم الممعامملة ببالممثثلل: ييییججب أن ييییسسّدد

                               للنناس  ببعييییننييییه على عمملل أششييییاء سسييیّیئئة أو ججييیّیدة.

 

 ممسستتوى ممن ججاننب واححد في اتّتججاه واححد

 سسننوات) 9ححتتى  5( 

 الممفاوضضات ممن خخاللل طرييییقة واححدة

 أواممر أو ممن خخاللل إطاعة السسلطة. 

 س ممعبّبرممششاركة تتججرببة ممن خخاللل ححمما

 ممن دون القلق ببخخصصوص التتببادلل.

 )2ممسستتوى ييییعكس التتببادلل ( أ   -2ممسستتوى  : تتقلييییدّي  2ممسستتوى 
 

األخخالقييیّیة االججتتمماعييیّیة العالقائئييیّیة             3ممرححلة 
 ححتتى ببداييییة ججييییلل الممراهقة)                           11 أو 10(

ييییؤممن األوالد ببأن الممششاعر الممششتتركة           
تتفاقييییات هي ممهمّمة أكثثر ممن الممصصالح واال

 الذاتتييیّیة.          

 سسننوات)     10ححتتى  8(

 تتعلم كييییف أّن أنناسًسا ممخختتلفييیین  -أخخالقييیّیة ننسسببييیّیة

قد ييییمملكون اّدعاءات ممخختتلفة ولكن صصالححة 
 أييییضضا للعدلل.   

 سسننه) 12ححتتى  7(ججييییلل 

 التتفاوض ممن خخاللل التتعاون عن طرييییق

ة           اسستتخخدام اإلقنناع أو اإلذعان: ممششارك
 اننعكاس ممتتببادلل علىالتتججرببة ممن خخاللل 

 تتصصورات وتتججارب مممماثثلة.                        

  ججييییلل الممراهقة

 والننظام  القاننون 4 ممرححلة

  تتححكم القواننييیین مما هو ححق

 

   2-ممسستتوى  ب

 سسننوات ومما فوق)  10(ممن ججييییلل 

ييییأخخذ خخييییارييیین أو أكثثر (وكذلك الظرفييییة) ممن 
عور ببأن ججممييییع النناس النناس. هننالك شش ممطالب

أن ييییعطوا. واججببهم (ال ييییعنني ببالضضرورة  ييییججب
 ممسساوييییة ببالممعامملة). 

 )3ممسستتوى الششخخص الثثالث الممتتببادلل (

 (ببداييییة سسّن الممراهقة)

الممفاوضضة ممن خخاللل إسستتراتتييییججييیّیات تتدممج 
 ممششاركة ببييیین اححتتييییاججات الذات واآلخخرييیین:

التتججرببة ممن خخاللل عمملييییة اننعكاس 
 .ممتتعاطفة

ممسستتوى اججتتمماعّي ألخخذ وججهة الننظر   ّي  : الممببدئئ3ممسستتوى 
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   6و  5لممراححلل 

): الرششد(ممن ججييییلل الممراهقة ححتّتى سسّن 
 ممببدئئّي٬، فهم ببعد التتقلييییدي

 )4ببعييیین االعتتببار (

 )الرششد( سسّن الممراهقة الممتتأخخر ححتتى سسن 

بباسستتطاعة األفراد أخخذ وججهة ننظر عامّمة 
 لألخخالق.

 

في  ونتتراججعطفالل ييییاأل . داممون ييییعتترض على فكرة الممراححلل كتتسسلسسلل ثثاببت ألنّ 1980 . سسلممان1980،٬. داممون٬، 1976ممصصادر: ممأخخوذة ممن كوهلببرغ٬، 
 خخر.في األداء في وقت اخختتببار ممعييیین عن اآل وتتظهر ممسستتوييییات غييییر ممتتنناسسقة ٬،لممسستتوىا

 .ممراججعةإلى هذا الممسستتوى ك قد ييییححتتاج ذلل ؛إخخببارنناأكثثر مممما ييییممكننهم ييییعرفون قد  طفالل في ممرححلة مما قببلل الممدرسسةاأل أنّ خخييییرة إلى ببححاث األ* تتششييییر األ

 هلل.قببلل األالتتعامملل ممعه ممن  ا كييییف ييییتتمّ خخصصوصصً  ٬،سسلوك الطفللإلى ة الننظر مما ييییججب تتغييییييییره هو كييییفييییّ 

 م الذاتتيّ ر الححكييییتتطاببق ممع تتطوّ  ٬،ةوالثثالثث الثثاننييییة ةاللل السسنن. خخرةالممببكّ  ر في ممرححلة الطفولةا لممسستتوى التتطوّ وفقً  ا ممخختتلفةييییخخدم الننزاع أغراضضً 
٬، 7ححتتى  3الممتتثثالل لممطالب الوالدييیین. ببييیین األعممار ا في اججتتمماعييیی ولييییس ا اصصرار الممتتزاييیید عنند الطفلل هو أن ييییكون ممرغوببً عنند الطفلل. اإل

 خخذرة٬، القلييییلل ممن أالممببكّ  ٬، هننالك٬، في ججييییلل الطفولة16.2ات في ججدولل ا ألصصححاب الننظرييییّ عب. وفقً على تتننسسييییق اللّ  ةاءدارة الننزاع الببننّ سساعد إتت
ممتتعاطف هو الرد ال -الظهور ببوضضوح ببخخصصوص أخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار ييییببدأ في  ليّ ششيء أوّ  ة الننظر ببعييیین االعتتببار. ولكن٬،وججه

خخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار أكثثر مممما سسممححت األطفالل الصصغار أببممقدور  ييیین أنّ ات الححالييییّ خخرييیین. ييییعتتقد عدد ممن أصصححاب الننظرييییّ ممع اآل
ببعييیین االعتتببار"). ييییششاهد عادة األطفالل ييییقوممون ببتتعزييییة  وججهة الننظروأخخذ (اننظر القسسم الالححق " التتعاطف  ةكالسسييییكييییّ ات الببه ممرححلة الننظرييییّ 

ر الذات وغييییرهم ييییششججع تتطوّ  خخرييیین ححولهم. التتدرييییب على الممهارات في التتعرف على ممششاعراألصصدقاء الممزعوججييیین أو ييییعكسسون ممششاعر اآل
 ن االعتتببار.ا ألخخذ وججهة الننظر ببعييییتتممهييییدً  التتعاطف٬،

لوججهة أخخذ الننظر ببعييیین االعتتببار  لل لألسساس الببدائئيّ ر كممممثثّ " للتتطوّ االنندفاعييیّیة ة"٬، "والممرححلةنناننييییّ األ"إلى ) ييییششييییر 16.2سسلممان (اننظر ججدولل 
 ولكن ه٬، ممن الممممكن أن ييییدرك األطفالل الصصغار ببأن األطفالل اآلخخرييیین ييییعرضضون تتفضضييییالت ممخختتلفة٬،ا لوججهة الننظر هذ. وفقً االججتتمماعيّ 

 ر طفلل آخخر. كذلك ال ييییرى األطفالل قببلل ممرححلة الممدرسسةتتصصوّ ببييیین لححدث أو ششخخص و  رهم الذاتتيّ على التتممييییييییز ببييیین تتصصوّ  تتننقصصهم القدرة
 -سسبببـ"لى ححالة ممن االرتتبباك ححولل عالقات الي إا مما ييییؤدّ ف. هذا غالببً خخرييیین ببييیین التتفكييییر والتتصصرّ في أششخخاص آ "ننتتييییججة -سسبببـ"عالقة ال

هم عمملوا أننّ ا مما ييییششعر األطفالل غالببً  ئًئا هو تتأثثييییر السسلوك السسيء أو السسببب. ممن دون تتوججييییه٬،سسييییّ  اكان العقاب ييییتتببع سسلوكً ذا ننتتييییججة"٬، ممثثلل مما إ
 أنّ ات الححدييییثثة ييییششعرون (الححظ أن ببعض أصصححاب الننظرييییّ  وا ببفعله ببالضضببطأخخطأولكن ييییفششلون في فهم مما  ٬،هم عوقببواا ألننّ ا خخاطئئً ششييییئئً 

 .على أخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار)٬، مممما ذكر أكثثر ٬،ناألطفالل الصصغار قادرو 

) ةقببلل التتقلييییدييییّ  ةخخالقييییّ كالييیّیة األولل عنند كوهلببرغ (االتتّ ة تتتتطاببق ممع الممسستتوى األألخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار االججتتمماعييییّ  ةنناننييییّ ممرححلة األ
ررات على عوامملل خخارججييیّیة كالححججم والججننس). تتسستتنند الممببب (-0أ عنند داممون (العدلل هو أن ييییححظى الممرء ببمما ييییرغب) وممسستتوى -0وممسستتوى 
 ٬،الننزاع خخر. ححللّ ة تتصصرف الششخخص اآلححالة الننزاع كححدث الذي ال ييییسستتطييییع الششخخص عمملل مما ييییرييیید ببسسببب كييییفييییّ  0طفالل ببممرححله ييییرى األ
 .خخر")لعببة اخخرى أو افعلل ششييییئًئا آلعب بب" أذهب واييییححوي الششججار ("اضضرببها") أو الهرب ( ٬،ببالتتالي
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في ححييییاة الفرد  ة ممخختتلفةرييییّ لل فتترات تتطوّ ييییششكّ  ة٬،ة ببييییاججييییه الججدييییدلننظرييییّ  رييیّیةالتتطوّ  ة) صصاححب الننظرييییّ 1994كييییججان ( 16.3،٬كمما ننرى في ججدولل 
ولى ممن ة طوالل فتترة الححييییاة. تتششمملل الرتتببة األداخخلييییّ  ة وششخخصصييیّیةالششخخصصييییّ  ا٬،رً ممؤثثّ  ا٬،ذهننييیی  ارً ه كييییججان تتطوّ ممن ححييییث ممراتتب الوعي. ييییححوي تتوججّ 

 هم ييییعتتقدون ببأنّ  ا للعالم. في هذا العالم٬،ججتتمماعييیی ا اببنناء أنناننييیی  ة الذييیین تتسسممح لهم قدراتتهم الذهننييییةأو الثثاممنن سسّن السساببعة٬، األطفالل تتححت الوعي
 ال رة٬،وقدراتتهم. في أججييییالل ممببكّ  تتفضضييییالتتهم٬،و ا لرغبباتتهم٬، وفقً  وييییسستتممتتعون ببعالقة لححظة ببعد لححظة ٬،للالننظر والعقو ن ييییششاركون وججهات اآلخخرييیی

ممقدرات  ألنّ  ٬،ببصصورة كببييییرة ببالننفس سسلييییممةثثقة التتببقى  ر الييییوم إخخفاقات األممس٬،ة ممن الوقت. ال ييییتتذكّ ممدّ  ششبباع أليّ الل تتأججييییلل اإلييییسستتطييییع األطف
 سستتممرار ممن لححظة الى أخخرى.الششخخص ييییعاد تتششكييییلها ببا

 

 ححسسب كييییججان ممراتتب الوعي الذهننييیّیة 16.3الججدولل 

 ةالذهننييییّ  ةالججممهور الممنناسسب                        العمملييییّ             رتتببة الوعي                                      

 :                      رةالممببكّ  ججييییلل الطفولة                     ولى               الرتتببة األ              

 ننوات                          خخييییاللسس 6ححتتى  2ممن  اتتقرييییببً                              ةاالججتتمماعييییّ  ةنناننييییّ األ          

 

 :طةالممتتوسسّ  ججييییلل الطفولة                                   الرتتببة الثثاننييییة             

 )                     ححقائئق6-4صصفوف ( )٬،اممتتداد( 3-1                           صصنناف الممسستتدييییممةاأل            

 ).( وضضع قدرة نناششئئة                                                            

     

 طالب الممرححلة الممدرسسييیّیة -الممراهقون                                 الرتتببة الثثالثثة            

 ننتتاج    سستتا    ب الثثاننوييیّیة (وضضع         طال (اممتتداد)٬، الممتتوسسطة                     هييییكلل عببر القاطع                 

 ).قدرة نناششئئة                                                            

 

 أي وضضع تتعلييییم عالي -ببالغون                                  الرتتببة الراببعة          

 تتششكييییلل                    ممتتداد للعدييیید)              (ا                                        أننظممة ممركببة         

 

 )ةممتتداد لألغلببييییّ (ا أي وضضع تتعلييییم عاللٍ                                   الرتتببة الخخاممسسة        

 ننعكاس خخلل الممييییدان         ادا ببراممج دراسسات علييییا وممممارسسة       عببر ننظام الهييییاكلل                               

 .على صصييییاغة        للعدييیید)                      ممتتداد ا( ننفسسه                                                         
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 .)1994ممن كييییججان ( ممصصدر: ممأخخوذة

 

 والننششاط العصصببيّ  القدرات التتطورييیّیة
 ششور٬، ؛1998ججييییننسسييیین٬، ( مححدوث التتعلييییر دمماغ الطفلل و تتطوُّ  ييیّیةا في تتححدييیید كييییفا كببييییرً ممً قت تتقدّ عصصاب ححقّ األ في علم األححداث الححدييییثثة

فاعلون ممع ببييییئئتتهم: التتححفييییز ممن ححييیین ييییتت للببييییئئة في التتعلييییم. ييییصصببح األطفالل أكثثر ذكاءً  سساسسيّ ححولل الدور األ ششكّ  ). لم ييییعد هننالك أيّ 1997
أن تتقطع خخاللل ييییممكن  ةننمماط السسلببييییّ ة والممزاج. األم ييییببنني الششخخصصييییّ والتتعلّ  . التتفاعلل ببييیین الننششاط العصصببيّ ةهاممّ  ةز فعالييییات دمماغييییّ ن ييییعزّ اآلخخرييیی

" عن طرييییق ةعنند الطفلل ممن الممممكن أن تتصصببح "تتلقائئييییّ  والذهننيّ  االججتتمماعيّ  ٬،ز الكييییان العاطفيّ ننمماط التتي تتعزّ رة٬، واألممرححلة الطفولة الممببكّ 
 :أنّ ظهر رة. األببححاث في علم األعصصاب تتُ الممتتكرّ  م والممممارسسةالتتعلّ 

تتكون  ةججزء كببييییر ممن ببننييییة الدمماغ الداخخلييییّ  سساببقا. في الواقع٬،اعتتُقد ة للدمماغ مممما ييییّ أهممّ  ولى ممن ححييییاة الطفلل هي أكثثراأل 48ـ ششهر ال* األ
 .والسسلوكيّ  ممن ممرججعهم الذهننيّ  ةججواننب ممهممّ  دوا٬، ممن خخاللل التتكرار٬،طفالل قد ححدّ ى هذا السسن٬، ييییكون األ. ححتتّ في ممكاننها ححتتى ججييییلل الراببعة

 .م والقدرة على تتننظييییم العاطفةالتتعلّ  ة على قدرةهاممّ  ببصصورةر تتؤثثّ  رة في الببييییت والممدرسسةالممببكّ  * التتججرببة

 ولى.ا خخاللل السسننوات األرببع األخخصصوصصً  ببصصورة كببييییرة ممن التتججرببة الججييیّیدة والتتعلييییم٬، ييییسستتفييیید الدمماغ الببششريّ  * عببر كلل الججمماعات العرقييیّیة٬،

فالل على تتطوييییر القدرة على التتعاطف٬، أخخذ وججهة م الرعاييییة والتتححفييییز ييییسساعدان األط. تتقدييییةطفالل في السسييییاق عن عالقات هاممّ م األ* ييییتتعلّ 
 أممثثلل. وأداء ذهننيّ  الممششاكلل٬، ححللّ  ة٬،السسلوكييییّ  ٬، السسييییطرةالتتننظييییم العاطفيّ  الننظر ببعييیین االعتتببار٬،

 .ةالممببكرّ  الطفولةمما في ممرححلة ال سسييییّ  دة٬،ممححدّ  ةرييییّ في ننقاط تتطوّ ببها وا طفالل أن ييییممرّ ة ييییججب على األرئئييییسسييییّ  ة* هننالك ممعالم عاطفييییّ 

سستتببقاء مموججودون في خخطر ا ٬،ة ببصصورة ممالئئممةسساسسييییّ هذه الننقاط األببون الذييیین ال ييییممرّ  ٬،والدئئك األولببخخصصوص هذه الننقطة األخخييییرة٬، أ     
أن ييییكون التتعلييییم في ممرححلة لى العننف. ييییججب ة٬، وححتتى الممييییلل إسسلوكييییّ الممششاكلل ال ببالغ٬،الغييییر  عاطفيّ الداء األ ة٬،نندفاعييییّ كاال ةممييییزات سسلببييییّ 

الممصصالح والتتفاوت ببممسستتوييییات  ٬،ة٬، الببييییئئةالششخخصصييییّ  ة في الممزاج٬،ممن الفروق الفردييییّ  ا٬، ييییأخخذ ببالححسسببان ممججمموعة كببييییرةممرننً  رةالممببكّ  الطفولة
 ر.التتطوّ 

 ةاالججتتمماعييییّ -ةر على الكفاءه العاطفييییّ تتؤثثّ  ةفوارق فردييییّ 
وتتركييییز ممهارات  ٬،لل الممزاج على مما هو علييییهتتقببّ  للعالم. ممن الممهمّ  ةالعاطفييییّ  طفلل ييییولد ممع ممزاج ممعييیین٬، أو طرييییقة ممممييییزة في االسستتججاببة كللّ 
 .طفلل على اسستتخخدام ممييییزاتته الفطرييیّیة ببأححسسن صصورة الننزاع ننححو ممسساعدة كللّ  في ححللّ  ننممييییة الممششاركةالتت

ب طلّ مما قد ييییتت اكثثييییرً  ٬،ةأو عاطفييییّ  ةييییّ طفلل ذو ممششكلة سسلوك ججدّ  ييییه األطفالل العسسييییرييیین. ولكن٬،ا لمما ننسسممّ الننزاع عادة ممسساعدً  ييییكون ححللّ ممزاج: 
ضضعييییف) أممر تتصصننييییف الولد (على سسببييییلل الممثثالل كممثثييییر للممششاكلل أو خخصصم  ححالل٬، ر الصصعوببات. على كللّ ممن أججلل تتدببّ  افً ممكثثّ  اعالججييیی  اهً تتوججّ 

ب الممششاكلل. التتي تتسسببّ  ةألن التتصصننييییف قد ييییلصصق وقد ييییصصعب تتغييییييییره ححتتى لو تتعلم الولد التتعامملل ممع الطواببع الممزاججييییّ  ؛ةببه ببششدّ ييییججب تتججننّ 
في  ةسسلببييییّ ال الطبباع. الولد ذو ة ببالممرححلة العممرييیّیةقالممتتعلّ  ة الطاببع الممزاججيّ ييییّ خخذه ببالححسسببان هو االخختتالف الكببييییر في أهممّ ييییججب أعامملل آخخر 
 ممرتتفع في سسنّ  كممسستتوى طاقة( ة في ممرححلة الححقةييییججاببييییّ لل لصصاححب ممييییزة إ) قد ييییتتححوّ على سسببييییلل الممثثالل٬، الححركة الزائئدة( ةننممعييییّ  ممرححلة ننمموّ 
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 الننمموّ على لل العمملل ببممسساعدة الطفلل بب الححكم علييییه٬،دون تتصصننييییفه أو  علييییه٬، لل ممزاج الطفلل على مما هوة هي تتقببّ طة الججوهرييییّ ). الننقالرششد
 .ييییججاببيّ ر في اتتججاه إوالتتطوّ 

ة سساسسييییّ حح ٬، ممواعييیید األكلل والننوم٬،أو سسلببيّ  ييییججاببيّ ٬، الخخججلل٬، ممزاج إالممثثاببرةة في أطبباع كممسستتوى الححركة٬، الخخوف٬، تتششاهد االخختتالفات الممزاججييییّ 
وممسستتوى الغضضب  ٬،ج الممفرطالتتهييییّ  س٬، التتأقلم لألوضضاع الججدييییدة٬، الصصعوببة ببالتتركييییز٬،أو اللمم ممن الضضوء السساطع٬، األصصوات العالييییة٬،

 ة.واالنندفاعييییّ 

م ن ييییتتعلّ أ ٬، هننالك ححاججةييییححدث دون تتفكييییر. لذلك ييییخخلق عممالً  ا٬،ححاد  اد ششعورً على ممعظم سسلوكننا. قد ييییثثييییر وضضع ممهدِّ  ر العاطفةتتؤثثّ  العاطفة:
 ة. إننججاز كفاءةردود تتلقائئييییّ الححتتى تتصصببح  رة٬،ممتتكرّ  ة الفعلل) ببصصورةر قببلل ردّ ف وفكّ تتوقّ  ممثثال٬،( ةعاطفييییّ  -ةدارييییّ إإسستتراتتييییججييیّیات طالب ال
فتتاح ممن أججلل تتطوييییر ن. المملدى اآلخخرييیی والمموقف العاطفيّ  ممن مموقفهم العاطفيّ  طفالل تتطوييییر وعي لكللّ ب ممن األتتطلّ ييیی ة٬،عاطفييییّ  ةججتتمماعييییّ ا

فييیید واالهتتممام ببالتتعاببييییر صصغاء الممممششاعر الذات٬، وكذلك اإل نضضححة عببالتتعببييییر ببصصورة وا قةكتتسساب ممهارات االتتصصالل الممتتعلّ هذا الوعي هو ا
في الثثقافات  العاطفة . على الرغم ممن أنّ اءةز عن طرييییق تتججارب صصراع ببننّ خخر. ممهارات كهذه تتعزّ ة عنند اآلكالممييییّ الغييییر العاطفييیّیة الكالممييیّیة و 

 ر ممعلوممات كثثييییرة ببصصورةالممششاعر تتوفّ  ون بباألعصصاب أنّ ييییؤممن علمماء ممخختتصصّ  ة ببمما ييییتتعلق ببالممعرفة٬،ر غييییر ممننطقييییّ ا مما تتعتتببغالببً  ةييییّ الغربب
قة ببالذاكرة . الممتتعلّ  ةطرقها الخخاصصّ  ٬، ممسستتعمملةممعننىوتتهيء ه الممششاعر االهتتممام ر ببها الممننطق الممعلوممات. كمما تتوججّ تتي ييییوفّ للّ  ةممششاببه

 الهتتافات٬، ببالتتصصفييییق٬، ممثثالً  ححكاييییة القصصص٬، هننالك طرق أخخرى إلدخخالل العاطفة في التتعلييییم٬،و الدرامما٬،  مموسسييییقى٬، األلعاب٬،لإلى ا بباإلضضافة
األطفالل ييییششاطرون وتترك  م٬،للتتعلّ  ببالننسسببة للببالغييیین عرض ححبّ  ششاره لببداييییة أو ننهاييییة ممششروع. ممن الممهمّ ممن أججلل اإل غاننياألأو  التترننييییم٬،

وأن ييییخخببروا بباألممور التتي  ٬،للطالب أن ييییعرضضوا وييیینناقششوا عمملهم ممع ببعضضهم الببعض ممن الممهمّ  ٬،تتثثييییرهم. كذلكات التتي فكار والفعالييییّ األ
تتعلييییممها  ة أكببر للممعلوممات التتي تتمّ سستتدعاء ودقّ ة٬، هننالك اتتعلييییممييییّ  كون هننالك ححضضور للممششاعر ببعد تتججرببةتتعججببهم والتتي ال تتعججببهم. عنندمما ييیی

 ).1995 ٬،خخرون(مماكفاف وآ

ال الممسساعدة والتتعاون. ييییببدأ التتعاطف أوّ  م٬، الممششاركة٬،فهّ تتالببييییوححي التتعاطف  ببييییننمما ييییششعلل الغضضب العننف٬، ذ وججهة الننظر:التتعاطف وأخخ
. فطريّ  التتعاطف في هذه الممرححلة هو ردّ  أنّ  آخخر ييییببكي. ييییعتتقد الكثثييییرون أذ قد ييییببكي طفلل عممره أسسببوعان عنند سسمماعه طفالً  ببالطفولة٬،

ممن الححييییاة في هذا الججييییلل. ييییببدأ األوالد ببفهم  الذي ييییححدث خخاللل السسننة الثثاننييییة ٬،التتعزييییة تتعاطف هو سسلوكتتطوييییر الالممرححلة الثثاننييییة ممن 
 في سسّن السسننتتييیین غييییر طفالً  . ببمما أنّ االننخخراط في ججهود ممن أججلل التتعزييییة لىقد ييییؤدي هذا الفهم ببهم إ ٬،-هو الممفججوعو -خخر الششخخص اآل

ذا ششاهدها إأو غطاءه  لعببتته مّ األكإعطاء ا٬، طفلل تتعكس عادة مما ييییججده هو ننفسسه ممعزييییً ممححاوالت ال نّ ممؤهلل إلدراك وججهة ننظر اآلخخر٬، فإ
صصدييییق ممقارننة ببششخخص ا أكثثر ممع د تتعاطفً لييییظهر الو  خخممس سسننوات٬، في هذا الججييییلل٬، -ثثثال ا في سسنّ ححزييییننة. تتححدث الممرححلة الثثالثثة تتقرييییببً 

لييییس فقط ممع النناس في  ٬،تتعاطفالممن طفالل لممهارات اللغوييییة األن زييییادة اتتممكّ  في هذا السسنّ ). كذلك 1994 وببراننسستتتتر٬، ٬،آخخر (فازممز
 ا.صصغر سسنن ة األوالد األخخذ ببالححسسببان االخختتالف ببييیین ممسستتوى ممعرفتتهم وممعرفببلل األ ٬،الصصور أو األفالموفي القصصص٬، 

هم ببأننّ  ر للششكّ الججييییلل الممببكّ  طفالل فيعن كفاءات األ ةالححالييییّ  مممما افتترض ببييییاججييییه. في الواقع٬، تتقودننا الممعرفة هذا ييییششييییر إلى تتفكييییر ببالذات أقللّ 
 ا.سساببقً اعتتُقد ججييییلل أوسسع مممما اننححييییازات لها  ةرييییّ القدرات التتطوّ  ر لهم. ييییببدو أنّ دّ خخذ ببعييیین االعتتببار وججهة الننظر مممما قُ األأكثثر قدرة على 

ججتتمماعييیّیة ييیّیات اوكذلك سسلوك ٬،رللتتعاطف وأخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببا عاطفيّ  -ججتتمماعيّ م اان ممن أججلل تتطوييییر تتعلّ طرييییقان ممهممّ  هننالك
دها الطفلل. ييییرججع االسستتقراء أن ييییقلّ ف الببالغييیین ببطرق ييییرغببون سستتقراء. تترججع الننمماذج لتتصصرّ أخخرى تتششمملل ننمماذج واضضححة ممن قببلل ببالغييیین وا

 خخرييیین.٬، واالهتتممام بباآلالرغببة ببالننمموّ  تتنناششد كببرييییاء الطفلل٬،عطاء تتفسسييییرات ن ببإالممعلممييییلألهلل و 

290

279



 دوافع وششخخصصييیّیة
رة ممن قببلل ممتتأثثّ أنّنها أو الفششلل ببفعلل هذا)  ه للممهامّ م ببالتتوججّ كالتتححكّ لسسلوك ( للتتكييیّیف أو عدم التتكييیّیفة رئئييییسسييییّ  اأننمماطً ) 1996ك (وصصف دوييیی

ذكاءهم أممر ثثاببت ممن  طفالل ببأنّ صصوص قدرتتهم. على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییؤممن ببعض األببخخ ةرات ذاتتييییّ والد أو تتصصوّ ة عن األات ضضممننييییّ ننظرييییّ 
أدائئهم ممن  ثثببات كفاءةججاه إتتّ ييییسسلكون ا ٬،ة الكونئئك الذييیین ييییؤممننون ببننظرييییّ ممممكن زييییادتته عن طرييییق الججهد. أولممن ال أنّ  خخرون ييییؤممننونالكون٬، آ

 تتسستتطييییع ممن كثثر ببالسسعي وراء أهداف تتعلييییمة أممهتتممّ  زدييییاد٬،ة االالمملتتزممة ببننظرييییّ  أججلل الححصصولل على مموافقة لذكائئهم. الممججمموعة الثثاننييییة٬،
ون ببتتججرببة رججح عنندمما ييییممرّ على األييییسستتممّرون م ببها كالججهد٬، ييییممكن التتححكّ  زون على عواممللييییركّ  األطفالل٬، الذييیینئئك ها زييییادة قدرتتها. أولخخالل

فهي  تتتتواججد فقط في الممججالل الفكرّي٬، كمما ذكرننا سساببقا٬،ال  عةممششججّ  ). ننظرييییات ضضممننييیّیة11الفصصلل اننظر لممزييیید ممن الننقاش٬، تتراججع أو فششلل (
: وججود أهداف والقدرات ممن األهداف االججتتمماعييیّیة واألكادييییممييیّیة ييییعتتممد على كللّ  الممدرسسيّ  التتكييییُّف. ةا في التتفاعالت االججتتمماعييییّ ودة أييییضضً مموجج

 .ة في تتعزييییز االهتتممام واإلننججاز في الممدرسسةهي عوامملل ممهممّ  اججتتمماعييیّیة وعالقة زممالء نناججححة٬،

تته٬، تتفسسييییر الححدث (ننسسببة)٬، ممعرفة ييییّ دف: أهممّ خختتييییار الهعلى اخخرى تتؤثثر ة ببخخصصوص القدرة٬، عدة عوامملل أات الضضممننييییّ لى الننظرييییّ إ ضضافةبباإل
ممن  ة السسييییطرة والهييییممننة٬، ولدييییهم ثثقة أكببرييییّ دون ببأهممّ ون ممقييییّ طفالل العدواننييییّ ٬، األ. ممثثالً رات الببييییئئييیّیةالممتتغييییّ  لهدف٬،لسستتراتتييییججييییات ممن أججلل وصصولل إ

ى ححتتّ  رون أعممالل زممالئئهم٬،ججتتمماعييییه ييییفسسّ أححداث ييییدور ببها العننف. في ححاالت اهم ييییسستتطييییعون السسييییطرة على لدرججة أننّ  ٬،غييییرهم ممن االطفالل
ييیُیلهم ضضرورة االننتتقام. عادة٬، ييییننقص أولئئك و  ا٬،سستتفزازييیی ة٬، ببالتتالي٬، ييییصصببح سسلوك اآلخخرييیین اعدائئييییّ  ولو كاننت ببالصصدفة أو غاممضضة٬، ببأنّنها

هم ببححاججة و أننّ ييییقوم ببه زممييییلهم أ ا ببمماهتتمماممً ممن الممهم أن ييییببدوا ا التتعامملل ببششكلل نناججح ممع زممالئئهم. هم ال ييییعرفون أنّ إسستتراتتييییججييییات األطفالل 
ييییلتتصصقون  ٬،خخرييیینآوا ببتتججرببة رفض ممن قببلل ممرّ الذييیین أو  ٬،طفالل الذييیین ييییخخششوناألفإن للتتعاون ممع اآلخخرييیین في وقت فعالييیّیات اللعب. كذلك٬، 

هتتممام ار ا٬، كممعرفة إظهالممججمموعة طفالل ييییكوننون ممششلولييیین ببسسببب عدم وججود ممهارات دخخولل ة االممتتنناع عن الرفض. أولئئك األييییّ ببأهممّ 
 .ة الممججمموعة الججارييییةبباالننضضممام لعمملييییّ  ةقتتراح طرق تتعاوننييییّ ات اآلخخرييیین واببفعالييییّ 

 .فيّ تتكييییّ الأو غييییر  فيّ ز السسلوك التتكييییّ ذا كاننت تتعزّ ٬، وإ الدراسسيّ  القائئم في الببييییت والصصفّ  لججوّ تتششييییر الممتتغييییرات الببييییئئييیّیة في األصصلل إلى ا

تتهم. هم اطفالل ببخخصصوص ممييییزات ششخخصصييییّ ر األات ييییطوّ ننوع ممن الننظرييییّ  تتححدييیید أيّ في  اممهمم  اخخرون دورً علممون وببالغون آالمم ييییلعب األهلل٬،
 التتي ييییعرضضها الببالغون لسسلوكهم الخخاّص  رات الواضضححةوالتتغييییّ  ةالضضممننييییّ  ةولى هي الننظرييییّ ٬، في طرييییقتتييیین. األبباألسساس ٬،ييییفعلون هذا

سسلوك خخرى هي تتفسسييییر اتتهم. الطرييییقة األوششخخصصييییّ  لوكهم الخخاّص ن وييییسستتوعببون هذه التتفسسييییرات ممن أججلل سساألطفالل الببالغييییييییقلد  اتتهم٬،وششخخصصييییّ 
و الطببع الججييییننات٬، القدرة٬، أ :دة ممثثللخخصصائئص ممححدّ افتتراض الطفلل ببواسسطة  ر سسلوكالذي ييییفسسّ  فالوالد/ة الطفلل وممييییزات ششخخصصييییتته. وهكذا٬،

التتي  ةننوع الننظرييییّ  هة. كمما ذكرننا ممن قببلل٬،ت ممششاببسستتخخدام تتفسسييییراز الطفلل على االتتي تتححفّ ٬، و أو ممزاج كالممعرفة٬، الججهد٬، ننةزات لييییّ ممن ممييییّ  ببدالً 
 .رهم العاطفيّ وتتطوّ  كادييییمميّ ر ببششكلل كببييییر على تتعلييییممهم األؤثثّ اتتهم وسسلوكهم ييییطفالل ححولل ششخخصصييییّ رها األييییطوّ 

ا ججتتمماعييیی ممننعزلون اأولئئك ال وبباألخخّص  ييییرها لممسساعدة األطفالل٬،التتي ييییممكن تتغييییأو ذات السسييییاق  ةرات الببييییئئييییّ خخذ ببالححسسببان الممتتغييییّ على الببالغييیین األ
ننسسون, .(ججوننسسون وججو ةم التتعاوننييییّ ات التتعلّ طفالل وتتعزييییز فعالييییّ ذلك تتتتطلب تتقلييییلل الممننافسسة ببييیین األلتتححقييییق  الةفعّ ال العننييییفون. الطرييییقةأو 

ي ييییقوّ و  ز ممن تتححقييییق األهداف الممششتتركة٬،ة في ممججمموعات صصغييییرة ييییعزّ طفالل ييییعمملون ببصصورة تتعاوننييییّ ٬، ججعلل األالدراسسيّ  ). في الصصفّ 1991
ها لتتححقييییق سستتعممالات التتي ييییممكن اسستتراتتييییججييییّ ب على عدد ممن اإللى التتدرّ لل الممججمموعة والدعم. ييییححتتاج األطفالل إم ممن خخاللل تتقببّ الدافع للتتعلّ 

 .ممارسسةللمم ن تتعلييییممات وججلسسات عدييییدةتتتتضضممّ وهي  ببخخطوة٬، خخطوة ة تتتتمّ ات هي عمملييییّ سستتراتتييییججييییّ أهدافهم. تتعلييییم هذه اإل
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. ممثثالل ذكر في السساببق هو التتوقف والتتفكييییر قببلل الطفلل ممن كببح االنندفاعات الفطرييیّیة نتتممكّ  ةي ممهارة ممهممّ ضضببط الننفس ه الننفس:ضضببط 
 ):1980 ٬،ن ممننها (مماكويأننواع ممن الكببح ييییججب التتممكّ  ةهننالك أرببع ا٬،). أسساسسً 11العمملل.(اننظر اييییضضا الفصصلل 

 ارييییة.ة ججييییقاف عمملييییّ إطفالل صصعوببة في سسننوات٬، ييییججد األ 7أو  6 قببلل سسنّ  الححركة:

 ة ممششاعرهم.طفالل ببححدّ م عنند األتتححكّ  ٬،اتتقرييییببً  ٬،ال ييییوججد الراببعة٬، قببلل سسنّ  عواطف:

 د.لل الالزم ممن أججلل أداء ججييییّ ببممممارسسة التتأممّ  ٬،عادةً  ٬،طفاللا٬، ييییفششلل األتتقرييییببً  السسادسسة٬، قببلل سسنّ  لل:التتأممّ 

 أفضضلل.خختتييییار ة ممن أججلل االننتتظار الرفض ممتتعة فورييییّ  سسننة 12ييییسستتصصعب األطفالل دون ججييییلل  الممتتعة:

هي  الممششاكلل٬، وححللّ  ننضضبباط الذاتتيّ ٬، بباإلضضافة إلى االببعييیین االعتتببار وججهة الننظر خخذأتتعاطف و ال التتفرييییق ببييیین السسببب والننتتييییججة٬، تتلخخييییص:
أكببر  لطفلل الصصغييییرعنند ا وججود قدرةوالبباححثثون  ات الححدييییثثةة. ييییججد أصصححاب الننظرييییّ ييییججاببييییّ دارة صصراع ببصصورة إة ممن أججلل إببييیین العنناصصر الممهممّ 

فقط عن طرييییق طفالل الممهارات م األال ييییتتعلّ  ٬،ممع ذلك ن.عنند أسسالفهم الكالسسييییكييیّیييیی هاححييییننمممما وججد  ٬،هذه الممهارات مممن أججلل تتعلّ  ببكثثييییر
وغييییر ذى الممقصصود أو ببييیین األ ٬،ننتتييییججة" قببلل أن ييییممييیّیزوا ببييیین الصصواب والخخطأ -ـ"سسبببتتعلييییممات في تتسسلسسلل الييییححتتاججون إلى : هم الممالححظة

أن ييییكون ببممقدورهم أن ييییصصببححوا  التتعاطف وأخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار قببلل واممييییججب أن ييییتتعلّ  ٬،ةييییّ هممّ ن األممننفسسه الممقصصود. وببالقدر 
٬، ييییححتتاج الممرء لى أخخالقيّ إ . لتتححوييییلل طفلل غييییر أخخالقيّ . ييییججب ننقلل هذه الدروس ببصصورة رقييییقة ولطييییفةخخرييیینواعييیین لتتأثثييییر أعممالهم على اآل

ييییححدث في ججييییلل  ٬،قنناعا لهذه الممهارات٬، واألكثثر إممدطوييییلل األ ٬،اكثثر تتأثثييییرً ححييییاة. االكتتسساب األذننب على ممدى الأن ال ييییششمملل تتححممييییلل الإلى 
 .)اسسننوات تتقرييییببً  4ممننذ الوالدة وححتتى ججييییلل  م (وهذا٬،ا للتتعلّ ججد  الً الوقت الذي ييییكون ببه الدمماغ ممتتقببّ  رة٬،الطفولة الممببكّ 

 ع".ج.ت.م." ط 1التتعّلم االججتتمماعّي العاطفيّ /الطفولة الممببّكرةاببرنناممج 
ممن خخاللل  ٬،االججتتمماعيّ  ٬،العاطفيّ  ييییكون التتركييییز على تتححقييییق الننمموّ  رة٬،الممببكّ  الطفولةممرححلة في  العاطفيّ  م االججتتمماعيّ في ممننهاج التتعلييییم للتتعلّ 

 م ممششتترك.وأطفالل في ممششروع تتعلّ  طاقم ممرححلة مما قببلل الممدرسسة٬،و ننهج ممتتكامملل بباششتتراك األهلل٬، 

ننححّث األهلل في الببييییت وفي الصصف. ننححن ننفسسه ن في فعلل الششيء ة واسسعة وييییسساعدون األهلل والممعلممييییم طاقم الببرنناممج ببأدوار ننمموذججييییّ ييییقو 
التتي هي ٬، و ات اننضضبباط تتعاوننييیّیةتتخخطييییط تتقننييییّ في . كذلك ننسساعدهم طفالل قببلل التتننفييییذ الفعليّ ننييیین وممنناقششتتها ممع األوضضع قواعلى ن والممعلممييیی

ممييیین٬، ببييیین الممعلّ  ة وثثقة ممتتببادلةودّ ممعلى  ممببننيّ  تتكرار عقاب. االننضضبباط التتعاوننيّ ممن صصراخ غاضضب أو  ييیّیةعلاأكثثر ف على الممدى الببعييیید٬،
على  ببةالننتتائئج الممتترتتّ  عن فضضالً  ممششاعرها وممششاعر اآلخخرييیین. وكذلك وججهة الننظر٬، فهم د. التتركييییز هو على ممسساعدة الطفلة٬،والاألهلل واأل
 .ممن ججعلل الطفلة تتطييییع ببببسساطة ببدالً  أعممالها٬،

ممد على تتطاببق ببخخصصوص قواننييیین سستتييییعاب الطفلل لممعاييییييییر الصصواب والخخطأ. االسستتييییعاب ييییعتتاألهلل والممعلممييیین في تتعزييییز االهدف هو ممسساعدة 
ييییتتعلق االسستتييییعاب  ئئم وتتننسسييییق عنند عدم فعلل ذلك. واألهّم ممن ذلك٬،واننضضبباط ممال ٬،بباع القواننييیینالتتّ  ممدح ممالئئم وممتتنناسسق مموضضوعة ببوضضوح٬،

أو ييیین هلل غييییر ممححببّ ممقارننة ممع أ ٬،ببكثثييییر ممن قببلل أهلل ممححبّبييیینييییججاببي أكببر ييییوججد لالننضضبباط تتأثثييییر إقببلل الطفلل: ن ممن ييیین وممححببوببييییببأهلل ممححببّ 
وهو  ء ممححتتمملل٬،سسيّ  ر القواننييیین قببلل سسلوكٍ سسييییتتذكّ  ٬،غلبي ممعاييییييییر أهله٬، فهو٬، على األتتببننّ ل ذا كان للطفلل دافع ممن خخاللل الححبّ إن. ببعييییدييیی

                                                           
1 Early Childhood Social-Emotional Learning (ECSEL) curriculum. 

292

281



م ييییتتعلّ الطفلل فإن  ٬،ءسسيّ  لسسلوكٍ  سستتعمملل العقاب كرادع أسساسسيّ القواننييیین. ولكن إذا ا عه خخييییببة أمملل أهله في ححالل خخالفييییقاوم هذا السسلوك لتتوقّ 
 ممسساك ببه.الهدف هو عدم اإل ببأنّ 

ممفرط) ممع أطفالل قببلل ممرححلة الممدرسسة. ييییصصببح الدمماغ ممع ببششكلل  ات قاسسييییةوعقوبب ٬،الصصراخ الججدالل٬،( ةعنندمما تتسستتخخدم طرق اننضضبباط عصصببييییّ 
في  ٬،هم ببححاججة ضضون لممثثلل هذه األسسالييییب القاسسييییةطفالل الذييیین ييییتتعرّ ة. األوعدواننييییّ  ة٬، اسستتثثارة ممفرطة٬،نندفاعييییّ تتراببطات تتججعلل الطفلل عرضضة لال

لآلخخرييیین ببصصورة صصححييییححة  لفهم سسلوك غييییر كالمميّ  ةالضضرورييییّ  الممهارات العاطفييیّیةأدب الكتتسساب  ةعالججييییّ  ٬، لممسساعدةححييییاناألأغلب 
 ).2003 (ججييییننسسييیین٬،

ف وأخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار٬، فهي عادة تتكون كالتتعاط ننة٬،ممعييییّ  ةعاطفييییّ  ة لردود اججتتمماعييیّیةلألطفالل قدرة فعلييییّ  ه ييییببدو أنّ رغم أننّ 
ثثر ممن قببلل تتججرببة مممما هو ممن ر أكممتتأثثّ  الفهم الششخخصصيّ  ممن قببلل ببالغ. ببمما أنّ  الةتتدرييییس الطفلل ببصصورة فعّ  ذا تتمّ ممهارات عششوائئييیّیة إال إ

ييییسستتعمملل ببرنناممج  ٬،ا لذلك. وفقً ييییلل السسادسسةأعلى ممن طفلل في جج تتطّوريّ وى سستتطاعة طفلل ببججييییلل الثثالثثة أن ييییكون ببممسستتالججييییلل٬، ببا
ة في طفالل الصصغار قببلل الممرححلة الممدرسسييییّ األم ة مما ييییعلّ سستتعراض أو تتعلييییم أطفالل كببار قببلل الممرححلة الممدرسسييییّ ا الا لولببييیی تتأثثييییرً  "ع.ج.ت.م.ط"

عمملييییة ( سسقالةا لقدرة الطفلل على الفهم. خخرى ممن التتعقييییدات وفقً أممسستتوييییات لييییه في إببلل ننعود  ا٬،أببدً  اً . ننححن ال ننننهي ببرنناممججسساسسيّ ببرنناممججه األ
سسييیین هلل والممدرّ ع األننعرضضها وننششججّ  ة) هي عمملييییّ ر في ممششاكلل ممن خخاللل سسلسسلة ممن األسسئئلةا للتتفكييییداعممً  ارششادييیی ا إييییخخلق الببالغ ببواسسطتتها خخط 

 الصصراع. ححللّ ي وف ٬،الممششاكلل في الواقع فرصصة ممتتاححة في ححللّ  سستتعممالها في كللّ اعلى 

تتطوييییر وتتوسسييییع ننطاق  الممششاكلل. ييییتتمّ  تتعاون وححللّ ال عرض لألطفالل قببلل الممرححلة الممدرسسييیّیة ممفردات تتتتعلق ببالممششاعر٬،نن ٬،"ع.ج.ت.م.ط"في 
م وسسعييیید. ييییتتعلّ  ٬،خخائئف ة: ححزييیین٬، غاضضب٬،ممع أرببع عواطف أسساسسييییّ  ةهذه العمملييییّ . تتببدأ ا ممخختتلفة وسسييییاقات عاطفييیّیةفردات لتتششمملل ظروفً ممهذه ال

ت ححولل ظروف تتححدث ببها وننقاششا ببأننفسسهم ممن خخاللل التتممثثييییلل الصصاممت٬، القصصص٬، ممسسرححييییة الدممى٬، دراك وتتسسممييییة هذه الممششاعراألطفالل إ
وغييییر  ةالرمموز الكالممييییّ  م األطفالل فهم كلّل ممنييییتتعلّ  ٬،طفالل. في الوقت ننفسسه ممن الببالغييیین واألدوار تتششمملل كّالً هذه الممششاعر٬، ولعببة األ

لتتششمملل ممششاعر ممرّكببة كخخييییببة األمملل٬،  عد تتطوييییر العواطف األرببع األسساسسييیّیةفييییمما بب . ييییتتمّ ر اآلخخرييیین في ظروف ممخختتلفةو ششع ييیّیةلكييییف ةكالممييییّ ال
 وتتممارييیین لكلممات كممهامّ  ا٬،لعاببً ا٬، أر الببرنناممج قصصصصً ألطفالهم. ييییوفّ  تتششججييییع األهلل على القراءة ببصصورة واسسعة . ييییتتمّ الححرج٬، الفرح٬، واإلثثارة

 هلل ممع أوالدهم.ها األات ببييییتتييیّیة ييییسستتممتتع ببلفعالييییّ 

سستتججواب الطفلل ٬، عن طرييییق اأوسسع ألطفالهم. ممثثالً  ةوذهننييییّ  ةلتتججرببة تتعلييییم عاطفييییّ  ةهلل ححولل تتححوييییلل وقت قراءة القصصّ ا ممع األث أييییضضً ننتتححدّ 
عممالل ة تتقييییييییم األوكييییفييییّ  ٬،خخاذهاتتّ ة اخخرى كان على الششخخصصييییّ ر الششخخصصييیّیة٬، وٕاججراءات أببمماذا قد تتفكّ  ات في الكتتاب٬،ححولل ممششاعر الششخخصصييییّ 

 وعواقببها.

 ٬،هي ببححججم كببييییرو  ببالصصفّ  وعات ممن ببطاقات للصصور (الممسستتخخدممةسستتعممالل ثثالث ممججممة على ششكلل اسستتقالة تتششمملل االششعببييییّ ات الفعالييییّ  ىححدإ
ا ببالننسسببة ممششاكلل. أممّ  وححللّ  قب٬،عوا ببأسسمماء ممششاعر٬،ى . تتششمملل الممججمموعات وتتسسممّ عمملة ببالببييییت فهي ببححججم أصصغر) لتتوضضييییح الححالةا الممسستتأممّ 

لل الدمماغ ببالتتراببط ممع ممواقع هذا ييییسساعد عمم ألنّ  هتتمماممات األطفالل وتتججارببهم٬،ا الم ببطاقات الصصور وفقً تتصصممّ  تتعلييییم٬، خخرى وممهامّ ات ألييییّ لفعا
 .في الذاكرة ةالممعلوممات الممهممّ  على ححفاظالوبب عصصببييیّیة قائئممة٬،

 الببنناء٬،وكتتلل  "ييییججولّ الـ"ا ممن ممواد كببنناء هييییاكلل ممعً  ة كصصننع رسسوممات ججمماعييیّیة٬،ححركييییّ  ممن خخاللل ممهامّ  م األطفالل ححولل ممهارات تتعاوننييیّیةييییتتعلّ 
  .واححد كببييییر)إلى لححمملل صصنندوق صصغييییر  سستتعممالل عصصيّ اأو بب ٬،على لوح اصصغييییرً  اتتوازن (ييییححمملل ولدان ججسسممً القه ببممششاكلل الممتتعلّ  ات ححللّ وفعالييییّ 
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الدممى٬، تتممثثييییلل  فنّ  ة٬، التتممثثييییلل الصصاممت٬،لييییّ صصاتتّ ججوالت ا ات كالتتالييییة:طفالل في فعالييییّ عات صصغييییرة ممن األن ببقييییادة ممججممو سسييییننححن ننششمملل الممدرّ 
ار. عمملل دو كاإلصصغاء٬، الممششاركة٬، وأخخذ األ تتعاوننيّ  ججتتمماعيّ لببنناء ممهارات أوالد الممججمموعة ولدعم سسلوك ا وممسسرح هزليّ  أدوار هييییكلييیّیة٬،

م وممممارسسة تتعلّ ييیین في أو خخججل نييییعدواننييییّ  اممن الممممكن أن تتسساعد أوالدً  ممهارة رتتطوّ ييییو  ا٬،د ننمموذججً ييییزوّ  الممعلم لتتسسهييییلل عمملل الفرقة هو أن
 .اءةالببننّ  عببةوللّ  ات لدخخولل الممججمموعةسستتراتتييییججييییّ اإل

. المموقف مححسسِ امما ييییممكننننا فعله٬، و ِاسسأللوأخخببر كييییف تتششعر٬،  ِ◌ننفتتحر٬، اوفكّ  فتتوقّ : 2أ).أ.أ.(ت في ننمموذججننا الممششاكلل" ممعروضضة ححللّ "
ا. أممثثلة على ذلك٬، سسلوك عدواننّي كسسلوك وسسلببييیی  اييییججاببييیی ا إممظهرة سسلوكً  الهدف٬، ننججازتتصصدر سسننييییارييییوهات الدممى ممن أججلل إظهار طرق إل

ننججاز ئئف ببفششلل الطفلل ححتتى ببممججرد ممححاولة إ. قد ييییننتتهي سسلوك خخججولل أو خخااالفششلل ببتتححقييییق أهدافهممإلى همما ي ببكلييییقد ييییؤدّ  ٬،ن ييییتتششاججرانولدييیی
آن األوان للتتفكييییر ببطرييییقة أخخرى فقد  هذا ذا فششللاح أو أن تتعمملل صصوب أهداف الششخخص. إلححه األفضضلل هو أن تتطلب ببإالهدف. التتوججّ 

ي إلى ننتتائئج سسلببييیّیة. ججراءات قد تتؤدّ اإل ة ببأنّ ببدييییهييییّ  الطفلل ال ييییعرف ببصصورة ألنّ  ٬،ممننها ال ببدّ  ة. الننتتائئج السسلببييییّ للوصصولل الى الممراد أو الححاججة
عادة إلى طفالل ييییننججذببون ألأن ا ببمما افتتراض سسلوك هادئ٬، ببصصورة قلييییلة٬، ممن الممهمّ  ٬،ظهار سسلوك سسلببيّ ولكن٬، عنند إعطاء ننمموذج أو إ

األطفالل ييییلتتفتتون إلى أححداث  ببمما أنّ  ة٬،ححييییوييییّ  ةححتتفالييییّ وججه٬، في طرييییقة افضضلل ٬، على أييییججاببيّ وننه. ييییظهر السسلوك اإلدوقح وييییقلّ  سسلوك ممضضجّ 
 بباألححداث. ممضضجّجة٬، مملييییئئة

هتتممام ححفاظ على درججة اة وششدييییدة في الننششاط. الء تتنناقضضات قوييییّ ننهيّ  اهتتممام األطفالل قببلل الممرححلة الممدرسسييیّیة والممححافظة علييییه٬، ممن أججلل لفت
طفالل على لببالغييیین. ييییججب أن تترششدننا ممقدرتتننا في ممعرفة قدرة األصصعب ححتتى على الممدة أكثثر ممن عششر دقائئق هو أممر  عالييییة ببششكلل ممسستتممرّ 

ة لممدّ  ات ممبباششرةفي تتعلييییمم الممدرسسييیّیة هو ششمملل أطفالل قببلل الممرححلة : تتوججييییه ججافّ رةالطفولة الممببكّ  الهتتممام في سسنّ االتتركييییز ببتتوقع الححفاظ على 
ذ ييییننفّ  ٬،هتتممام الداخخليّ تتححقييییقه ممن خخاللل اال والذي ييییتتمّ  ٬، ييییححتتاججون لخخلق ممعننى٬،). ببعد ذلك1998 ة (ججييییننسسييیین٬،ممرّ  دقائئق في كللّ  6ححتتى  4

م ممن أججلل تتعلّ  اب وقتتً ييییتتطلّ  ا ولييییس آخخًراصصغاء الممبباششر الذي ييییححدث خخاللل التتدرييییب. أخخييییرً هو اإل ببصصورة غييییر واعييییة. االهتتممام الخخارججيّ 
لهذه الدروس. ممن  سستتييییعاب داخخليّ ة ممن أججلل اوطوالل أسساببييییع عدّ  ر الننششاطات وورششات العمملل ممع األطفالل في ظروف ممخختتلفةخخذ". تتكرّ "األ

ننححن ننعمملل م٬، لتتعلّ ببا الضضغط ممضضرّ  . ألنّ أ ممن هذه العمملييیّیةججراء ممممارسسات في الببييییت هو ججزء ال ييییتتججزّ دعم وممسساعدة األهلل في إ الواضضح أنّ 
 ات الدفاع٬، التتي ممن الممممكن أن تتكون ممفييییدةلييییّ ن األطفالل. ييییننتتج عن الضضغط تتفعييییلل آهلل لتتقلييییلل الضضغط عببصصورة واعييییة ممع ممعّلممييییننا واأل

ر/ة ييییببالغ في ردود ممتتوتتّ  ووالد/ة ٬،في الصصف وقح م. تتتتراوح عوامملل الضضغط ببييیین زممييییللها تتتتعارض ممع التتعلّ ولكننّ  ٬،للببقاء في خخطر ججسسديّ 
 أممام الزممالء. اطالببً  ببغييییر قصصد٬، ٬،أححرجالممعلم الذي أو  ٬،فات الطفللتتصصرّ ى فعله عل

في  كذلك ببلل ٬،ممكان العمملل)في  في الننهاييییة٬،(و  ححسسبالممدرسسه ففي الننججاح طفلل لييییس بب ع" هو ممسساعدة كللّ .ج.ت.م.الهدف ممن "ط
هاننات إ ييیُیخخّزناعاة ممششاعر اآلخخرييیین؛ ال أن إببداعييیّیة للممششاكلل٬، وممر ححلولل و صصالل ممححتترم٬، تتّ ز بباتتتتممييییّ  الححصصولل على ححييییاة ششخخصصييیّیة مُمرضضييییة

على سسون والعائئالت ممن ممخختتلف أننححاء الببالد الذييیین ششاركوا في هذا الببرنناممج الممرتتكز ييییممكن تتفادييییها. الممدرّ و  خخرى تتححدّ أأو تتججارب  ممسستتهتترة
 .ججاه هذه األهداف األسساسسييیّیةتتّ درسسة بباقببلل ممرححلة الممطفالل واضضححة فوائئد الببرنناممج ببتتوججييییه األ دون ببصصورةييییؤكّ  دالئئلل ممن ثثممانني سسننوات سساببقة٬،

ببالممقارننة  . ممثثال٬،العاطفيّ  في تتعلييییم االطفالل االججتتمماعيّ  قببلل الممدرسسة تتننتتج الزييییادة الكببرىطفالل وطاقم ا الى ججننب ممع األهلل ججننببً ممششاركة األ
ن وكذلك ضضببط التتعاو  الببروز٬، ت إلى ممكاسسب ششدييییدةهلل أدّ ممششاركة األ أنّ فقط ببتتطوييییر الممهارات٬، وججدننا سسون درّ مم ششارك فييییهاممع صصفوف 

 ة) والداخخلييییّ ة(العدواننييییّ  ييیّیات الخخارججييیّیةفي السسلوك امملححوظً  اظهروا اننخخفاضضً لل أهالننفس عنند الطفلل. األطفالل في الممججمموعات التتي ششمملت األ

                                                           
2 SOAR model: Stop and think, Open up and tell how you feel, Ask what we can do, and Resolve the situation 
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ة ييییججاببييییّ ثثييییرات اإلسسون قببلل ممرححلة الممدرسسة ببخخصصوص التتأهلل والممدرّ فق األتتّ ٬، اببها ممششاركة لألهلل تكانن . في الصصفوف التتيننكد) (ممننسسححب٬،
هلل ممن الممممارسسات للتترببييییة المموثثوقة لييییوم. زاد األخخاللل ننششاطات ا ع".ج.ت.م.سسون أييییضضا ممننهاج " طا مما دممج الممدرّ طفالل. غالببً على األ
ححقوق. أييییضضا ببقسسط ممن ال له الححقّ  ببييییننهم ه ححتتى األصصغرسسييییطرة ببييییننمما اححتترمموا أطفالهم ممدركييیین ببأننّ  وا في الة): ببقببعكس السسلطوييییّ هي (التتي 

ببلت في ذا كاننت قد قُ مما إ الننظر ببغّض - ييییضضا ببعييیین االعتتببار وججهة ننظر الطفللأخخذوا لقواعد والقرارات لألطفالل. ببييییننمما أهلل اششرح األ
هلل ا عنند األييییضضً صصت أطفالل) قلّ السسييییطرة القلييییلة على األ( ححة) والممممارسسات الممتتسساممالطاعة الممششّددة للقواعد( طة. الممممارسسات الممتتسسلّ الننهاييییة

  ع"..ج.ت.م.دييیین في ببرنناممج "طو ججو المم

 

 طةالممتتوسسّ  ممرححلة الطفولة
 

ة الالححقة. رييییّ التتطوّ ممن خخاللل الممراححلل  ٬،للوّ الممهارات المموصصوفة في القسسم األتتدرييییس  الطفولة هي الوقت األممثثلل لببدء على الرغم ممن أنّ 
 . لكللّ الرششد ٬، ججييییلل الممراهقة٬، والححقا ججييییللطةالممتتوسسّ  طفولةإلى ممرححلة ال رةالممببكّ  اممات والتتأثثييییرات ممن ممرححلة الطفولةاالهتتمم ر الدوافع٬،تتتتغييییّ 

وممسستتوى ممن التتعلييییممات للححفاظ على الممهارات. الدرس  تتتتطّلب ننوًعا خخاصصا٬،والتتي  ة٬،ششاكله الخخاصصّ ممو  الخخاّص  ري تتأثثييییره الخخارججيّ ججييییلل تتطوّ 
 خخر.اججات اآلإعادة الننظر فييییه٬، وتتننقييییححه لتتلببييییة ححن ييییججب م ضضممن السسييییاق في ججييییلل ممعييییّ الذي ييییتتعلّ 

 

 دخخولل ممرححلة الطفولة الممتتوسسطة
األهلل أححد االخختتالفات الكببييییرة ببييیین ممرححلة الطفولة الممببّكرة والممتتوسّسطة٬، هو أّن األطفالل ييییقّللون ببصصورة ححاّدة كمّمييیّیة الوقت الذي ييییقضضوننه ممع 

ججد األطفالل أننفسسهم ممع ممسسؤولييیّیة ششخخصصييیّیة وببالغييیین آخخرييیین٬، وييییزييییدون الوقت التتي ييییقضضوننه ممع زممالئئهم. ننتتييییججة الننخخفاض إششراف الببالغييیین٬، ييیی
أكببر تتججاه تتصصرفهم٬، وييییححتتاججون عادة لححلّل ننقاششاتتهم ببأننفسسهم. هذه التتججارب إلدارة الصصراع هي فرصصة لألوالد ببالسسييییطرة على ممهارات ججدييییدة 

 ببالممششاركة ببتتعلييییممهم الخخاّص.ذهننييیّیة واججتتمماعييیّیة. اخختتالفات أخخرى تتششمملل سسييییاًقا اججتتمماعييییا أوسسع٬، علييییهم العمملل ببها وزييییادة الممسسؤولييیّیة 

 

 ننظرييییات ممرححلة الطفولة الممتتوسسطة
رة طرييییقة للعب ممع ممرححلة الطفولة الممببكّ  التتخخييییييییلّي فيييییممننح اللعب  تتقرييییبًبا٬، تأو ححتّتى تتسسع سسننوافي ججييییلل سسببع أو ثثممان  الححظ ببييییاججييییه أنّ 

الخخالفات٬،  ححللّ  مملييییة األخخذ والعطاء في الممفاوضضات٬،ب عة على قواعد تتعطي الطفلل فرصصة لييییججرّ لعاب الممببننييییّ . األدةقواعد كثثييییرة غييییر ممفننّ 
خخرييیین (اننظر الممسستتوى  للتتعاون ممع اآلر هييییكالً ة تتوفّ القواعد االججتتمماعييییّ  سستتييییعاب أنّ وتتطببييییق القواعد. في هذه الطرييییقة٬، ييییببدأ الولد ببا ضضعو و 

م ة التتعلّ طفالل ممهممّ الفتترة التتي ييییواججه فييییها األ هعلى أننّ  هذا الوقت ممن الححييییاةإلى أرييییكسسون  ). ننظر16.2الممتتببادلل لسسلممان في ججدولل  الفكريّ 
ا والفششلل ييییننتتج ششعورً  ا ممن الممثثاببرة٬،ن وزممالء: الننججاح في هذا الممسسعى ييییخخلق ششعورً ات الممقدرة ممن قببلل ببالغييییلييیین في فعالييییّ كي ييییكوننوا ممؤهّ 

 صصداقات ممع زممالءعلى خخلق طة ييییسساعد األطفالل دارة نناججححة لصصراع في ممرححلة الطفولة الممتتوسسّ ). إ16.4ببالننقص (اننظر ججدولل 
 الكفاءة والممثثاببرة. وببالتتالي تتعزييییز ححّس  والممححافظة علييییها٬،
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طفالل ببنناء "أصصنناف ممسستتدييییممة". ٬، عنندمما ييییكون بباسستتطاعة األسسننوات 10و 7ججييییالل ا ببييیین األالرتتببة الثثاننييییة ممن الوعي تتقرييییببً  ححسسب كييییججان٬،تتببدأ٬، 
لتتصصببح ححولل  ٬،لهم ةننييییّ رات آا تتدور ححولل تتصصوّ ا ممن كوننها أسساسسً ييیی ششييییاء ممادّ غييییييییر األز األصصنناف الممسستتدييییممة تتعنني تتالتتي تتممييییّ  ممة العقلييیّیةالممننظّ 

ر األوالد القدرة على رؤييییة . ييییطوّ ةفكار الفردييییّ ببصصرف الننظر عن األ ٬،قد تتكون خخصصائئص العنناصصر ة ببخخصصوص أيّ وججود قواعد ممسستتممرّ 
ججممييییع الفئئات قواعد ل وأنّ  ٬، والتتي هي عنناصصر فئئة أو صصننف٬،ةالخخاصصّ  لها خخصصائئصصها ننفس) ببأنّ  لها (ششيء٬، آخخر٬،تتأممّ  التتي ييییتتمّ  الظاهرة
 عادة  لها كاألعضضاء خخصصائئص التتفضضييییلل٬، ٬،"الننفس" هي فئئة ٬،ة ننفسسها. ممثثالً وكذلك العضضوييییّ   ممن ممفهوم الفئئة العضضوييیّیةم كّالً تتننظّ دائئممة 
ن ئئممة تتعنني رؤييییة األششخخاص اآلخخرييییة. وججود فئئات داننييییّ الششخخص في طرييییق ممسستتممر ولييییسست رغببة آوهذه الخخصصائئص هي ججواننب ممن  ٬،وقدرة

ة لتتصصببح ححولل سساس تتدور ححولل دوافع ححالييییّ ر رغببة الطفلل ممن كوننها في األوالتتي تتخختتلف عن الننفس. تتتتغييییّ  لل الذات٬،كممممتتلكييیین لممييییزة تتححممّ 
 .تتوي على رغببات راهننةها قد تتححمممما ييییعنني أننّ  ببالوقت٬، ممسستتممرّ  اححتتييییاججات أو تتفضضييییلل ججاٍر٬،

٬، لييییتتنناسسب ممع السسييییاق الججدييیید. رةفي ممرححلة الطفولة الممببكّ اكتتسٍسب الششعور ببالذات الذي  ييییر أو تتننقييییح تتطو  ييییججب أن ييییتتمّ  ششعور الذات:
. ممةتتعلييییم ممننظّ  ال في ممهامّ ة ممننششغلل أوّ فالطفلل في صصفوف االببتتدائئييییّ  ممن الببالغييیین٬، وعدد أقللّ  ييییدييیینأكثثر ممع أوالد عد الى قضضائئه وقتتً إ بباإلضضافة

لممكتتسسببة داخخلل سسييییاق العائئلة ببممفاهييییم ة الذات اصصالح ششعور هوييییّ ب ممن الطفلل إممر ييییتتطلّ هو أ ببالببييییئئة هتتمّ زممييییلل ممإلى  التتغييییييییر ممن ببالغ أنناننيّ 
عتتمماد على ننقاش وششرح ٬، أذ ييییببدأ األهلل بباالخخرىر هي األهلل تتتتغييییّ لل كننتتييییججة ممن عالقات ممخختتلفة. عالقة الطفلل ممع األششكّ تت ذات ججدييییدة

 السسببب والعواقب للتتأثثييییر على سسلوك الطفلل.

 

 . ممراححلل أرييییكسسون التتطّورييیّیة الننفسسييیّیة16.4 ججدولل

 ممواضضييییع التتننممييییة والتتححدييییات ممرححلة

 "ولىاأل السسننة

" 

 الثثقة ممقاببلل عدم الثثقة

ييییتتعّلم األطفالل الصصغار الثثقة أو عدم الثثقة بباآلخخرييیین لرعاييییة 
 اححتتييییاججاتتهم األسساسسييیّیة

 "االسستتقاللل الذاتتّي ممقاببلل الخخججلل والششك" السسننة الثثاننييییة

في ججييییلل سسننتتييیین ممممارسسة رغبباتتهم وضضببط أننفسسهم.  ييییتتعّلم األطفالل
غييییر ممتتأّكدييیین ممن أننفسسهم٬، ممششّككييیین  عدا عن ذلك٬، ييییصصببححون

 ببقدرتتهم على عمملل أششييییاء ألننفسسهم.

 

 "ممببادرة ممقاببلل الذننب" سسننوات   3-6

ييییتتعّلم األوالد ممببادرة فعالييیّیاتتهم٬، أن ييییصصببححوا أصصححاب أهداف٬، 
ن ممن قببلل الببالغييیین عنندمما ييییكوننون ممححببطييیی واالسستتممتتاع ببإننججازاتتهم
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ببالذننب لممححاوالتتهم أن  لممببادرة فعالييییات٬، ييییششعرون ممححاوالتتهم في
 ييییصصببححوا ممسستتقلييیین.

 " ممثثاببرة ممقاببلل عقدة الننقص" سسّن السساببعة ممبباششرة إلى ججييییلل الممراهقة

ييییتتعلم االطفالل أن ييییكوننوا ذوي كفاءة في فعالييییات ييییقدر علييییها 
 أنّنهم ثثاننوييیّیون. الببالغون والزممالء٬، عنندمما ال ييییتتّم ذلك٬، ييییششعرون

 

 " هوييیّیة ممقاببلل دور االرتتبباك" ججييییلل الممراهقة

الممهمّمة الرئئييییسسييیّیة للممراهقييیین هي تتأسسييییس ششعور ببالهوييیّیة الششخخصصييیّیة 
لى إاالججتتمماعييیّیة. الفششلل ببفعلل هذا ييییؤدي  كججزء ممن الممججمموعة

 في الححييییاة. ومماذا ييییرييییدون فعله ٬،ارتتبباك ببخخصصوص ممن هم

 

 العزلة""الححممييییممييیّیة ممقاببلل  ببالغون صصغار  

ييییطّور الششاّب الببالغ القدرة على ممننح وتتلّقي الححب٬، وكذلك تتقدييییم 
 التتزاممات طوييییلة األممد للعالقات.

 " تتكاثثر ممقاببلل ركود" الفتترة الوسسطى للببالغييیین

في هذه الممرححلة ممن الححييییاة ييییببدي الببالغ اهتتممامًما ببإرششاد تتطّور 
 الججييییلل الممقببلل.

 هة الذات ممقاببلل الييییأس"" ننزا الفتترة األكثثر تتأخّخًرا للببالغييیین   

ييییطّور الممسسّن ششعوًرا ببتتقببلل اتّتججاه الححييییاة التتي عاششها وأهمّمييیّیة 
 ححييییاة الفرد. العالقات التتي كاننت ججزًءا ممن

 

 .1950 ممصصدر: ممأخخوذة ممن أرييییكسسون٬،

 5. هم ييییششرححون نا عنند الببننييییهة عنند الببننات قد تتخختتلف ببطرييییقة مما عننة العاطفييییّ ممراححلل التتطور االججتتمماعييییّ  أنّ ) 1995ييییرى ببييییننججهام وسستترييییكر (
ة٬، . خخاللل ججييییلل الثثاممنناسسةها تتخختتلف في التتششدييیید على ننقاط الوقت الححسسّ لكننّ  ٬،لتتي عرضضت ممن قببلل أرييییكسسونر الببننات الششببييییهة بباممراححلل لتتطوّ 
 ة الججرييییئئة.ة تتطوييییر الششخخصصييییّ لببننات ممهممّ ييییوججد لدى ا
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ييییة. الممرححلة ممتتححدّ  ات ممزدهرةع لفعالييییّ والتتطلّ  ننة٬،ات ممعييییّ لفعالييییّ  التتزممً ببكوننه مم ة ييییعنني الششعور ببالسسييییطرة على ححييییاة الششخخص٬،ننججاز هذه الممهممّ إ
قادر على ممن الننفس كششخخص  كممننججز. هذا ييییششمملل تتطوييییر وضضع دائئم أسساسسيّ  ةر لننفسسه هوييییّ ييییطوّ  عامًما 12ححتتى  9الولد ممن  أنّ الثثاننييییة تتججد 

 13تتححدث ببييیین ججييییلل  ببها ببنناء الممهارات للتتقدييییر الذاتتيّ  ي ييییتتمّ . الممرححلة التتة٬، وغييییر ذلكججتتمماعييییّ االو ة٬، ة ممججاالت كالفكرييییّ ننججاز في عدّ اإل
ببالتتأكييیید على ححاججاتتهّن وطلبباتتهّن٬، وييییششعرن ببالثثقة ححييییالل قدرتتهّن على  الححق ات٬، لهنّ ممسستتححقّ  أنّنهنّ  اششعورً . تتطور الببننات اً عامم 16وححتتى 

 . هننا٬،مماليّ ال وأ عاطفيّ السسواء  ٬،ححقييییق االكتتفاء الذاتتيّ ات لتتسستتراتتييییججييییّ إتتصصببح الممهممة وضضع  عامًما٬، 21ححتتى  17التتأقلم ممع الححييییاة. ممن ججييییلل 
ييیًیا ييییججاد االكتتفاء ببالعمملل والححب وأن ييییكون راضضة الببالغ هي إسستتقاللل. ممهممّ ننفسسهّن على أسساس ششعور بباالة االعتتنناء ببأتتححتتمملل الببننات ممسسؤولييییّ 

 .العالقات االججتتمماعييیّیة أو الششخخصصييیّیةوعن اإلننججازات الششخخصصييیّیة٬، عن 

) 16.2" (اننظر الججدولل ةعالقييییّ  ةججتتمماعييییّ وججهة ننظر الى "إوالد ر األييییتتغييییّ  ٬،اتتقرييییببً  ة ممن العممر٬،عششر  ةأو الححادييیی في العاششرة :صصدقاءتتأثثييییر األ
في  لى ننمموّ . وججهة الننظر هذه تتششييییر إالفرديّ  ة ممن االهتتممام الذاتتيّ ييییّ أكثثر أهممّ  ٬،ببييیین ممننهمواالننسسججام ممع الممقرّ  ةكالممششاعر الممششتترَ  ححييییث أنّ 

األطفالل ييییعتتممدون  أنّ  على التتفاعلل ممع غييییرهم ممن األطفالل دون إششراف كببار. إححدى الممششاكلل ممع هذه القدرة الممزدهرة هي الممييییلل والقدرة
 ن.على سسلطات كاألهلل والممعلممييیی وأقللّ  ٬،ن أكثثر على الزممالء ممن أججلل تتححدييیید الصصواب والخخطأاآل

ببييیین  وضضعهم الننسسببيّ ل وسسطى. في هذا الججييییلل٬، ييییصصببح األطفالل واعييیینلة الطفولة الفي ممرحح هو هدف ممهمّ  لل االججتتمماعيّ التتقببّ  اححتترام الذات:
التتي  ةاللححظفي : واعد الممججمموعةهم ييییسستتخخدممون القييییلل والقالل كوسسييییلة لممعرفة ممعلوممات عن قولهم ممخخاوف ببششأن الرفض. كمما أننّ  الزممالء٬،

طفالل المموججودون ممن السساببق قة الزممالء. ييییننججز األففاتتهم لننييییلل مموافهم ييییسستتطييییعون تتششكييییلل تتصصرّ  ه أصصدقاؤهم وييییوافقون علييییه٬،ر ييییعرفون مما ييییقدّ 
 .ا غييییر ممرغوب ببه ممن قببلل الممججمموعةضضغطً  ٬، وعلى األغلب ييییقاوممونة للممهارات تتقببلل الزممالء لهم ببسسهولةفي ممججمموعة ممخختتصصّ 

ا ممع . هذا ييییتتنناسسب تتمماممً ببالسسنّ  لدى الطفلل ببصصورة أكببر ممع الزييییادة ر على التتقييییييییم الذاتتيتتؤثثّ  ةالممقارننة االججتتمماعييییّ  ة على أنّ هننالك أدلّ 
فون أننفسسهم وييییعرّ  ٬،أداء زممالئئهمطة٬، ححييییث ييییببدأ األوالد ببممقارننة أدائئهم ممع الممتتوسسّ  ذات الذي ييییححدث خخاللل ممرححلة الطفولةححتترام الاننخخفاض ا

٬، في الصصفّ  أعرف األججوببةة٬، و ا أعمملل وظائئفي الببييییتتييییّ . ("أننا دائئممً ةزاتتهم الخخاصصّ لممييییّ  ةثثار الششخخصصييییّ أييییضضا ببالتتفكييییر في اآلا لذلك. ييییببدأون وفقً 
 ن ببالممتتقوقع").و خخر لذلك ييییننادييیینني األوالد اآل

لدييییهم  ٬،وتتعاوننييیّیة لدييییهم اححتترام ذات عالٍل وسسلوك اججتتمماعيّ  ةييییججاببييییّ ر الذييیین ييییمملكون صصداقة ذات ممييییزات إعمماطفالل في ججممييییع األججممييییع األ
 ييییججاببيّ ه إببمما في ذلك تتوججّ  ٬،دججييییّ  ييییف أكادييییمميّ ون ببتتكييییييییممرّ  د٬،ييییّ فون ببششكلل ججييییتتصصرّ  ة٬،لدييییهم القلييییلل ممن الممششاكلل العاطفييییّ  ة عنند زممالئئهم٬،ششعببييییّ 

على الولد  ه ال ييییزالل تتأثثييییر ممهمّ ال أننّ طة٬، إالممتتوسسّ  أي وقييییم الزممالء في ممرححلة الطفولة. على الرغم ممن زييییادة االعتتمماد على ر تتججاه الممدرسسة
تتججعلل  ييییششمملل عالقة وثثييییقة وححننوننة الوالدييیّیةسسلطة. هذا الننهج ممن  م الذات العالي ممع تترببييییة ذاتححتترارببط ا قد تتمّ  ن قببلل األهلل. في الواقع٬،مم

 والعواقب التتي تتلييییها في ححالة تتخخطييییها. ٬،: ححدود واضضححة الممعالمممهمّ أنّنه الطفلل ييییششعر 

ظهر األهلل ة. ييییلى التتعببييییر عن الفرداننييییّ الطفلل ييییححتتاج إ ألنّ  ةححتترام للفردييییّ ة٬، وكذلك اوممهممّ  ةالممعاييییييییر هي ححقييییقييییّ  الطفلل الششعور ببأنّ إعطاء 
العالي عنند الطفلة هو الششعور٬، الذي  ححتترام الذاتتيّ ننظرهم ببعييیین االعتتببار. الممفتتاح لالا ألوالدهم عن طرييییق التتفكييییر ممعهم وأخخذ وججهة ححتتراممً ا

وعلى  طرة على ممسستتقببلها عن طرييییق السسييییطرة على ننفسسهاالسسييییلها القدرة على  ببأنّ  رييیین٬،ن الممقدّ ججزء كببييییر ممننه ممن العائئلة والممعلممييییييییننتتقلل 
 .الببييییئئة

ا. ججتتمماعييیی ا واننججاز ممننخخفض أكادييییممييیی التتي تتتتممييییز ببالممننافسسات واإلهاننات)٬، على األغلب٬، ييییكون ذا إ( ةطفلل ممع صصداقة سسلببييییّ  وعلى العكس٬،
ييییكون لهذا  ننقييییض طفلل ممع اححتترام ذات عالٍل٬، على األغلب وقد ييییعانني ممن االكتتئئاب والقلق. على ة٬،ا ييییظهر تتصصرفات تتخخرييییببييییّ هو أييییضضً 
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ممننخخفض للذات إذا  . قد ييییننتتج ححبّ ةللفردييییّ  اححتتراممً ححدوًدا واضضححة الممعالم٬، وأقلّل ا ن. أقللّ لييییممتتقببّ  غييییر ٬،ون أو ممتتسساهلونسستتببدادييییّ الل أهلل الطف
ولييییس  ة٬،ننسسب فششلها لقدرة فطرييییّ لل الممراهقة إلى تتممييییلل الببننت في ممقتتبب الممححاولة. ببعكس أطفالل صصغار٬، ببممهامّ  كان قد فششلل في ممقتتببلل الممراهقة

 ).1996 ممثثاببرة ممننخخفضضة (دوييییك٬،و عات للننججاح٬، ممششاعر سسلببييیّیة٬، ننخخفاض التتوقّ ي إلى اتتؤدّ  ة كالججهد. هذه التتججرببةححالييییّ  لعوامملل

٬، والعمملل ةششروط الممهممّ الروا ممججمموعة ششامملة ممن طفالل أن ييییتتذكّ ة على قواعد٬، على األلعاب الممببننييییّ ممع األ أخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار:
؛ وكذلك االطفالل وأفعالهم أن ييییأخخذوا ببعييیین االعتتببار الرغببات٬، األفكار٬،ييییججب  ة ببعييیین االعتتببار. وهكذا٬،ججتتمماعييییّ على  أخخذ وججهة ننظر ا

بباسستتطاعة  أنّ  ييیَیُعونو  ٬،نييییقوم األطفالل بباسستتننتتاج اسستتننتتاججات ببخخصصوص وججهات ننظر اآلخخرييیی ا إلى ججننب. في هذا العممر٬،ن ججننببً ييییخخر اآل
ححاولون ببييییننمما ييیی ٬،ن واححد على وججهة ننظرهمييییججدون صصعوببة في التتركييییز في آهم عادة مما ببخخصصوصصهم. لكننّ ننفسسه ن عمملل الششيء اآلخخرييیی

 (ببالغ أو طفلل أكببر تتلك التتاببعة لسسلطةببأو  ٬،ة وججهة ننظرهم همببصصححّ ا مما ييییلتتصصقون هم غالببً ننّ افتتراض وججهة ننظر اآلخخرييیین. وننتتييییججة لذلك٬، فإ
 ق ببقدرة الطفلل الممزدهرةييییتتعلّ  ٬،ممع زممالء في وقت اللعب ججتتمماعيّ ي ممفاوضضة الصصراع في تتفاعلل ا). القدرة على أن ييییصصببح فذا سسلطةييییعتتببر 
 ).عاطفييیّیة-عتتببار) وششعورهم ( كفاءة اججتتمماعييیّیةببعييیین اال أخخذ وججهة الننظر االججتتمماعييیّیةن(ييییر اآلخخرييییفكتت ييیّیةفهم كييییفعلى 

). ححسسب كوهلببرغ 16.2ولل ججداننظر ( د العدالةات وقواعطفالل ببممصصارعة قضضاييییا كأخخالقييییّ طة٬، ييییببدأ األالممتتوسسّ  في ممرححلة الطفولة تتعاون:
ا. تتعاوننييیی  اتتششمملل سسلوكً  ٬،ذاتتيالننضضبباط االأو  ة"٬،الخخالق السسييییاسسييییّ ر تتدعى "اييییدخخلون ممرححلة تتطوّ  8أو  7والد في ححوالي ججييییلل )٬، األ1976(

 هو ودّ خخر. الدافع للتتعاون سسق الششخخص ششعوره ووججهة ننظره ممع اآلييییعنني التتعاون العمملل ممن أججلل هدف ممششتترك ببييییننمما ييیینن في هذا السسييییاق٬،
 ممييییزات ممن ممراححلل تتننممييییةلدييییهم فالل قد تتظهر طاأل خخر ببعييیین االعتتببار. ببمما أنّ خخاذ وججهة ننظر اآلتتّ ر إلى القدرة على اتتتتطوّ  وثثقة ٬،ممتتببادلل

ذلك ييییكون ممن الصصعب ة٬، وببنناننييییّ طة قد ييییكون لهم وججهة ننظر أالممتتوسسّ  األطفالل الصصغار في ممرححلة الطفولة نّ ا ححسسب الظروف٬، فإسساببقً 
 ن.ة وممصصالح األطفالل اآلخخرييییرييییق ببييیین ممصصالححهم الخخاصصّ علييییهم التتف

فهذا  ٬، وسساهم للممششروع أكثثر٬،أكثثر طة ظهور االعتتقاد في العدلل: إذا عمملل عضضو في الممججمموعةالممتتوسسّ  الطفلل في ممرححلة الطفولة ييییتتببييیّین
ا ر مما تتعطي. ولكن أححييییاننً التتي تتححصصلل ببها على قد هذا هو العدلل على طرييییقة التتببادلل٬، ت.ا أكببر ممن الممكافآججزءً  العضضو ييییسستتححقّ 

ن الننظر الى ممدى دو  ة الححصصولل قدر الممسستتطاع ممن الححصصييییلةممححاولإلى ى بباألوالد الكببار تتؤدي ححتتّ اببة٬، غراءات ححولل ممكافأة ججذّ اإل
 ).1977ممسساهممتتهم (داممون٬، 

ممن  ببدالً  لطفللدى ال التتعاوننيّ  هممعلم) زييییادة التتوججّ الهلل أو األييییججب أن ييییكون هدف الببالغ ( لتتششججييییع ضضببط الننفس عنند الطفلل٬، ضضببط الننفس:
 آراء وممسساعي الطفلل٬،و الببالغ الذي ييییححتترم أفكار٬،  لكنّ  ححييییث السسلطة٬،ممن  ببالغ هي لييییسست ممتتسساوييییة -ممن ننوع طفلل العالقات ممع أنّ  .الطاعة
 .لى التتفكييییر والتتسساؤلل ححولل األسسبباب٬، الننتتائئج الممححتتمملة٬، والتتفسسييییرات العاممةع الولد عممممكن أن ييییسسممح وييییششججّ ممن ال

 

 ور الصصراعد
ممقارننة ممع ببال ٬،أصصدقائئه ممع صصراعات أقللّ  قببلل ججييییلل الممراهقة فيهو ييییدخخلل الطفلل الذي  )(في المملعب ممثثالً  ةدممهدّ  إذا كاننت العالقة
 ببصصورة أكببر٬، ٬،فال ييییوافق عادة ممع أصصدقائئه في خخطر٬، التتفاعلل الممسستتممرّ ال ييییكون أو في أمماكن ححييییث  الممدرسسة في صصفّ  الممعارف. ولكن٬،

ممواضضييییع تتششمملل قضضاييییا قّوة٬، ببييییننمما  مما ات الببننييیین عادةالممعارف. ننوع الصصراع الششائئع الذي ييییححدث ييییتتعلق ببننوع الججننس: خخالفممع ممقارننة 
 ق ننوع الججننس: للببننييیین أهداف ممثثاببرةطون في الصصراعات التتي تتخختتلف وفطفالل العننييییفون ييییتتورّ ة. األششخخصصييییّ  اعنند الببننات تتكون أممورً الخخالفات 
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: ةعدواننييییّ  ييیین تتكون الببننات الممتتواججدات في عالقة. في ححا) وسسييییطرةوججييییهً  اأو ممننصصببً  اييیی ممادّ  اء كان ششييییئًئا٬، سسو (الححصصولل على مما ييییرييییدون
 ححسساسسه ببالششممولل في ممججمموعة الزممالء.أو إ ٬،ببصصداقة طفلل آخخرلححاق ضضرر ا ييییسستتهدف إييییظهرن سسلوكً 

 ييییججب أن ييییأتتي ممن الششخخص وهو ييییششعر ببأن الححللّ  ا هو الممسسؤولل عن أي صصراع٬،واححدً  اششخخصصً  ببأنّ  ة مما ييییؤممن الولد قببلل ججييییلل الممراهقةعاد
 – الممششاكلل ببححوار ححللّ ) 1978ششور وسسببييییفاك (ن في ججدلل ببمما ييییسسممييییه أو ججممييییع الممششاركييییأن ييییششارك الببالغون  ييییصصببح ممن الممهمّ  . لذلك٬،ننفسسه

ة في تتححدييیید الممششكلة ببششكلل ا. تتننتتج هذه العمملييییّ ببدييییلل وتتفكييییر ممتتراببط ممننطقييیی  وهي طرييییقة ممن التتسساؤلل التتي تتسساعد الطفلل على تتطوييییر ححللّ 
تتأكييیید و  ٬،ولى التتي ححدثثت)ببخخصصوص الصصراع قد ال تتششمملل العمملييییة األ التتي ييییسسردها الششخخص القصصة. (ةصصلييییّ األ ا عن الممششكلةببححثثً  واضضح٬،

 .الممششكلة ححللّ قدرة الطفلل (ولييییس الببالغ) على 

هو  ٬،رة واسسعة ممع أوالد ممن سسن الطفولة الوسسطىسستتعمملل ببصصو ا ٬،اممج ممعروف وممححتترم ححولل ححلل الصصراعببرنن :الرد الممببدع لببرنناممج الصصراع
 ).لل.م.ر( 3ننييییوييییورك. في نناييییاك٬، ممببدع لصصراع ردّ ر ممن قببلل الببرنناممج الذي طوّ 

 كججزء ممن ننهج ششامملل لتتغييییييییر الححضضارة ٬،نوششمملل طاقم الممدرسسة٬، األهلل وأفراد ممججتتممع آخخرييیی ة الننششاط التتدرييییببيّ ييییّ لل" على أهممّ .م.د "رتتششدّ 
 .والججوّ 

الطلب  ٬،ممثثالً  -ر الممهاراتلتتطوّ  تتعاونًناو  تتعقييییًداهات أكثثر سستتعممالل تتوججّ م ييییتتييییح الفرصصة الر في التتقدّ التتطوّ  ط العممر٬،في ممتتوسسّ  لألطفاللببالننسسببة 
الذييیین  الممششكلة في ممججمموعات تتعاوننييیّیة. ببعكس األطفالل الصصغار٬، وححللّ  ٬،على سسييییننارييییو ننزاع عن طرييییق عصصف ذهننيّ  لردّ الب اممن الط

التتي  طة الممششاركة ببسسهولة وببصصورة ممسستتقلة في لعب األدوار٬،الممتتوسسّ  م٬، ييییسستتطييییع األطفالل في ممرححلة الطفولةتتهييییسستتصصعببون الخخروج ممن هوييییّ 
 دوار التتي ييییلعببوننها.ششخخصصييییات األعن تتتتطلب ممننهم فصصلل أفكارهم وأفعالهم 

طفالل في ببداييییة لل" األ.م.ب "ر. تتدرّ لطالع الطفلل على الوسساطة ممنناسسبًبا االسسننوات الوسسطى وقتتً ييییججعلل ة٬، نناننييییّ ك الببعييیید عن األهذا التتححرّ 
لل صصراعات على أرض المملعب. ال تتفرض الححلو  ححللّ ة٬، فييییسساعدون األطفالل اآلخخرييیین في أن ييییكوننوا زممالء ببالوسساط لغاييییةالثثالث ل الصصفّ 

لننظر ببعييیین خخذ وججهة اأعلى ع ممهارات الذي ييییششججّ  ٬،ههذا التتوججّ . ةاتتهم الخخاصصّ فاقييییّ تتّ ييیین في إببرام االممتتججادل للصصراع٬، ببلل ييییسساعد الوسسطاء
٬، دعلى زممالئئهم للتتأكّ ازدييییاد اعتتممادهم ذ ييییننسسججم ممع إ ٬،ط العممرا ممع طالب في ممتتوسسّ وخخصصوصصً  ٬،ييییلقى الننججاح ٬،الممششاكلل االعتتببار وححللّ 

 .سستتقاللل والتتوججييییه الذاتتيّ االإلى  وكذلك ممع ححاججتتهم 

 

 ججييییلل الممراهقة
 

تتححدث  ا٬،ا وننفسسييیی ججسسدييیی  ة٬،ودراممييییّ  ). تتغييییييییرات سسرييییعة16.3ننظر ججدولل (ا .ةهي تتششكييییلل الهوييییّ  ة في ججييییلل الممراهقةدة الممححدّ ة التتطوييییرييییّ الممهممّ 
هة ممششاكلهم لممواجج ة سساببقةتتطوييییرييییّ  لتتننقييییح ممهامّ  ةالضضرورييییّ  ججواننب ححييییاة الممراهق. ببالتتالي٬، ييییواججه الممراهقون أييییضضا الححاججة ا في كللّ تتقرييییببً 

 .ةييییّ صصححّ  ةلى داخخلل ششخخصصييییّ ة إججتتمماعييییّ ا بباتوممتتطلّ  ةه دممج غرائئز ججننسسييییّ ب ببنناء الهوييییّ تتطلّ واححتتييییاججاتتهم الججدييییدة. ييیی
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 ننظرييییات ممرححلة ججييییلل الممراهقة
ة سساببق ةرييییّ لى قضضاييییا تتطوّ الرججوع إييییححتتاج  الرششد االننتتقالل ممن الطفولة لسسنّ  )16.3،٬ة عنند أرييییكسسون (اننظر ججدولل ر الننفسسييییّ ا لممراححلل التتطوّ وفقً 

 قة ببالعممر:تتعلّ ممتتعقييییدات  تتننششئ

ببالننسسببة ألصصدقاء ججدييییرييیین ببالثثقه ورائئعييیین. في ممر كذلك األ الرضضاعة عنندمما ييییببححثثون عن الثثقة٬، ق فيلى ممرححلة التتعلّ ون إ* ييییعود الممراهق
نندمما خخر. عججاه إييییججاد ششركاء ممن الججننس اآلتتّ لل اييییتتححوّ  ا٬،الححقً  ؛ننفسسه ة على أصصدقاء ممن الججننسز هذه الممهممّ تتركّ  رة٬،الممببكّ  ججييییلل الممراهقة

ييییسسعى الممراهقون لتترسسييییخ الثثقة ممن  ممججمموعات صصغييییرة أخخرى٬،في أو  الصصفّ في  ٬،ةببالعائئل اء في الممججتتممع ولييییس فقط العمملل كأعضض ييییببدؤون
 .ممن خخاللل قادة ججدييییرييیین ببالثثقةو  ٬،ةججتتمماعييییّ ة واخخاللل قضضاييییا سسييییاسسييییّ 

 ننع قرارت وخخييییاراتم صصلتتعلّ  ةتتعود االسستتقاللييییّ  أننا أفعلل ببننفسسي". في ججييییلل الممراهقة٬،صصرار في ججييییلل سسننتتييیین "* التتعببييییر عن االسستتقاللل ييییببدأ بباإل
 صصدقاء.ممن قببولل تتلك التتاببعة لألهلل واأل ببدالً  الششخخص في الححييییاة

ممن قببولل مما  هو تتححدييیید أهداف الششخخص ببدالً ف ا ننظييییرها في ججييییلل الممراهقةأممّ  .ةممن خخاللل لعببة خخييییالييییّ  رة٬، ظهرت الممببادرةفي الطفولة الممببكّ  *
 خخرون.طه اآلخخطّ 

 لل الممسسؤولييیّیةتتححممّ  م أو األهلل. في ججييییلل الممراهقة٬، تتعنني الممثثاببرةممعلّ القببلل  وضضعت ممن طة على ممهامّ ز الممثثاببرة في الطفولة الممتتوسسّ * تتركّ 
 ة العمملل الممننتتج.وننوعييییّ  ٬،لطمموححات الششخخص

الصصلة الدائئممة  ممن ممببدأ أنّ  د التتججرببةتتششييییّ  .ـ "عببر الممطلق"٬، تتببدأ في ججييییلل الممراهقةبب ةالممعرفّ  )1994،٬الرتتببة الثثالثثة ممن الوعي (كييییججان٬، 
 ةسساسسييییّ األ ن وججهة ننظره ووججهة ننظر الششخخص اآلخخر. الفكرةببييیی على. هذا ييییسستتتتببع إخخضضاع وججهة ننظر الممراهق للعالقةلممببدأ ممن رتتببة أ تتاببعة

ييییححصصلل للرببط ممع الششخخص مما ببلل كذلك  فححسسب٬، ممهمّ الللششخخص هو  لييییس مما ييییححدث ببححييییث أنّ  ٬،رييییّ ننهج الششخخص للعالقات ييییتتغ هي أنّ 
ا ممن عننصصرً  ببششكلل اسستتننتتاججّي٬، وببصصورة مموضضوعييیّیة ييییتتطلب أن تتصصببح الصصلة الدائئممة ورة عاكسسة٬،خخر كننتتييییججة لسسلوك أو عمملل. التتفكييییر ببصصاآل

علل تتفكييییرهم بباع الصصلة الدائئممة لصصالح التتفاعلل ببييییننهم٬، والتتي تتججتتّ ر الممراهقون القدرة على اننفسسه. ييییطوّ  الممعرفةممن ممببدأ  ببدالً  ممببدأ الممعرفة
ار أكببر ممن الذات. أو أفكببممججتتممع م ييییلتتزممون وييییرتتببطون ن تتججعلهججتتمماعييیّیة أوعالقاتتهم اال ا. بباسستتطاعة ممششاعرهم الذاتتييیّیة العاكسسة٬،ممججردً 

 ا لتتججرببتته.لى كوننه هدفً ا لتتججرببتته إششمملل طرييییقة ممعرفة "عببر الممطلق" تتننقلل الممراهق ممن كوننه مموضضوعً 

 زممالئئهم٬،ممع  درسسةسساعة أسسببوعييیّیة خخارججة عن ننطاق المم 22الممراهقة٬، ييییقضضي طالب الثثاننوييیّیة ببممتتوسسط  في سسنّ  الذات: صصدقاء وححبّ األ
فإّن   ة الزممالء في ححييییاة الممراهق٬،ييییّ ). على الرغم ممن أهممّ 1984الببالغييیین. (سسزكزننتتممييییاهي والرسسون٬، ا ضضعفي الوقت الذي ييییقضضوننه ممع تتقرييییببً 
ألححييییان لسسلوك لل. ييییسستتججييییب الممراهق في كثثييییر ممن ارييییه لدى الطفهلل للتتغييییييییرات التتطوّ األ ة ردّ ر ببكييییفييییّ ييییقضضييییه ممع الزممالء ممتتأثثّ الذي الوقت قدر 

ون ببششمملها في صصننع ييییسستتممرّ  طفلتتهم٬، السسلطة ننمموّ  . ييییتتقببلل األهلل ذووهلل بباللججوء للزممالء لدعم وتتوججييییه سسلوكيّ صصارم ممن قببلل األ سستتببداديّ ا
ر ممن اللييییلل). وننتتييییججة وييییرصصدون سسلوكها (ييییطلببون ممننها االتتصصالل عنندمما سستتأتتي في وقت ممتتأخخّ  قرارات العائئلة٬، ييییدعممون تتعببييییرها الذاتتّي٬،

ع أصصدقاؤهم وكذلك ييییتتممتتّ  ممتتاعب٬، أن ييییسسبّبببوا في أححتتمماالً  وأقللّ  ةفي الممدرسسأكثثر كفاءة  السسلطة يذو  أببنناء األهللييییصصببح الممراهقون  لذلك٬،
 ).1994والسسلوك. ( سستتييییننببرغ ودارلننغ٬،  داء الممدرسسيّ في تتححسسييیین األ الممبباششرةغييییر ببالفوائئد 

ه لى الصصراع على أننّ ت. ييییننظر إممن التتفاعال عرضضها في إطار سسلسسلة طوييییلة األممد ييییتتمّ العمملل الممتتببادلل و  تتتتججاوز الصصداقة ببالننسسببة للممراهقييیین٬،
 .اءةببصصورة ببننّ  ادارً ذا كان الننزاع ممُ إ ٬،ي العالقةالننزاع عادة مما ييییقوّ  ححللّ العمملل على  ضضا ببأنّ . ييییدرك الممراهق أييییفي هذه العالقة ححدث طببييییعيّ 
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ببسسببب الححاججة  اكببييییرً  الألصصدقاء تتأثثييییرً  أنّ إال  ببه٬، اييییببدو ممببالغً  صصدقاء ببه ببصصورة سسلببييیّیةر األالممدى الذي ممن الممممكن أن ييییؤثثّ  أنّ ممن على الرغم 
لى أن ييییكوننوا ممثثلل ننه وييییججعلها على األرججح تتححدث ثثاننييییة. ييییسسعى األصصدقاء إات ممعييییّ سسلوكييییّ  ييییدعم. ممدح ممن االصصدقاء ةججتتمماعييییّ قه افلمموا

 دائئهعن طرييییق ممقارننة أ ) ييییححكم الفرد على كفاءتته2(ححافز ججوهري)٬،  هاأن ييییمملكزات ييییوّد الفرد ) لألصصدقاء ممييییّ 1وذلك لسسببببييیین:  ٬،أصصدقائئهم
٬، ححتتى عنند وعالممات االخختتببار والممسسؤولل ممرببوط ممبباششرة ببعالممات الصصفّ  االججتتمماعيّ  يّ ). السسلوك الصصفّ اججتتمماعييیّیة (ممقارننة ممع أداء الصصفّ 
ة٬، وأييییام التتغييیّیب عن الممدرسسة ييییّ لالعق لل الذكاء٬، ببننييییة األسسرة٬، الججننس٬،ممعدّ  م ببييیین الطالب٬،تتفضضييییلل الممعلّ  ٬،كادييییمميّ السسلوك األ ؛األخخذ ببالححسسببان

 ).1993 (وييییننتتزلل٬،

 ة٬،ببييیین للكششف عن الششخخصصييییّ ممقرّ الصصدقاء األالممححادثثات التتي تتححدث ببييیین  عان في صصداقات الممراهقييیین.ا ممتتوقّ وهمما أييییضضً  ٬،ر الوالء واأللفةييییقدّ 
لل أصصدقاء ممع سستتطاعة الممراهق تتححممّ ٬، ببارةالممتتأخخّ  هم. ولكن٬، في سسننوات الممراهقةا ببييیین الببننات٬، تتسساعد الممراهقييیین على تتششكييییلل هوييییتتخخصصوصصً 
والد الذييیین تتتتراوح األ). 16.2تتوضضح ممسستتوييییات سسلممان الثثالثثة والراببعة هذا التتغييییييییر (اننظر ججدولل . ييییم وممعتتقدات ممخختتلفةق ات٬،كراهييییّ  رغببات٬،

ات ذات ششخخصصييییّ عن سستتقاللهم ت ممع ممججمموعة٬، وهذا ييییسساعدهم ببتتأكييیید ا٬، صصداقاعادة ٬،لونييییششكّ  ةوالسسادسسة عششر  ةأعممارهم ببييیین الراببعة عششر 
الرتتبباط ممن ممححادثثات الكششف عن الششخخصصييیّیة ببييیین األصصدقاء٬، ممثثلل ا قييییممة ييییححدث ممن خخاللل العمملل ببدالً الق ممن التتححقّ  سسلطة. ببالننسسببة للببننييیین٬،

األوالد والببننات في ببعض ضضة أو ممثثييییرة للقلق. ببييیین صصدقاء ممن أججلل فهم ححاالت غاممححييییث ييییسستتعمملل األوالد والببننات األ رة٬،في الطفولة الممببكّ 
 .ا ممن الببييییئئة االججتتمماعييیّیةصصغييییرة ببمما ييییكفي للسسمماح ببتتفاعلل ممننتتظم) تتصصببح ججزءً  ٬،ممججمموعة ممن الزممالء الممراهقييیینزممرة ( الببلدان٬،

 ييییتتمّ  طةالممراهقة الممتتوسسّ  ح ببأنّ رججببعد ذلك. على األ ه ييییقللّ ولكننّ  15،٬ و 9عممار ببأن ييییزداد ضضغط الزممالء ببييیین األ فقييییتتّ  الصصداقة والتتعاون:
لل ممخخاطر ذات هم ييییششاركون في سسلوك ييییششكّ لى الممراهقييیین على أننّ ة للسسلوك. على العمموم٬، ييییننظر إعاييییييییر التتقلييییدييییّ بباع الممتتّ صصورة ا ببها وببأقللّ 

وهو  ٬،الببننات ه ببييیینننهو أكثثر ششييییوعا ببييیین الببننييیین مم السسلوك الممعادي االججتتمماعيّ  سسالممتتهم٬، ورفاههم. ممع ذلك٬،و تتهم٬، ممسستتوى عالل على صصححّ 
ر الممراهقون لييییسسوا أكثث اببات. على عكس الممعتتقدات الششائئعة٬،كمما هو الححالل في العصص م ممججمموعات زممالء ححولل الممننافسسة٬،أعلى ححييیین تتننظّ 

 ٬، أو الححاججة إلى خخببرات ججدييییدة٬،سسيّ ). السسعي الححّ 1993 ٬،فسييییور ببالممنناعة (كوادرلل٬، فسستتششوف٬، ودعرضضة ممن الفئئات العممرييیّیة األخخرى للششع
لسسلوك  تتفسسييییر ممقببولل عممومميّ  أيّ  في الوقت الححاضضر٬،ال ييییوججد٬، أججلل هذا السسلوك. ة قاببلة للتتطببييییق ممن ها ممطلوببة كفرضضييییّ وججدت ببأننّ 
 .راهقةفي ممرححلة ججييییلل المم الممخخاطرة

طالب ممن ى الرة. ييییننظر في كثثييییر ممن األححييییان إلالممببكّ  ب الححدود ببييیین ممججمموعتتهم وممججمموعات أخخرى خخاللل ججييییلل الممراهقةييییقييییم عادة الطال
ننتتبباه لتتأثثييییر غييییرهم ممن الببالغييیین في كثثييییر ممن األححييییان بباالممون و . ييییفششلل الممعلّ هات ممخختتلفةوتتوججّ  اعلى أننهم ييییمملكون قييییممً  ٬،أعراق ممخختتلفة

ى عل ٬،اتتهمببقاء الممراهقييیین فعالييییّ ببسسببب إ زئئييیّیة٬،الطلببة عن اآلخخرييیین. قد ييییكون هذا٬، ببصصورة جج ججاهاتتتّ الدييیینناممييیّیة في تتششكييییلل اممججمموعة الزممالء 
 .الهلل وغييییرهم ممن الكببار ذوي السسلطةغييییر ممراقببة ممن قببلل ا ٬،غلباأل

التتننفييییذّي٬،  العتتقاد الرسسمميّ ا –عنند الممراهقييیین أفكار ببييییاججييییه  ةييییالئئم ننمموذج أرييییكسسون ببخخصصوص أزممة الهوييییّ  أخخذ وججهة الننظر ببعييیین االعتتببار:
 ننعكاس ذاتتيّ تتججرييییًدا وذا اييییر الممراهقييیین عن ذاتتهم ييییصصببح أكثثر عنند الممراهقييیین. تتفك ر الفهم الذاتتيّ تتسستتكششف تتطوّ  وكذلك دراسسات تتججرييییببييیّیة

 ).1980 (سسلممان٬،

في  ٬،نبباسستتطاعة الممراهقييیی والدعم. ألنّ  رون صصداقات ممن أججلل الححممييییممييیّیة) ييییطوّ سسننة 15ححتتى سسننوات  9ا ممن ( تتقرييییببً  سسننا ممراهقون أصصغر
 األححداث في الصصراع. ممع هذا٬،صصممد الصصداقات أممام ممطححننة تت لل٬، وأن ييییأخخذوا وججهة ننظر طرف ثثالث.٬، أن ييییخخرججوا ممن التتفاعهذا العممر

 .ك والغييییرةببالتتمملّ  ممصصببوغةعالقات الممراهقييیین في هذا الججييییلل عادة مما تتكون 
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ححتتى سسن  12ا ججييییلل الممراهقييیین الكببار (تتقرييییببً  نّ ممهمما األصصدقاء٬، فإييییقدّ  ممن إدراك الححاججة إلى الدعم والششعور ببالهوييیّیة اللذييیینعلى الرغم 
خخالق والممججتتممع لل ححاججة أصصدقائئهم إلى اممتتالك عالقات أخخرى. ببممقدورهم رؤييییة األححداث ممن وججهة ننظر القاننون٬، األون تتقببّ ) ييییسستتطييییعالرششد
 ككلل.

 دور الصصراع
وأن ييییننظر في  الخخروج ممن الننزاع كششخخص ثثالث ححييییاديّ  في الننزاع ممن وججهة ننظر طرف ثثالث٬، أي طرافبباسستتطاعة الممراهق رؤييییة األ

 ن الممصصالح.دة عممكاننه رؤييییة تتفاعلل الننزاع ممن وججهة ننظر الممششاهد الممتتوسسط الممججرّ ره ووججهة ننظر اآلخخرييیین. ببإوججهة ننظإلى  هننفسسالوقت 

عنند الفرد  فروض أن ييییصصببح الححكم الذاتتيّ ممذ ممن الإ -٬، ممقارننة بباألخخوة أو الزممالءهللببوتتييییرة أعلى ممع األييییححدث الننزاع في ججييییلل الممراهقة 
). 1989 ششييییوًعا ببييیین األهلل والممراهقييیین هي السسلطة٬، االسستتقاللييیّیة والممسسؤولييیّیة ( سسممييییتتاننا٬،كثثر ننزاع األرة في هذا العممر. قضضاييییا الممسسألة ممتتطوّ 

راء ممع ة فعلل األهلل على االخختتالف في اآلردّ  ). ولكن1992،٬ولورسسن٬،  ٬،ا (كولييییننسخخالفات ييییوممييیی  7 قدره غ الممراهقون عن ممتتوسسطييییببلّ 
ييییلل الكببرييییاء والممهارات االججتتمماعييیّیة الذهننييیّیة. تتأخخذ ردود الفعلل تتششكوعلى  الهوييیّیة٬، على تتطوييییر ححّس  الممراهق قد تتسساعد الششخخص الششابّ 

اء عن ننزاعهم ييییسستتطييییعون ر ببششكلل ممفتتوح وببننّ عائئالت التتي تتعببّ الن ممن الممراهقو  .ححولل الممسسألة اعم ولكن ممتتححدٍّ فاعلييیّیة ششكلل ننقاش دكثثر األ
أصصغر٬، على أججييییالٍل الججدالل ممن ججاننب واححد. كمما في  تتححسسمن ممن عائئالت ئئك القادممييییممقارننة ببأول ٬،ع زممالئئهمالننزاع ببصصورة أفضضلل مم ححللّ 
 في ججييییلل الممراهقة الممتتأخخرة؛ هننفسسالججننس قاء ممن الننزاعات ممع أصصد . تتقللّ نند الممراهقييیین في العالقات القرييییببةغلب أن ييییححدث الننزاع عاأل

 ن.ننسسييیّیييییاها تتزييیید ممع وججود ششركاء روممولكننّ 

لتتي ييییسستتخخدممها الممراهق عادة ممع ا ات الححللّ سستتراتتييییججييییّ ا نّ الننزاع٬، فإ دون تتطوييییر ممهارات في ححللّ  ممن الننزاع: لححللّ  سساذججةإسستتراتتييییججييیّیات 
لل لل طرف ثثالث (تتتتقببّ تتدخخّ ٬، تتننازالت) انكال الطرفييیین ييییقدمم( اً وسسط ححّال  ييییتتننازلل الواححد لممطالب اآلخخر)٬،ذعان (اإل ؛األصصدقاء تتتتضضممن

 تتغييیّیر المموضضوع أو تتححولل اننتتبباهها إلى ننششاط ممخختتلف)٬،ححزاب األ(تتراححة اسسط ببالممسسألة)٬، ممن قببلل ششخخص غييییر ممتتورّ  اطراف ممقتترححً األ
االننسسححاب. تتأكييیید ببأو  زاعات الممراهقييیین تتننتتهي بباالسستتراححة% ممن نن50ممواصصلة تتببادلل الننزاع). أكثثر ممن  أححد األششخخاصواالننسسححاب (ييییرفض 

 ).1990 (فوششييییننش٬، ا في الححللّ اممً سستتخخدوهو األسسلوب األقلل ا السسلطة ممن ججاننب واححد ييییسستتعمملل ببوتتييییرة أعلى ممن التتفاوض٬،

الممننهاج  رييیّیة عنند الممراهقييیین٬،ححتتييییاججات التتطوّ الذي ييییسستتججييییب لالالننزاع  على ببراممج ححللّ  ممثثاالً  سسان فراننسسييییسسكو: ببرنناممج الممججلس الممججتتممعيّ 
) م.م.ب( ججتتممعيّ ببرنناممج الممججلس الممر ). ييییطوّ 1987 الممججتتممعي سسان فراننسسييییسسكو (سساداال٬، هننرييییكوز٬، وهولممببرغ٬، ممن قببلل الممججلس الممعدّ 

ن للححصصولل على مما ٬، وأولئئك الذييیین ييییصصببححون عدواننييیّیييییببون عادة الننزاععنند الطالب الذييیین ييییتتججننّ وذلك  الممششاكلل كالتتفاوض٬، ممهارات ححللّ 
ر تتطوّ  ك ححاججة لضضممانهنناو  ر ممهارات ممالئئممة ممن نناححييییة الججييییلل٬،لضضممان تتطوّ  م".م.ييییعمملل "ب ممثثلل "ط.م.ت.ج.ع"٬، ييییرييییدون في ححالة الننزاع.

 .ة واالكادييییممييیّیةن ممن النناححييییة العاطفييییّ الة ممن أججلل خخلق أطفالل ييییصصببححون خخببييییرييییفعّ  ٬، وكذلك تترببييییةطببييییعيّ  ججسسديّ 

الننزاع. فننسسييییان  لححللّ  ا سسلببييیّیةأننمماطً  ا أننششأوام" ببالححسسببان طالببً .م."بـييییججب أن ييییأخخذ ال " لألطفالل الصصغار٬، ط.م.ت.ج.ع ـ"ببعكس ببراممج ك
ييییججعلل الزممالء زات (ن أو ممييییّ ببخخصصوص سسلوك ممعييییّ  اا عنندمما ييییكتتسسب الطالب صصييییتتً خخصصوصصً  عببة٬،ة طوييییلة وصصقد تتكون عمملييییّ  العادات القدييییممة

ا على قدرة م" أييییضضً .م."ب ـ). ييییعتتممد الطة ممن الممدرسسةى في ببداييییة السسننوات الممتتوسسّ ححتتّ  على الطالب ببتتغييییييییر السسلوك السسلببيّ  اممر صصعببً األ
ا في تتقرييییببً  ر الذات الذي هو ممعدومتتطوّ  ححّس  وننمموّ  لييیّیة أكببر ممن قييییود األهلل٬،ة٬، اسستتقالة ممركببّ التتعامملل ممع ممسسائئلل ذهننييییّ الممراهق القصصوى في 

 .ر قببلل ممرححلة الممراهقةممتتطوّ الوغييییر  ممرححلة قببلل الممدرسسة
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 الرششدسسن 
م. قدّ ى ججييییلل ممتتححتتّ  ححالة ثثاببتتة ممن دون تتغييییييییرات ممننظممة الرششد عتتببر سسنّ ييییسساسسييیّیة٬، ء بباححتتييییاججات األسسرة األوقتتهم بباالعتتنناييییقضضي الببالغون  ححييیین
هم الذاتتييیّیة. هذا سستتكششاف قدرة ننمموّ ييییمملكون الوقت والفرصصة الالببالغون  ٬، أصصببحالوقت اّدخخارو  للراححة ححدييییثثة ييییلةوسسك "الممالثثوزييییان"ننتتششار ممع ا

 ) على1973ز ببييییرننسسي ننييییوغارتتن (ييییركّ  . على سسببييییلل الممثثالل٬،الرششد ببببححث "الممراححلل" أو ممسستتوييییات سسنّ  البباححثثييیین قد ببدأوا أنّ التتغييییييییر ييییعنني 
ببييییض٬، سسن الييییأس٬، : الششعر األ(ممثثالً  لوججيّ و ر الببالغ. ججدولل الوقت الببييییتتطوّ  على ذات تتأثثييییر ممهمّ هي  ٬،هننفسسالوقت في تتتتفاعلل " ممّرات "ثثالث

عودة الدييیین).  ٬،اقتتصصادي (ححرب٬، فتتور وقت تتارييییخخيّ  ييییتتقاعد)٬، ي عائئلة٬،ييییرببّ  ٬،الممدرسسة( ييییذهب إلى  الوقت االججتتمماعيّ  اننخخفاض الننششاط)٬،
 الرششد وسسنّ  ٬،طممتتوسسّ  ٬،رعهود: ممببكّ  ة إلى ثثالثثةم داننييییالل ببرفييییننسسون الفتترة الححييییاتتييییّ قسسّ  )1978،٬ي على ححييییاة رججالل وننسساء (أججر في ببححث 

٬، في 30سسّن الـ  ححوللا تتححدث تتقرييییببً  الححييییاة. هذه الفتترات االننتتقالييیّیةفي  فتترات/ببضضع سسننواتإلى  ةالممسستتممرّ  ر. تتقسسم الفتترات االننتتقالييیّیةخخّ الممتتأ
اممات ببححييییاة االلتتز ف ممع هذا٬،و ت ممن الممممكن أن تتكون صصعببة أو سسلسسة٬، هذه االننتتقاال وسسننوات الخخممسسييیین وهكذا.البباكرة٬،  سسننوات األرببعييیین
واخختتييییارات عائئلييیّیة: تتننتتج الفتترات االننتتقالييیّیة في إعادة  لى عمملل غننيّ ي إببداييییة وننهاييییة هذه الفتترات. فتترات ثثاببتتة تتؤدّ  عر ممغييییّ تتالفرد عادة مما تت

 التتي تتتتببع. ي إلى تتغييییييییر في الممرححلة الثثاببتتةوالذي ييییؤدّ  ائئلة٬،تتقسسييییم العمملل والع

غييییر ا أكثثر ممن الرتتببة الثثالثثة٬، ولكننه ييییؤممن ببأن االخخييییر٬، ببببسساطة٬، ننضضججً  انعي تتعكسسو ممن ال الراببعة والخخاممسسة تتييیینالرتتببأّن ال ييییعتتببر كييییججان 
الححظ أن الججدولل ن (في القرن الواححد والعششرييیی الرششد نممرييییكييییة الوسسطى في سسة عنند الطببقة األببات االججتتمماعييییّ ممالئئم في ممواججهة الممتتطلّ 

ة للوعي في الممججاالت للححالة االننتتقالييییّ  ٬،للرتتببة الراببعة ادً ججييییّ  اتتعرييییفً  ة للوعي). تتتتطلب الححضضارة الممعاصصرةالذهننييییّ  ييییعكس الممننطقة 16.3
ف على الفرد الممتتكييییّ  ة٬،والدييییننييییّ  ة التتقلييییدييیّیة والممححلييیّیةة والششخخصصييیّیة الداخخلييیّیة. ببسسببب ننقص األننظممة الداعممة كالححضضار الششخخصصييییّ  رة٬،الممؤثثّ  الذهننييیّیة٬،
. كمما ييییقولل كييییججان "كننت سسأقولها ببهذه الطرييییقة: ييییات العالم الخخارججيّ ببالذات كي ييییصصلل بباطن الوعي ممع تتححدّ  ازً ممركّ  ييیًیاعال ار ححسس أن ييییطوّ 

ببلوغ رتتببة ممن  ا في سسنّ ششخخص داخخلييیی  ي ييییخخلق كللّ الذ للححضضارة٬، ب الخخارججيّ ال الممتتطلّ ححييییاة الممعاصصرة قد ال ييییكون إلفي ا العبء الننفسسيّ 
 ).1994 134،٬ .(ص دراك عنند الممججتتممع الججمماعيّ إييییججاده فقط على ممسستتوى اإلعادة ممن الممممكن والذي  ٬،الوعي مممماثثلة له

الممؤسسسسات٬، دممج الذات في العالقات االججتتمماعييییه الدائئممة٬، و ا ممن إييییقاع ممتتنناوب ببييیین الممكاننة الذاتتييیّیة ة ججزءً دائئرة ممببننييییّ  تتصصببح كللّ 
لى التتزام وعالقة للوعي عببر القاطع. تتلتتفت الرتتببة الراببعة ننححو ور الرتتببة الثثاننييییة ممن ثثقة الننفس إر ششعييییتتغييییّ  ٬،. ممثثالً ات الممعييییارييیّیةييییدولوججييییّ واأل
التتي ننتتججت ممن رتتببة  ةدوار وااللتتزاممات االججتتمماعييییّ الذات ممتتواججدة في السسييییاق ضضممن األ هذهف ٬،ممع ذلك ز؛ممممييییّ  ممع تتححدييیید ذاتتيّ  ك الذاتتيّ التتمملّ 

 .الوعي الثثالثثة

هلل ا لكييییججان٬، ييییتتوقع ممن األعلى الممججتتممع الححدييییث. وفقً  الت الممطلوببة للردّ طة طرييییق لممسساعدة الكببار في صصننع التتححوّ ار ر عمملل كييییججان خخييییوفّ 
وعة ششامملة ممن القييییم التتي تتعمملل روا ممججممن ييییطوّ ر األوالد٬، أتتطوّ  زواييییعزّ أن سسوا رؤييییة سستتخخدم العائئلة٬، أن ييییؤسسّ  األسسرة٬،ة ي ممسسؤولييییّ الييییوم تتولّ 

 .وفقها العائئلة

ذا كاننت لها عالقة ححممييییممة ها إة تتسسألل أممّ ألببننة ششاببّ  هلل العمملل ضضممن الرتتببة الراببعة ممن الوعي. هو ييییعطي ممثثاالً ات ممن األب هذه الممهممّ تتتتطلّ 
على  مّ ممن الوعي تتأكييیید قدرة األالرتتببة الراببعة  أذا كذببت وقالت "ال". ممن ششأن مّ ة الثثالثثة ممن الوعي الذننب عنند األممننذ طالقها. سستتثثييییر الرتتبب

تتححفظ ممعلوممات ذات  ببأن مّ ن ننظام قييییم أعلى ببأن ييییمملي على األممن ششأ ٬،طلييییعة صصننع قرارها. في هذه الححالةوضضع ممصصلححة طفلتتها في 
 .ةخخاذ قرارات ممسستتقلّ تتّ وا عائئلتتها ممن خخاللل دورها القييییاديّ  مّ ز األتتعزّ  الطرييییقة٬، ن طفلتتها. في هذهعبء ع
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الرغببة في االسستتقاللل  فهو ييییججييییب ببأنّ  ٬،ر الذكريّ ننححو التتطوّ  ازً عتتبباره ممتتححييییّ ننقده ببا في عمملل كييییججان قد ييییتتمّ  تتسسلييییط الضضوء على الححكم الذاتتيّ 
ممن الرتتببة الثثالثثة  في كللّ  ممًعا٬، أممر ممتتأصّصلل اأن ييییكون ممرتتببطً في و  لججننس ححولل طرق ممعرفة الننسساء)ششرح في عدة دراسسات عن ا(كمما 

ة في الرتتببة الراببعة خختتالفات أسسلوببييییّ ف االسستتقاللل كاننفصصالل. ييییننظر كييییججان لالسستتقاللل والرببط كاممن الوعي. لييییس الممقصصود أن ييییعرّ والراببعة 
 ة.كي تتببقى ححييییوييییّ  أثثر الهوييیّیةفردننة ححضضور (أو) ب تتتتطلّ  ممن خخاللل عالقات مملتتزممة ممن الوعي. ييییظهر الححكم الذاتتيّ 

رتتببة في ال ٬،للوّ عن طرييییق الخخالفات ببييیین اثثننييیین ممن األزواج؛ ييییححتترم الزوج األالححداثثة٬، ببعد ن تتوضضييییح الرتتببة الخخاممسسة ممن الوعي٬، مما ييییممك
 ا مما تتكون ممتتكامملة. كللّ وغالببً  في العالقة٬،ششخخص ببصصورة ممهممة وممخختتلفة  ببييیین. ييییسساهم كللّ ممركّ ششخخصصييیین  االببعض ببكوننهمم اببعضضهمم ٬،الراببعة
ييییضضع الزوج  على ننححو ممعاكس٬،قييییم. الممعننى و الخخر التتي ييییضضع ببها اآلييییححتترم الممصصطلححات خخر لييییسستتكششف و ححضضارة " اآل" إلى ييییننظر اممننهمم

ممييییلل  يّ أل ن ببالششكّ ا ييییششعرا. هممزةننفس الممتتممييییّ واأل في تتعاون للممججمموع الننفسسيّ  ٬،اممصصدر قرببهمم ييییكممن فييییهعتتقاد ا ا أيّ في الرتتببة الخخاممسسة ججاننببً 
ان في الرتتببة الخخاممسسة أن ممن هذا العكس. ييییرفض الزوجج خخرر ممع الطرف اآلخخاآلوييییعرفان عكس  للششعور ببالتتمماثثلل ممع ججاننب واححد ممن أيّ 

 طر ممن كللّ ة أعدّ  وببححقييییقة أنّ  ٬،"ادهمم"تتعدّ ببـ ببطرق تتححتتفلل ا أن ييییتتفاعالعالقتتهمم ا. تتسسممح لهمماواححدً إطاًرا ا أو ننظاممً ييییتتقاسسممان  أننفسسهمماا ييییرييیی
 عة على االننببثثاق.ننفس ممششججّ 

 دور الصصراع
ه ببها األزواج في الرتتببتتييیین الراببعة والخخاممسسة لل دور الصصراع ممن خخاللل الطرق التتي تتتتوججّ فضضلل لوججهة ننظر كييییججان ححو قد ييییكون التتوضضييییح األ

 ن الرغببة والقدرة عنند كللّ زاييییعزّ  ا. همماً ز وممتتممييییّ كاممًال واححد ممننها  كللّ  اعتتببارطراف الممتتننازعة بباألان في الرتتببة الراببعة لصصراع. ييییرى الزوججإلى ا
ححتترام خخر الطرف ححييییالل قدرة اآل عنند كللّ  هاتلل في التتوججّ التتححوّ  ٬،في الواقع ٬،ششمملللعالقة ييییلل في اخخر. التتححوّ طرف لفهم واححتترام مموقف اآل

خخر هات ببخخصصوص فهم اآلتتوججّ التتغييییييییر  ا أكببر للمموقفييیین ممن كال الطرفييیین٬،. التتغييییييییرات التتي تتححدث تتششمملل فهممً اهمم امموقفه/ها ولييییس مموقفهمم
ممن الرتتببة الخخاممسسة  انممفاوضضات ننزييییهة كمما تتممارس عادة. الزوججلل ممششاكلل. هذا ييییممثثّ ال لححللّ  هات ممخختتلفةلتتوججّ  ة ججدييییدةممكاننييییّ ٬، وإ لمموقفه الذاتتيّ 

ننزاهة الممرء  ببأنّ  ة". هننالك ششكوك ممتتببادلرببح"إلى  الخخاّص  مماواححتتييییاججه ةالخخاصصّ  مماوممواقفه ممااتتججاهه السستتخخدام الصصراع كي ييییححوّ ا انييییببححثث
 ه لرببمما ممن الممهمّ طببييییعة الصصراع الطوييییلل تتعنني أننّ  أنّ للصصراع ييییعتتببر  ححداثثة"د المما ببع" ـننححييییاز. الننهج الكاتتتترججم  ةولوججييییّ ييییييییدا اآلخخر هي أوأييییضضً 

ا. ييییسستتكششف الصصراع ححييییازييیی اننا ا مموقفً ا أو كال الطرفييیین في الصصراع قد أظهر واححدً  اطرفً  الصصراع. ممن الممححتتمملل أنّ أن ييییببقى الطرف اآلخخر في 
 .ةقييییّ طراف التتي دخخلت الصصراع كي تتننتتعش ممن تتعقييییداتتها الححقييییننقص األ

همما أصصببح أححد األطراف أو كلييیی أنّ إلى ششارة ) تتعتتببر الصصراع الطوييییلل إ1عّدة ججدلييیّیات:  ححداثثة""مما ببعد ال" ـرؤييییة التتسستتششرف  ببتتوصصييییف ببسسييییط٬،
) تترى 3 ببلل هي تتعببييییر عن ننقص. ٬،عالقة الممننافسسة هي لييییسست ببسسببب آراء ممتتضضارببة أنّ  تترى )2.؛ ا ممع ننهاييییة أطراف القضضييیّیةممتتطاببقً 

 ممن التتركييییز على ححللّ  طراف ببدالً لل" األ" تتححوّ  تتتترك العالقة الممتتننازعةز على طرق تتركّ ) 4 -داتتك وببالكششف عن ممتتعدّ  صصةالعالقة كفر 
ب ممن ييییتتطلّ  "ححداثثةالببعد "مما  تتوجّجهوفق الصصراع  ححللّ  ممر صصعب ألنّ أطراف الممتتننازعة هو الت األالصصراعات ممن خخاللل تتححوّ  للصصراع. ححللّ 

ممة ب ممننظّ ). هذا التتوججه ييییتتطلّ 1993 رييییس٬،رججِ أييییع القلييییلل ممن النناس فعله (وهو ششيء ييییسستتط ببعد الرتتببة الراببعة٬،رة لممرححلة مما تتننظييییم الخخببالنناس 
 ة.أو عببر ننظرييییّ  ٬، عببر ممننهججييیّیةةممننهججييییّ 

 

 خخاتتممة
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ا في طً ة واننضضبباببه ششدّ  رات ججدييییدة في الوقت الذي ننننششئه ححقلل ننششييییط. تتححدث  تتطوّ ولكننّ الصصراع هو ححقلل ححدييییث العهد  ة وممممارسسة ححللّ ننظرييییّ 

تتججاهلها  تتمّ  وهي ممرححلة عممرييیّیة تتاحًحا لممرححلة مما قببلل الممدرسسة٬،مم٬، اتتمماممً  اممً ممقييییّ  ان ببرنناممججً ع أن ننمملك اآله لممن الممششججّ ننّ ننهججننا في هذا الممججالل. إ
ببأسسرع وقت  الننزاع م ممهارات ححللّ تتعلّ  نّ ييیین٬، فإائئييییّ خخصصّ ات واأل. كمما قالل العدييیید ممن أصصححاب الننظرييییّ فقط ننةخخدممة ممعييییّ  ٬، أو أعطييییتفي السساببق

دة٬، كتتلك التتي تتسساعدهم في صصغار عادات ججييییّ الطفالل األعلييییننا تتعلييییم  رة تتصصببح عادات قدييییممة٬،ة. ممهارات ممببكّ ييییّ هممّ ممممكن هو أممر في غاييییة األ
دة التتي الممششاكلل والممراححلل الممعقّ  طفالل على ححللّ لممسساعدة األ ييییججب أن ييییسستتممرّ  ف عنند األطفالل٬، ببللممر ال ييییتتوقّ رضضييییة. األممُ  ةتتطوييییر ححييییا

 .ر التتقدمميّ ححدث ممع التتطوّ تت

 طفالل ممن سسنّ ع عنند األالننزا ثثار تتطوييییر ممهارات ححللّ آمملل دراسسة وببححث تتششتتإححداها ححث ممن أججلل تتححسسييیین ممممارسستتننا. ة ججهات للببهننالك عدّ 
ر تتؤثثّ  فأن ننسستتكششف كييییإلى ننححن ببححاججة  ا٬،. ثثاننييییً ب الالزم الضضروريّ لى تتححدييیید ححججم التتدرّ الممراهقة. ننححن ببححاججة إ لى سسنّ الححضضاننة إ

الججواب ال٬، ححييییث  أنّ ه واححد على الججممييییع؟ ممن الواضضح ة والخخصصائئص على أسسالييییببننا في التتعلييییم والتتدرييییب. هلل ييییننطببق تتوججّ السسممات الششخخصصييییّ 
ة وقضضاييییا ضضببط ننفس ممن ن انندفاعييییّ ا ممن العمملل في هذا الممججالل٬، ببييییننمما ييییوججد آلخخرييییا كببييییرً وييییتتطلببون قدرً  ٬،صصرارالل اإلطفييییننقص ببعض األ

سستتكون  الخخممس دراك الححواسّ ننظام إ تتفححص قدرة الكببار على "تتححوييییلل" الننفس الى ة في ححالة ننزاع. أببححاثدرججة العدواننييییّ ن تتزييیید الممممكن أ
ا٬، ننححن ببححاججة إلى أن ننكون ممسسييیّیسسييیین٬، وننعمملل ججاهدييیین ة التتي ننواججهها في هذا القرن الججدييیید. أخخييییرً للغاييییة في ضضوء الصصراعات الممسستتممرّ  ممفييییدة

٬، ا لتترببييییة أوالدنناججد  ممهمّ العاطفييیّیة -م الممهارات االججتتمماعييیّیةالننزاعات وتتعلّ  ر في ححللّ قرارات الممججتتممع. التتطوّ لتتأثثييییر على صصاننعي ممن أججلل ا
 الممننزلل.في سسواء في الممدرسسة أو  ة للطفلل٬،تتججرببة تتعلييییممييییّ  ممر ممن خخاللل كللّ ذا األغرس ه ٬،الةببصصورة فعّ  ٬،أن نندعموييییججب علييییننا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

295



	307 	

المراجع  
 

Argyris, C. On Organizational Learning. Oxford, U.K.: Blackwell Business, 1993.  
 

Bingham, M., and Stryker, S. Things Will Be Different for My Daughter: A Practical  
Guide to Building Her Self-Esteem and Self-Reliance. New York: Penguin Books, 1995.  

 
Block, J. “Advancing the Psychology of Personality: Paradigmatic  
Shift or Improving the Quality of Research?” In D. Magnusson and N.S. Endler (eds.), 
Personality at the Cross-Roads: Current Issues in Interactional Psychology. Mahwah, 
N.J.: Erlbaum, 1977.  

 
Ceci, S. J. On Intelligence . . . More or Less: A Bio-Ecological Treatise on Intellectual 
Development. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1990.  

 
Collins, W. A., and Laursen, B. “Conflict and Relationships During Adolescence.” In  
C. U. Shantz and W. W. Hartup (eds.), Conflict in Child and Adolescent Development.  
New York: Cambridge University Press, 1992.  

 
Cook, B. W. Eleanor Roosevelt. Vol. 1. New York: Viking, 1992.  

 
Csikszentmihalyi, M., and Larson, R. Being Adolescent: Conflict and Growth in the  
Teenage Years. New York: Basic Books, 1984.  

 
Damon, W. The Social World of the Child. San Francisco: Jossey-Bass, 1977.  

 
Damon, W. “Patterns of Change in Children’s Social Reasoning: A Two-Year  
Longitudinal Study.” Child Development, 1980, 51, pp. 1010–1017.  

 
De Vries, R., and Zan, B. Moral Classrooms, Moral Children: Creating a Constructivist  
Atmosphere in Early Education. New York: Teachers College Press, 1994.  

 
Deutsch, M. “Educating for a Peaceful World.” American Psychologist, 1993, 48,  
pp. 510–517.  

 
Dweck, C. S. “Social Motivation: Goals and Social-Cognitive Processes. A Comment.”  
In J. Juvonen and K. R. Wentzel (eds.), Social Motivation: Understanding Children’s  
School Adjustment. New York: Cambridge University Press, 1996.  

 
Elias, J., and others. Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for 
Educators. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, 
1997.  

 
Erikson, E. H. Childhood and Society. New York: Norton, 1950.  

 

296



	308 	

Erikson, E. H. Childhood and Society. (2nd Ed.) New York: Norton, 1963.  
 

Farver, J. M., and Branstetter, W. H. “Preschoolers’ Prosocial Responses to Their Peers’  
Distress.” Developmental Psychology, 1994, 30, pp. 334–341.  

 
Fischer, K. W., Bullock, D. H., Rotenberg, E. J., and Raya, P. “The Dynamics of  
Competence: How Context Contributes Directly to Skill.” In R. H. Wozniak and  
K. W. Fischer (eds.), Development in Context: Acting and Thinking in Specific  
Environments. Mahwah, N.J.: Erlbaum, 1993.  

 
Flavell, J. H. “Perspectives on Perspective Taking.” Paper presented at the 20th annual  
symposium of the Jean Piaget Society, Philadelphia, June 1990.  

 
Gardner, H. Multiple Intelligences: The Theory in Practice—A Reader. New York: Basic  
Books, 1993.  

 
Goleman, D. Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, 1998.  

 
Gottman, J. Raising an Emotionally Intelligent Child: The Heart of Parenting. New 
York: Fireside, 1997.  

 
Horn, W. F., and Packard, T. “Early Identification of Learning Problems: A Meta-  
Analysis.” Journal of Educational Psychology, 1985, 77, pp. 597–607.  

 
Jensen, E. Teaching With the Brain in Mind. Alexandria, Va.: Association for 
Supervision and Curriculum Development, 1998.  

 
Jensen, E. Tools for Engagement: Managing Emotional States for Learner Success.  
San Diego, Calif.: The Brain Store, 2003.  

 
Johnson, D. W., and Johnson, R. Teaching Students to Be Peacemakers. Edina, Minn.:  
Interaction, 1991.  

 
Kegan, R. In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life. Cambridge:  
Harvard University Press, 1994.  

 
Kohlberg, L. “Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach  
to Socialization.” In J. Likona (ed.), Moral Development Behavior: Theory, Research  
and Social Issues. Austin, Tex.: Holt, Rinehart and Winston, 1976.  

 
Levinson, D. J. The Seasons of a Man’s Life. New York: Alfred A. Knopf, 1978.  

 
Levinson, D. J., with Levinson, J. D. The Seasons of a Woman’s Life. New York: Alfred  
A. Knopf, 1996.  

 
 

297



	309 	

Maccoby, E. E. Social Development: Psychological Growth and the Parent-Child  
Relationship. Orlando, Fla.: Harcourt Brace, 1980.  

 
McCrae, R. R., and Costa, P. T., Jr. Personality in Adulthood. New York: Guilford Press, 
1990.  

 
McGaugh, J. L., and others. “Involvement of the Amygdala in the Regulation of  
Memory Storage.” In J. L. McGaugh, F. Bermudez-Ratton, and R. A. Prado-Alcala  
(eds.), Plasticity in the Central Nervous System: Learning and Memory. Mahwah,  
N.J.: Erlbaum, 1995.  

 
Mize, J. “Coaching Preschool Children in Social Skills: A Cognitive–Social Learning  
Curriculum.” In G. Cartledge and J. F. Milburn (eds.), Teaching Social Skills to  
Children and Youth: Innovative Approaches (3rd Ed.). Needham Heights, Mass.:  
Allyn and Bacon, 1995.  

 
Neugarten, D. A. (ed.)., The meanings of age: Selected papers. Chicago, IL: University  
of Chicago Press, (1996).  

 
Piaget, J., & Inhelder, B. The psychology of the child. New York: Basic Books, (1969).  

 
Quadrel, M. J., Fischoff, B., and Davis, W. “Adolescent (In)vulnerability.” American  
Psychologist, 1993, 48, pp. 102–116.  

 
Sadalla, G., Henriquez, M., and Holmberg, M. Conflict Resolution: A Secondary School  
Curriculum. San Francisco: Community Board Program, 1987.  

 
Selman, R. L. The Growth of Interpersonal Understanding: Developmental and Clinical  
Analysis. Orlando, Fla.: Academic Press, 1980.  

 
Shore, R. Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. New York:  
Families and Work Institute, 1997.  

 
Shure, M. B., and Spivack, G. Problem-Solving Techniques in Childrearing. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1978.  

 
Siegler, R. S. Children’s Thinking (2nd Ed.) Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 
1991.  

 
Smetana, J. G. “Adolescents’ and Parents’ Reasoning About Actual Family Conflicts.”  
Child Development, 1989, 60, pp. 1052–1067.  

 
Steinberg, L., and Darling, N. E. “The Broader Context of Social Influence in 
Adolescence.” In R. K. Silbereisen and E. Todt (eds.), Adolescence in Context. New 
York: Springer-Verlag, 1994.  

 

298



	310 	

Sylwester, R. A Biological Brain in a Cultural Classroom: Applying Biological Research  
to Classroom Management. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 2000.  

 
Vuchinich, S. “Sequencing and Social Structure in Family Conflict.” Social Psychology  
Quarterly, 1990, 47, pp. 217–234.  

 
Warner, B. S., Weist, M. D., and Krulak, A. “Risk Factors for School Violence.” Urban  
Education, March 1999, pp. 52–64.  

 
Wentzel, K. R. “Does Being Good Make the Grade? Relations Between Academic and  
Social Competence in Early Adolescence.” Journal of Educational Psychology, 1993,  
14, pp. 168–291.  

 
 

299



 
 
 
 
 

 الججزء الراببع
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 عششر خخاممسالفصصلل ال
 

 الصصراع اإلببداع وححلل
 

 دور وججهة الننظر
 
 

 هوارد ججراببر
 
 
 

ممن . ييییننظر الممعلممون غالبًبا إلى الصصراع على أننه الطفلل الممششكلة٬، وممهممة الممممارس على أننها التتخخلص ممن الصصراع: الممعضضلة األولى

اإلببداع ) 2(أو /التتججدييیید ييییسسببب الصصراع و) 1: (إلى الصصراع غالبًبا على أننه رفييییقهم الممالزمججاننب آخخر٬، ييییننظر الطالب الممببدعون 

 .ييییسستتلزم الصصراع

ييییتتم التتعامملل ممع العمملل اإلببداعي٬، على . التتعاون٬، إن لم ييییكن كهدف فلييییكن على األقلل كوسسييییلة ييییسستتلزم ححلل الصصراع: الممعضضلة الثثاننييییة

٬، تتعلممت ممن سسولوممون آش٬، ببروكلييیین كطالب ججاممعي في ججاممعة  .ممؤلممة أححييییانًناوججه العمموم٬، كممججهود فردي٬، ممصصححوب ببالعزلة ال

 انكال األممرييیین ممرتتببط. وعممله ممع وييییتتكييیین في أششكالل الممراججع ٬،عممله في ضضغوط الممججمموعة: أسستتاذي٬، عن خخطييیین ششييیّیقييیین للببححث

الهدف األسساسسي والوججه األكثثر ببروًزا اتتضضح لي٬، كمما آلخخرييیین٬، أن . وهي ببؤرة االهتتممام الرئئييییسسييییة لهذا الفصصلل ٬،ببممسسألة وججهة الننظر

ننججد أننه ييییعّظم ممن دور  ٬،)1981ججراببر٬، (عنند دراسسة دفتتر ممالححظات داروييیین وممراسسالتته . للعمملل اإلببداعي هو تتوججييییه أسسئئلة ججييییدة

ر تتححييییّ . كتتب داروييیین عدة خخطاببات إلى علمماء وعلمماء طببييییعة ممن ممخختتلف دولل العالم٬، مموججًها أسسئئلة صصعببة .اسستتكششاف األسسئئلة

في الننهاييییة . ا أننا كطالب فقد تتببننييییت مموقف أن اممتتالك وججهة ننظر ججدييییدة هو أهم مما في األممرممن أييیین ججاءت أسسئئلتته؟ أممّ : عاصصروهمم

لكن ممن أييیین أتتت ممششكالتتهم؟ تتننببثثق  —العدييیید ممن أصصححاب الححلولل للممششكالت ٬،كمما هو الححالل اآلن ٬،كان ممن ببييیین ممعاصصرييییه

  كييییف تتببننى وججهة الننظر الججدييییدة؟: ييییصصببح السسؤالل الممركزيثثم . الممششكالت الججدييییدة ممن وججهة ننظر ججدييییدة

 
-1.043ممننه هننا٬، قدممه هوارد ججراببر ممدعومًما ببممننححة ممن الصصنندوق الوطنني السسوييییسسري للببححث العلممي٬، ممششارييییع أرقام  م ججزءٌ الذي ييییقدَّ و ببححث صصنندوق الظلل٬، 

أننججزت ببعض األعممالل أححييییانًنا في ممعهد الدراسسات . وأنناسستتازييییا تتراييییفون للهالممتتعاوننون ممعه هم داننييییييییلل ممورييییس وٕاييییممييییالل ري وٕاييییزاببييییلل سسييیی. و 087-1.738و 084

الممواد في صصنندوق الظلل تتم تتهييییئئتتها ممن . أتتقدم ببالششكر إلييییهم ججممييییًعا٬، كمما أتتقدم ببالششكر إلى دورييییس واالس لممسساهممتتها في هذا الممششروع. الممتتطورة في ببرييییننسستتون

 ).1990(ججراببر 
 

ييییممييییز كييییننييییث هاممونند ببييیین ننظرييییات الححقييییقة٬، التتي تتركز على الببششري والسسييییاسسة االججتتمماعييییة٬، الححكم ٬، 1996في كتتاببة الصصادر عام 

الننظرييییة الثثاننييییة٬، ننظرييییة التتراببط٬، ال تتقدم . تتوافق األفكار ممع الححقائئق٬، والننظرييییات التتي تتممعن الننظر في تتراببط األفكار ممع غييییرها
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ببييییننمما ننظرييییات التتوافق تتقدم ذلك٬، لكن في عالم . الححكممة والححدسوببالتتالي ييییججب أن تتعتتممد على  ٬،إججراءات ممححددة التتخخاذ القرارات

ششك : ببششكلل لطييییف في العننوان الفرعي لهذا الكتتاب) 1996(ييییلخخصصه هاممونند  —هنناك ثثممن ثثالثثي ييییججب دفعه  ٬،ببممواضضع الششك ممليء

والتتارييییخخي٬، هذا الرأي ييییلقي  في الظرفييیین الذي تتم تتججرييییببهمما على الممسستتوى الححالي غييییر قاببلل لالخختتزالل٬، خخطأ ححتتممي٬، ححييییف ال ممفر ممننه

اسستتننبباط أو اخختتراع الببدائئلل التتي ييییتتم  هي لكن خخاتتممتته الضضرورييییة ٬،رغم ذلك٬، فإن المموضضوع الذي اخختترتته لييییس الححكم. قاتتم ججًدا ببظلل

 .وببنناءً  اً إببداعييیی تتخخييیّیالً لكن  اً كببييییرة أو ممننطق مما ننححتتاججه هننا لييییس دقةً  .الححكم علييییها واالخختتييییار ممن ببييییننها

ببتتأكييیید خخاص على وججهة الننظر واألوججه  ٬،م ننببذة ببسسييییطة عن ننهج األننظممة الممتتطورة في العمملل اإلببداعي٬، أقدِّ في هذا الفصصلل

ممع  اً تتججرييییببييیی عممالً  ممةً ببعض العالقات الممححتتمملة ببييیین اإلببداع وححلل الصصراع٬، ممقدِّ  أسستتكششفعالوة على ذلك٬، . االججتتمماعييییة لإلببداع

 .عي لوججهات الننظر الممخختتلفةالممصصممم للتتخخلص ممن التتخخلييییق اإلببدا" صصنندوق الظلل"
 

 ننهج األننظممة الممتتطورة
 

هذه . ييییسستتنند هذا الننهج على تتفرد كلل ششخخص ممببدع ألننه أو ألننها تتتتححرك عببر سسلسسلة ممن االلتتزاممات والممششكالت والححلولل والتتححوالت

ممن ممببدع  وتتخختتلفبباسستتممرار  ببلل على العكس ممن ذلك٬، فإننها تتتتطور. ةاألوججه ممن العمملييییة اإلببداعييییة لييییسست ثثاببتتة٬، كمما أننها لييییسست عاممّ 

هذا الششكلل الفضضفاض ييییححفز . ثثننائئييییات ممع ببعضضها اآلخخر ٬،ببششكلل فضضفاض٬، وييییتتألف الننظام ككلل ممن أننظممة فرعييییة تتششكلل. إلى آخخر

 .ببالتتالي الطرييییق إلى اببتتكار ال ييییممكن التتننببؤ ببهييییفتتح ظهور عدم التتوازن وٕاييییججاد أسسئئلة ججدييییدة٬، و 

على كلل ننفسسها الطرييییقة ببممهممتتننا هي قييییاس كممييییة اإلببداع أو إييییججاد العوامملل التتي تتننطببق  لييییس. ممهممتتننا هي وصصف كييییفييییة عمملل ممببدع مما

 .مما هو ضضروري لممببدع مما لممواججهة ممششكلة قد ييییكون غييییر ضضروري أو ححتتى غييییر ححكييییم في ممواججهة ممششكلة أخخرى .الممببدعييیین

سسممات األششخخاص الذييیین ييییتتولون  ممن. أوللالفرد الممببدع المموصصوف هننا٬، الممهتتم بباإلببداع في الممججالل األخخالقي٬، هو ممججرد تتقرييییب 

. فإننهم ببححاججة إلى ححلفاء ييییججب أن ييییتتم إقنناعهم وتتوظييییفهم وتتدرييییببهم ودعممهم ٬،ألججلل هذا. أننهم ييییرغببون في إححداث أممر ججدييییدلييییة ؤو الممسس

ذه الممكوننات٬، ييییججب أن وممن وراء ه. اً أخخالقييیی عممالً و  اً أخخالقييیی اً وششعور  اً أخخالقييیی اعالوة على ذلك٬، فإن التتعببييییر التتام لألخخالق سسييییضضم فكر 

ورغم أن هذا العننصصر األخخييییر ننادًرا مما تتتتم ممنناقششتته٬، إال أن دوننا كييییرييییكو قاممت ببممججهود هام في ممقالها . ييییكون هنناك دممج خخّالق

ا لهذه وببالطببع تتعد أعممالل إييییرييییك فروم األدببييییة كلها اننعكاسسً  ٬،)ييییأتتي الححًقا" (ي اإلببداع األخخالقي في األلفييییةأييیین الححكممة؟ تتححدّ "الممتتكامملل 

 ).٬، على سسببييییلل الممثثالل1962اننظر فروم٬، . (التتولييییفة
 

في دراسسة الححالة عن ننييییببور٬، أظهرت كييییرييییكو كييییف ييییممكن أن ييییؤدي السسعي وراء دممج الفكر والششعور والعمملل إلى ننتتائئج ممدهششة ييییممكن 

ججدييییدة  اً كتتسسب ننييییببور فرصصوممع زييییادة تتأثثييییره٬، ا. كمما أظهرت كييییف ححقق ننييییببور ممثثلل هذا الدممج الذي كان له ثثممن. أن تتضضلل طرييییقها

ببعد سسلسسلة ممن هذه االححتتكاكات٬، . ى ببه إلى التتعاون ممع ممؤسسسسة ممححافظة ببششدةلكن األممر أدّ . لالننتتقالل إلى ممسسار العمملل األخخالقي

 وممع ازدييییاد ممششاركة ننييییببور في هييییكلل القوى السسييییاسسة كأححد الممطلعييیین) "ييییأتتي الححًقا(كتتببت كييییرييییكو . أصصببح ننييییببور أكثثر ممييییًال للممححافظة

لل ننييییببور تتححوّ . الرادييییكالييییة عن دور الححكوممة في اتتججاه آراء رمموز السسلطة التتي اسستتننكرها ممن قببلل آراؤهعلى الواقع السسييییاسسي٬، تتححولت 

ولوججييییتته ببالرسسالة الممسسييییححييییة٬، إلى التتصصرف كممدافع عن اآلراء السسائئدة في ححكوممة الوالييییات ييییممن التتححدث كممفكر ممسستتقلل٬، تتأثثرت أييیید
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 ".الممتتححدة

إذا كننا ننرييیید الممسساهممة في التتححولل  ٬،وعلى الححاججة إلى العمملل الججاد والممسستتممر الممطلوب ٬،على هذه الصصعوببة وتتؤكد كييییرييییكو

ججممييییع األششييییاء ممرتتببطة على أي ححالل٬، وممن األسسهلل قببولل عدم الممسساواة والظلم  ٬،في عالم مما ببعد الححداثثة"وكتتببت تتقولل  .االججتتمماعي

ييییششمملل ذلك . لن تتكون هنناك ممححاولة ٬،اإلببداع األخخالقي ببال... أخخالقي  ببذرييییعة وججود فروق ششخخصصييییة وثثقافييییة على اتتخخاذ مموقف

 ".وييییببدأ ذلك بباتتخخاذ مموقف أخخالقي. التتضضححييییة ببالذات لكي ييییممكن لممججتتممع ممن الذوات القلقة أن ييییتتوافق وييییححث على التتغييییييییر

 ٬،والغرض ٬،الممعرفة: ييیین رئئييییسسييییةييییممكن ججممع هذه الفرص الببازغة تتححت ثثالثثة عنناو . ممخختتلفة للدراسسة اً تتقدم كلل ححالة إببداعييییة أوججه

إضضافة إلى ذلك٬، هنناك أوججه تتننطببق على الممببدع . وييییننطببق كلل عننوان ممننها في الححالة األولى على الفرد الممببدع في العمملل. والتتأثثييییر

 .وخخالفه ٬،األصصولل االججتتمماعييییة٬، والعالقات ممع الزممالء٬، واإلرششادات: ككائئن اججتتمماعي
 

في األسسلوب والخخلفييییة (طلب األممر تتعاونًنا ييییججب أن ييییكون تتعاونًنا ببييیین أششخخاص ممخختتلفييیین وألن كلل ششخخص ممببدع فهو ممتتفرد٬، فإذا تت

العمملل ممًعا في ممششروع ممششتترك ححييییث ييییقوم كال العضضوييیین : التتعاون والعالقات الممتتششاببهة قد تتأخخذ عدة أششكالل). والقدرات ومما ييییمماثثلها

٬، العمملل ممًعا في ججو فرييییق العمملل ححييییث )في اببتتكار التتكعييییببييییة وببرييییككمما قام ببييییكاسسو (ممن األهممييییة ننفسسها ممن األزواج ببعمملل ببالدرججة 

٬، وممششاركة األفكار إمما وججًها لوججه أو في الممراسسالت )كمما في إننتتاج الفييییلم أو أوببرا أو ببالييییه(ممننهم اآلخخر واححد ٍ ييییكمّملل الممششاركون كلل 

عن عمملل فييییننسسييییننت الواقعي وخخططه ممعظممها و  ٬،آالف الخخطابباتطرييییق عن  وأخخوه ثثييییو٬، غوغفييییننسسننت فان  مما فعللممثثل(الممكتتوببة 

 ). لألعممالل الممسستتقببلييییة وخخببراتته الححسسييییة
 

 ششببكات الممششارييییع
سسواء . ححتتى أن ببعض الكتّتاب ييییتتححدثثون عن قاعدة العششر سسننوات. ممن الممعروف أن العمملل اإلببداعي ييییتتطور عببر فتترات زممننييییة طوييییلة

ممن الممؤكد أننها تتخختتلف كثثييییًرا عن وممضضات الذاكرة التتي ف٬، الييییةببدرججة ع ممغاييییرة ببببسساطةأو  ٬،كاننت هذه الفتترة عاممييیین أو عششرييیین عامًما

 .ببالفطننة الممفاججئئة والححدس الغاممض لججوهر العمملل اإلببداعين و الممعججببوالتتي ييییفخخر ببها  ٬،تتسستتغرق ججزًءا ممن الثثاننييییة
 

وججدت . الوقت الذي ييییسستتغرقهإذا اسستتغرق العمملل اإلببداعي وقتتًا طوييییال للغاييییًة٬، ييییججب أن ييییكون لدييییننا طرييییقة لممعرفة الدافع الذي ييییقببلل بب

الطرييییقة التتي ييییننظم ببها الممببدع ححييییاتته لكييییال تتصصببح الممششروعات الممتتننوعة عقببات في وججه  ٬،أن ممن األوججه الهاممة للعمملل اإلببداعي

أسستتخخدم ممصصطلح الششركة ألخخصصص مموضضًعا لمموقف ممعتتاد ال ييییممتتننع فييییه الششخخص الذي ييییكمملل ممششروع مما عن خخط . ببعضضها اآلخخر

أسستتخخدم ممصصطلح ششببكة . هاننفسس لكننه ييییننتتقلل لممششروع آخخر ييییممثثلل ججزًءا ممن ممججمموعة االهتتمماممات ٬،عييییه الممششروعالعمملل الذي ييییسستتد

 .ببببعضضها اآلخخر ببطرق ممعقدةفييییه تترتتببط  ه الذيننفسسالوقت السستتييییعاب ننتتييییججة اششتتراك الممببدعييیین في ممششروعات عدييییدة في 

 
هي الزعم ببأن اإلببداع ييییأتتي خخاللل وممضضات ممن الرؤييییة ممثثلل  ٬،أكثثر الخخرافات الممتتكررة عن العمملل اإلببداعي إححدى. الوقت والوهم

ححتتى عن ححدوث . في الممقاببلل٬، تتكششف الدراسسات الججادة تتفسسييییرات ييییوضضع فييییها الوقت الممسستتغرق في عداد السسننوات والعقود .الببرق

 .لححظة التتححولل الممفاججئ٬، فإننها تتكون ننتتييییججة عسسييییرة االسستتححقاق لعمملييییة طوييییلة ممن التتطوييییر
 

فممن ججاننب مما٬، ييییتتعييیین على الممببدع . لفتترة الممهممة اً ممعييیینن اً تتننظييییمم ييییتتطلببانزام لهذه الفتترات الطوييییلة ممن العمملل الثثاببت االننهمماك وااللتت
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األدوات الرئئييییسسييییة إححدى وممن ججاننب آخخر٬، . تتننسسييییق ششببكة ممن الممششروعات التتي ييییممكن أن تتججاببه تتححدييییات اإللهاء والتتعب والفششلل

في ممسسار الواقع ييییممكن تتححقييییقه في عالم األححالم ) ححتتى اآلن(مما ال ييییممكن القييییام ببه : ججًداححييییاة تتخخييییلل ممتتطورة  يهللممثثاببرة اإلببداعييییة 

 .ييییصصببح قاببلة التتغييییر اإلببداعياللعب ). أييییننششتتييیین(والممنناقششات الخخاصصة ) داروييیین(والخخييییالل ودفتتر الممالححظات 
 

لكن لييییس  .سسه٬، خخصصوصًصا ببييیین الممببدعييیینببرأ إننننا ننعلم وننوعظ ببأخخالقييییات العمملل٬، لكن ممن وقت آلخخر ييییطلل اللعب. أخخالقييییات اللعب

لل اإلببداع ممن ششببييییه بباللعب إلى ششببييییه هنناك ذوببان ممن العمملل واللعب أييییضًضا عنند تتححوّ . هنناك ثثممة صصراع ححتتممي ببييیین العمملل واللعب

 .والعكس صصححييییح في ححلقة ال ممتتنناهييییة ٬،ببالعمملل

ن ذلك أن ببعض األفكار الغاممضضة الممححييییطة عن اإلببداع عنندمما ننفسسر هذه السسممة الببننائئييییة التتججممييییعييییة الممتتممهلة للعمملل اإلببداعي٬، ييییننتتج ع

ييییججب  هأححييییانًنا أنن وألججلل هذا ييییججب أن ييییتتببادلوا لغة ممششتتركة مممما ييییعنني. ييییتتواصصلواوللعمملل سسوييیًیا٬، ييییججب على النناس أن . ييییممكن أن تتتتببخخر

بباششر عالم الفييییزييییاء فرييییممان داييییسسون كييییف  ٬،ممن األممثثلة المملححوظة لهذه العمملييییة. على هذا الششخخص تتعلييییم اآلخخرييیین اللغة التتي ييییتتم تتببادلها

لكي ييییممكننه تتعلييییم الممججتتممع األوسسع ممن الفييییزييییائئييییييیین كي " رسسوممات فاييییننممان"ممع رييییتتششارد فاييییننممان٬، عازمًما على التتعلم لفهم ببتتأن العمملل 

 ).1994اننظر ششوييییببييییر٬، . (ببالممثثلل اييییقوممو 
 

 ولييییة األخخالقييییة االسستتثثننائئييییةالممسسئئ
 واإلببداع في الممججالل األخخالقي

 
عنندمما ييییتتطلب كلل ذلك . في ممعظم األححييییان٬، ييییقتتصصر الببححث في التتطور األخخالقي على ممسسار التتصصرفات. ألفكار ممتتراببطة ببششدةتتلك ا

ببتتصصرف أخخالقي٬، فهي أو هو له ممطلق الححرييییة في اخختتييییار أي مموقف٬، ممن الممممكن إلى الخخييییالي٬، ممن الجُجببن إلى القييییام  الششخخصممن 

ببالفعلل٬، فإن هذه . أن ييییننتتج عن التتصصرف٬، فإن ممعظم المموضضوعات تتخختتفي في الششقوق لكن إذا كان السسلوك المموججه ييییججب. الششججاعة

سسؤالل هو  "ممن ييییضضع الججرس في رأس القط؟. "الفججوات في التتصصرف ييییممكن رؤييییتتها كأممر عادي وضضروري للححفاظ على ممججتتممع ممننظم

 .تتهدييییدي ممججرب
 

 :التتعببييییر
 

 ييییببدع> --ييییسستتطييییع > --ييییننببغي 
 

ييییننببغي أن ييییكون هنناك "أو أننه ممعييیین مما  ببششيءأن ييییقوم " ييییننببغي"مما٬، ببممعننى أن الششخخص  الممعقدة إلى ححدٍّ  ييییتتم اخختتزاله كننوع ممن األفكار

لكن تتححدث ممواقف وييییكون فييییها ممن ". ييییسستتطييییع"تتوححي ببـ " ييییننببغي"لذا فإن . الممتتوقعة ممممكننة" ييییننببغي"له ممعننى فقط إذا كاننت " قاننون

ث أن هذا ييییممكن أن ييییتتم فقط بباكتتششاف واتتخخاذ ممسسار ججدييیید غييییر وححييیی ٬،"ييییسستتطييییع"إلى " ال ييییسستتطييییع"الضضروري عمملل ممممر ممن 

 .اً أخخالقييیی اً هذا عنندمما ييییصصببح العمملل اإلببداعي واججبب. ممسستتكششف

 

 تتججارب صصنندوق الظلل
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لييییس . وال ييییرون إال ظاللهم على ججدار الكهف ٬،في أممثثولة الكهف التتي صصاغها أفالطون٬، السسججنناء ممقييییدون ببالسسالسسلل إلى اتتججاه واححد

إن . وهذا ييییوضضح أن ححقييییقتتهم ممححدودة وممششوهة. أو الفكاك ممن هذه الرؤييییة الممححدودة الوححييییدة للعالم ٬،سسييییلة إلببعاد أننفسسهمللسسججنناء ممن و 

إن عمملل ممظفر ششرييییف عن . ممراد أفالطون هننا هو الوضضع الطببييییعي للببششر العادييییييیین مممما ييییججعلهم عرضضة لتتششوهات ضضغط الممججمموعة

فاألفراد . ببها ننقاط هاممة ممششتتركة ممع السسججنناء في كهف أفالطون ٬،ط الممججمموعاتوعمملل آش عن ضضغو  ٬،ن الممعاييییييییر االججتتمماعييییةتتكوّ 

وهكذا فإن االخختتالف في . هاننفسس ممن وججهة الننظرها ننفسسفي تتججارب كال البباححثثييیین ييییننظرون إلى ممششهد تتتتم رؤييییتته بباألسساس ببالطرييییقة 

ييییقتتصصر األششخخاص على الننظر والسسمماع ححييییث ال  .لييییس هنناك فرصصة للححوار ببييیین الممششاهدييیین. تتقرييییر مما ييیُیرى ييییججب أن ييییعنني عدم تتوافق

ال إلى ببنناء فكرة  ٬،ييییدعو المموقف إلى الححكم فقط على ممتتغييییر وححييیید ٬،وخختتامًما .ييییكون لدييییهم فرصصة لالسستتكششاف الننششط أو طرييییقة للتتالعب

  .أو مموضضوع ممعقد

فق ييییممكن ححله فقط ممن خخاللل ججممع وسسييییطرة وتتوافق تتححت هذه الظروف٬، تتصصببح اخختتالفات الفهم الججممعي الممششتترك عببارة عن عدم تتوا

 .كلل مما ييییصصدر عننها
 

لكن ال ححاججة إلى  ٬،هاننفسسالححقييییقة الممششاهدييیین فييییها ممعلوممات ممخختتلفة عن  ىلدفي الممقاببلل٬، ممن الممممكن تتخخييییلل الظروف التتي ييییكون 

 ٬،ممفهوم أعممق للححقييییقة الممعننييییة ييییممكن ححتتى أن ييییتتممكننوا ممن تتججاوز قييییودهم الفردييییة وييییصصلوا ممًعا إلى. الببعض االخختتالف ممع ببعضضهم

 .ببششدةن و صصادقييییننببثثق ببححثثننا ممن االقتتنناع أن األششخخاص . ممننفرًداذلك  أن ييییفعلل لكلل واححد ممننهم أكثثر مممما ييییممكن 

في هذا التترتتييییب٬، هنناك ججسسم ممخخفي في ) 17.1اننظر الششكلل . (قممننا ببتتججسسييیید هذه اإلممكاننييییة في ننمموذج ممصصغر لصصنندوق الظلل

ممهممة األفراد هي اكتتششاف ششكلل الججسسم الممخخفي . لآلخخرالواححد ممننها على ششاششتتييیین في الزواييییا الييییممننى  الصصنندوق ييییلقي ظلييیین ممخختتلفييیین

ببالرغم ممن أن اهتتمماممننا الرئئييییسسي كان عمملييییة تتعاون األفراد الذييیین . ييییرى كلل واححد ممننها ظًال واححًدا اللذييیینببممنناقششة وتتولييییف الظلييیین 

  ٬،لدراسسة ذلك٬، فإنننناييییححمملون رؤى ممخختتلفة٬، 
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 ممصصدر الضضوء ب  ممصصدر الضضوء أ
 الججسسم الممخخفي

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   ششة بالششا                                                الششاششة أ                                              
 
 
 
 
 

 صصنندوق الظلل 17.1 الششكلل
 

 .الممهممة عببارة عن اسستتخخدام الظلييیین السستتننبباط ششكلل الججسسم الممخخفي: ممالححظة
 

. ممقاالت في اإلدراك وعلى الننفس االججتتمماعي: وصصييییة سسولوممون آش روك٬،. آي) طببعة(في " التتخخلييییق التتعاونني لوججهات الننظر"ججراببر٬، إتتش إي : الممصصدر

 .طبباعتته ببإذنإعادة  .٬1990، إييییرببام: مماهوا٬، ننييییو ججييییرسسي
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.جیئة وذھابًا بین الشاشتین تحركیحین  منفرد شخصإلى أداء أیًضا بالنظر  قمنا   

یطلب من كل شخص عمل افتراض . التركیب التعاوني لمثل وجھات النظر المختلفة ھذه في موقف صندوق الظل لیس أمًرا بسیطًا

 
 .ججييییئئة وذهابًبا ببييیین الششاششتتييیین تتححركييییححييیین  ممننفرد ششخخصإلى أداء أييییضًضا ببالننظر  قممننا 
 

ييییطلب ممن كلل ششخخص عمملل افتتراض . التتركييییب التتعاونني لممثثلل وججهات الننظر الممخختتلفة هذه في مموقف صصنندوق الظلل لييییس أممًرا ببسسييییًطا

. ييییججب على ممششارك أن ييییننقلل مما ييییراه ببوضضوح وببششكلل صصححييییح إلى الطرف اآلخخر. هننفسس الكييییانأن آراء الممششارك اآلخخر تتممثثلل  اسستتداللي

عنندمما تتننششأ صصعوببات التتواصصلل٬، فإن ممششكلة الثثقة بباآلخخر ييییججب أن ييییتتم . قد ييییتتطلب هذا اببتتداع ننظام ممنناسسب لتتقدييییم الممعلوممات الممعننييییة

العاممة لتتججاهلل أو االسستتخخفاف ببممسساهممة الششخخص اآلخخر في الغالب أييییضًضا٬، ييییتتعييیین على األششخخاص التتغلب على الننزعة . التتعامملل ممعها

 .ولتتركييییز االننتتبباه في وججهة الننظر الذاتتييییة للششخخص
 

الششخخص الوححييیید أداء ييییتتننقلل ببييیین ننقطتتييیین ببششخخصصييیین٬، كلل ممننهمما ييییرى ششاششة واححدة فقط٬، أححييییانًنا ييییكون  اً واححد اً عنندمما ننقارن ششخخصص

ع ممن الححاالت٬، تتم تتننظييییم ججهاز إدراكي فردي ببششكلل ممثثييییر لإلعججاب خخاللل ننطاق واسس. هو األفضضلل نييییالششخخصص أداءوأححييییانًنا  ٬،أفضضلل

ممن . الرؤييییة ببالعييیین الممججردة وتتأثثييییر عممق الححركييییة وججممييییع أننواع الممظاهر الوسسائئطييییة تتدلل على الممقدرة: لتتولييییف الممدخخالت الممتتننوعة

 .ججاننب آخخر٬، هنناك على األقلل ببعض الححاالت التتي ييییكون فييییها رأسسان أفضضلل ممن رأس واححد
 

هنناك ححاالت في عالم الممواقع٬، ييییكون فييییها . ججهة ننظر عمملييییة٬، فإن سسؤالل رأس واححد أو اثثننييیین رببمما ال ييییكون دائئمًما وثثييییق الصصلةممن و 

في ححاالت التتفاوض٬، ييییتتم تتححدييیید . لييییس ببالسسهلل٬، لذلك ييییججب أن ييییكون هنناك ممراقب في كلل ننقطة اً اإلغالق ججييییئئة وذهابًبا ببييیین الننقاط أممر 

وببتتججاوز ممثثالل صصنندوق الظلل٬، فإن العمملييییات الممششتتركة في التتولييییف التتعاونني . ججتتمماعييییة سسييییاسسييییةعدد الرؤوس ممن خخاللل ححقائئق ا

 .لوججهات الننظر ششييییقة في ننظرها
 
 

 تتفاعلل العوامملل: التتججرببة األولى
 االججتتمماعييییة واإلدراكييییة

رح لألششخخاص كييییف ييییشش) 17.1اننظر الششكلل ( .ممصصبباححان وششاششتتان وسساق لتتثثببييییت الججسسم: ييییببييیین لألششخخاص أوًال كييییف ييییتتم التتركييییب

أن ييییسستتننتتججوا مما هو الششكلل ببالتتححدث إلى ببعضضهم الببعض أو رسسم  أن ببإممكاننهم وأقتترح علييییهم  ٬،٬، واححد على كلل ششاششةالظالن ييییظهر

في ححالة األزواج٬، طلب . قممننا ببممقارننة عمملل األششخخاص في أزواج ببعمملل األششخخاص الذييیین ييییعمملون ببممفردهم). الممواد ممتتوفرة(الصصور 

ممن الراببعة (وممراهقييیین ) في سسن السساببعة إلى التتاسسعة(كان األششخخاص عببارة عن أطفالل . لى ششاششة الششخخص اآلخخرممننهم عدم الننظر إ

طلب ممن األزواج التتواصصلل ممع ببعضضهم الببعض عن مما رأوه ). ممن عششرييیین إلى ثثالثثة وخخممسسييیین(وكببار ) عششر إلى السسادسسة عششر

عمملل كلل ششخخص ببممفرده أو كلل زوج ممن األششخخاص  .ر ظلييیینظهِ ي ييییُ والعمملل سسوييیًیا للوصصولل إلى اتتفاق ححولل ششكلل الججسسم الممخخفي الذ

 . 17.2ح في الششكلل وضضَ مموججسسممييیین هنندسسييییييیین٬، كمما هو  Lego®على ججسسممييیین ممن ننوع 
 

ييییفششلل  ٬،ببييیین األطفالل. ييییعمملون فييییها لممدة تتصصلل إلى سساعة نوييییظلو  ًا٬،تتححدييیًیا وتتششوييییقببششكلل دائئم في الغالب ييییججد األششخخاص الممهممة تتششكلل 

 .تتممامًما تفششلقّلة ممننهم وببييیین الممراهقييیین والكببار كان  ٬،ممن األججسسام أيٍّ ) تتولييییف ببششكلل صصححييییح(الغالببييییة في ححلل 
. 
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ه بوضوح وبشكل صحیح إلى الطرف یجب على مشارك أن ینقل ما یرا. ھنفسالكیان أن آراء المشارك اآلخر تمثل  

عندما تنشأ صعوبات التواصل، فإن مشكلة الثقة باآلخر یجب أن . قد یتطلب ھذا ابتداع نظام مناسب لتقدیم المعلومات المعنیة. اآلخر

الشخص اآلخر في الغالب أیًضا، یتعین على األشخاص التغلب على النزعة العامة لتجاھل أو االستخفاف بمساھمة . یتم التعامل معھا

.ولتركیز االنتباه في وجھة النظر الذاتیة للشخص  

ً عندما نقارن شخص  ،الشخص الوحید أفضلأداء یتنقل بین نقطتین بشخصین، كل منھما یرى شاشة واحدة فقط، أحیانًا یكون  اً واحد ا

ردي بشكل مثیر لإلعجاب لتولیف خالل نطاق واسع من الحاالت، تم تنظیم جھاز إدراكي ف. ھو األفضل نیالشخص أداءوأحیانًا 

من جانب . الرؤیة بالعین المجردة وتأثیر عمق الحركیة وجمیع أنواع المظاھر الوسائطیة تدل على المقدرة: المدخالت المتنوعة

.آخر، ھناك على األقل بعض الحاالت التي یكون فیھا رأسان أفضل من رأس واحد  

ھناك حاالت في عالم المواقع، یكون فیھا . ثنین ربما ال یكون دائًما وثیق الصلةمن وجھة نظر عملیة، فإن سؤال رأس واحد أو ا

في حاالت التفاوض، یتم تحدید . لیس بالسھل، لذلك یجب أن یكون ھناك مراقب في كل نقطة اً اإلغالق جیئة وذھابًا بین النقاط أمر

ظل، فإن العملیات المشتركة في التولیف التعاوني وبتجاوز مثال صندوق ال. عدد الرؤوس من خالل حقائق اجتماعیة سیاسیة

.لوجھات النظر شیقة في نظرھا  

 

 

 

تفاعل العوامل: التجربة األولى  

االجتماعیة واإلدراكیة  
یشرح لألشخاص كیف ) 17.1انظر الشكل ( .مصباحان وشاشتان وساق لتثبیت الجسم: یبین لألشخاص أوالً كیف یتم التركیب

أن یستنتجوا ما ھو الشكل بالتحدث إلى بعضھم البعض أو رسم  أن بإمكانھم وأقترح علیھم  ،كل شاشة ، واحد علىالظالن یظھر

في حالة األزواج، طلب . قمنا بمقارنة عمل األشخاص في أزواج بعمل األشخاص الذین یعملون بمفردھم). المواد متوفرة(الصور 

من الرابعة (ومراھقین ) في سن السابعة إلى التاسعة(رة عن أطفال كان األشخاص عبا. منھم عدم النظر إلى شاشة الشخص اآلخر

طلب من األزواج التواصل مع بعضھم البعض عن ما رأوه ). من عشرین إلى ثالثة وخمسین(وكبار ) عشر إلى السادسة عشر

عمل كل شخص بمفرده أو كل زوج من األشخاص  .ر ظلینظھِ والعمل سویًا للوصول إلى اتفاق حول شكل الجسم المخفي الذي یُ 

. 17.2ح في الشكل وضَ موجسمین ھندسیین، كما ھو  Lego®على جسمین من نوع   

 

یفشل  ،بین األطفال. یعملون فیھا لمدة تصل إلى ساعة نویظلو اً،تحدیًا وتشویقبشكل دائم في الغالب یجد األشخاص المھمة تشكل 

.تماًما تفشلقلّة منھم وبین المراھقین والكبار كان  ،من األجسام أيٍّ ) تولیف بشكل صحیح(الغالبیة في حل   
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ھندسي                         
1الجسم                         

 
ھندسي                          
2الجسم                          

 
لیجو                       

1الجسم                              
 

لیجو                        
2الجسم                                

 

 

 

 
 

 هنندسسي                       
 1الججسسم                       

 
 
 
 
 

 هنندسسي                        
 2الججسسم                        

 
 
 
 

 لييییججو                     
 1الججسسم                            

 
 
 
 
 

 لييییججو                      
 2الججسسم                              

 
 

 ).Lego(®اللييییججو  األججسسام الهنندسسييییة وأججسسام: األججسسام والظاللل في التتججرببة األولى 17.2الششكلل 
 

. ممقاالت في اإلدراك وعلى الننفس االججتتمماعي: وصصييییة سسولوممون آش روك٬،. آي) طببعة(في " التتخخلييییق التتعاونني لوججهات الننظر"ججراببر٬، إتتش إي : الممصصدر

 .إعادة طبباعتته ببإذن .1990إييییرببام٬، : مماهوا٬، ننييییو ججييییرسسي
 
 

رببمما ييییكون هنناك أكثثر ممن ححلل واححد  هييییقتترببون تتلقائئييیًیا ممن فكرة أننمما غالبًبا  الكببارأن  ٬،االخختتالف الرئئييییسسي ببييیین الممراهقييیین والكببار كان

كان  ٬،وللممفاججأة في عدد ممن التتججارب .في ببعض األححييییان ببإممكاننييییة وججود عدد غييییر ممححدود ممن الححلوللفون ييییعتتر للممششكلة٬، ححتتى أننهم 

كاننت ححالة األزواج ببوضضوح أفضضلل ممن  ٬،في ننطاق واححد فقط .هنناك تتفاوت قلييییلل في الننججاح في ححلل الممششكالت ببييیین األفراد واألزواج

 .ر ظهوًرا في أزواج الكببار ممننها في أزواج الممراهقييیینهذه األفضضلييییة كاننت أكثث. تتكرار الححلولل الممتتعددة: الفردي
 

 ممقارننة التتوججهات: التتججرببة الثثاننييییة
 التتعاوننييییة والفردييییة

واسستتخخدممننا ثثالثثة أننواع ممن التتعلييییممات . هدفننا كان فححص تتأثثييییر التتوججهات االججتتمماعييییة داخخلل األزواج في تتكوييیین وججهة الننظرإن 
 على العمملل سسوييیًیا على ممدارت الزوج عالتتعلييییممات التتعاوننييییة ششججّ . لألزواج

التتعلييییممات الفردييییة طلببت ممن األششخخاص تتببادلل . سسييییتتم تتقييییييییممه كزوج ممقارننة بباألزواج األخخرى أداءهمماالتتججرببة٬، مموضضححييیین أن 

 .سسييییتتم تتقييییييییممه كأفراد أداءهممموضضححييیین لهم أن  ٬،ححلل الممششكلة علىثثم العمملل ببممفردهم  ٬،الممعلوممات الخخاصصة ببظاللهم الخخاصصة
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ربما یكون ھناك أكثر من حل واحد  ھیقتربون تلقائیًا من فكرة أنما غالبًا  الكبارأن  ،االختالف الرئیسي بین المراھقین والكبار كان

كان  ،وللمفاجأة في عدد من التجارب .األحیان بإمكانیة وجود عدد غیر محدود من الحلول في بعضیعترفون للمشكلة، حتى أنھم 

كانت حالة األزواج بوضوح أفضل من  ،في نطاق واحد فقط .ھناك تفاوت قلیل في النجاح في حل المشكالت بین األفراد واألزواج

.ي أزواج الكبار منھا في أزواج المراھقینھذه األفضلیة كانت أكثر ظھوًرا ف. تكرار الحلول المتعددة: الفردي  

 

 

مقارنة التوجھات: التجربة الثانیة  

التعاونیة والفردیة  
واستخدمنا ثالثة أنواع من التعلیمات . ھدفنا كان فحص تأثیر التوجھات االجتماعیة داخل األزواج في تكوین وجھة النظرإن 

سویًا على مدار ت الزوج على العملعالتعلیمات التعاونیة شجّ . لألزواج  

التعلیمات الفردیة طلبت من األشخاص تبادل . سیتم تقییمھ كزوج مقارنة باألزواج األخرى أداءھماالتجربة، موضحین أن 

   .سیتم تقییمھ كأفراد أداءھمموضحین لھم أن  ،حل المشكلة علىثم العمل بمفردھم  ،المعلومات الخاصة بظاللھم الخاصة
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كان األششخخاص عببارة عن أرببعة وعششرييیین زوجًجا ممن . ييییة ال تتححدد أي ننممط ممن العمملل الممششتترك وال تتذكر التتقييییييییمالتتعلييییممات الححييییاد

ممن الثثالثثة والعششرييیین إلى ثثمماننييییة (وأرببعة وعششرييیین زوجًجا ممن الكببار ) أعممارهم ممن الراببعة عششر إلى السسادسسة عششر(الممراهقييیین 

 .ججننسسييیین٬، لذلك تتم تتججاهلل هذا التتننوع في هذه الممنناقششةهنناك فروق ثثاببتتة أو الفتتة ببييیین ال تتكنلم  ٬،)وخخممسسييیین
 

في وضضع ييییممكن لكلل ششخخص ممن خخالله رؤييییة الظلل الممثثلث الششكلل٬، ييییرى  ٬،ششكلل هرممي في ححافة ثثبُّبتكلل زوج ممششكلة واححدة٬،  يأعط

كاننييییة ححلل ممعظم اخختترننا هذه الممهممة األكثثر صصعوببة لتتججننب إمم). 17.1اننظر الششكلل (أححدهمما القممة ألعلى واآلخخر ييییرى القممة ألسسفلل 

 .ممالححظات التتي ننهتتم ببهاالكافييییة ببالننسسببة لننا لعمملل  ٬،ججعلل األششخخاص ييییعمملون ببدرججة طوييییلةلو  ٬،األششخخاص للممششكلة ببسسهولة

على أي ححالل اتتببع األششخخاص التتعلييییممات التتي قدممنناها . أننمماط السسلوك االججتتمماعي النناتتججة ييییممكن تتصصننييییفها كفردييییة وتتعاوننييییة وتتننافسسييییة

. ببييیین الممششاركييیین ممن الكببار كان السسلوك الممسسييییطر هو السسلوك التتعاونني ححتتى عنندمما كاننت التتعلييییممات ححييییادييییة وفوججئئننا ببأن ممن. لهم

وببدا أننه رغم هييییكلل . عالوة على ذلك٬، ححتتى في الممججمموعة التتي قدممت لها ممعلوممات فردييییة٬، كان ننصصف األششخخاص تتقرييییبًبا ممتتعاوننييیین

 .واححد٬، فإننه اسستتثثار التتعاون ببششكلل طببييییعي كننممط ممالئئم للردححالة صصنندوق الظلل٬، الذي ييییقدم ممننظورييیین ممرتتببطييیین ببججسسم 
 

عالوة على ذلك٬، في سستتة ممن ثثمماننييییة أزواج٬، . م األزواج النناججححة ممن الكببار كاننت األزواج التتي فييییها كال العضضوييیین ممتتعاوننييیینممعظ

. اآلخخر ببببنناء األححججامييییعمملل مما ممخختتلفة لححلل الممششكلة٬، ييییعمملل أححدهمما ببششكلل أسساسسي ببإضضافة الممسسارات ببييییننسستتراتتييییججييییات إكان للششركاء 

كان الكببار أكثثر دقة وتتفصصييییًال ممن الممراهقييیین٬، إذ كاننوا ييییعطون الممعلوممات لييییس فقط عن الششكلل ولكن أييییضًضا  ٬،عنند تتببادلل الممعلوممات

ركييییز على لكال الظلييیین٬، ببييییننمما كان الممراهقون ييییممييییلون إلى التت اً ممتتسساوييیی اً قدم الكببار وزنن. عن االتتججاه والححججم والوضضع على الششاششة

وأفادوهم ببششكلل واف ممن اخختتالفاتتهم ببتتححسسييیین ججودة ححلولهم وفهممهم  ٬،كان الكببار ممننتتببهييیین القتتراح ششركائئهم. وججهات ننظرهم الخخاصصة

وكاننوا أييییضًضا في ححالة تتسساؤلل وححييییرة عممن قدم ححًال صصححييییحًحا كمما لو كان . ببييییننمما كان الممراهقون أقلل اهتتممامًما ببأفكار اآلخخرييیین. للممهام

 .ممممكنًناححلل واححد فقط 
 

 أهممييییة وججهة الننظر
 

تتححتتاج إلى الششممولييییة التتي ال (ببييییة عالم األننثثروببولوججي كهف أفالطون٬، ننسس. تتظهر أهممييییة وججهة الننظر ببوضضوح في ممواضضع عدييییدة

 في ظلل الظروف التتي ال ييییتتممكن فييییها. وعدممييییة مما ببعد الححداثثة وغييییرها) الييییائئسسة

 
أسسالييییب ححلل الصصراع . الفهم الججممعي الممششتترك عدم تتوافق ييییصصعب ححلهاألششخخاص ممن االسستتكششاف والتتواصصلل ببححرييییة٬، تتصصببح فروق 

على سسببييییلل . النناججححة في ظلل ببعض الظروف قد تتؤدي فقط إلى إخخفاق في الظروف األخخرى٬، ممثثلل تتغييییر الممعييییار أو تتغييییر الممزاج

 .االححصصولل علييییه في ببعض األححييییانوممثثلل هذه الظروف قد ييییصصعب  ًا٬،تتطلب كييییاسسة وتتفاوضضييییالممثثالل٬، تتببادلل األششييییاء الممششتتركة 
 

 اً أممر ) POVO(ممن خخاللل عمملننا في صصنندوق الظلل٬، ييییتتضضح ببالتتججرببة أننه تتححت ظروف ممعييییننة ييییكون اتتخخاذ وججهة ننظر الطرف األخخر 

لكن هذا ). POVOSYN(وأن ببعض الممششكالت تتتتطلب ببششكلل تتام تتولييییف وججهات الننظر الممخختتلفة  ٬،للعمملل التتعاونني اً ضضرورييیی

 .ورببمما ييییفششلل إذا تتغييییرت الظروف ٬،عببارة عن ننببتتة رقييییقة ٬،ببداعييییةممثثله ممثثلل كلل األعممالل اإل ٬،التتولييییف
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ببزغت ممن ممننظور أكثثر اخختتالًفا عن قييییممة صصواب ) 1952(وآش ) 1936(الدراسسات الكالسسييییكييییة عن االننصصييییاع التتي قام ببها ششرييییف 

 ٬،صًصا التتأثثييییر ذاتتي الححركةسسهولة في مموقف غاممض٬، وخخصصو ببدرس رأى ششرييییف أن تتطور الممعاييییييییر االججتتمماعييییة ييییممكن أن ييییُ . الممعتتقدات

اننتتقد آش هذه الصصورة للطببييییعة الببششرييییة كححصصاد سسلببي لضضغوط . وأن هذا الغمموض ييییتتطاببق ببششكلل ججييیید ممع ظروف العالم الححقييییقي

 .إذا تتممت ممواججهتتهم ببالممححفزات الغاممضضة والقاببلة للممفاضضلة ببوضضوح٬، فإن الممششاهدييیین سسييییقاوممون االننصصييییاع هالممججمموعة؛ واعتتقد أنن

خخصصوصًصا االعتتراف ببالححلولل الممتتعددة٬، ييییعنني أن أي ششيء ييییججدي ننفًعا وأننننا لم ننتتججاوز الممرححلة التتي  ٬،لوججييییا صصنندوق الظللهلل أببسستتممو 

ها ؤ اسستتثثنناعدييییدة٬، لكن على األقلل ببعض الححلولل ييییتتم  ححلوالً ببالرغم ممن أن هنناك . كننا ننببححث فييییها عن ممسسار للححقييییقة؟ ال أعتتقد ذلك

ألخخذ ممثثالل واححد٬، ييییممكن للممكعب الثثاببت أن ييییطرح ممججمموعة . فتتح الطرييییق إلى الننسسببييییة الممسستتقلةوججود الححلولل الممتتعددة ال تت. دائئمًما

٬، الججسسم الكروي الثثاببت ال ييییممكن هننفسسالرممز ممن خخاللل . لكن ال ييییممكن أببًدا أن ييییطرح ظًال دائئرييیًیا ٬،ممتتننوعة ممن الظاللل ححسسب وججهتته

 .أببًدا أن ييییطرح ظًال ممرببًعا
 

إذا رأييییت أببعد٬، فقد تتكون واقًفا على أكتتاف : "لل دقييییق في ممالححظة تتننسسب إلى إسسححاق ننييییوتتنوييییعببر عن أهممييییة وججهة الننظر ببششك

خخالصصة األممر٬، . اسستتكششاف كتتاب ممييییرتتون لهذه الممقولة قراءة ممممتتعة). 1985ممننقولل عن كاتترييیین درييییننكر ببوييیین في ممييییرتتون٬، " (عممالقة

 .أن الججسسم الدائئري الثثاببت ال ييییممكن أببًدا أن ييییطرح ظًال ممرببًعا
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 عششر سساببعالفصصلل ال
 

 اإلببداع في
 

 ننتتائئج الصصراع
 

 ببييییتتر ججي كارننييییفالل
 
 
 

 سسبباقات الخخييییلل الذي ييییصصننعهو  الرأيفاخختتالف  ٬،األفضضلل هو ششاببهةتتببطرييییقة ممأن ننفّكر ججممييییعاً  اججبكن و ييییلم 
 

 )1849وييییلسسون٬،  Pudd’Nheadممارك تتوييیین٬، ممأسساة ببودننهييیید ( —
 

 
 

٬، الممثثييییرة لالهتتممام الرأي وسسبباقات الخخييییللفي خختتالف اال ححولل ممارك تتوييیین ممالححظةا ممثثلل اإلببداع الصصراع االججتتمماعي؟ تتمماممً  ننهيكييییف ييیی
 ممعالججة فيإلببداع ا ييییقطببتتّم تتإذا . للصصراع االججتتمماعي ممهمّمةصصننع الححلولل الييیی مما مماهالفرق في الفائئدة وكييییفييییة التتعامملل ممع هذا الفرق ف

على الممججادلة والسسعي أييییضًضا ٬، لكن ييییممكن تتطببييییق اإلببداع ةممتتببادلة وتتكامملييیی ججييییدة ببالتتوافق على ممننفعة ٬، فإن الننتتييییججة قد تتكوناتاالخختتالف
ممتتببادلة الممننفعة ات خخدممة تتطوييییر اتتفاق على اإلببداع في هوفي هذا الفصصلل٬،  تتركييییزي٬،. ةلمماثثممتتننتتائئج غييییر ممصصالح أنناننييییة و لتتححقييییق 
 . وتتكامملييییة

الححججر ححان وضضع عنندمما : الممكّرممة دة ببنناء الكعببة في ممكةالننزاع الذي وقع أثثنناء إعا تتسسوييییةلل قصصة الننببي ممححممد وفكرتته في تتأممّ 
 ٬،وضضع الححججر في عبباءة: ننببيفكرة ال. ننالل ششرف وضضع الححججرييیی ممن ييییننببغي أن ححوللفي ممكاننه٬، تتننازع قادة عدة قببائئلل الممقدس األسسود 

ننهم ششرف وضضع الححججر في مم كللٌّ ننالل ييییذلك وببسسوييیًیا؛ فييییها ببححمملل الححججر  نوييییقوممو  ٬،وييییقوم رؤسساء كلل قببييییلة ببأخخذ ججاننب ممن العبباءة
سسممح لكلل طرف ببتتححقييییق  الححالة٬، اتتفاقٌ  ههذفي وهو٬، ٬، ممننتتجننتتييییججة٬،  خخصصائئصإلى القصصة تتششييییر  .1)1998أننانند٬،  -سساثثننا (ممكاننه 

 ٬،فإن ننوع الننتتييییججة التتي تتسسممح لكلل طرف ببتتححقييییق ممصصالححه أسساسسي ٬،ببالفعلل. ننتتييییججة إببداعييییة خخاصصة ببأننهعلييییه  الححكم وييییممكن ٬،ممصصلححتته
 2*مما هي تتركييییببة الننتتائئج اإلببداعييییة للصصراع؟: السسؤالل الرئئييییسسي هو. القييییممةالعالييییة الننتتائئج  ممن اً أسساسسييیی اً وييییممثثلل ننوع

                                                
ممن  الممثثييییرة لالهتتمماماطات التتممهييییدي الذي ييییصصف الوسس) 1981(أييییضًضا فصصلل روببييیین  واننظر٬، http://al-islam.org/kaaba14/1.htm اننظر  1
  .عات الواردة في اإلننججييییللننزالا

ششكر و . في التتفاوض الثثننائئي ةتتأثثييییرات الججمماع٬، SES-0453301ممننححة ممؤسسسسة العلوم الوطننييییة رقم ممن قببلل كتتاببة هذا الفصصلل  دعمم تت :مملححوظة الممؤلف  *2
  .ييییقاتتهم الممفييییدة على الممسسودة الممببكرةعلى تتعلوٕاييییرييییك مماركوس وأنندرييییا هولييییننججششييیید  ييییتتش وببييییتتر كولممانو د ونخخاص لممورتت
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الممننظور الثثانني هو . اإلببداع في الصصراع االججتتمماعي أسساسسييییة ححوللممن ثثالثثة ممننظورات  هو واححدالتتفاوض  ممننتتججاتإن التتركييییز على 
الذييیین الممفاوضضييیین  خخصصائئصمما هي ف. أن الننببي ممححممد كان ممببدًعا في اقتتراححهوييییممكن القولل هننا  ٬،)الممفاوض أو الوسسييییط( الششخخصعن 

 ؟ييییتتممتتعون ببدرججة عالييییة ممن اإلببداع

كييییف ييییممكن : األسسئئلة الرئئييییسسييییة هي. ٬، عن ممججمموعة العمملييییات والظروف التتي تترببط الششخخص ببالممننتتجالعمملييییة هو عن ر الثثالث٬،و الممننظ
ممواقف الممششححوننة ببالضضغوط والممعوقات والقدرات الممححدودة الفي  ٬،ققوا/ييییححأن ييییححقق األششخخاص٬،  ممججمموعة ممن أو  ٬،لششخخص ممعييیین

    .3؟وراء هذا اإلببداع كاممننة؟ مما هي العمملييییات األسساسسييییة التتفسسييییرييییة الاً إببداعييیی اً اتتفاق ٬،والممششاعر والدوافع القوييییة
 

 جالششخخص والعمملييییة والممننتتَ : ننظرة عاممة
 

النناس  ييییممكن أن ييییححصصلل كوسسائئلل تتوججييییهييییة لتتححلييییلل كييییف -العمملييییة والممننتتج الششخخص و  -ييییممكن رؤييییة الممننظورات الثثالثثة في اإلببداع 
في دراسسة اإلببداع في ببوضضع هذه الممننظورات الثثالثثة ) 2004(وروننكو ) ٬2004، 2003(قام سسييییمموننتتون . ممتتكامملة اتتفاقاتٍ  على

أخخرى في  عكس أييییضًضا أعمماالً هي تتو  ٬،الصصراع االججتتمماعيعمملل تتلك الدراسسة في اممتتداد إلطار  هيالححالييییة الورقة . يمملاإلننججاز الع
 تٍ ااتتفاق تتطوييییركثثييییرة٬،  ننواحٍ  ممن). 1999؛ سستتييییرننببييییرج٬، 2003؛ مموممفورد٬، ٬1993، اببييییللعلى سسببييییلل الممثثالل٬، أمم(إلببداع لواسسعة  دراسسةٍ 
 ).2003قارن ببولوييییس وننييییججسستتاد٬، (ممججمموعة اإلببداع ممن فرعي  ننطاقة في الصصراع االججتتمماعي هو ييییتتكاممل

 
دراسسات  فضضًال عن٬، )1997على سسببييییلل الممثثالل٬، كولب٬، (ممششهورييیین  وسسطاءححالة لممفاوضضييیین و دراسسات  الششخخصممننظور  تتضضمّمنييیی

 األسساسسييییة للسسممات ودراسسات ٬،)2002سسممييییث٬، و ٬، مماكاببي٬، Gunnthorsdottir ممثثلل ججننثثورسسدوتتييییر( لممفاوضلششخخصصييییة ال الخخصصائئص
ييییعكس التتركييییز االججتتمماعي  العمملييییةممننظور  .4)1995كاننييییممان وتتفييییروسسكي٬، ( التتفاوض على تتؤثثر أننها ححييییث الببششري لإلدراك

 ننششأ عن طرييییقممننظور ٬، وهو اكللالممشش وححلل الممششكلة اسستتننتتاج وعمملييییات ححوافز٬،وال ٬،الدوافع ثثييییرالسسييییكولوججي على الظروف التتي تت
ًا ره ححدييییثثييییطو تتّم تت٬، و )1997(كممان و در و ) ممججلدهذا ال؛ 1998؛ 1981(ببروييییت و ٬، )1966(كييییلي و ٬، )ممججلد؛ هذا ال1973( دوييییتتش
 ).2003؛ دي درو وكارننييییفالل٬، 2005(وكارننييییفالل ودي درو ) 1995(رد و روس وو  ممن قببلل

 
في . الورقة (الببححث)هذه  ممححورهو و  ٬،دراسسةقلل األالذي ييییممكن أن ييییظهر ممن الصصراع االججتتمماعي وٕاببداعه هو  الممننتتجممننظور 

                                                
لممعالججة هذه الممسسائئلل ومما  التتخخصصصصات ببثثروة وججهات الننظر ببششأن األسسالييییب عببر العدييیید ممنلإلححسساس ) 2006(كارننييییفالل ودي درييییو  اننظر ٬،ببوصصفه ججاننبباً    3

  .ييییتتصصلل ببها

قتتصصادييییة٬، ييییممكن أن االعقالننييییة ال أننهمما ييیُیعّرف ببغالبًبا و  ٬،تتصصادييییة الذاتتييییةاالق في الممصصلححة الممعرفي للممرءإلى أن التتوججه ا) 1995(ييییششييییر كاننييییممان وتتفييییروسسكي   4
أكثثر ممن  ببهاممرغوب فردييییة واججتتمماعييییة إلى اتتفاقات ييییممكن أن ييییتتوصصلل أييییضضًا اآلخخرييیین ممصصالح  ييییأخخذببييییننمما التتوججه الذي  ٬،للصصراع ممتتكامملل إلى ححلل للالتتوصصممننع ييیی

عوق دائئمًما ححلل ييییالببعد عن العقالننييییة  ممع ذلك٬، أن ننببرم٬،سسييییكون ممن غييییر الممالئئم أن : "٬، فإننهضضعها االثثننانكمما و . الفردييییة االقتتصصادييییة للعقالننييییة الممعرفي التتوججه
. لقييییام ببذلكاعلى األششخخاص العقالننييییييیین تتمماممًا في ححييیین ييییتتعذر  إلى اتتفاقالعقالننييییة ببألششخخاص األقلل درججة التتي ييییتتوصصلل فييییها ا العدييیید ممن الححاالتهنناك . الصصراع
 ). 56–45صصفححات " (لممرغوبلتتححقييییق الححلل االججتتمماعي ا األننججعن أن العقالننييییة قد ال تتكون ييییّ ييییببثثالل كالسسييییكي السسججييیین هو مم ممعضضلة
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ن أ) 1965(والتتون ومماكييییرسسي عن ممفهوم  فضضالً الوصصفييییة ) 1940(ممننظور الممننتتججات اإلببداعييییة في كتتاببة فولييییت  تتأسسسالتتفاوض٬، 
 أو إضضافييییة قييییم إلننششاء األححييییان ببعضفي لكننها أييییضًضا عمملييییة تتسستتخخدم و  ٬،المموججودة الممواردعمملييییة تتقسسييییم ممججرد الممسساوممة لييییسست "... 
 ).23 صصفححة( ممتتببادلة" ممننافع

٬، 1982راججع كذلك ببروييییت وكارننييییفالل٬،  ؛1981( التتكامملييییةالتتفاقات لببروييییت تتصصننييییف  ششهده في ممننظور ممننتتججات اإلببداع  هام قدمٌ تت
" تتطوييییر صصفقة" على٬، والعمملل الوصصفي )1996(هوببممان  ممن ِقبَبلل٬، والذي اننعكس على العمملل الننظري )2004؛ ببروييییت وكييییم٬، 1993

 ).٬2002، Sebenius )1986 الذي وضضعه الكس وسسييییببييییننييییوس
 

 
 كإببداع ياالتتفاق التتكاممل

٬، 2001" (قييییممة وق وذوششييییّ  هو في آٍن ممعًا ججدييییدعنندمما تتسسفر عن ششيء  خخالقةننها ننححن ننححكم على الفكرة أ"كتتب هييییرببرت سسييییممون 
ببارت و لو سستتييییرننببييییرج ييییؤّكد على سسببييییلل الممثثالل٬،  ٬،أخخرى أييییضًضا في كتتابباتٍ  الممكّونناتد تتعرييییف الممتتعدّ وييیُیرى هذا ال). 208صصفححة 

ييییججب  خخالقةالكرة فالأن  على) 2005(سسممييییث  ييییششّددأننه ممالئئم٬، و  ممتتممييیّیز (فرييیید) كممااإلببداع أن على التتركييییز ) ٬3، صصفححة 1999(
ييییتتسساوى و ). 294صصفححة " (قضضييییةفي في الممججالل الممتتخخصصصصييیین " ممححّدد ممن قببللهو كمما  ييییكون لها ببعض التتأثثييییر على أرض الواقعأن 

صصفححة  2005،٬تتوممسسون٬، ( وعلى العكس ممن القدرة التتننافسسييییة ٬،ممع التتعاون وححلل الممششكالت ٬،في الصصراع االججتتمماعي ٬،أححييییانًنا اإلببداع
والتتعببييییر  ششكللببال دفعييییممكن أن تت ببعييییننها ححالةٍ الدوافع المموججودة في  ٬، ببممعننى أنّ لغرض تتننافسسي اً أييییضضاإلببداع  تتطببييییقييییممكن لكن ). 174
 .اإلببداععن 

وقييییم األطراف واححتتييییاججاتتهم  األسساسسييییة٬، الممصصالح في كثثييییر ممن األححييییان تتعكس الصصراع والتتفاوض ببششأن قضضاييییاالممواقف الممتتخخذة 
٬، ةوححلل الممششكل لةإييییججاد الممششك ججواننبفالببححث عن الممصصالح الكاممننة هو أححد ). 1991 وبباتتون٬، ٬،وريأ ٬،؛ فييییششر1978 ببييییرتتون٬،(

). 189 ٬، صصفححة2004ببروييییت وكييییم٬، ( الججاننببييیین"أي ممججهود لتتححدييیید صصييییغة تترضضي تتطلعات كال " ببأنّنه ٬،في التتفاوض ٬،فعرّ ييیی والذي
" عقالنني"أو " األممثثلل"أو " فؤك"أننه وصصفه ببييییممكن  يلتتكاممللممششكلة وهو االتتفاق االممننتتج الننهائئي الممححتتمملل لححلل ا فإنّ  ٬،لذلك وننتتييییججةً 

 التتي تتعطييییها قييییممةً ٬، مما الخخصصائئص٬، و األسساسسييییة لالتتفاق الهييییاكللهو مما الممثثييییر لالهتتممام الرغم ممن أن السسؤالل على  ٬، )2003سسممييییث٬، (
 .آخخرببأو  ششكللٍ بب

 
والححلل  الححلل الوسسطببييیین ) 1940(في تتممييییييییز فولييییت  تّتضضح ذلكوييیی ٬،اات أفضضلل ممن غييییرهببعض االتتفاق. التتكامملييییةححلل وسسط ممقاببلل 

على سسببييییلل الممثثالل٬، (التتفاوض والصصراع االججتتمماعي الرئئييییسسييییة في طروححات األ خخاللل ممعظمممن ننّفذ ٬، وهو التتممييییييییز الذي يالتتكاممل
ييییتتّم  مما ت التتي عادةً الخختتالفال ةسسطححييیی ممعالججة فالححلل الوسسط هو ).1965ومماكييییرسسي٬،  ٬،؛ والتتون1981؛ ببروييییت٬، ٬1973، دوييییتتش

قد ُوججد٬،  ححالً "أّن ييییعنني  يتتكاممللل الالحح. في ممننتتصصف الطرييییق ببييیین الممواقف األولييییة االلتتقاءمما٬، و  كلل ججاننب عن ششيءٍ ممن  يتتخخلّ ال فييییها
 ؛ االتتفاقات)٬32، صصفححة 1940فولييییت٬، " (ششيء ببأيّ ببالتتضضححييییة ممن الججاننببييیین ييییضضطر فييییه أيٌّ  مموضضًعا ال كلتتا الرغببتتييیینفييییه  ججدتْ ووّ 
 ).1981ببروييییت٬، ( ببداعيلعمملييییة التتفكييییر اإل كننتتاجة تتعطي قييییممة ججمماعييییة أكببر لألطراف وييییممكن اعتتببارها ييییتتكامملال

 اتممن هذه اإلممكانن قلييییالً فالصصراع ببييیین القاعدة والوالييییات الممتتححدة ييییححمملل  .ممتتسساوييییة تتكاممللٍ  اتإممكانن هاكلالممواقف تتححمملل  ال ٬،ببالطببع
 اتاإلممكانن تتسسممح بباححتتمماللال ببأننها ييییببدو ٬، هنناك صصراعات ممن نناححييییة أخخرى). الصصعببةممنناقششة الصصراعات ل ٬2006، دوييییتتش اننظر(

ششيء واححد اممتتالك  ححوللتتننازعا  ششقييییقييیینأن  ٬،على سسببييییلل الممثثالل ٬،فلننفتترض. ببنّناء ببششكللٍ أن تُتححللَّ ييییممكن  ٬،اإلببداع٬، ممع لكنو  ٬،التتكامملييییة
في ننهاييییة ( دوييییتتشالممثثالل الذي ييییقدممه كمما ييییششييییر  ٬،وممع ذلك .له اممتتالكه ممننهمما فقط ييییححقّ  اً ييییعتتقدان أن واححد همما٬، فيعائئلإرث ممن 
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ن ييیین اللتتييییاألخختتوهو قصصة  ممعروٌف ججييییداً  آخخر ممثثاللٌ . ببداعييییة لهذا الصصراعاإل للححلو العدييیید ممن الهنناك  ٬،)ممججلدهذا الالفصصلل الثثانني ممن 
واححدة  تتأخخذ كللّ  ٬،ببقطع الببرتتقالة إلى ننصصفييیینببببسساطة  تتوفييییقي إلى ححللٍّ  التتوصّصلل٬، ييییممكن لوححدها ممننهمما كللٌّ رييییدها تت ببرتتقالةٍ  علىتتننازعتتا 

 ٬،عصصييییرلتترييیید الببرتتقالة ل اهمماإححد أنّ تتكتتششف األخختتان والببححث عن الممعلوممات٬، قد  ننفتتاحممع ببعض االف ٬،وممع ذلك. ممننهمما ننصصفها
 ٬،ششر ببالكاممللوتتأخخذ األخخرى الق ٬،العصصييییركلل أن تتأخخذ إححداهمما هو  يتتكامملالححلل ال فإنّ  ٬،ببوضضوح. لخخببز الكعكواألخخرى تترييیید القششر 

تتفكييییر لالسسمماح وعدم  ٬،ف على هذافي التتعرّ  الذكي هو ممر٬، واألاالخختتراع ننطوي علىالتتكامملل ييیی"كلممات فولييییت بب. هو الححلل األفضضللهذا 
 عببر يتتكاممل الننسسببييییة التتفاقٍ  لممزاييییاا ححولل ييییثثييییر التتسساؤللوهذا  .)33صصفححة " (ييییججتتممعانححدود ببدييییلييیین ال  ببييیین ببأن ييییببقى ممننححصصراً  الممرء
 .وسسط ححللٍّ 
 

الوقت ممواججهتتها في  القضضاييییا التتي ييییتتمّ في ممتتنناولل الييیید٬، ححولل االخختتالفات  هو ححوللتتكامملل الالفرق ببييیین التتوافق و . التتسسوييییة ممقاببلل الححلل
 التتسسوييییة: الصصراع أطرافببييیین ننطاقًا العالقة األوسسع  ححولل التتمماثثليتتممييییييییز تتححقييییق الييییممكن . أم ال سسطححييییةببطرييییقة  عومملتوسسواء  ٬،الراهن
لكننه قد ييییتترك  قائئممًا؛ ننزاعاً ييییننهي  تتكامملييییاً  اً وقد ييییكون اتتفاق ٬،ةطروححالقضضاييییا المم ححولل اتتفاقٌ  هوتتسسوييییة إّن التتوصّصلل إلى  .الححللممقاببلل 
ممعظم أو (إزالة) " ححلل"فييییه  ييییتتمّ  اتتفاقٌ  فهو٬، األكثثر مموضضوعييییة أمما الححللّ . األطراففي العالقة األوسسع ببييیین  أخخرى لم ييییتتّم ححّلهاقضضاييییا 

 ).2004وكييییم٬، ببروييییت (ججممييییع القضضاييییا 
 

ات التتكامملييییة وعة ممن اإلججراءات لتتعزييییز االتتفاق٬، أي ممججممننظام إلدارة الصصراعإننججاز  ألي عالقة هيالممثثلى ححالة ال. ننظام إدارة الصصراع
ييییكلة هببششكلٍل ممننظّم ججدًا ححييییث ييییتتم بب ٬،واضضححة اببتتكار أننظممة إلدارة الصصراع ببطرييییقةٍ  أححييییانًنا ييییتتمّ . والممسستتقببلييییة قائئممةفي ححلل االخختتالفات ال

ممن ممزييییججًا سستتلزم تت تتننظييییممييییة اتٍ ننزاعتتسسوييییة لننظام  فييییه عممللعقد هو الححالل عنندمما ييییكون هنناك ٬، كمما ببششأننهاوالتتفاوض  لممعالما
غييییر  صصورةٍ إدارة الصصراع بب ننظمفي أوقات أخخرى٬، تتتتطور و ). 2003ي٬، كسسْ َدر ببييییننْ (والتتححكييییم  ٬،والوسساطة ٬،ممثثلل التتفاوض ٬،اإلججراءات

اإلججراءات أو الممعاييییييییر الخخاصصة ببكييییفييییة التتعامملل ممع الصصراعات الممسستتقببلييییة ببطرييییقة ممفييییدة  اعتتمماد سستتتتببعتتو  ٬،ضضممننييییة وححتتى٬، ةرسسممييیی
ييییببذلها  الججهود التتيفي الممعضضالت االججتتمماعييییة٬، وهي  التتعاون الفعّاللله مما ييییوازييییه في  الننظمإن التتعاون في إقاممة ممثثلل هذه . للطرفييیین

 ). 1986ييییششي٬، غييییامما( يفاه الججمماعالرّ  وببالتتالي تتعزييییز ٬،ردالمموا وتتقاسسملزييییادة اححتتممالل تتعاون اآلخخرييیین  النناس
 

ششخخصصي  إييییججاببي٬، تتغييییييییرٍ (إننتتاج)  ببإححداثالصصراع الببنّناء هي  اتإن إممكانن. الصصراعإلى اإلببداع واإلببداع ييییححتتاج إلى الصصراع ييییححتتاج 
ب سسلببييییات الصصراع ججننّ ولل اإلببداعييییة وتتُ ز الححلححفّ تتُ  ييییججب التتعامملل ممع الصصراع ببطرييییقةٍ  ٬،وللقييییام ببذلك). ممججلد٬، هذا الدوييییتتش( واججتتمماعي

٬، 1940فولييییت٬، (ز اسستتقرار العالقات عزّ أننها تتُ  ٬،ححلولل الوسسطال لىع ٬،تتكامملييییةات اإلببداعييییة الاقممن الممزاييییا الرئئييییسسييییة لالتتف. ممدمّمرال
عات واألفراد ا٬، فالممننظممة أو الممججتتممع األكببر سسييییسستتفييیید إذا تتوصصلت الججمماً هنناك ممزاييییا أخخرى أييییضضو ). 1976؛ تتومماس٬، 1981ببروييییت٬، 

لتتححقييییق الممصصالح  اً مموممصصممَّ    تتكامملييییًا٬،االتتفاق  ييییكن٬، مما لم ؛ كذلك)1993كارننييییفالل٬،  ببروييییت(ذات قييییممة عالييییة  اتٍ التتفاق الممكّوننة له
 .على اإلطالق أال ييییكون هنناك اتتفاقٌ  فممن الممححتتممللالرئئييییسسييییة لألطراف٬، 

في طّور قصصة عن تت) 1940(فولييییت  تححك. صصراع دون اإلننتتاججييییة اتييییر تتغييییالححدث تتال  وأححييییانناً . في اإلببداع ممهمٌّ  عننصصرٌ هو الصصراع 
ححولل ا تتممججمموعتتان ممن عممالل األلببان تتننازع. لييییححدث لوال وقوع الصصراع طور هذا مما كانوالتت ٬،رة لصصراعممبباشش ببييییئئة عمملل ححدث كننتتييییججةٍ 

الطرييییقة ُوضضعت  لمماألة األسسببقييییة٬، لم تتتتننازع راببطة عممالل األلببان ححولل ممسس لو: "الححصصولل على ممكان للتتعببئئة والتتفرييییغ اييییممكننهممن 
ا تتوسسط٬، التتممسس ييییرججع إلى أننهمما٬، ببدًال ممن التتوافق ححولل ححللٍّ هذا و . اءً ببننّ  لححالةكان الصصراع في هذه ا. الححسسببان قييییدالممتتطورة للتتعببئئة 

٬، اً ججائئر  اً ننظامم فضّضللقد ييیی" راهنالوضضع ال"ة أن هاممّ ننقطة ) ممججلدهذا ال( دوييییتتشكولممان و  وضضعوقد  ). 34صصفححة " (للتتكامملل طرييییقةً 
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 . تتغييییييییرإححداث على  راهن٬،الوضضع ال تتي تتححببذ٬، اللألطراف القوييییة ححافزاُ ييییوّفر الصصراع و 
ننظرييییة واسسعة في الصصراع  ببييییانناتوهي ججزء ممن عدة  ٬،ججييییًدا لإلببداع ممعروفةٌ  هو ممقّدممةالصصراع٬، تتقببلل أو  ٬،أن الصصراعالقائئلة ببفكرة ال

  أهممييییةد درججة التتي تتححدّ  -" القلق ممن الطمموححات الخخاصصة"إلى أن ييییذهب الممثثالل٬، على سسببييییلل  ٬،ننمموذج القلق الثثننائئي. االججتتمماعي

ححافزا على التتممسسك ببها في ححاالت للنناس ر لننتتائئج التتكامملييییة٬، ببلل ييییوفّ ول ةححلل الممششكلل هام ممححدِّدٌ هو ف -  الصصراع في الششخخصصييییة الممسسائئلل
فولييییت صصاغتته ٬، التتكاممللفي ممفهوممها عن ). 1981 ببروييییت٬،(الصصراع واسستتكششاف ممخختتلف الخخييییارات التتي تترضضي طمموححاتتهم الخخاصصة 

كببييییر  إلى قدرٍ  فقط األممر ييییححتتاجفلييییس كذلك؛  ٬،ال" ششيء٬، ألييییس كذلك؟ كللالذهن هو  اننفتتاح"أّن  صصدييییٌق لي أخخببرنني : ببهذه الطرييییقة
لييییسسوا   )طراوةلييییوننة (ببالممتّتصصفون نناس الف. ححتتى تتقتتننعلتتممسّسك الراسسخ ببها ٕالى او  ٬،خخرييییناآل لرؤى كمماممن االححتترام لرؤييییتتك الخخاصصة 

 ).٬48، صصفححة 1940" (ممن النناس العننييییدييیین في هذاححالٍل  نأححسسبب

صصدممننا ييییإننه . ض على االببتتكارححرّ ييیی ووه. ننا على الممالححظة والتتذكرححفزّ ييییثثييییرننا و ييیی هوف. لفكرننعرة االصصراع هو "أن ببييییخخببرننا ججون دييییوي 
 ششرطٌ   لكن هذا الصصراع ٬،هذه الننتتييییججة ييییثثييییر دائئمًما أننه ال .الممتتدببرالممالححظ و  مموضضعضضعننا ييییو  ٬،ششببييییهة ببسسلببييییة األغننام للخخروج ممن سسلببييییةٍ 

ننييییممييییث٬، (ز اإلببداع الصصراع ييییممكن أن ييییعزّ : داعممة أدلةٌ  لواقعافي  هنناكو ). 300 ٬، صصفححة1922" (للتتفكييییر واإلببداعال غننى عننه 
ن ببأ) 2005(ببييییرسسمما ودي درييییو  فييییدييییو ). 2001رز٬، سسييییهاننججييییر٬، وسستتممييییس٬، سسببييییبب(واالببتتكار ) 2004ببييییرسسونناز٬، ببييییرسسونناز٬، ججوننكالو٬، 

مما ييییعتتممد على  ذلكن إلى أ) 2005(دي درييییو وننييییججسستتاد  ششييییرالتتأثثييییرات اإلييییججاببييییة للصصراع على اإلببداع تتعتتممد على طببييییعة الممهممة٬، وييیی
 .هأو خخارججننطاق الصصراع داخخلل  هوممججالل الححكم إذا كان 

 

 ببننييییة: الننتتائئج اإلببداعييییة

 ات التتكامملييییةفاقاالتت
ممة ججدييییدة وششييییقة وقييییّ  -سسييییممون  اسستتعارة ممنبب –ببممعننى أننها  ٬،ائئج التتفاوض والصصراع االججتتمماعي ييییممكن أن تتكون إببداعييییةالممننتتججات أو ننتت

 سُسمّمييییتدييیین ببروييییت خخممسسة أننواع أسساسسييییة لالتتفاقات التتكامملييییة ل ةالسساببقلل اعمماأل تدححدّ . وممنناسسببة في تتأثثييییرها على التتسسوييییة أو الححلل
٬، ٬5، الفصصلل 1981اننظر ببروييییت٬، ( وتتقلييییلل الفججوة ٬،وتتخخفييییض التتكالييییف ٬،ممتتببادللالتتننازلل الو  ٬،ممححددال تتعوييییض غييییرالو  ٬،لدائئرةتتكببييییر ا

 ٬،هنناكف ٬،الخخممسسة اإلضضافة على هذه األننواعييییممكن ). 2004؛ ببروييییت وكييییم٬، ٬1993، 198اننظر أييییضًضا ببروييییت وكارننييییفالل٬، صصفححة 
ات التتفاقوراء اات الكاممننة على الدييیینناممييییّ فاححصصة ظرة ننإلقاء ممن  تتسستتممدّ  )الححلّل الوسسط ذلك (ببمما فيثثالثثة أننواع إضضافييییة  ٬،ببالفعلل

 .التتكامملييییة

 الششكلل وييییعرض .ا أطراف الصصراعهببدرججة كببييییرة ببننوع وصصعوببة الممششكلة التتي تتواججهتتتتأثثر ننتتائئج الصصراع التتكامملييییة اإلببداعييییة إّن طببييییعة 
 ).الححًقا صصدركارننييییفالل٬، ييیی( 5دائئرة االتتفاق ييییسسممى ييییاً تتصصننييییف اً ممخخطط 19.1

 – ننظرييییةتتتتعّلق ببالفالممخخطط ييییححتتوي على قييییممة . التتكامملييییة االتتفاقاتودييیینناممييییات  ببننييییةالتتصصننييییف ننقطة الببداييییة لفهم  ممخخطط وّفرييیی
للممفاوضضييیین ممرججعييییة قائئممة  أن ييییكونييییممكن  ألنّنه عمملييییة قييییممة  ولدييییه - زةهي ممممييییّ التتكامملييییة  االتتفاقاتالكاممننة لكلل ننوع ممن  الدييیینناممييییات

 .إببداعييییة تتكامملييییة عالييییة القييییممة اتٍ اتتفاق ييیین ببالوصصولل إلىسسطاء الممهتتممّ والو 
 
 

                                                
  ).1984رات٬، غراججع مماك(راث غم هننا ممع إششادة ببججو مماكدّ قُ    5
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). ةفرعييییال عاننو اثثننييیین ممن األممننها ممع  كللٌّ (ييییممكن تتصصننييییفها كواححدة أو أخخرى ممن األننواع الرئئييییسسييییة األرببعة  االتتفاقاتييییقتترح الممخخطط أن 

الرئئييییسسييییة ممرتتببطة  االتتفاقاتممن أننواع  أرببعة .طرافلأل الممصصالح الكاممننةاألطراف و ممواقفالفرق األسساسسي في الممخخطط هو ببييیین 
 صصفُ سسأفي القسسم التتالي٬، . ممننها ييییسستتلزممه كللٌّ  الذي تتححدييییدها ببالهدف الرئئييییس وييییتتمّ  ٬،هييییكلل الدائئرة أربباعأرببعة مما في ببببعضضها الببعض ك

 .االتتفاقأننواع الممننتتججات في دائئرة تتفصصييییلل ممزييییٍد ممن البب
 

 :الطلببات األولييییة لألطراف في القضضاييییا عدييییللتتببهمما ييییتتم  المموقف اسستتييییعابننوعان ممن أششكالل ييییوججد . طرفييیینممواقف ال اسستتييییعاب: األولل
التتخخّلي  يه ت الممتتببادلةوالتتننازال ٬،القضضاييییا ححوللالطرييییق  ممننتتصصفالححلل الوسسط هو تتالقي في . ت ممتتببادلةأو تتننازال ٬،ممججّرد ححلل وسسط

 . ثثر أهممييییةأخخرى أكسسألة في مم هعلى مما ييییرييییدالممرء ححصصولل ممقاببلل  قضضييییة واححدة عن
 

على سسببييییلل . يفي طلببه األول واردمما هو  ىعلببالضضببط  ييییححصصلل كلل طرف ٬،تتححقييییق المموقف في .طرفييیینتتححقييییق ممواقف ال: الثثانني
 طلبباتتهممال االسستتججاببة ٬، ببممعننى أنببالضضببط كلل طرف على مما ييییرييییده ييییححصصلل٬، لممورداتتمّمت ممضضاعفة ححولل ممورد٬، إذا  الممثثالل٬، في ننزاعٍ 

مما ييییرييییده اآلن ييیینناسسب  ببححييییثببتتعدييییلل الممورد  ممدفوعواآلخخر  ٬،زييییادة المموردعن طرييییق  ممدفوعأححدهمما  ؛انننوع هنناكو . قد تتمّمت األولييییة
 .الطرفان

 
 ٬،في كلتتا الححالتتييیینو . تتقلييییلل الفججوة وتتقلييییلل التتكلفة همما ؛ييییتتخخذ تتححقييییق الممصصالح ششكلييیین. تتححقييییق الممصصالح الكاممننة لألطراف: الثثالث

كال لأو (طرف للمممماننعة ا ٬، فإن أسسببابةالة األولى٬، ييییظهر ببدييییلل ججدييیید٬، ببييییننمما في األخخييییر ففي الحح. ححقق الممصصالح الكاممننة للطرفييیینتتتت
 كممنتت فإن تتححلييییلل الممصصالح التتي ٬،وفي الواقعييییتتطلب األممر ببعض االسستتكششاف للممصصالح الكاممننة؛ مما غالبًبا . تتتتححقق وتتتتغلب )الطرفييیین

وراء تتلك  الكاممننةالببححث عن الممصصالح غالببًا  الضضروري ممن سسييییكونو " ).2004ببروييییت وكييییم٬، ( كافييییاً ييییكون ال الممصصالح قد  وراء
وغالبًبا مما ييییكون هنناك ). 199صصفححة " (وراء الممصصالح التتي تتكممن ببدورها وراء تتلك الممصصالح وهكذا الكاممننةأو الممصصالح  ٬،الممصصالح
ييییرييیید االببن  .ننارييییةدراججة واببننه ححولل مما إذا كان ييییممكن لالببن ششراء  ببييیین أبٍ  على سسببييییلل الممثثالل٬، في ننزاعٍ . للممصصالحهرممي تتسسلسسلل 
 ننارييییةاممتتالك اببننه لدراججة بب الرغببة عدمممصصلححة األب في و . إثثارة إعججاب ببننت الججييییران هيلدييییه ممصصلححة كاممننة  ألن لننارييییةالدراججة ا

ق آخخر ممتتعلّ  قلقٌ أو  لذاتاححتترام ا ممصصلححة الولد هيأّن على ممسستتوى أعممق٬،  ٬،قد ييییكون األممر. ججييییججاً ضضهي أننه ال ييییرييیید أن ييییسسممع 
رببمما أممكن تتححقييییق هذا و . ثثقة عالييییة ببالننفس ى اببننهببأن ييییكون لدب ممششكلة ألعنند ا لييییسببالتتأكييیید  ؛)1997قارن روزممان٬، (لهوييییة ببا

الججولف ييییثثييییر إعججاب  ححييییث أّن الفوز ببكأسعن طرييییق وسسييییلة أخخرى٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، دروس الججولف لالببن  االعتتداد ببالننفس
ممسستتوى أعممق ممن  علىص قلّ ييییُ  أنوممظهر الممعارضضة ييییممكن  ٬،اً ججدييیید طاببعاً تتأخخذ ببًا مما غالأن االخختتالفات  ٬،فاألممر هو. الججارة

  ).٬74، صصفححة 1991راججع فييییششر وأوري وبباتتون٬، . (الممصصلححة
 

كمما في  ثثننائئييییاً  (هذا االسستتببدالل) ييییوججد ششكالن ممن اسستتببدالل الممصصالح٬، غالبًبا مما ييییكون. اسستتببدالل الممصصالح الكاممننة لألطراف: الراببع
لطلب الطرف اآلخخر  اسستتججابالطرف الذي ييییححصصلل في ححالة التتعوييییض٬،  .كمما في التتعوييییض ممن ججاننٍب واححدأو  ٬،ممييییزالمم التتننسسييییق
األممر ممع كال الججاننببييیین٬، ححييییث  اهذالممممييییز٬، ييییححدث  التتننسسييییقفي ححالة  .في التتعوييییض ببببييییان الممصصلححةممصصلححتته اسستتعاضضة عن على 

الممممييییز  التتننسسييییقالممممييییز٬، وال ييییححتتاج األممر إلى أن ييییكون  التتننسسييییق ييییتتننازلل كالهمما عن ممصصالححه األولييییة لصصالح تتلك الممكتتسسببة في
 ٬،ببدييییلة لمما اكتتسسببوه عن طرييییق التتعوييییض مما ييییقوممون ببممقارنناٍت  فإن الممتتننازعييیین عادةً  ٬،وممع ذلك. للطرف اآلخخرها ننفسسببالدرججة 

 ).٬2002، 1986كارننييییفالل٬،  اننظر. (وسسييییط عن طرييییقخخصصوصًصا إذا ججاء 
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والححلل الوسسط ييییسستتلزممان رببط األطراف  في الججاننب األييییسسر ممن الدائئرة٬، التتننازلل. القضضييییة أسساسعلى  الششخخص ممقاببلل على أسساس

ا في ٬، إممّ االسستتسسالمواححد تتججاه الججاننب اآلخخر٬، ببببسساطة  تتححرييییك عننصصر ممن ججاننبٍ  ن؛ ببممعننى أننهمما ييییتتضضممنناالممطروححة للننقاشببالقضضاييییا 
ييییششييییر إلى التتركييییز على  الششخخص أسساس علىالممصصطلح . اببييیین القضضاييیی ببعض الششعور بباألولوييییاتممع أو ممن القضضاييییا كلل قضضييییة 

ممن  ننببعإن التتغييییر الذي ييییؤدي إلى االتتفاق ييیی. لصصفقاتتتننازالت أو تتببادلل ا تتقدييییم عن طرييییق ذلكوييییتتم  ٬،ببالقضضاييییا األششخخاص ممالئئممة
 .قضضاييییا الصصراع ببششأنالششخخص الذي ييییعّدلل مموقفه 

أن األممر  ىببممعننإلى األطراف؛  ٬،أو المموارد ٬،لننقاشا قييییدممالئئممة القضضاييییا  نسستتلزممافي الججاننب األييییممن ممن الدائئرة٬، التتعدييییلل والتتوسسييییع ييیی
ييییششييییر إلى التتركييییز على  ٬،القضضييییة أسساس علىممصصطلح إّن . في طببييییعة القضضييییة اً تتححقييییقمموارد إضضافييییة أو  عنببححث ييییتتطلب عننصصر 

تتقلييییلل . لممنناقششةا قييییدفي القضضييییة أو الممورد  رٍ ممن تتغييییّ  ننببعوالتتغييییييییر الذي ييییؤدي إلى اتتفاق ييیی. ممالئئممة المموارد أو القضضاييییا بباألششخخاص
 .ممعاً  الششخخص والقضضييییةأسساس على  قائئممةً  تتضضم عنناصصرَ  ٬،والتتعوييییض ٬،الممممييییز التتننسسييییقو  ٬،وتتقلييییلل التتكلفة ٬،الفججوة

 
قدة أو ممع ة٬،لييییسست ببالكثثييییر  وهذا ييییعنني ٬،ببسسييییطةأنّنها ا مما هي ممتتطلببات الممعلوممات لححدوث هذا الننوع ممن االتتفاق؟ إممّ . ببسسييییط ممقاببلل ممعقد

 تتكممن التتي الششواغلل فاححصصة على ننظرة إلقاء إلى تتححتتاج الالببسسييییطة  االتتفاقات. ات واسسعة الننطاقمممممّما ييییعنني أّن ممتتطلببات الممعلو 
. ذلكتتتتطلب الممعقدة  االتتفاقات. االححتتييییاججات أو والممببادئ٬، والقييییم٬، األهداف٬، على تتننطوي قد التتي الششواغلل ممواقف األطراف٬، وراء

 والممهارة٬، الننطاق٬، الواسسع الممفاهييییممي العمملل تتتتطلبقد  ٬،الخخصصوص وججه على ٬،التتكلفة والتتننازلل وتتعدييییلل الممورد تتقلييییلل الفججوة وتتقلييییلل
 قادرة علىاألطراف  تتكونقد . االتتفاقببدائئلل  ممججمموعة إلى الممعلوممات هذه وتتقدييییم ٬،تترييییدهومما ال األطراف  تترييییدهوممعرفة مما  الخخببرة٬،

ببالننسسببة لححلل التتننازلل٬، الممعلوممات عن أولوييییات . ثثالث إلى ممسساعدة طرفٍ تتكون ببححاججٍة  مما اً وغالبب ٬،ننفسسهاممن تتلقاء القييییام ببذلك 
 ييییصصعب مما وكثثييییراً . أقلل أولوييییةهي في قضضييییة  ممقاببلل تتننازللممقاييییضضة تتننازلل في قضضييییة واححدة لممرء ببححييییث ييییممكن ل األطراف ممفييییدة

٬، فإن الممعلوممات خخفض التتكالييییفعن طرييییق  ححللٍّ  إييییججادفي . الثثقة ممننخخفضضة تتكون عنندمما سسييییمما ال الممعلوممات٬، هذه ممثثلل على الححصصولل
٬، في كثثييییر ييییححتتاج تتقلييییلل الفججوة. ذلكالعمملل لكششف  ببعضسستتغرق تتتتكون ممفييییدة٬، وقد  ييیینالطرفلدى التتححفظات الششعور ببعن التتكالييییف أو 

  .إلى فهم عممييییق للممصصالح الكاممننة لكال الطرفييیین ممن األححييییان٬،

ييییممكن أن ييییححدث دون ببعض  ٬،الممممييییز التتننسسييییقأو  ٬،أو التتعوييییض ٬،ممزييیید ممن الممواردأو الببححث عن  تتوفييییقي٬،هذا ال ييییعنني أن الححلل الو 
أن  تتسسبّبب قد تُتعالج ببششكلل ججييییدإذا لم  دقييییقة٬، ممهارة غالبباً  هو وسسط ححللٍّ  إلى التتوصصلل ييییتتمّ  ممتتى ممعرفة ذلك٬، ممن العكس على. التتفكييییر

وييییتتطلب . تتعوييییضلل خخطةالممفتتاح ألي هي ششخخص ييییم المماهييیّیة قممعرفة ). 1993قارن هييییلتتري وكارننييییفالل٬، ( ححتتى أكثثراآلخخر ع ييییتتوقّ 
ممتتطلببات الممعلوممات . ببممعزلل عن ممججمموعة االخختتالفات المموججودة الممححددة في القضضاييییا ٬،الممممييییز فهم قييییم وممصصالح األطراف التتننسسييییق

ييییححتتاج  ٬،تتى هننا٬، ححطييییييییعة الححاللببو . الطرف اآلخخر ممطالبه هو فتتممعر الممرء  صصغييییرة ممن نناححييییة أن كلل مما ييییححتتاجهي  دائئرةال وسسييییعلتت
التتي تتقببع  ٬،هذه الننتتائئجأّن  ٬،في ذلك الممهملكن . في الببييییئئة احٌ ممعرفة مما هو ممتتلببالتتأكييیید الممرء ييییححتتاج و  ٬،ببعض الممعلومماتإلى  األممر

 ٬،ةخخفييییّ الوييییممكن تتححقييییقها ببسسهولة أكثثر ممن الننتتائئج التتي تتعكس الممصصالح  تتعتتببر ضضححلةً  ٬،أكثثر على سسطح الممصصالح والممواقف
 .الممواقف المموججودة تتححتخخفييییة ججييییًدا مموغالبًبا مما تتكون  ٬،في األعمماق ىتتتتوار التتي  ٬،والرغببات ٬،قييییموال ٬،والححاججات

). 1993؛ ببروييییت وكارننييییفالل٬، 1981ببروييییت٬، ( االرتتبباط إلغاء تتسسممى عقلييییة عمملييییة طرييییق عن ييییدار أن ييییممكند في الممفاوضضات ييییالتتعق
على أننها غييییر قاببلة  ييیُیننظر إلييییهاوالقييییم التتي  تتطلعات٬،وال ٬،واألهداف الممتتراببطة٬، الممصصالح ححزممة ممن الممطالب أححييییانًنا ييییكون اخختتالف

كسسر  إلغاء االرتتبباطييییششتترط . وييییببدو أن هنناك قضضييییة واححدة فقط .والقييییم تتطلعات٬،وال ٬،واألهداف ٬،األخخرى الممطالبلالننفصصالل عن 
وييییششييییر الك ". التتججزئئة) "1964(وييییسسممييییها فييییششر " التتفكييییك"بالعمملييییة  ههذ) 1996(هوببممان ييییسسممي . الححزممة إلى أججزاء أصصغر
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٬، ييییممكن إلغاء االرتتبباطفممن خخاللل ". قضضييییة واححدة إلى أكثثر ممن قضضييییة"إلييییها كعمملييییة تتححوييییلل ) ٬108، صصفححة 1986(وسسييییببييییننييییوس 
ببييیّین ييییُ كمما  ٬،ججدييیید ببدييییللٌ  قد ييییننششأأو  ٬،(الممييییزات والعييییوب) الممفاضضالتأسسس  ششكييییللوتت ٬،األولوييییات أو ٬،األججزاء األصصغر تترتتييییبإعادة ححييییننئئٍذ 

 .األممثثلة الالححقة في
 

 أننواع الممننتتججات في

 االتتفاقدائئرة 
ببروييییت (األولييییة  طرفييیینلاعروض ببييیین رببط ييییواضضح  عدٍ ححلل الوسسط على أننه أرضضييییة ممتتوسسطة على ببُ الف عرّ ييییُ . ححلل الوسسطال .1

 ٬،االتتفاقاتوغييییر إببداعي ممن  ٬،غييییر ممتتكامملل ششكلل على أنّنهالححلل الوسسط إلى ببدرججة كببييییرة  ننظرييییُ ). ٬16، صصفححة 1993وكارننييییفالل٬، 
 خخييییرٌ وعنندمما ييییكون االتتفاق  ٬،غييییرهعنندمما ال ييییتتوفر  كاتتفاق اً لل أن ييییكون قييیّیممححتتممَ ييییُ  وعلى الرغم ذلك٬،(وغييییر قييیّیم  وغييییر ججدييیید وغييییر ششييییق

٬، وببالتتالي سسييییكون ممن الممفييیید ييییتتّم الححكم على الممزييیید ممن الخخييییارات التتكامملييییة ممننه ٬،ممفييیید ححلل الوسسط كخخط أسساسال خخدمسستتييیی). ممن عدممه
  .التتسسوييییة (الححلل الوسسط) في تتننظييییم اإلطار إدراج

 ٬، وعنندمماالفات عببر ممججمموعة ممن القضضاييییاخخعلى الصصراع  ننطويعنندمما ييیی. ممقاييییضضة قضضاييییا ممرتتفعة وممننخخفضضة القييییممة :التتننازلل .2
هي القضضاييییا  إححدىإذا كاننت  اً خخصصوصص ممممكنٌ  هذا. ببببعضببعضضه الفرق  تتداوللييییممكن  ٬،لألطرافالقضضاييییا في أهممييییتتها الننسسببييییة  فتتخختتل

وهكذا٬، كممججمموعة٬، تتكون لقضضاييییا٬، اطلب في  تتفضضييییلل ممعاكسأخخرى لطرف واححد٬، والججاننب اآلخخر لدييییه  ممسسألة أكثثر أهممييییة ممن
وييییتتننازلل  ٬،على أسساس قضضييییتته ذات األولوييییة العلييییا ييییححصصلل كلل طرف على مما ييییرييیید ٬،في الممقاييییضضة. ممتتكامملة ببششأن القضضاييییا الخخالفات

 ممن -وللطرفييیین ممججتتممعييیین  -لكلل طرف ممننفرًدا  االتتفاقأكببر في  ةً قييییمموهذا ييییعطي ممننخخفضضة٬، أولوييییة ذات  ممسسألةللطرف اآلخخر عن 
هذا ) 1986(ييییصصف الك وسسييییببييییننييییوس . فقة على اإلطالقعدم إججراء أي صص والممسسائئلل أوسسط  يف مما كلل ممننهمما على ششيء ححصصولل

 لكن التتفاح لدييییه ٬،يالكممثثر ححب ييییححقييییقة في ال ووه يثثر مموححببة ك فتترض أن كارسستتييیین لدييییه تتفاححةلنن". الخخالفات تتداولل"األممر على أننه 
. درججة مماإلى ا لدييییهممقببولل  كممثثريالتتفاح لكن الوهي في الححقييییقة تتححب  ٬،يثثر ممكتتفاححة وححببة ا لدييییه أييییضضاً  وٕاسستتر. درججة ممالممقببولل 

التتسسوييییة أو ححلل . كامملة يالكممثثر التتفاححة الكامملة ممقاببلل ححببة اسستتببدال أفضضلل ححاًال سسوييیًیا إذا  همماالصصببح كلل ممننهمما أفضضلل ححاًال وكييیی
 . يكممثثر ححببة ممقاببلل ننصصف  ةتتفاححكون اسستتببدالل ننصصف ييییاألرضضييییة الوسسطى٬، سس" 50/50"ححلل الوسسط ال

طرييییقة لتتعدييییلل الممورد  ببإييییججاد هوعنندمما ييییكون الصصراع ححولل كييییفييییة تتببادلل ممورد أو تتقسسييییممه٬، فأححد الححلولل . رداالممو  دائئرةتتعدييییلل  .3
اخختتلفت الراببطة : "ممثثاالً ) 1940(قدم فولييییت تت. المموججودة للمموارد زييییعتتو  إعادة وهنناك. تتححقييییق أهدافهمماممن ن الطرفان ممكّ تتكي ييیی

الرججالل الذييیین . لببانعمملل األمم ممننصصة فيححولل ممسسألة األسسببقييییة في تتفرييییغ العلب التتعاوننييییة لعممالل األلببان فييییمما ببييییننها في العام المماضضي 
ألسسببقييییة٬، والرججالل الذييیین صصعدوا التتلل ظننوا ببأننهم ظنّنوا أننهم ييییججب أن تتكون لهم ا) أسسفلل الصصف فيكان  عممللالمم(أتتوا ممن أسسفلل التتلل 
أعاق ممححاوالتتهم مما وهذا  ٬،االححتتممالييیین هذه ججدران داخخلل الدائئر الججدلل في الججاننببييیین كال تتفكييییر ييییقتتصصر وهكذا. ييییججب أن ييییفّرغوا أوالً 

ي ييییتتممكن القادممون ك عمملللممهو تتغييییييییر مموقع ا الواضضحكان الححلل و . الببدييییلييیین هذييیین ممن ششأننها أن تتججنّنبلتتسسوييییة الننزاع  ةإلييییججاد طرييییق
عننصصرًا ممن عنناصصر في هذه الححالة٬، اسستتلزم األممر ). 33–32 الصصفححات" (هننفسسالوقت ممن أعلى التتلل أو أسسفله ممن التتفرييییغ في 

  .ننهاالححصصولل على مما ييییرييییدممن كال الطرفييیین ممكن تت٬، كي ييییعممللالممممننصصة ٬، وردتتعدييییلل المم لممعرفة كييییف ييییممكناإلببداع 
ييییتتممثثلل ببببسساطة في  ٬،كييییفييییة تتببادلل ممورد أو تتقسسييییممه٬، فهنناك ححلل ببسسييییط لكننه قوي ححوللالصصراع  دورا ييییعنندمم. الممورد دائئرةتتكببييییر  .4

 نممننظممة تتتتننافسسا ممنوححدتتان . أو أي ممورد غرٍض مما٬،أو  ٬،أو الوقت ٬،أو الممسساححة ٬،الممالل ححولل وردقد ييییكون المم .زييییادة كممييییة الممورد
أسسببوع إججازة لكن  لدييییهمماأو زوج وزوججة  ٬،ممكتتب الزاوييییة األححسسنسسه لننفأو ممدييییران ييییرييیید كلل ممننهمما  ٬،ححولل ممييییزاننييییة ممححدودة للغاييییة
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إننها ببالضضرورة  .ججممييییللالعتتييییق الكرسسي الييییرث سسححولل ممن  ششججار أششقاءأو  ٬،أححدهمما ييییفضضلل الذهاب إلى الششاطئ واآلخخر إلى الججببالل
العثثور لححصصولل على ممييییزاننييییة أكببر٬، ا -رد افي الممو  ببممججّرد زييییادة  يتتكامملييییتتم تتححقييییق الححلل ال. تتججاوز الطلبالعرض ممع عرٍض ممششكلة 

 . مما ييییرييییده ججاننب ببالضضببطييییححقق كلل ف. ٬، الححصصولل على أسسببوعييیین إججازة٬، إييییججاد كرسسي آخخرثثانٍ  ججممييییللممكتتب  على
اننتتقالل ثثالثثي "٬، أو 1940 ممن فولييییت" ممسستتششار التتكامملل"(ممن طرف ثثالث  ٬،دار أو فكرة تتعدييییلل الممو  ٬،رداالزييییادة في الممو  تتأتتيأححييییانًنا 
 ننصصةممضضاعفة ححججم مم تقررّ  أعالهتتخخييییلل لو أن الراببطة التتعاوننييییة لعممالل األلببان الممذكورييیین ). 2002كس وسسييییببييییننييییوس٬، ممن ال" األببعاد
ييییححصصلل على مما ييییرييییده ممن  كللٌّ . كال الطرفييیین ارضضق ييییححقؤمّمن مما ييییكفي لتتلييیی )ننصصةالمم( تتوفييییر الممواردييییتتوسسع في هذه الححالة٬، . التتفرييییغ

دون أن أخخببرها؛ دائئممًا اششتترت أخختتي هذا القممييییص الرائئع الذي أسستتعييییره : "الطالببات  إححدىروييییها تتفي قصصة  لننننظر. تتدفق المموارد
ًا واششتترت لي قممييییصص ٬،لححلل هذه الممششكلة ٬،تتدخخلت أممي). عادًة آخخذ مما ييییخخصّصهاأننا (الممالببس " قاسسمتت"ححولل  نندخخلل في صصراع وكثثييییرًا مما

 ".االخخاص ببه اممنّنا قممييییصصه كللٍّ للل قممييییص واححد٬، ببدال ممن أن ننتتججادلل ححو  اآلن٬،و  .أخختتي لذي تتمملكهمممماثثًال تتمماممًا ل

القادممون ممن أعلى التتلل لم  -فرصصة تتكلفة  ححوللهو  لححةالممصص فرقييییممكن أن ييییننججح عنندمما ييییكون  -أو تتوسسييییعها  -رد االممو  دائئرةتتعدييییلل 
ننفًعا إذا أراد ججدي تت لندييییلها إذن زييییادة المموارد أو تتع. والعكس صصححييییح ٬،القادممون ممن أسسفلل التتلل ببالتتفرييییغ قامييییتتكممننوا ممن التتفرييییغ عنندمما 

على األخختتييیین رؤييییة األخخرى تترتتدي هذا القممييییص  إححدىججاننب واححد أن ييییتتسسببب في ممعانناة اآلخخر٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، إذا لم تتححتتمملل 
 .القممصصان ًا فيفي هذه الححالة٬، لييییسست ننقصص ٬،الممششكلة. على قممييییص آخخر هو غييییر مُمججدٍ ٬، فإن الححصصولل الننممط

تتقلييییلل  ييییششار إلييییه على أننهلذي ا والتتكامملييییة ه االتتفاقاتممن  ةكثثر إببداعييییالننمموذج األلعلل  .ممصصالحتتقلييییلل الفججوة ببييیین ال  .5
زوج وزوججة . افييییمما ييییخخص الممصصالح التتي تتكممن وراء ممواقفهممننه اييییرييییدججدييیید ييییعطي الطرفييیین مما  ببتتكر ببدييییللٌ في تتقلييییلل الفججوة٬، ييییُ  .الفججوة

 اعن أسسبباب تتفضضييییالتتهممتتححدثثا . إلى الششاطئ الذهابييییرييیید  إلى الججببالل واآلخخر الذهاب ييییرييیید٬، لكن أححدهمما اييییقضضييییان أسسببوع إججازة واححد
ببالببححث عن ببدائئلل ججدييییدة٬، اكتتششفا . مملييییةالر كرة الطائئرة ييییرييیید لعب الفي الممييییاه العذببة واآلخخر  ييییرييیید الصصييیید٬، وعرفا أن أححدهمما الخخاصصة
وأصصببح ممتتححممسًسا ببششأن الخخييییار  ٬،كلل ممننهمما عن ممطلببه األّوليتتخخلى . ييییححتتوي على صصييیید في الممييییاه العذببة وكرة الطائئرة الرمملييییة اً ممننتتججع
 همما قامما ببممقاييییضضةأننتتننازلل كالهمما أو التتفاق لم تتكن أن هذا ا فيالممييییزة الممثثييییرة لالهتتممام إن . أعطاهمما مما ييییرييییداننه ببالفعلل الذي الججدييیید
بباألححرى ظهر ببدييییلل ججدييیید٬،  لكن ٬،خخفض تتكالييییفهقام ببأو  ٬،تتم تتعوييییض ججاننب واححد هأو أنن ٬،قضضاييییا األولوييییة العالييییة أو الممننخخفضضةال على

 .الممصصالح ُغطييییت تتمماممًا هذهو  ٬،الممصصالح الكاممننة ححوللعن طرييییق الممنناقششة وتتببادلل الممعلوممات 
 

تتممييییييییز ببييیین الممصصالح ذات األولوييییة ال تتمأححييییانًنا ييیی. ييییقدم إرششادات ببششأن الممنناقششة وعمملييییة االكتتششاف) 1957سسييییممون٬، (ننمموذج الببححث 
والببعد الهام الذي ييییممييیّیز تتقلييییلل ). 1981ببروييییت٬، (على ممقدار كببييییر ممن االهتتممام في الببححث  العالييییةححصصولل ممع  ٬،العالييییةو  الممننخخفضضة

إذا تتم تتححقييییق ذلك٬، . أو القييییم التتي تتوّلد الممطالب والممواقف ٬،أو االهتتمماممات ٬،أو األسسببابالكاممننة الفججوة هو التتركييییز على الممصصالح 
 .هاؤ اسستتييییفاوالممواقف ييییتتم  فالممطالب

عنندمما  ممفييییدٌ  هذاو  ًا٬،في التتنناوب٬، ييییأخخذ الطرفان أدوار ). 1981ببروييییت٬، ( التتنناوبأننواع عدييییدة ممن صصييییغة تتقلييییلل الفججوة٬، ممن ببييییننها  هنناك
 فضضًال عن ٬،الذهاب إلى الششاطئ -أسسببوع إججازة واححد فقط٬، ال ييییممكن لششخخصصييیین القييییام ببمما ييییرييییده كالهمما ممع . (زممنني ييییكون هنناك قييییدٌ 

أخخرى لتتقلييییلل الفججوة وهي  صصييییغة). إلى الججبباللفي العام التتالي  نهذا العام إلى الششاطئ ثثم ييییذهببا نييییذهببالك لذ -الذهاب إلى الججببالل 
٬، وهو ممفييیید ببششكلل خخاص إذا اخختتلفت تتوقعات الطرفييیین االتتفاق غييییر الممعروفة في اآلججلة العقود ببنناء ييییسستتتتببع مممما٬، الممششروط االتتفاق

 وضضعا لك٬، لذرهييییبباً لكن اآلخخر ييییعتتقد أننه سسييییكون  ٬،رائئًعا عنند الششاطئ كونالطقس سسييیی أن واححٌد ييییظن لل٬،اعلى سسببييییلل الممثث. عن الممسستتقببلل
  .إلى الججببالل فسسييییتتوججهان لكن إذا كان الطقس سسييییئًئا  ٬،إلى الششاطئ ييییذهببانسس االطقس كششرط٬، ببممعننى إذا كان الطقس ججييییًدا٬، فإننهمم
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ششركة ببننييییة ححييییث ييییقوم ببائئع وممششتتري ل ٬،التتكسسب ببهالل تتششمم الوححدات اتتفاقاتأممثثلة عدييییدة ممهممة عن ) 2002(الكس وسسييییببييییننييییوس قّدم 
 على تتتتوقفييییححصصلل الطرف األكثثر تتفاؤال على ممببالغ ممسستتقببلييییة . الممخختتلفة للممكاسسب أو الممخخاطر الممسستتقببلييییة اعكس تتقييییييییمماتتهممييیی بباتتفاقٍ 

 التتكسسبدون . "اً كون كثثييییر ييییلن  للالممسستتقبب في الدخخللألننه ييییعتتقد أن  رتتييییبالتتهذا ٬، وييییسسعد الطرف األقلل تتفاؤًال ببالممسستتقببلل في اإلييییرادات
 ).17صصفححة " (للغاييییة صصفقة ممفييییدة للطرفييیین ضضعييییفاً  سسييییكون اححتتممالل وججود٬، ببها

تتلك التتكالييییف  تتححدييییدييییممكن و  ٬،تتكالييییف له الطرف اآلخخر هييییقتترححمما ألن  التتفاقلاننع واححد مممم كان طرفٌ إذا  .تتقلييییلل التتكالييییف  .6
لكن و  ٬،تتغييیّیر في المموقف أو ممقاييییضضة للقضضاييییا ببسسببب ححدوث ال تتكامملييییاً االتتفاق  ييییصصببح. هو الممرجّجحاالتتفاق ببييییننهمما  ييییكون ٬،ضضهافخخو 

القييییممة  ييییتتنناوللببممعننى أن التتعوييییض  ممححددلكننه  ٬،ض التتكلفة هو ششكلل ممن أششكالل التتعوييییضفخخ. ال ييییعانني كثثييییًرا ننظرًا لكون أححد الطرفييیین
في و  ٬،واججببات الصصفوقت ممتتأخخر ممن اللييییلل إلننهاء لى إالسسهر اعتتدت : "ممثثاالً  طالببةقدممت و . التتي ششكلت أسساس المممماننعة لدقييییقةا

ححاولت ججاهًدة . ببكثثييییرذلك  ممن أببكر وقت في ننوملل الذهاب تتفضضللالثثالثثة صصبباحًحا٬، لكن زممييییلتتي  ححواليأننهي عمملي  ننهاييییة الممطاف
 نني أال أسسهر لوقتٍ وطلببت مم ٬،لييییالً لسسوء الححظ صصعوببة في الننوم لدييییها كان سسرييییر زممييییلتتي٬، لكن  ببعييییدًا عنضضوء ممكتتببي  الححفاظ على
 تتححاولل لها إزعاججًا ححييییننمما الضضوء ييییسسبببكييییال  العييیین خخرججت وأححضضرت لها قنناع... ممسستتييییقظة  ببقييییهاششعرت بباألسسى ألنني أ. ممتتأخخر ججًدا

ححرق زييییت  -كمما ييییقولل الممثثلل–ببييییننمما واصصلت أننا  الننوم طوالل اللييییلل كاننت قادرة علىو  ٬،واسستتخخدممت القنناع أعرببت عن ششكرها لي٬،. الننوم
 !" اللييییللممننتتصصف 

 ششركتتا: تتقلييییلل التتكالييییف الممششتتركممثثاًال هامًما عن ييییعطييییان ) 2002(الكس وسسييییببييییننييییوس " صصنناعة الصصفقات" ححوللفي ممنناقششتتهمما 
فردييییًا  –أكببر أربباححًا  تتاححقق ٬،ننتتييییججة لذلك٬، و تتكالييییف أقلل كلل ممننهمما تتححممللتت ححتتى ممواردهمما ججممعانتت٬، ممششتترك ممششروعتتصصننييییع٬، في صصفقة 

كال لض التتكلفة خخف"تتقلييییلل التتكلفة الممششتترك هو  ٬،ببححسسب تتعببييییر ببروييییت. تتلك الصصفقة علييییه لوال وججود لتتححصصالمّما كاننتتا مم – وثثننائئييییاً 
في ببعض و . قببلل أطراف ثثالثثةوأححييییانًنا ممن  ٬،قببلل األطراف أننفسسهمأححييییانًنا ييییتتم تتقلييییلل التتكالييییف ممن ". ببححججم ثثاببت فطييییرةز ببْ خخَ ممن الطرفييیین 
 ). 1981ببروييییت٬، (تتلك التتأثثييییرات السساببقة  فصصللوفي هذه الححالة ييییممكن  ٬،ببقة والممسستتقببلييییةتترتتببط التتكالييییف ببالتتأثثييییرات السسااألححييییان٬، 

ييییححصصلل وييییفعلل ذلك ألننه  ٬،٬، ييییوافق كلل ججاننب على مما ييییرييییده اآلخخرممححددلبباسستتخخدام التتعوييییض غييییر ا ).ححددغييییر المم(التتعوييییض  . 7
 ٬،على سسببييییلل الممثثالل. الييیید ممتتنناولل في الممسسألة لهذه" ددممححغييییر "وببالتتالي ٬، قائئممةخخارج القضضاييییا الهو مما ييییتتلقاه . قييییممة على ششيء ذي

تتوافق على ذلك٬، الثثرييییة صصاححببة القممييییص الممهام الممننزلييییة لممدة ييییوم٬، و ججممييییع تتعرض القييییام بب ٬،األخخت التتي تترييیید ارتتداء قممييییص األخخرى
للتتفاوض ححولل التتعوييییض  نناً رهذاتته في ححّد  هو واححدغالبًبا مما ييییتتلقاه طرف . هاقممييییصصإقراض على  مممماننعتتها ييییفوقتتججد أن التتعوييییض 

 الممالل٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( آخخر ممع للتتببادلل واححد ممورد ممنناسسببة ممدى ححوللننظرييییة للمموارد ) Foa )1971وضضع فوا . الممنناسسب
هي  مكعلى سسببييییلل الممثثالل٬، ( ممن النناححييییة الممفاهييییممييییة إلى ببعضضها الببعض التتي هي أقربتتفتترض الننظرييییة أن المموارد و ؛ )الححب

مما  أن ننعرفتتعوييییض٬،  ممخخططفي أي ًا٬، ممن الممفييیید ججد. هي أكثثر عرضضًة للتتببادلل )الححبو لمماللا ممقاببللالسسلع و  لمماللا٬، ممثثلل مملمموسسة
 .طرييییقة تتححدييیید الكممييییات الممنناسسببة للتتعوييییض فضضًال عنهي القييییم األخخرى٬، 

ممننخخفضضة هو قضضييییة ذات أولوييییة  ببششأنواححد  طرفٍ  ٬، ححييییث تتننازللُ ححددممن أششكالل التتعوييییض غييییر المم ششكالً ييییممكن اعتتببار التتننازلل 
ببدال ممن  ٬،ممججمموعة القضضاييییا ضضممنالطرفان  ببقىفي هذه الححالة٬، ييیی ؛ممننخخفضضة أولوييییة ذات عن ممسسألةتتننازلل الججاننب اآلخخر  عن تتعوييییٌض 

 . قييییممة ذاتأببعاد  التتوصصلل إلى قضضاييییا ججدييییدة أو

هرت الصصراع أو تتححلل ممححلها االخختتالفات في الممصصالح التتي أظ ححللّ تتُ أححييییانًنا ييییتتم التتوصصلل إلى اتتفاق عنندمما  .الممممييییز التتننسسييییق  .8
على طرف واححد فقط في  عادةً  ييییننطببقلكن  هذه األششكالل تتعوييییض٬، المموصصوف أعاله٬، هو ششكلل ممناسستتخخدام ال. ممصصالح أخخرى

 دفعتتهالتتعوييییض تتححلل ممححلل الممصصلححة األولييییة التتي  الفائئدة التتي ييییخخدممهامممماننعتته ألن ييییتتخخّلى عن  هتتعوييییضض ي تتمّ ذالالصصراع؛ الطرف 
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 .خخرطلب اآل ةمممماننعل

 ممننقححةممراججعة أو  ٬،الظروف أو األهدافتتغييیّیر كال الطرفييیین ممصصالححه أو ممواقفه األولييیّیة في ضضوء  سسقطييییُ الممممييییز٬،  التتننسسييییقفي 
ببعد ييییسسممعان  غييییر أننهمما ٬،تتلفزييییونني ببرنناممجطفلييیین ييییتتننازعان ححولل ممششاهدة إلى  لننننظر. ممغرييییة فرصصة ججدييییدةوججود أو ببسسببب  ٬،لصصراعل

 ٬،التتلفازممششاهدة في  اممصصلححتتهممكرييییم التتي اسستتببدلت ييییس اآللدييییه ممصصلححة ججدييییدة في اآلن كالهمما  ٬،وهي تتممراآلييییس كرييییم  ششاححننةذلك 
عنندمما ييییعرض أححد األببوييیین على الطفلييیین  هو الححاللتتغييییييییر الممصصلححة٬، كمما  في أححييییانًنا طرف خخارججي ييییؤثثر . هوييییننتتهي ننزاعهمما ححول

 أخخذ ممنببدًال  نييییقررا - اً أو ششاطئئ ججببالً  -مموقع اإلججازة تتححدييیید ن ييییالزوجج ممححاولة أو عنند. الممتتننازعييیین الذهاب إلى ممطعم مماكدوننالدز
ي غتتلأممور ججدييییدة تتححلل ممححلل أو تتننششأ في هذه الححاالت . ممننزلهمما وتتججدييییدذلك األسسببوع في ششراء أثثاث ججدييیید  األججازة أن ييییممضضييییا 

ببعييییًدا عن  ببييیین الطرفييیینممصصالح التتوججييییه  عييییدتت" إييییذاء الججممود"في  اإلضضافييییةأححييییانًنا التتكالييییف . االخختتالفات األولييییة أظهرتالممصصالح التتي 
 .)2001زارتتممان٬، (األولييیّیة  اممواقفهمم ي قادتتتلك التت

الممييییداننييییة الممششهورة عن  هممافي دراسساتت) 1969(الممممييییز ييییوازي التتأثثييییر الذي اكتتششفه ششرييییف وششرييییف  التتننسسييییقاالتتفاق عن طرييییق 
الممننافسسة  ششهداو  ٬،الببعض ببعضضها ممع تتتتننافس للممججمموعات كي وفالظر  هييییآ لألوالد٬، صصييییفي ممخخييییم اسستتخخدامبب. الججمماعات ببييیینالصصراع 
 اً ممششتترك اً أن لدييییهم هدف ىببممعنن ٬،ننسّسقهدف ممعنندمما ييییكون لألطفالل ننعكس ييییالتتصصعييیید أن  اً أييییضض اواكتتششف .علنني ءٍ إلى عداتتتتصصاعد 

واححتتاججت ظاهر٬،  في الممعسسكر ببششكللٍ الهدف الواححد عنندمما اننهار ببرج المماء  اهذتتّم إننششاء . تتعاوننيسسوييیًیا ببششكلل  أن ييییعمملواييییتتطلب ممننهم 
 لفتتييییانالعالقات ببييیین اتتححسسننت الصصراع ببييیین الججمماعات و  تتراججع ٬،وننتتييییججة لذلك. إلصصالححهالعمملل سسوييیًیا إلى عطششى الممججمموعات األوالد 
ن ييییفي تتكو  أن تتسساعد ها٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییممكننننسّسقةالممششييییر إلى التتأثثييییرات الممتتعددة لألهداف أدلة كثثييییرة تتهنناك . عببر الممججمموعات

ت لغي الممصصالح األولييییة التتي أدّ ييییححججب أو ييییممصصالح للالممممييییز  التتننسسييییقأن  هوهام  أثثرٌ هنناك  لكنْ . الججمماعاتالنناس عببر الرواببط ببييیین 
 .إلى تتننازع الججمماعات في االعتتببار األولل

 في وتتسستتخخدممه ٬،تتعرف ذلكمما لبًبا األطراف الثثالثثة غا .عدو ممششتتركخخطر  لدرءالممممييییز هو العمملل سسوييیًیا  التتننسسييییق أششكالل فوائئدأقوى لعلّل 

 كانالححقييییقي في الششرق األوسسط  تتهدييییدذكر كييییسسننججر إلى القادة اإلسسرائئييییلييییييیین والممصصرييییييیین أن ال كمماتتعزييییز التتعاون٬، الراممييییة إلى ججهود ال
ييییة التتححرييییضض الفرصصةهو  الممممييییز األخخرى التتننسسييییقأششكالل  آخخر ممن ششكلل). 1981روببييیین٬، (تتي ييییاالتتححاد السسوفييییممن ججاننب تتدخخلل ال

 األمموالل الدولييییةس ؤو والوصصولل إلى ر  ٬،ننظافة وممييییاه أكثثر ٬،وممسستتششفييییات أفضضلل ٬،ممعييییششةممن الممسستتوى أعلى  وججوداححتتممالل : الممششتتركة
تتصصببح الججدييییدة  الممسسائئلل. صصراع في األولى الخخالفات إلى أدت التتي الششواغلل ببعض ممححلل تتححلل ورببمما٬، ججرا وهلم ٬،لببنناء طرق أفضضلل

ة أببعاد هاممّ في  ٬،ها تتححقق للنناس الممكاسسبون واالتتفاق ألننوالننتتييییججة هي التتعا ٬،ألممور األصصلييییةا ببححييییث أننها تتطغى علىممهممة ججًدا 
 .أخخرى ذات قييییممة

 

 الممننتتججات اإلببداعييییة ممن األششخخاص الممببدعييیین
 في عمملييییة إببداعييییة 

 عننييییييیین٬،ألششخخاص الممالخخصصائئص لتتححدييیید العالقة ببييیین هي ححولل السسلوكييییة في الصصراع االججتتمماعي والتتفاوض  ببححوثممن ال كثثييییرٌ 
 ٬،ييییممييییلل علمماء الننفس االججتتمماعي). 2004؛ ٬490، صصفححة 2003قارن سسييییمموننتتون٬، ) (الممننتتججات( تتائئجوالنن ٬،والعمملييییات التتي تتححدث

ببالقييییود وكييییف ييییتتأثثرون ببالسسييییاق و  ٬،فييییمما ببييییننهم على كييییفييیّیة تتفاعلل النناسإلى التتأكييیید  ٬،التتفاوض والصصراع االججتتمماعي ندرسسو ييییالذي 
وكولممان  دوييییتتشراججع فصصولل . (وقتتي عاللٍ  ٬، أو التتفاوض تتححت ضضغطٍ فرادىالتتفاوض كممججمموعة أو  ٬،الممثثالل على سسببييییلل .ةييییالببييییئئ

الظروف  ششروط أوفهم الييییهدف إلى هذا العمملل  كببييییر ممن ججزءٌ ). ممججلدفي هذا ال اوججممييییعه ٬،وببروييییت ودوييییك وكراوس وتتوممسسون وغييییرهم
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لتتححقييییق ننتتائئج خخسسارة رببح أو ممن السسعي وراء ممن إثثارة للججدلل٬، اع٬، في الصصر  ممدمّمرةأهداف لتتححقييییق تتننقلل النناس ممن السسعي ) أ(التتي إمما 
ححلل الوسسط الببسسييییطة إلى التتننقلل النناس ممن السسعي وراء اتتفاقات ) ب(أو  ٬،ةعمملييییات ححلل الممششكلاتتفاق ممتتوازن و ٬، إلى غييییر ممتتمماثثلة

 ٬،ها ببششكلل ججييیید في األدببييییات التتججرييییببييییةتتم ممواججهتتتتاك ممججمموعة ثثالثثة ممن األسسئئلة٬، لم لكن هنن. اتممن االتتفاق تتكامملييییةأششكالل إببداعييییة 
تتننببؤ ببننوع لل ممدعاة  اهذو . آخخر لىع لتتكاممليواححد ممن االتتفاق ا ننمموذج لممتتاببعة تتححرك النناس والظروف التتي ححولل الششروط  وهي

 .في الممقام األوللييییظهر سس اً أن واححد بباعتتببار٬، سسييییننششأ فييییمما ببعدالذي  لتتكاممليااالتتفاق 
 

واألكثثر ثثراًء  ٬،الممعقدة لتتكاممليالتتششججييییع أششكالل االتتفاق  ممججمموعة واححدة ممن العمملييییات الممالئئممة. التتفكييییر الممرن وتتولييیید الفكرة
 ةالالححق ألدلةوا ٬،لإلدراك" تتججممييیید"ن الصصراع ييییممكن أن ييییننتتج عننه إ) 1951(كتتب لوييیین  .التتفكييییر الممرن ببممفهوم تتتتصصلل ٬،ببالممعلوممات

ممثثييییرة في ممفاوضضات تتعاوننييییة أو  هملدخخو ع تتوقَّ ببإححضضار أششخخاص ييییُ  )1998(على سسببييییلل الممثثالل٬، قام كارننييییفالل وببروببسست . هذا تتؤييیید
وممهممة  ٬،"الثثببات الوظييییفي"على سسببييییلل الممثثالل ممهممة  ٬،الممننظممة الممعرفييییة؛ وقببلل إججراء ذلك٬، قامما ببتتقييییييییم المموارد التتي قييیّیممت للججدلل

ثثاببتتييیین٬، على سسببييییلل  نمما ييییكوننا ممييیین عادةً ييییفصصلل النناس ببييیین ممفهو  ٬،ححلل اإلببداعيلممهممة الثثببات ممطلوببة ل. ننمماذجفئئة ال ييییصصننفان اججعلتتهمم
فاألششخخاص . ييییننفصصلل كي ييییممكن اسستتخخدام الصصنندوق كممننصصة لححمملل الششممعة٬، التتي تتححلل الممهممة" صصنندوق الممسساممييییر"الممثثالل٬، ممفهوم 

فئئة هممة في مم. الححلولل اإلببداعييییة لرؤييییة اححتتمماالً الممفاهييییم وأقلل " فك"لـ  ةً كاننوا أقلل عرضض ٬،ممثثييییرة للججدللننششوب صصراعات الذييیین تتوقعوا 
ببدًال ممن التتفاوض  ٬،ممججادلةاألششخخاص الذييیین تتوقعوا و . "الممركببة"كننمماذج لفئئة " الججمملل"ججودة العنناصصر ممثثلل  األششخخاصصصننف ٬، ننمماذجال

سسفر عن تتييییممكن أن  ةالممتتوقع ممججادلةكال التتأثثييییرييیین ييییششييییر إلى أن ال. كاننوا أقلل عرضضة لرؤييییة الججمملل كننمموذج لفئئة الممركببة ٬،التتعاونني
 .ببعنناصصر ممعييییننة الممرتتببط ذاك أببعد ممنر عام في اإلدراك ييییممتتد تتغييییّ عن و  ٬،في الرؤييییة ضضييییقٍ 

؛ دي دييییرو 2005قارن ببييییرسسمما ودي دييییرو٬، (اإلببداع  ٬، أن ييییعّززتتححت ظروف أخخرى ٬،الصصراع ييییسستتطييییع٬، آننفاً كر ببالطببع٬، كمما ذُ 
 خخالقةطرييییقة واححدة لتتولييیید ببدائئلل . ييییججاببييییةتتظهر التتأثثييییرات اإل ببححييییثدارة العمملييییة أن الححييییلة هي إلوهذا ييییششييییر إلى  ٬،)2005وننييییججسستتاد٬، 

قد ييییتتممكن الوسسييییط ممن . طرف ثثالث وسساطة٬، خخاصصة إذا سساعدها )1957أوببسسببورن٬، " (العصصف الذهنني"ممن قد تتننششأ في الصصراع 
؛ 1993ببروييییت وكارننييییفالل٬، " (ننششطة"٬، والقييییام ببذلك ببطرييییقة لببعضضهم الببعضاالسستتمماع  ببراححة النناس فييییهاتتعزييییز األججواء التتي ييییششعر 

ممع  خخاصصة اججتتمماعاتٍ في  ال سسييییمما ٬،ييییسساعد في كششف الممعلومماتأن ييییممكن لطرف ثثالث في ببعض األححييییان ). ممججلدكرييییسسييییلل٬، هذا ال
 اكللأن ممنناقششات الممشش أدلة على وهنناك  ٬،عن ششواغلل الطرفييیینلكششف لأداة فعالة ممن الطرف الثثالث  ججممعالتت. ججممعواححد٬، التت ججاننب

أن تتسساعد على  ججممعاتييییممكن للتت). 1988وييییلتتون وببروييییت ومماك ججييییلكادي٬، (ت الممششتتركة ثثم تتننتتقلل إلى الججلسسا ججممعالتتتتببدأ في 
العدييیید ٬، وهو افتتراض أوضضححت اً تتعارض تتمماممتتافتتراض أن الممصصالح على واالفتتراضضات٬، على سسببييییلل الممثثالل٬،  القائئممة التتححييییزاتتتهذييییب 
 ).1975ممثثالل٬، ببروييییت ولوييییس٬، على سسببييییلل ال(اتتفاقات تتكامملييییة تتطوييییر  ممعخخلل اددراسسات أننه ييییممكن أن ييییتتممن ال

 
ممن ظهر تت ٬،تتكامملييییةالتتفاقات ننمماذج الممعلوممات األكثثر ثثراء ممن االعلى أن تتششججع  التتي ييییححتتمملل ٬،العمملييییاتممن  أخخرى ممججمموعة. ممزييییجال

ششييییر اآلن إلى أن فكرة ممزج ييیی العممللممن قدٌر كببييییر . ممفاوضضاتطاولة ال ممنكلل ججاننب  علىسستتراتتييییججييییات اإلو  ممزج النناس
الممججمموعات التتي على سسببييییلل الممثثالل٬، . ممفاوضضاتالييییممكن أن تتكون فّعالة ببششكلل خخاص في  فئئات ممن النناس٬،وممزج  ٬،اتسستتراتتييییججييییاإل

 اكللببرغم ذلك أفضضلل في ححلل الممشش تتكون قد ٬،ببالتتطلعات للتتششببث اححتتمماالً  وأكثثر التتفاوض٬، في للججدلل إثثارة أكثثر تتكون أن إلىتتممييییلل 
أكثثر عرضضة ألن ييییسسفر عن اتتفاق هو م في ججاننب واححد ئئالصصقور والححمما ممزج فإن ٬،عالوة على ذلك). 2002ممورججان وتتييیینندييییلل٬، (

الششرطي /الششرطي الججييیید"سستتراتتييییججييییة إييییممكن ممالححظة تتأثثييییر ممششاببه في ). 1981ججاكببسسون٬، (تتفاوض ببييیین الممججمموعات الفي  تتكامملي
سسلل صصورة ممن الححزم ال ييییممكن ييییر ") الصصقر"أو " يءالسسالششرطي (" كثثر صصراممةالششرييییك األ): 1993هييییلتتري وكارننييییفالل٬، " (يءالسس
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ييییرسسلل وييییؤكد أن التتعاون سسييییننججح٬، وأننه ييییممكن التتوصصلل ") الححمماممة"أو " الششرطي الججييیید("الششرييییك األكثثر تتعاونًنا  أنّ  في ححييیین ٬،اسستتغاللها
 .كلل طرف ببممفرده مممّما لو كان عالييییةأكثثر ف ممزجييییكون ال. إلى اتتفاق

 اننظر في .التتفاوض الفّعالل ببييیین الممججمموعات أممام اً فرييییق التتفاوض عائئق الننششقاق فيييییششّكلل اأححييییانًنا : ممتتفائئالً دائئمًما  هذا الممزج لييییسلكن 
الفلسسطييیینني ييییاسسر عرفات في كاممب دييییفييیید في  زعييییمننييییس روس٬، على اللششرق األوسسط دلالسساببق ممببعوث ال دلى ببهالتتعلييییق الذي أ

 في األششقاء ببييیین الممننافسسة ممن دّ لييییحح ششييییئئا ييییفعلل لمكاممب دييییفييیید٬،  ًا ممنممغلقة تتممامم ببييییئئةمما هو أكثثر ممن ذلك٬، في . "2000ييییولييییو تتمموز/
 تتسسوييییةإييییججاد سسببلل ل ييییححاولونكاننوا ييییهاججممون أعضضاء آخخرييیین كاننوا لذييیین ًا ألولئئك اتترخخييییصص فعالل على ننححوٍ  ٬، وأعطىالوفد الممرافق له

هم لججمماعات ببييیین ا سسد فججوة الخخالفات ييییححاولونأن األششخخاص الذييیین  أن ننفتترضييییببدو ممن الممعقولل ). 2001روس٬، (الخخالفات 
أن ) 2005(كارننييییفالل  ادللجج. الذي لدييییهم أججنندة أقلل تتعاونًنا" الممفسسدييیین"ممن  أن ييییكوننوا ممححممييیّیييیینأييییضًضا  ييییننببغيو  ٬،إلى دعم القييییادة ببححاججة

في سسعييییهم لتتسسهييییلل  ٬،داخخلل كلل ججاننب اكللححلل الممششعلى و  ٬،الوسسطاء ييییججب أن ييییعمملوا على تتعزييییز التتعاون داخخلل الممججمموعة الواححدة
 .ججمماعاتالتتفاوض ببييیین ال

لتتججزئئة ) 2002(في تتححلييییلل كروننييیین وأرججوتتي وكوتتوفسسكي  ةالممججمموعة مموججودممزج عمملييییة  ححولل لالهتتممام ممثثييییرة ننظر وججهةهنناك 
وأببعد٬، عنندمما  وتتببصّصر أكثثرأن الممججمموعات كاننت أفضضلل٬، لدييییها ببصصييییرة  البباححثثونوججد هؤالء . في ححلل ممششاكلل الممججمموعة اإلدراك

على تتننفييییذ  ييییرّكز اآلخخرونو ححلل الممششكلة  تتصصممييییم على ييییرّكزالممججمموعة  ًا ممنواححد اً ششخخصصببححييییث أّن عة مموا األدوار ببييیین أفراد الممججممو قسسّ 
 ٬،خخرييیینآو كوننييیین  ثُ ببححْ ). ٬1991، ممارس/آذار(ييییزخخر في دراسسة إببداع الممججمموعة  فالتتارييییخ  ببه٬، ببأس ال التتقسسييییم هذا ممثثلل. التتصصممييییم

 لدييییها أدببييییات التتفاوض والصصراع االججتتمماعي وفي إببداع الممججمموعةأن  ممججالل إببداع الممججمموعة٬، تتقتترح بباإلضضافة إلى أببححاث أخخرى في
 .لتتكاممللتتححقييییق الكببييییرة  وٕاممكانناتٌ لتتواصصلل ممن ا كثثييییرة ننقاطٌ 

 
وأن  ٬،ةلححلل اإلببداعي للممششكلفي ا نضضرورييییاوالممكان عننصصران  أن الوقت) ممججلدهذا ال( دوييییتتشالححظ كولممان و . ممواطن اإلببداع

 أن ييییممكن) خخاصصةبب الببييییئئة السسرييییة( ججدييییدة ببييییئئة: "ممادييییة ممسساححةٍ  عن فضضال واإلببداع٬، لالننفتتاح األششخخاص ييییححتتاججون إلى وقت كافٍ 
صصفححة " (ممششكلةال ممع للعمملل طرق أو وسسلوكييییات٬، ججدييییدة٬، ببوججهات ننظر الخخروج لممححاولة الححرييییة ممن ممعييیین ببقدر للممتتننازعييیین تتسسممح
 لممششاكلل خخاص ببششكلل ممفييیید االححتتضضانأن إلى سساتتذة اإلببداع أ ششييییرييیی. واللعب لالححتتضضان  الفرصصة إتتاححةييییممكن للببييییئئة السسلييییممة ). 360

" راححةممن ال قسسطٍ أخخذ " ييیینقد ييییكون ممن الممفييیید للممفاوضض). ٬486، صصفححة 2003سسييییمموننتتون٬، ( التتكامملييییة االتتفاقات ممثثلل الببصصييییرة
 ةً ممرّ . الصصراع خخضضمّ في  عبلالممششكلة تتصصببح في كييییفييییة تتننفييییذ الن إف٬، "الخخالق للتتغييییييییر القاببلةهو  اللعبأصصببح "إذا . األفكار ححتتضضانال

 .ممع أححد طرفي الننزاع خخاصصاً  اً ثثالث ييییعقد اججتتمماع ممع طرفٍ  ججممع٬،اسستتخخدام التت يهو أخخرى٬، هنناك آلييییة واححدة لهذا 
 

وييییممكن  واإلببداعييییة٬، التتعاوننييییة٬، الممؤسسسسة ممن هام عننصصر اآلخخر ننظر وججهة اتتخخاذ على القدرةإن . اآلخخر الطرف رؤييییة وججهة ننظر
تتممثثلل وججهة الننظر  ٬،في ببعض األححييییان٬، وممع ذلك). ممججلد٬، هذا ال1990(التتي وضضعها ججراببر  ذكييییةلتتججارب الرؤييییة ذلك ببوضضوح في ا

أن الممعلوممات  هذهتتؤّكد ييییممكن أن تتتتداخخلل ممع االتتفاق٬، خخاصصة عنندمما خخر اآلعن كثثييییرة ججًدا الممعلوممات ال ٬،في ببعض الححاالت :ضضرًرا
 ).1980روببييیین٬، (خختتالفات كببييییرة القييییممة اال
 

ببروييییت  وججد. الصصراع في خخالقييیین ييییكوننوا ألنغييییرهم  ممن عرضضة هم أكثثر النناس ببعض أن على أدلة هنناك. ةواإلببداعييیی ةالتتعاوننييیی
لكن  ٬،االتتفاقاتفي ببششكلل إييییججاببي ببالتتكامملييییة  اارتتببطعن القضضاييییا  صصادقةسسؤالل وٕاعطاء ممعلوممات الأن  ٬،)٬2، التتججرببة 1975(ولوييییس 

 واالسستتخخدام للححاالت الببدييییلة للتتصصورات الفرد ننظرة ييییعكس الذي( لممعرفيد اييییة كببييییرة ببالتتعقعلى دراييییهم ببالننسسببة للممفاوضضييیین الذييیین فقط 
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قدر كببييییر أو  ممعببييیین الممفاوضضييیین خختتلف تت وكان مملفتتًا أن الممسستتوييییات العاممة لتتببادلل الممعلوممات لم). القرارات التتخخاذ للممعلوممات األفضضلل
لممعلوممات٬، عتتببة أدننى للححصصولل على الدييییهم كان كببييییرة ببالتتعقييیید الاييییة در أصصححاب الن الممفاوضضييیین ببأ مممّما ييییوححيصصغييییر ممن التتعقييیید٬، 

 -أن األششخخاص الذييیین لدييییهم دوافع ممعرفييییة بب) 2003(دي دييییرو وكارننييییفالل  ادللييییجج. أقلل ببممعلومماتٍ أكثثر  فهمٍ على ن و قادر ببممعننى أننهم 
 . في التتفاوض اعواإلببد اتز ب التتححييییّ ببششكلل خخاص في تتججننّ  ببارعييیین ونسسييییكونن -أفضضلل للعالم  فهمٍ ببرغببة ال
 

 لعببة فولييییت: الننقطة الننهائئييییة

 فائئدةششطرننج ال
 

وكييییف ييییكون  ٬،الممصصالح في التتفاوض والصصراع االججتتمماعي تتأسسس على الدور الذي تتلعببه) 19.1الششكلل (إطار العمملل المموضضوع هننا 
ممن الممنناسسب فهكذا٬، لفكرة الهاممة٬، و هذه ا) 1940(فولييییت  أننششأت. عن الممصصالح الكاممننة تتعببييییرهو غالببًا مما ييییقوله النناس أو ييییطلببوننه 

الطرف  ممواقف إننه ييییننببغي تتوّقعقالت فولييییت  .فائئدةلعببة ششطرننج ال: الممصصالح الكاممننة عمم التتعاممللكييییفييییة  ححولل أدلت ببهاببننقطة أن ننخختتم 
وممثثلل , الششطرننجعلى رقعة لها الممضضادة  تتلكالششطرننج التتححركات و في أسستتاذ  ييییتتوقعكمما ممصصالح في التتفاوض والصصراع تتممامًما الو  اآلخخر

ييییممكن أن  ٬،إدارتتها وممن ثثمّ  ٬،الممصصالح الكاممننة ممن خخاللل ححذرال٬، اللعب وببعببارٍة أخخرى. أسستتاذ الششطرننج ييییتتم ذلك قببلل اتتخخاذ أي إججراء
 :ممثثالل فولييییت. ييییكون ممفتتاح الننججاح

 
 داييییججه ببعد أنححد ببعد الظهر السسييییارة األببأن ييییقودا  مما سسييییكون ردها على اقتتراححهوزوججتته الممششي٬، تتوقع الزوج  ٬،ييییححب السسييییاراترججلل "
ييییرى .  .. ممثثلل لعببة الششطرننج . . . التتححركات ببكلل القييییام دون الممخختتلفة الممصصالح دممج ييییممكننك. . .  كرة الممضضرب في الصصبباحلعب بب

 ).٬43، صصفححة 1940فولييییت٬، ". (لعببهادون أن ييییالعب الششطرننج الججييیید االححتتمماالت 

ممصصلححة الزوج في  ببالطببع إذا اكتتششفت الزوججة أن 6 . ؟لججدللل ةأم ممثثييییر  ةة تتعاوننييییسستتراتتييییججييییهذه الطرييییقة اإلممثثلل الممصصالح بب إدارةهلل 
 ة٬، ببالننسسببة لها لعببأخخرىممرة  قد تتتتغييییر اللعببة٬، لكن دافع خخفي٬،وأننه كان لدييییه  ٬،السسييییارةببفسسححة لعب التتننس كان ببغرض ججعلها تتقببلل 

: ججدللممثثييییرة لللغمماممة سسوداء إببداعييییة فضضييییة ببطاننة  7،٬الممششكلة وهننا تتكممن. ون على مما ييییرامتتكفسسححة ببالسسييییارة ببعد الظهر قد  تتلييییهاالتتننس 
 األعممالل ببعض تتششييییر ٬،ببالفعللو . لطرف اآلخخر الذي ييییقببلهاممع اعلى مما ييییرام هذا قد تتكون الننتتييییججة غييییر ممتتمماثثلة٬، لكن قد ييییكون 

   8).1997وكارننييییفالل٬، أو كوننور ( تتكامملييییة اتتفاقات وضضع ممع ببالضضرورة ييییتتعارض ال اإلسستتراتتييییججي التتححرييییف إلى أن الممخختتببرييییة

                                                
اغتتييییالل قائئد ممججمموعة أييییلولل األسسود  ئئهرثثا ممححممد دححالن٬، قائئد فلسسطييیینني في غزة٬، فيفي تتعلييییقات  اببد ذيفي السسعي وراء المموت والححرب٬، الأمملل اإلببداع تت    6  

 ).2005صصامموييییلل٬، " (عنندمما فقدننا أببو إييییاد٬، فقدننا اإلببداع والقدرة على تتششكييییلل الرأي: "اإلرهاببييییة

 : هامملتششكسسببييییر٬،   7
 

 . . ".إذ مما عسساننا أن ننراه في ممننام الرقاد األببدي٬، ! وهننا تتكممن الممششكلة! لكّن ممن ييییننام قد تتعوده األححالم". . .  

 

 اتعدم االتتفاق في االتتفاقلل ننححن ببححاججة إلى دائئرة دائئرة االتتفاق؟ ه إلى للسسييییاراتفولييییت الننتتييییججة في ممثثالل تتذهب ححييییث على سسببييییلل الممثثالل٬، هلل  8
 على عثثرواتتوصصلل األطراف إلى ممعرفة أو إدراك أننهم ييیی كييییفهي الكببييییرة  القضضييییةات التتي ييییخخدع فييییها طرف مما الطرف اآلخخر؟ التتفاقفي االتتنناظرييییة أو 

فضضًال عن  الذاتتييییة التتي هي فورييییة٬،العوامملل الهدف و ييییأخخذ في االعتتببار  الذي  ممنناسسبالقييییاس ممسسألة ال في ننهاييییة الممطافكون تتقد . تتكامملياتتفاق إببداعي 
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ببييیین والممسساواة  ٬،الممعامملة ببالممثثلل ممببدأ الححلل الببنّناء للصصراع وتتششمملل تتششكلل أسساسالقييییم والممعاييییييییر التتي ) ممججلدهذا ال( دوييییتتشييییفصّصلل 
ممعييییار : إلى تتلك القائئممة الممثثييییرة لإلعججاب اً واححد ششييییئئاً أود فقط أن أضضييییف . والالعننف ٬،والالعصصممة الممششتترك٬، الممججتتممعو  الببششر٬،

 .السسالم إذا ُفِقد ةممفقود قطعةكون ييییج اإلببداعي قد الممننتتَ  ممعييییارأن ببقتتراح ممع اال٬، ببداعاإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
 . الطوييییلة األممدتتلك 
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 ثثاممن عششرال الفصصلل
 

  :التتغييییييییر والصصراع
 الدافع والمممماننعة

 وااللتتزام
 
 
 مماركوس. إييییرييییك سسي

 
 
 
 

الفراغ عدييییم  وفي ححالة واححدة فقط ييییممكن أن ييییححدث تتححرك أو تتغييییييییر ببدون ححدوث اححتتكاك صصراع٬، في ححالة. التتححرك ييییعنني االححتتكاك. التتغييییييییر ييییعنني التتححرك
 !االححتتكاك لعالم ممججرد غييییر مموججود

 
 )٬21، صصفححة 1971(لييییننسسكي أ —

 
 
 

في األفكار٬، الممعتتقدات٬،  -إذا عّرفننا الصصراع كعدم تتوافق . أتتكلم في هذا الفصصلل عن العالقة ببييیین عمملييییات التتغييییييییر والصصراع
في : وممن ثثم فإن ححلل عدم التتوافق هذا ييییؤدي٬، ببطرييییقة مما٬، إلى تتغييییييییر -األدوار٬، االححتتييییاججات٬، الرغببات٬، القييییم٬، وهكذا  السسلوكييییات٬،

وأعمملل هننا على التتححري عن كييییف ييییؤثثر الصصراع في . ججرا لمموقف٬، التتصصور٬، االعتتقاد٬، الممعاييییييییر٬، السسلوك٬، األدوار٬، العالقة٬، وهلمّ ا
وأخخييییًرا أنناقش ببعض آثثار تتلك التتأثثييییرات على ممممارسسة تتدرييییب األششخخاص . كييییف ييییؤثثر التتغييییييییر على عمملييییة الصصراع -التتغييییييییر٬، والعكس 

  .رححلل الصصراع الممثثمم على ممهارات
وببذلك٬، ييییممكن لششخخص مما أن ييییفكر في التتغييییييییر كننتتييییججة لعمملييییة ححلل . وأفتترض ببأن عمملييییة التتغييییييییر هي في صصممييییممها عمملييییة لححلل الصصراع

وببذلك٬، ). ممتتغييییرة(الصصراع الببنناءة أو الهداممة٬، وعمملييییة التتغييییييییر كسسلسسلة ممن أننششطة ححلل الصصراع التتي تتؤدي إلى ححالة مما ننهائئييییة ججدييییدة 
على ننججاح التتغييییييییر  قوي تتأثثييییرر ممخخطط له ييییظهر الصصراع٬، وعلى العكس ييییكون للصصراعات وكييییفييییة ححلها فإن الممششاركة في تتغييییييیی

 .في الممفاهييییم في عمملييییة تتغييییييییر األفراد والممججمموعات والممننظممات اً وافتترضضت فرضًضا ثثاننييیًیا هو أن هنناك تتششاببه. الممخخطط له
 

التتغييییييییر والتتركييییز على ثثالثثة ممكوننات سسييییكولوججييییة ححسساسسة ممششتتركة في هذا الفصصلل٬، أننظر إلى األفكار الننظرييییة العاممة الخخاصصة ببعمملييییة 
مماذا أعنني ببالتتغييییييییر؟ أعتتممد . أببدأ ببتتوضضييییح أننواع التتغييییييییر التتي أششييییر إلييییها. وااللتتزام ببالتتغييییييییر ٬،والمممماننعة ٬،الدافع: في أي ممججهود تتغييییييییر

 وألهداف الببححث٬، تتركز هذه الممنناقششة". ييییححّولل إححداث اخختتالف٬، تتقدييییم ششكلل أو ممظهر ممخختتلف تتممامًما٬،: "في ذلك على تتعرييییف القامموس

التتغييییييییرات في األننظممة  دببالتتغييییييییر االججتتمماعي٬، أقصص. على التتغييییييییر الذي ييییؤثثر على األفراد والججمماعات داخخلل سسييییاق اججتتمماعي 
) آلبباء والممعلممييیینلججننة التتببرع لراببطة ا(٬، ججمماعات صصغييییرة ننننتتممي إلييییها )عالقة زوججييییة( ممزدوج: االججتتمماعييییة التتي ننششكلل ننححن ججزًءا ممننها
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اهتتمماممي هو الننظر إلى التتغييییييییر عنندمما ييییححدث في هذه األننظممة االججتتمماعييییة٬، كتتغييییييییر ). الممؤسسسسة التتي ننعمملل فييییها(وججمماعات أكببر 
 .ممممييییز عن التتغييییييییرات في الطقس واألننواع األخخرى التتي تتححدث خخارج عالممننا الفردي أو االججتتمماعي

 

 ممفاهييییم ننظرييییة
 

 عن عمملييییة التتغييییييییر
 

٬، هنناك ننظرييییات )الممعروفة ببننظرييییات التتححلييییلل الننفسسي وننظرييییات التتعلم(ممن وججود ننظرييییات سسييییكولوججييییة عدييییدة عن تتغييییر الفرد ببالرغم 
ممن ججاننب آخخر٬، قدم لوييیین وببييییكهارد وببرييییدججز وببييییرك وببروششاسسكا . قت لفهم التتغييییر عنندمما ييییححدث في األننظممة االججتتمماعييییةقلييییلة طببّ 
ييییقدم لوييیین إطار . م عمملييییة التتغييییر التتي تتححدث في الممننظممات والججمماعات بباإلضضافة إلى األفرادممفاهييییم ننظرييییة لممسساعدتتننا في فه ٬،وغييییرهم

وقام ببييییكهارد وهارييییس وببرييییدججز وببييییرك وغييییرهم ببتتطببييییق . عمملل ننظري ششامملل لفهم عمملييییة التتغييییييییر في تتلك األننواع ممن الننظم االججتتمماعييییة
فكرة خخطييییة ممششاببهة لتتغييییر السسلوك عنندمما ) 1992(ننت وننوركروس طببق ببروششاسسكا ودي كلييییممييیی. الممفاهييییم لفهم التتغييییييییرات الممخخططة

ثثم أببححث عن أوججه رئئييییسسييییة لكلل ممننها ودييیینناممييییات الدافع  ٬،وأقوم في هذا الفصصلل ببممراججعة ببعض ممن تتلك التتصصورات. تتننطببق على األفراد
ن كييییفييییة ححدوث التتغييییييییر الممخخطط في عالوة على ذلك٬، تتغييییرت الممالححظات ع. الممرتتببطة ببها والمممماننعة وااللتتزام خخاللل عمملييییة التتغييییييییر

الممنناهج التتي تتسسعى إلى ججممع عمملييییة التتغييییييییر بباسستتخخدام الرؤييییة الخخطييییة ششمملت اآلراء األقلل خخطييییة لتتببدو . السسننوات العدييییدة المماضضييییة
لممدفوعة ولكننها تتششكلل وييییننظر إلييییها على أننها تتغييییر اتتججاهها ببششكلل نناججح ممن خخاللل األححداث الممثثييییرة الممفاججئئة ا ٬،فوضضوييییة ببششكلل أكببر

 .أببدأ هننا ببالممفاهييییم األكثثر تتقلييییدييییة لعمملييییة التتغييییييییر الممخخطط). 2002على سسببييییلل الممثثالل٬، ججالدوييییلل٬، (ببالتتححوالت الدقييییقة الصصغييییرة 
 

 عمملييییة التتغييییييییر: لوييیین
 

 ).1947لوييیین٬، (رت في ممفاهييییم لوييیین األصصلييییة لححلححة الججممود والتتححرك وٕاعادة التتججممييیید ننظرييییات كثثييییرة عن عمملييییة التتغييییييییر تتججذّ 
 :وهذا وصصف خخطي ييییننطببق غالبًبا على الفهم الممتتغييییر في ننظام األفراد والننظام االججتتمماعي على السسواء

 
 ححلححلة الججممود٬، التتححرك٬، إعادة التتججممييیید

 
أو تتننممييییة االننفتتاح تتججاه ششيء ممخختتلف٬، ذوببان  في هييییكلل عمملل لوييیین٬، الخخطوة األولى تتججاه التتغييییييییر هي ححلححلة الججممود. ححلححلة الججممود
على سسببييییلل الممثثالل٬، لتتممكييیین . ححلححلة الججممود قد ييییتتضضممن وسسائئلل عدييییدة ببنناًء على ممننطقة التتغييییييییر الخخاصصة. الححالييییة صصالببة الححالة

إلظهار ) ممثثلل ببييییاننات اإلننتتاج(ممن اإلننتتاج٬، قد ييییسستتخخدم ببعض األششخخاص عمملييییات ممقارننة اججتتمماعييییة  ممججمموعة ممن تتححقييییق ممسستتوى أعلى
التتي اسستتخخدممت  ٬،خخاللل التتسسعييییننات٬، كان ممن األسسالييییب العدييییدة ٬،في ننييییوييییورك. للكييییف تتححقق الججمماعات األخخرى هذه الممسستتوييییات ببالفع

٬، )اإلححصصائئييییات اآللييییة" (كوممببسستتات"اسستتخخدام عمملييییة تتسسممى  ٬،إلششراك قادة ممخخافر الششرطة في ممححاولة ججدييییدة لتتقلييییلل ممعدلل الججرييییممة
. ججممعها أسسببوعييیًیا ورفع تتقارييییرها ببششكلل ممننفصصللوكاننت عببارة عن اسستتخخدام القييییاسسات اإلححصصائئييییة األسساسسييییة التتي ييییقوم ممخخفر الششرطة بب

على طرفي الننقييییض ممن أعلى هي تتلك الممخخافر التتي . تتممكن قادة الممخخافر ممن ممعرفة كييییف تتببدو ممخخافرهم ممقارننة ببغييییرها ممن الممخخافر
لججممييییع  عالوة على ذلك٬، كاننت ببييییاننات كلل ششخخص ممتتوفرة. الششرطة" كببار ضضبباط"في الممننتتدييییات العاممة للننظراء وتتممييییزت وأسسفلل 
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هذا الججزء . ممنناقششتته ببتتفاصصييییلل أكببر في قسسم الححقتتتتم  ٬،ششكلل ممن التتعقييییب الممفييیید في هذه الممرححلةهي فعمملييییة كوممببسستتات . الححضضور
العمملييییة السسييییكولوججييییة ). 1958وواسستتييییرلي٬،  ٬،واتتسسون ٬،لييییببييییت(ممن عمملييییة التتغييییييییر ييییششار إلييییه أييییضًضا كتتننممييییة للوعي ببالححاججة إلى التتغييییييییر 

 . ة في ححلححلة الججممود ممهتتممة ببخخلق الدافع إلييییججاد اخختتالفالححسساسسييییة الممششتترك
 

. السسلوك االججتتمماعي الببششري ممرتتببط ببفهم عمملييییة ححلححلة الججممود تتطببييییق لوييیین لتتححلييییلل ممججالل القوة لتتششخخييییص. القوى الدافعة والمماننعة
ممن  .ي ششرح الححالة الححالييییة للننظامكمما ييییخخدم ف ٬،ييییعد تتححلييییلل ممججالل القوة وسسييییلة ممفييییدة لرسسم سسهم القوى الفاعلة في ننظام مما في أي وقت

عالوة على ذلك٬، قد ). القوى المماننعة(والقوى التتي تتعمملل عكسسها  ٬،)القوى الدافعة(تتلك التتي تتعزز هدف التتغييییييییر  ٬،ببييیین تتلك القوى
٬، "لة ششببه ثثاببتتةممعاد"تتححدد هذه القوى الدافعة أو المماننعة ممع القوى الممتتعلقة ببها . تتخختتلف القوى في القوة في تتسسهييییلل أو إعاقة الححركة

 ).وٕان كاننت تتتتغييییر في لححظات ححرججة في أي وقت(تتعكس الححالة الححالييییة 
 

القوى الدافعة هي تتلك الدوافع والتتوججهات والسسلوكييییات أو الصصفات األخخرى في مموقف التتي تتسساعد على التتوججه قدمًما ننححو الهدف أو 
ممججهدة : ي أفضضلل ممظهر ببدنني٬، قد تتكون ببعض القوىفي ممثثالل ألي ششخخص ييییححاولل أن ييییصصببح ف. ححلححلة الججممود ممن المموقف الححالي

عدم الششعور ببالراححة في الممالببس التتي أصصببححت ضضييییقة  ٬،ببسسهولة عنند صصعود السساللم٬، زييییادة صصعوببة الدوران ححولل مملعب التتننس
 .أو الرغببة في الششعور ببتتححسسن ٬،للغاييییة

ممرة أخخرى في ممثثالل . ححفاظ على الوضضح الححاليهي ممججمموعة القوى التتي تتعمملل ضضد التتغييییييییر وتتعمملل لل: القوى المماننعة هي عكس ذلك
 الخخممولل٬، تتفضضييییلل ٬،هدف الححصصولل على ممظهر أفضضلل٬، ممن أممثثلة القوى المماننعة قوة اإلرادة والدافع٬، االسستتممتتاع بباألكلل كخخببرة اججتتمماعييییة

 .كثثييییر ممن األطعممة غييییر الصصححييییةالوججود  ممعننفسسه غالبًبا  أن ييییججدو 
 

وييییتتعييیین عنندها وججود ممسستتوى  ٬،أن تتكون القوى الدافعة أقوى ننسسببييیًیا ممن القوى المماننعة للببدء في عمملييییة التتغييییييییر أو ححلل الججممود٬، ييییججب
إننه الوقود الذي ييییقوي ببداييییة عمملييییة . زييییادة التتوتتر هو عامملل رئئييییسسي في ححلححلة الججممود أو خخلق الدافع للتتغييییييییر. ممعييیین ممن التتوتتر

الششممعة قرييییببة ججًدا ممن ممكعب الثثلج أو لفتترة طوييییلة  ججعلتإذا . ولكي ييییصصببح التتوتتر ممثثممًرا٬، ييییججب أن ييییتتم في ممسستتوى أفضضلل. التتغييییييییر
ممن ببييیین . إذا ججعلت الششممعة ببعييییًدا ججًدا٬، ال ييییححدث ححلححلة للججممود ببششكلل كاف وال ييییححدث تتوتتر كاف. ججًدا٬، فإننها تتننتتج تتوتتًرا كببييییًرا ججًدا

وعة ممتتننوعة ممن الوسسائئلل لخخلق ممسستتوى قد تتسستتخخدم ممججمم. اإلججهاد وعدم الششعور ببالراححة والششعور القلق ؛الممششاعر الممرتتببطة ببالتتوتتر
وأي ممن الوسسائئلل الرسسممييییة الممسستتخخدممة في الممؤسسسسات إلييییججاد فرص تتعقييییب  ٬،ممن ببييیین األممثثلة عمملييییة كوممببسستتات. ممثثممر ممن التتوتتر

  ).تتعقييییب ممتتعدد التتصصننييییفات وتتقييییييییممات األداء(

وييییششييییر ذلك إلى قدرة الششخخص . لغمموض أو الممججهوللهو إغفالل ا ٬،ممن التتركييییببات الممفييییدة لفهم قدرة ننظام مما على التتعامملل ممع التتوتتر
فة كججودة أصصييییلة و تتركييییببة ممعر  فإن إغفالل الغمموض هو ٬،في الواقع. على التتعامملل ممع الممششاعر التتي ييییولدها التتوتتر ببطرييییقة ممثثممرة

 .ممرتتببطة بباإلببداع والقييییادة الفعالة بباإلضضافة إلى ححلل الصصراع والتتغييییييییر النناججح
 

في  اً خخلق تتوتتر  ٬،لخخلق ممننافسسة في الخخدممة الهاتتفييییة طوييییلة الممدى AT&Tونني لفصصلل ننظام ببييییلل وششركة كممثثالل على ذلك٬، الطلب القانن
ححفز عمملييییة ححلححلة الججممود ) أممر ممححكممة فييییدرالييییة(في هذه الححالة٬، ححدث خخارججي ). 1985تتوننسستتالل٬، (للتتغييییييییر  AT&T(ذلك الننظام 
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ولم ييییعد ٬،أصصببح اآلن غييییر ممرييییح  -ان فييییها ممرييییححا ونناججححا وممسستتقرا ك -وهو مموقف عاد ببالننفع ممرة . ممن الوضضع الححالي) قوييییة ببالفعلل(
 .وييییججببر األششخخاص على الننظر ببأسسلوب ججدييیید ٬،ممججدييییا

 
اتتخخاذ ببعض اإلججراءات التتي : تتششمملل الخخطوة التتالييییة االننتتقالل أو الححركة عنند ببدئئها أو الوصصولل إلى ححالة كافييییة ممن التتوتتر٬،. التتححرك

لفقدان (تتنناولل أطعممة أفضضلل  ٬،"تتححسسييیین الممظهر"ممن أممثثلة هذا التتححرك في ممثثالل . ممسستتوى ججدييیید تتغييییر أو تتححرك الننظام االججتتمماعي إلى
 ننواحٍ أممثثلة إضضافييییة في . ٬، وممممارسسة أننششطة مممماثثلة)لتتححسسييیین الممظهر الششخخصصي(والممششي للعمملل ببدًال ممن ركوب األوتتوببييییس  ٬،)الوزن
لتتححسسييیین (واالششتتراك في أننششطة العصصييییان الممدنني  ٬،)ة التتننظييییممييییةلزييییادة الفعالييیی(وظائئف المموظفييیین لييییات ؤو ممسسممثثلل إعادة تتننظييییم  ٬،أخخرى

 ).الظروف االججتتمماعييییة أو االقتتصصادييییة أو السسييییاسسييییة لججمماعة ممعييییننة

ممن . ببالرغم ممن أن تتلك األننششطة الممعببرة عن التتححرك تتببدو ممبباششرة٬، فإن العمملييییات الممعقدة التتي تتششغلها تتججعلل هذا التتححرك صصعبًبا
هذه المممماننعة هي ممكون  .قوى المماننعة٬، المموصصوفة ممسسببًقا٬، وهي أييییضًضا ششكلل ممن أششكالل مممماننعة التتغييییييییرضضممن هذه األننششطة األولييییة ال

فالمممماننعة هي تتعببئئة الطاقة لححمماييییة الوضضع الححالي في وججه التتهدييیید الححقييییقي أو . ننفسسي أسساسسي ييییلعب دوًرا قوييیًیا في العمملييییة االننتتقالييییة
على أننها سسلوك ييییقصصد ببه ححمماييییة الششخخص ممن تتأثثييییر التتغييییييییر الححقييییقي أو الممتتخخييییلل قد ييییننظر إلى المممماننعة . الممعروف الذي ييییقاببلها

وفي . والقدرة على ححلها ببششكلل ممثثممر ٬،إننه عامملل أسساسسي ييییؤثثر على ششدة الصصراعات التتي تتظهر خخاللل التتغييییييییر ).1950زانندار٬، (
لمممماننعة قوييییة٬، كلمما ازداد الممججهود الممطلوب فكلمما كاننت ا. فإن درججة المممماننعة لدييییها تتأثثييییر في ححالة ححلححلة الججممود ٬،ممرححلة ممببكرة

  .لححلححلة الججممود ممن الححالة الححالييییة

 
ممسستتوى السسلوك الججدييییة وييییؤدي إلى سسرعة التتغلب على  ييییششمملل إعادة التتججممييیید تتأسسييییس أفعالل أو عمملييییات تتدعم. إعادة التتججممييیید

عننى آخخر٬، ييییججب اتتخخاذ الخخطوات الممقصصودة لضضممان ببمم. الممششاكلل ممقاببلل تتلك القوة المممماننعة التتي تتششججع األننمماط والسسلوكييییات القدييییممة
وييییكون هذا غالبًبا عمملييییة اسستتعادة االسستتقرار في ننظام إلى . أو تتببقى ببششكلل دائئم ننسسببييیًیا في الننظام" تتلتتصصق"أن السسلوكييییات الججدييییدة 

عن األفراد في على سسببييییلل الممثثالل٬، ممججمموعة ييییححاولل أفرادها تتببنني عادة عدم التتححدث . ممسستتوى ججدييیید أو ممتتغييییر ممن تتححدييیید الممهام
إعادة . رببمما ييییتتببننون عمملييییة لقاء الممججمموعة الممتتكررة أو تتججننب الننقاش عن الممسسائئلل الششخخصصييییة إذا لم ييییكن الججممييییع ححاضضرييیین ٬،غييییاببهم

 .التتججممييیید قد ييییتتم فهممها أييییضًضا فييییمما ييییتتعلق ببدرججة االلتتزام ببالححالة الججدييییدة الممتتغييییرة التتي تتوججد في الننظام

٬، )1977(طببًقا لسساالننسسييییك . هتتممامًما تتججرييییببييیًیا كممتتننببئ للممظاهر التتننظييییممييییة األسساسسييییة ممثثلل االسستتببقاء واألداءااللتتزام تتركييییببة ننفسسييییة القت ا
سساالننسسييییك ييییححدد ثثالثثة . فااللتتزام هو ححالة ننصصببح فييییها مملتتزممييیین ببتتصصرفاتتننا ححييییث تتدفعننا ممعتتقداتتننا عن تتلك التتصصرفات إلى القييییام ببها

ييییقوم ببه ال ييییممكن الننكوص عننه؛ وهو سسلوك  وننهائئي؛ نو وآخخر  للششخخص ممالححظتته هو ٬، أي ييییممكن واضضحإننه . أوججه لسسلوك االلتتزام
 .ننقببلل عادة الممسسؤولييییة عن السسلوك الذي ننقوم ببه بباالخختتييییار: وييییرتتببط هذا ببالممسسؤولييییة الششخخصصييییة. أو بباخختتييییاره الششخخص ببإرادتته الخخاصصة

وهذا العننصصر هو الذي . ر ممالححظ وييییممكن فقط إعادتتهغمموضضه؛ ححييییث أننه غييییعلى هذا العننصصر األخخييییر ممن االلتتزام٬، اإلرادة٬، ييییببرهن 
وييییكون قائئمًما على القييییم  ٬،هننا أسستتخخدم االممتتثثالل ألششييییر إلى السسلوك الذي تتكممن أصصوله خخارج الذات .ييییممييییز االلتتزام عن االممتتثثالل

. ححاالت االلتتزام الداخخلي إححدىإلى االممتتثثالل كالتتزام خخارججي٬، ححييییث تتكون الححالة الممرغوببة ) 1998(ييییششييییر أرججييییرييییس . الممعروفة للننظام
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ببتتححقييییق االممتتثثالل للتتغييییييییر ألن األسسالييییب الممسستتخخدممة إلححداث التتغييییييییر ال تتعرض الخخييییار تتننتتهي عدييییدة إلعادة تتججممييیید ننظام سستتراتتييییججييییات إ
 .ئئييیًیاعلى السسطح٬، ييییببدو االممتتثثالل ممثثلل االلتتزام ألن كال الننوعييیین ممن السسلوك عام أو ممرئئي وقد ييییكون ننها. لهؤالء الممطلوب التتزاممهم

 
ييییششار إلى هذه العمملييییة . الرججوع إلى السسلوكييییات الممرتتببطة ببححالة مما قببلل التتغييییييییر علىفي الغالب هنناك فرص عدييییدة تتححث الننظام 

على سسببييییلل الممثثالل٬، . وتتححدث هذه العمملييییة عنندمما ننواججه اخختتييییار التتححولل إلى السسلوكييییات القدييییممة). 1994مماركوس٬، (بباخختتببار االلتتزام 
 ٬،كلل إلى عادات صصححييییة٬، فإن اخختتببار االلتتزام ييییححدث عنندمما ننرى الكثثييییر ممن الححلوييییات في ممأدببة عششاء ممححليعنندمما ننغييییر عادات األ

أو . نندعى إلى تتنناولل قطعة ممن كييییك ببسسببع طببقات في ححفلة عييیید ممييییالدا ممعنندأو  ٬،أو عنندمما ننششم رائئححة كعك الزببدة في الممطببخ
عض ببعنندمما ييییسسألل ببفي العادة تتغرييییننا الدعوة ممن زممييییلل فسسلوك لججمماعة٬، الرججوع إلى المموقف الذي ننسسعى فييییه إلى تتغييییييییر ممعاييییييییر البب

وييییكون ردننا على ". لكن أوعدنني ببأال تتخخببر أي ششخخص آخخر. . . أخخببرك ببششيء عن كرييییس ححدث للتتو؟ أن ممممكن "االخختتالف عن 
  .بباإلضضافة إلى تتججدييیید التتزاممننا ببسسلوكننا الججدييیید ٬،تتلك الممواقف فرصصة لالخختتببار

. خخر ببييیین األششخخاصوييییكون اآل ٬،في األممثثلة الغذائئييییة٬، ييییكون صصراع مما داخخلل الششخخص ننفسسه. تتببار االلتتزام الصصراعفي الغالب ييییولد اخخ
إلى . وححلل الصصراع ييییؤثثر على ممسستتوى ننججاح التتغييییييییر. ممع الرغببة في العودة للعادات القدييییممة ةفالرغببة في دعم ححالة التتغييییييییر غييییر ممتتسسق

الننظر ببعييییًدا عن الححلوى أو تترك الممطببخ أو عدم المموافقة على صصفقة (ححالة التتغييییييییر الححد الذي ييییتتم فييییه ححلل هذه الصصراعات ببدعم 
 .ببممعننى أن ححالة إعادة التتججممييیید ممن الممححتتمملل أن تتظلل ممججممدة. ٬، فإن التتغييییييییر ممن الممححتتمملل أن ييییكون نناججحًحا)الزممييییلل السسرييییة

 

 التتعامملل ممع التتغييییييییر الممخخطط: ببييییكهارد
 

طببقوا تتلك الممفاهييییم لفهم التتغييییييییر التتننظييییممي الممخخطط والتتعامملل ) 1986 1980،٬رييییدججييییز٬، ممثثلل بب(ن و وآخخر ) 1987(ببييییكهارد وهارييییس 
 :ننمموذج ببييییكهارد ييییممكن تتممثثييییله كمما ييییلي. ممعه؛ واسستتخخدمموا ممصصطلححات ممخختتلفة ببدرججة ببسسييییطة عنند تتطببييییق ممفاهييییم لوييیین

 
 الححالة الممسستتقببلييییة الممرججوةو لححالة االننتتقالييییة واالححالة الححالييییة 

تتطوييییر فهم أعممق للعمملييییة ولممراححلل التتغييییييییر  علىذا الننمموذج على التتغييییييییر التتننظييییممي٬، فإننه ييییسساعد األعضضاء غالبًبا عنندمما ييییتتم تتطببييییق ه
الخخطوة األولى للممششتتركييیین هي تتصصور ححالة ممسستتقببلييییة . رغم أن ننظرة ببييییكهارد كاننت خخطة٬، إال أننه ييییقتترح الببدء ببالننهاييییة. الممخخطط

. وييییخخدم غرض ببدء عمملييییة ححلححلة الججممود ممن خخاللل خخلق اننفتتاح على ششيء ممخختتلف ٬،فهذا ييییسساعد في تتأسسييییس هدف للتتغييییييییر. ممرججوة
لييییننداممان (أن الببدء ببمما ييییرغب ببه النناس في الممسستتقببلل ييییولد الطاقة والححمماس والدافع وااللتتزام ببالخخطة وتتننفييییذها ف كتتششِ اوببدرججة ممششاببهة٬، 

ممن  -وتتقييییييییم الححالة الححالييییة للممننظممة أو الكييییان  ٬،ك للخخلفوعنندمما ييییتتم تتننفييییذ ذلك٬، فإن الخخطوة التتالييییة هي التتححر ). 1979ولييییببييییت٬، 
فممن خخاللل الممسستتقببلل الممتتصصور وتتقييییييییم الححالة الححالييییة٬، تتصصببح الممرححلة القادممة هي خخلق ححالة . ححييییث قدراتتها وٕاممكانناتتها الححالييییة وغييییرها

تتولد التتوتتر٬، ) ممثثلل التتعقييییب(الفججوات  ههذ. رججوةوهذا ييییعتتممد ججزئئييیًیا على الفججوات ببييیین الححالة الححالييییة والححالة الممسستتقببلييییة المم. اننتتقالييییة
والححالة االننتتقالييییة طرييییقة للننظام لتتوازن . وكلمما ازدادت الفججوة٬، كلمما ازداد التتوتتر. الذي ييییخخدم كقوة ممححفزة ودافعة في الممرححلة االننتتقالييییة
 .أو تتعدييییلل ححاججتته الخخاصصة لالسستتقرار ببححاججتته للتتغييییر

 

367

337



ي ممعظم األححييییان في تتغييییييییر التتننظييییم الكببييییر الممعقد٬، فإن الممفاهييییم تتكون صصالححة للتتطببييییق على ببالرغم ممن أن هذا الننمموذج ييییسستتخخدم ف
فإن الننمموذج ييییسستتخخدم ببننججاح في التتعامملل ممع عدة أننواع ممن التتغييییييییر٬، ممثثلل ببححث  ٬،ببالفعلل. الممسستتوييییات الفردييییة أو الججمماعات الصصغييییرة

 أسسالييییبالصصراع ممن خخاللل  إدارة"٬، العششرييیینو  سساببعلفصصلل ال؛ في الببححث الممسستتقببلي٬، راججع أييییضًضا ا1992وييییسسببورد٬، (الممسستتقببلل 
هذا أييییضًضا ممننهج لججممع كافة أصصححاب الممصصالح األسساسسييییييیین في ممججمموعة أو ممننظممة لتتححدييیید وتتخخطييییط الممسستتقببلل "). عات الكببييییرةممججممو ال

مماننعة وتتعزييییز االلتتزام ببخخطة وييییقصصد ببه تتولييیید الدافع والتتغلب على المم) عدة أييییام(ييییححدث ذلك في فتترة صصغييییرة ممن الوقت . الممرججو ممًعا
  .التتغييییييییر الممتتفق علييییها

تتتتضضممن الننمماذج تترتتييییبًبا ممننطقييیًیا للممراححلل التتي ييییممر ببها الششخخص . ننمماذج لوييیین وببييییكهارد ممقدممة كممفاهييییم خخطييییة لعمملييییة التتغييییييییر الممتتعاقببة
في ححييیین ). 2002راججع ببييییرك٬، (ششكلل خخطي في الححييییاة العمملييییة٬، ننادًرا مما ننششعر ببننمماذج التتغييییييییر ببرغم أننها تتتتححرك بب. في عمملييییة التتغييییييییر

هنناك ننتتائئج غييییر ممتتوقعة وغييییر ممقصصودة تتؤثثر . ييییششييییر ببييییرك وببروششاسسكا وغييییرهمما إلى التتغييییييییر الممخخطط على أننه لولببي أكثثر ممننه خخطي
تتعوق عالوة على ذلك٬، هنناك أعممالل تتججرييییببييییة صصغييییرة تتفححص العوامملل التتي قد تتسسهلل أو . وتتتتأثثر ببممججهود التتغييییييییر الممقصصود والممخخطط

على سسببييییلل الممثثالل٬، مما هي األششييییاء التتي قد تتكون ضضممن الظروف الممؤدييییة إلى ححلححلة الججممود؟ ببعببارة . التتححرك ممن ممرححلة إلى أخخرى
ححلححلة الججممود؟ كييییف ييییممكن إضضعاف المممماننعة أو التتغلب علييییها دون الححث على إلى ع فتتدأخخرى مما هي الظروف التتي تتححفز أو 

ججعلل ححلححلة الججممود أممًرا صصعبًبا؟ كييییف ييییتتم الححفاظ على االلتتزام ببالتتغييییييییر؟ ننتتوججه اآلن إلى ممنناقششة تتلك االممتتثثالل؟ مما هي العوامملل التتي تت
 .األسسئئلة واألسسئئلة الممتتعلقة ببها

 
 الدافع وححلححلة الججممود

 
ن عنند تتأمملل التتغييییييییر في أي ننظام اججتتمماعي٬، ييییظهر غالبًبا سسؤالل أسساسسي ببييیین قادة التتغييییييییر التتننظييییممي الممخخطط٬، وهو كييییف ييییممكن أ

ننسستتححوذ على اهتتممام النناس في دعم وضضع ججدييیید؟ العمملييییة الننفسسييییة األسساسسييییة التتي ييییتتعامملل ممعها هؤالء القادة هي الممخخاوف التتي تتولد 
 .الدافع للتتغييییييییر أو لححلححلة الججممود ممن الححالة الححالييییة

 
رغببتتننا : "التتعببييییر عننها كمما ييییلي فطببييییعة الصصراع رغم االخختتالف في الممواقف ييییممكن. خخلق صصراع أممر ممالزممة في عمملييییة ححلححلة الججممود

ببعببارة ". أممر ممتتعارض ممع ححاججتتننا ورغببتتننا في القييییام بباألششييییاء ببششكلل ممخختتلف في الممسستتقببلل ٬،كمما اعتتدننا القييییام ببها ٬،بباألششييییاءببالقييییام 
ييییببرز . هذا الصصراعححفز ييییإن األمملل في هذا التتغييییييییر . رضضة ممع الححالة الممسستتقببلييییة الممرججوة أو الضضرورييییةاأخخرى٬، فإن الححالة الححالييییة ممتتع

إلى ذلك كصصراع ) 1993(ييییششييییر ببارتتوننييییك . ننمموذج ببييییكهارد هذا الصصراع في تتححدييیید الفججوات ببييیین الححالة الححالييییة والممسستتقببلل الممرججو
ممخخطط ححتتى اآلن ولم ييییظهر  ٬،فالممخخطط األصصلي لم ييییعد كافييیًیا. ممعتتقداتتننا وتتطلعاتتننا عن أننفسسننا وتتطورننا -الممخخططات اإلدراكييییة 

 .تتظهر المممماننعة لتتلك القوى التتي تتعمملل لححمماييییة الوضضع الححاليمما هذا الصصراع غالبًبا ببة تتججر إن . ججدييیید
 

لذلك . ححييییث ييییسساهم في عمملييییة ححلححلة الججممود ممن الححالة الححالييییة ٬،فالصصراع ييییخخلق تتوتتًرا أو ييییححفز القوى التتي تتششكك في الوضضع الححالي
إلى ممن الححالة الححالييییة  ٬،راع ممن ممسستتوى التتوتتر لححلححلة الججممودخخلق صصييییزييیید كييییف  ٬،فهنناك سسؤالل طرييییف ييییتتعييیین أخخذه في االعتتببار وهو

 .التتعقييییب والدعم االججتتمماعي: وأركز ببششكلل مموججز هننا على نناححييییتتييیین. لششخخص" ممننطقة الراححة"ن عببعييییًدا  التتححّرك
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. ببأششكالل عدييییدة وييییممكن ححدوث ذلك. كمما ذكر ممن قببلل٬، تتسستتخخدم طرييییقة ممعتتادة لتتولييیید الدافع الذي ييییركز على تتقدييییم التتعقييییب للننظام
التتعقييییب أو الممعلوممات التتي ييییتتم الححصصولل  .والممغزى هو تتححدييیید وعمملل تتنناقضضات واضضححة ببييیین الححالة الححالييییة والححالة الممرججوة أو الممثثالييییة

تتششكلل التتعقييییب ييییقصصد ببها الححث التتي فالممعلوممات . علييییها ممن خخارج الننظام هي طرييییقة ششائئعة لزييییادة فهم النناس للححاججة إلى التتغييییييییر
 ٬،وممع ذلك٬، فإن الصصراع الذي قد ييییولد ممن خخاللل التتعقييییب ييییممكن التتعامملل ممعه ببعدة وسسائئلل ممننها. ننوع الصصراع الذي ييییدفع التتغييییييییر على

 .في ببعض األححييییان٬، ولييییس دائئمًما٬، وسسائئلل تتزييیید الدافع إلى التتغييییييییر
 

فإن هذا التتعقييییب االججتتمماعي ننادًرا مما وممع ذلك٬، ولسسوء الححظ٬، . كممييییة وفييییرة ممن التتعقييییب ممن ببييییئئتتننا االججتتمماعييییةتتوفر تتوفي الغالب 
ييییتتأثثر كثثييییًرا ببعوامملل ممثثلل ) للطرف الممتتلقي(عالوة على ذلك٬، فإن تتفسسييییرننا . ييییكون غييییر غاممض؛ ببممعننى أننه ييییممكن تتفسسييییره ببوسسائئلل عدييییدة

ييییكون ممفييییًدا  فالتتعقييییب الممهم الدقييییق ييییممكن أن. وممرسسلل أو ممصصدر التتعقييییب وهكذا ٬،ححاججاتتننا وخخببراتتننا الخخاصصة٬، وسسييییاق ومموعد ححدوثثه
وييییقوم على أسساس القوى المموججودة  ٬،وييییكون غييییر تتقييییييییممي وغييییر اننتتقادي ٬،ببدرججة كببييییرة كممححفز للتتغييییييییر عنندمما ييییححدث في سسييییاق الدعم

 .للججمماعة أو الممججتتممع أو الممؤسسسسة

مما . ححلة الججممودوتتغفلل الغمموض الذي ييییممكن أن ييییزييییده ححل ٬،قممت ممن قببلل ببوصصف عمملييییة ححلححلة الججممود على أننها ممولدة لطاقة التتغييییييییر
هي األششييییاء التتي تتسساهم في قدرة ششخخص مما أو ججمماعة على إغفالل الغمموض؟ عننصصر واححد ييییخختتص ببالتتصصور أن الششخخص الذي 

في الغالب ييییسستتششهد ببالدعم االججتتمماعي كواححد ممن تتلك المموارد . ييییممتتلك أو ييییممكننه الوصصولل إلى المموارد الممطلوببة للتتعامملل ممع الممججهولل
ننو ممعلى سسببييییلل الممثثالل٬، ممد" (ةي عششر تتالخخطوات االثثنن"الممنناهج التتي تتسستتخخدم ننمموذج . التتغييییر الششخخصصي الكببييییرالححسساسسة في التتعامملل ممع 

تتصصاححب الغمموض  التتيتتعتتممد على الدعم االججتتمماعي كطرييییق لتتعزييییز تتسساممح النناس في الححالة الممججهدة القلقة ) الكححولل الممججهولون
ممن العمملل في ججمماعة ببها  في تتلك الببراممج٬، تتسستتخخرج وهي٬، . صصادر عدييییدةييییممكن أن ييییسستتممد الدعم االججتتمماعي ممن مم. أثثنناء التتغييییييییر

ي تتأششخخاص ييییششتتركون في هدف ششخخص ممششتترك وغالبًبا مما ييییكون لدييییهم خخببرات ششخخصصييییة ممششاببهة خخارج سسييییاق لقاءات الخخطوات االثثنن
في الممنناخ االججتتمماعي ببطرييییقة  ييییممكن أن ييییسستتممد الدعم االججتتمماعي أييییضًضا ممن القييییادة الخخييیّیرة أو عنندمما ييییسساهم أصصححاب السسلطة. ةعششر 
 ٬،التتي قد تتعزز قدرة النناس على إغفالل الغمموض ٬،سسلوكييییات أصصححاب السسلطة. تتممكن األفراد ممن إغفالل الغمموض في التتغييییييییر  ممثثممرة

 ٬،وييییممكن التتننببؤ ببها ٬،تتتتضضممن القييییام ببأممور تتسساهم في ممششاعر األممان والححفاظ على ببعض أوججه الببييییئئة االججتتمماعييییة في ححالة ممسستتقرة
 .ببرز فرص األعضضاء في دعم ببعضضهم الببعض وهكذاوتت

ببششكلل نناججح لححلححلة ججممود قسسم ششرطة ننييییوييییورك الججدييیید م سستتخخدٍ اكمما ذكر ممن قببلل٬، هي أسسلوب للتتعقييییب ) 2005(عمملييییة كوممببسستتات 
عن ولييیین ؤ الممسسالذي أججرييییت فييییه الممقارننات خخلق درججة ممعييییننة ممن التتوتتر ببييیین قادة ممخخافر الششرطة " العام"الممننتتدى . ممن الوضضع الححالي

 .ججييییراننهم لتتححسسييیین إححصصائئييییات الججرييییممة لدييییهم
 

في التتدرب على : إن اسستتخخدام التتعقييییب الرسسممي وغييییر الرسسممي لخخلق الدافع للتتغييییييییر أممر ششائئع في الححييییاة التتننظييییممييییة الممؤسسسسييییة
ييییممكن أن ييییكون ذلك ممفييییًدا في الممهارات٬، على سسببييییلل الممثثالل عنندمما ننممارس ممهارات التتقدييییم العاممة لدييییننا وننسسججلل ممقطع فييییدييییو للممممارسسة 

ممممارسسة أخخرى في سسييییاقات . تتعزييییز فهم الممتتدرب للفججوات الممححتتمملة ببييیین أننفسسهم في ممقطع الفييییدييییو وححييییث ييییرييییدون أن ييییصصببححوا كممقدممييیین
 تتننظييییممييییة عدييییدة هي اسستتخخدام
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ثثالييییة والطرق التتي ييییرى ببها تتعقييییب ممتتعدد التتصصننييییفات لفرد ممن أججلل تتولييیید ممسستتوى ممن التتوتتر الممثثممر ببكششف التتنناقض ببييیین الذات المم
 .اآلخخرون الششخخص

 

 الححركة والمممماننعة
٬، ييییسستتششهد ببالمممماننعة كعامملل أسساسسي ييییعمملل ضضد التتغييییييییر هننفسسالوقت في . ذكرت ممن قببلل أن المممماننعة تتقوم ببوظييییفة وقائئييییة في أي تتغييییييییر

اهتتمماممننا ييییننصصب على الننظر إلى . التتخخرييییب اً المممماننعة ججزء ضضروري ممن التتغييییييییر لكننها قد تتكون سسبببب: رقة غرييییببةاهذا ييییقدم ممف. النناججح
 كييییفييییة تتححدييیید وتتششخخييییص المممماننعة عنند : وججهييیین ممن أوججه المممماننعة

 هلل التتغييییييییر ممممكن ببدون المممماننعة؟ هلل هدف ممججهود . وكييییفييییة إييییججاد السسببلل إلضضعافها ببدال ممن تتقوييییتتها ٬،ظهورها

 تتضضعف أو تتقوي مممماننعة التتغييییييییر؟ التتغييییييییر النناججح هو ممننع قوى المممماننعة ممن الظهور؟ مما هي العوامملل التتي
 

ببممعننى أننها ششيء ييییججب التتخخلص ممننه والقضضاء . هنناك ممممارسسات ششائئعة تتححييییط ببججهود التتغييییييییر الممخخطط تترى المممماننعة ممششاببهة للصصراع
 أو قد ييییننظر إلييییها كإزعاج ييییتتعييیین على. علييییه وٕاسسقاطه والتتعامملل ممعه ببأي طرييییقة أخخرى كقوة غييییر ممرغوببة تتححتتاج إلى القضضاء علييییها

" ممثثييییري ممتتاعب"ببهذه اللغة كـ (إذا كاننت قوى المممماننعة ممرتتببطة ببأششخخاص ممعييییننييیین أو ججمماعات ممعييییننة ". التتغلب علييییه"الششخخص 
وببتتضضممييیین  ممححاولة التتخخلص ممن هؤالء األششخخاص وهو اً ششائئع اً ٬، فإن الججزء األكببر ممن الننظام ييییسستتخخدم تتكتتييییك")ممتتذممرييیین" "ممعارضضييیین"

 .أي مممماننعة

ببعببارة أخخرى٬، . الممححتتمملل الذي تتلعببه المممماننعة في عمملييییة التتغييییييییر الببننّاءييییانًنا إلى تتغييییييییر نناججح لكننه ييییغفلل الدور هذا التتوججه قد ييییؤدي أحح
كمما ييییالححظ كلييیین ). 1992كوننور٬، (فإن المممماننعة ججزء ممن عمملييییة التتغييییييییر ييییظهر ببششكلل طببييییعي أو أي ححركة ببعييییًدا عن الوضضع الححالي 

فالتتغييییييییر ببدون مممماننعة ششببييییه ببححلل ). ٬502، صصفححة 1966" (وط التتغييییييییر النناججحتتححرك القوى ضضد التتغييییييییر ششرط أسساسسي ممن ششر "
الصصراع السساببق ألواننه؛ ححييیین ييییتتفق األطراف الممششتتركة على تتججننب تتلك األججزاء الضضرورييییة ممن العمملييییة التتي تتؤدي إلى تتغييییييییر ححقييییقي 

 ).أو ححلل ححقييییقي(
 

ننوًعا ممن الصصراع ييییرججع إلى  ٬،"المممماننعييیین"عات الذي ييییححمملون اسسم ار عننه األفراد أو الججممالذي ييییعببّ  ٬،وممن الممححتتمملل أن ييییكون الصصراع
ببعببارة أخخرى٬، فإن الصصراع الذي ييییظهر كتتعببييییر عن المممماننعة ييییكون . أسسبباب أخخرى٬، ييییكون فييییها الصصراع الححقييییقي عن التتغييییييییر الممخخطط

ببييیین  -صصراع الممركزي في أي تتغييییييییر ييییممكن رؤييییة هذه الصصراعات كتتعببييییر عن ال. ببييیین األطراف الخخطأ وببالتتالي ححولل القضضاييییا الخخاطئئة
وهكذا٬، بباسستتخخدام ننمموذج ببييییكهارد٬، فإننننا ننكششف هذا الصصراع ). الححالة الححالييییة(ومما ننححن علييییه ) الممسستتقببلل الممرججو(مما ننرييییده أن ييییكون 

 .الممركزي في ممرححلة ممببكرة٬، عنندمما ننظهر الفججوات ببييیین مما ننححن علييییه ومما ننرييییده أن ييییكون

سسولل٬، . ك(أن مممماننعة التتغييییييییر قد تتظهر في عدد غييییر ممححدود ممن األششكالل اإلببداعييییة إلى التتي تتششييییر ممن الممفييیید الننظر في الممالححظة 
  .المممماننعة ظهرتتُ  ممعييییننة  سسلوكييییات أو أفعاالً  أن ييییصصعب في الغالب فهم كييییف ٬،وممع ذلك). التتواصصلل الششخخصصي

ييییممكن فهم ذلك . تتقدم كببييییر في مموقفة العالججيكممثثالل تتدببر قرار الممرييییض تتغييییييییر الممعالججييیین ببممججرد أننه ييییششعر ببأننه ييییقتترب ممن تتححقييییق 
واححتتممالل آخخر أن ييییننظر إلى ذلك كششكلل ممن أششكالل المممماننعة لححركة الممرييییض تتججاه . كرغببة ششرعييییة للممرييییض للببححث عن عالج أفضضلل

رييییض قد تتكون الوسسييییلة األفضضلل للممعالج هي دعم المم. ييییممكن للممعالج التتعامملل ممع هذا المموقف ببوسسائئلل ممتتننوعة. صصححة ننفسسييییة أفضضلل
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أو قد ييییعنني االقتتراح على . صصعبًبا للغاييییةفي ببعض األححييییان ييییممكن أن ييییتتضضممن ذلك تتذكييییره ببأن التتقدم العالججي ييییكون . في هذه الممرححلة
التتششخخييییص . فممن األفضضلل له القييییام ببذلك ٬،وٕاذا ششعر ببأننه ييییتتححسسن عنند ذهاببه لممعالج آخخر ٬،الممرييییض أننه هننا ببنناء على اخختتييییاره الخخاص

 .فإننه ييییسساهم في قوة الممرييییض ٬،عالوة على ذلك. ءات ممتتوالييییة ييییتتطلب ممهارة كببييییرة ممن ججاننب الممعالجالسسلييییم واتتخخاذ إججرا

 
. وكييییفييییة ممعالججة ذلك ببششكلل عممييییق تتححدد ننججاح ممججهود التتغييییييییر .ال ييییممكن تتغييییييییر ننظام دون الممرور ببتتججرببة الصصراع. المممماننعة والصصراع
 .كة في ججهود التتغييییييییر النناججح وتتلك الممششتتركة في الححلل الببنّناء للصصراعهنناك تتششاببه قوي ببييیین العمملييییة الممششتتر  ٬،بباإلضضافة إلى ذلك

 
ولكن بباألححرى التتعامملل ممعها ببششكلل ممثثممر إلضضعافها  ٬،هدف ججهود التتغييییييییر الممخخطط ال ييییعنني ببالضضرورة ممننع القوى ممن مممماننعة الظهور

ممتتببادلة ببييیین التتعامملل ممع المممماننعة ببششكلل ممالئئم  هنناك عالقة ٬،بباإلضضافة إلى ذلك. د وججذابممعقّ  تتححدٍّ فالقييییام ببذلك . ببدال ممن تتقوييییتتها
الممسستتخخدممة إلضضعاف قوى المممماننعة قد تتعزز أييییضًضا الححلل الببنّناء  هاننفسس العمملييییة. وعمملييییة الححلل الببنّناء للصصراع) ببوسسائئلل تتضضعفها(

لل ممع المممماننعة٬، ممن الممححتتمملل أن تتسستتخخدم العمملييییات غييییر سسلييییممة في التتعاممسستتراتتييییججييییات إإذا اسستتخخدممت  ٬،على العكس ممن ذلك. للصصراع
 .الهّداممة في التتعامملل ممع الصصراعات الظاهرة

أعممالل تتججرييییببييییة في هذه قّلة وججود ببوضضع ذلك في االعتتببار٬، مما العوامملل التتي قد تتخخدم في تتعزييییز أو إضضعاف المممماننعة؟ ببالرغم ممن 
األسساسسييییة التتي تتؤثثر على قوى المممماننعة تتححدث ببييیین تتلك التتي تتتتأثثر  أححد الممتتغييییرات .النناححييییة٬، هنناك ببعض األفكار الننظرييییة ممتتوفرة

إلى الححد الذي ييییوججد فهم . إذ أننها تتهتتم ببزييییادة فهم هذه الممججمموعة للححاججة إلى التتغييییييییر والممششاركة في تتخخطييییطه. ببششكلل كببييییر ببالتتغييییييییر
وببالعكس إذا ). 1950زانندار٬، (وججود قوى المممماننعة  قلييییلل للححاججة للتتغييییييییر وممششاركة قلييییلة في التتخخطييییط ببييیین الممتتأثثرييیین ببه٬، ييییزداد اححتتممالل

 ).1948كوتتش وفرييییننش٬، (كاننت هنناك درججة عالييییة ممن الفهم للتتغييییييییر الممخخطط والممششاركة فييییه٬، فإن القوى المممماننعة تتصصببح أضضعف 
 

. الوضضع الححاليييییممكن افتتراض أن القوى األقوى في المممماننعة ييییظهرها هؤالء األششخخاص الذييیین لدييییهم ممصصلححة أكببر في الححفاظ على 
كلمما ازداد سسعييییننا للدفع عكس . ممن نناححييییة أخخرى٬، فإن المممماننعة تتتتفاقم وممن ثثم تتزداد قوتتها ححييیین ييییتتم تتوججييییه طاقة أكببر للقضضاء علييییها

في ممححاولة إلضضعافها أو إلغائئها٬، كلمما أصصببححت أقوى وازداد اححتتممالل ) ممن خخاللل اإلقنناع٬، الممننطق٬، اإلكراه(اتتججاه قوى المممماننعة 
 : عوامملل أخخرى عدييییدة ممن الممححتتمملل أن تتزييیید المممماننعة) 1973(ييییتتش و ود) 1950(ييییححدد زانندار . ي عدة طرقف ببزوغها

 
  .تتممهييیید الممننطق للتتغييییييییر في األسسالييییب الششخخصصييییة ببدال ممن األسسبباب المموضضوعييییة •

  .تتججاهلل الممعاييییييییر الججمماعييییة أو التتننظييییممييییة المموججودة ببالفعلل •

  .غييییييییرغييییاب التتججاننس أو االتتفاق في عرض أسسبباب التت •

  .اسستتعممالل األسسالييییب غييییر الششرعييییة التتي تتقع خخارج ححدود وممعاييییييییر التتفاعلل •

  .الججزاءات السسلببييییة ممثثلل العقوببات والتتهدييییدات •

  .)سستتراتتييییججي لججمماعةممالييییة للمموافقة على دعم التتوججه اإلة أممكافممثثلل تتقدييییم (الججزاءات التتي ال تتتتنناسسب في الننوع  •

  .التتأثثييییر الممفرط في ضضخخاممتته •
 

دييییسسي٬، (تتي تتقلص قوى المممماننعة ممن خخاللل اإلكراه أو وسسائئلل القوة األخخرى قد تتؤدي إلى اممتتثثالل ممؤقت ولييییس تتغييییييییًرا ممسستتممًرا الججهود ال

371

341



1995.( 
 

. هذا التتصصرف له تتأثثييییر ممخختتلف ببنناًء على كييییفييییة التتعامملل ممع المممماننعة. فّكر في قرار غلق ممصصننع ييییقوم ببتتصصننييییع ممننتتج لم ييییعد ممرببحًحا
واالسستتججاببة لهم  ٬،التتعامملل ممع هذا الننوع ممن التتغييییييییر هو تتوقع ردود الفعلل المممماننعة لألششخخاص األكثثر تتأثثًراممن الطرق الششائئعة في 

ببدرججة ممششاببهة٬، ييییححدث ممننهج آخخر عنندمما . ببججمملل ممقننعة ممدروسسة ممننطقييییة عن تتلك األششييییاء ممثثلل الححاججة الممالييییة التتخخاذ هذا اإلججراء
بباالخختتبباء أو االخختتفاء ببعد خخروج  -ت إلى تتججننب المموظفييیین األكثثر تتأثثًرا عن اتتخخاذ القرارا الممسسؤولونهؤالء األششخخاص  ىييییسسع

٬، ييییححتتمملل ظهور ممششاعر )خخاصصة ممششاعر الفقدان(ممن فرصصة التتعببييییر عن ممششاعرهم وأفكارهم ن و الممتتأثثر ع األششخخاص إذا ممننِ . اإلعالن
 .ذه اإلججراءات تتعزز غالبًبا قوى المممماننعة٬، هخخرآببممعننى . سسلببييییة قوييییة ممع اححتتممالل قييییاممهم ببأعممالل تتخخرييییببييییة في أفضضلل ممصصالح الممؤسسسسة

 
مما هي الححاالت التتي قد تتضضعف المممماننعة وتتعزز . تتزييیید المممماننعة ننححن ننححدد عوامملل عدييییدة قد. التتعامملل ممع المممماننعة ببششكلل ببنّناء

لححزن على تتغييییييییر أصصغر٬، تتححافظ على اسستتقرار أججزاء الننظام؛ وتتعطي كافة األطراف فرصصة ل: عمملييییة الححلل الببنّناءة؟ ببعض الححاالت
. الخخسسارة التتي اسستتلزممها التتغييییييییر؛ وتتتتييییح مموارد وفييییرة خخاللل التتغييییييییر؛ وتُتششرك األششخخاص األكثثر ضضرًرا في تتخخطييییط ممصصييییرهم الخخاص

 .ممن هذه الححاالت ببببعض التتفاصصييییلل كالً دعننا ننتتدارس 
 

افتتراض أن الصصراعات وممع ذلك لييییس ممن الضضروري . أصصغر) أو كممييییة اننححراف عن الوضضع الححالي(الححالة األولى هي تتغييییييییر 
ممن الممفييیید تتطببييییق أفكار روججر فييییششر عن تتججزئئة الصصراع . اً صصغييییر  اً الصصغييییرة فقط ييییممكن أن تتححلل ببششكلل ممثثممر وببذلك ننححصصد تتغييییييییر 

رغم أننه طببق هذه األفكار على . أننننا ننننظر أوًال إلى أي صصراع وننقسسممه إلى أججزاء ييییممكن التتعامملل ممعها ييییفتترض ممننهج فييییششر). 1964(
عنند تتقسسييییممها أو تتججزئئتتها٬، . تتلك التتي لها أهممييییة ضضئئييییلةعلى ححتتى  ٬،ولييییة الكببييییرة٬، فإننها صصالححة للتتطببييییق على الصصراعاتالصصراعات الد

وهذا ييییممكننه تتعزييییز ثثقة الطرفييیین . مممما ييییسسممح لألطراف ببالممرور ببتتججرببة الححلل الببنّناء. ييییقتترح فييییششر العمملل على ححلل األججزاء الصصغييییرة أوال
تتم تتطببييییقها في  هاننفسسفكرة التتججزئئة هذه . سسائئلل األكببر٬، والتتي قد تتسسفر ببذلك عن تتغييییييییر أكببرعن تتقدممهم في العمملل على ححلل المم
٬، فإن خخلق أهداف أصصغر للتتغييییييییر والججهود التتي تتعقببها )2005(في عمملل ششافييییر وسسييییججييییلل . التتغييییييییر الممؤسسسسي أو التتننظييییممي أييییضًضا

ة السسعي للتتركييییز ببششكلل أسساسسي على أهداف أكببر للتتغييییييییر لتتححقييییق تتلك األهداف ييییححتتمملل أن تتسسفر عن تتغييییييییر ممرججو أكثثر ممننه في ححال
 .ييییصصعب على األششخخاص الممتتوقع أن ييییححدثثوا هذا التتغييییييییر رؤييییة ننتتائئججه والششعور ببه) أكثثر ببعًدا٬، غييییر ممننظم(

 وممع ذلك. وييییرتتببط ذلك ببالممسسائئلل الخخاصصة ببححججم التتغييییييییر. تتششمملل ححالة أخخرى إلضضعاف المممماننعة الححفاظ على اسستتقرار أججزاء الننظام
االننتتقالل إلى ممننزلل ججدييیید في (إذا كان هنناك كثثييییر ججًدا ممن التتغييییييییر ييییححدث . فممن الممهم هننا التتركييییز على التتوازن ببييیین االسستتقرار والتتغييییييییر

الححفاظ على . ٬، هذا قد ييییولد ممسستتوى ممن التتوتتر ممرتتفع ججًدا ممقارننة ببفعالييییة التتغييییييییر)الذي صصرننا فييییه آبباء وغييیّیرننا الوظييییفة هننفسسالوقت 
 .وببذلك ييییعزز الححلل الببنّناء ٬،ججزاء الننظام ييییممكن أن ييییقللل ممن ممسستتوى اإلججهاد والتتوتتر الذي تتششعر ببه األطرافاسستتقرار أ

. إعطاء األطراف الفرصصة للححزن على الخخسسارة التتي ييییسستتلزممها أي تتغييییييییر ممن التتأثثييییرات الهاممة التتي قد تتخخدم في إضضعاف قوى المممماننعة
إذا تتممكن األطراف ممن التتعرف على . في أي تتغييییييییر٬، ال ببد أن تتكون هنناك خخسسارة٬، )1986(وببرييییدججييییز ) 1976(كمما كتتب لييییفييییننسسون 

 ثثقافتتننا٬،ببييییننها وممن هنناك ثثقافات عدييییدة٬، . ممششاعر الخخسسارة الممرتتببطة ببالتتغييییييییر والتتعببييییر عننها٬، ييییممكننهم التتححرك قدمًما في عمملييییة التتغييییييییر
ببدرججة ممششاببهة٬، في أي . الممضضّي ُقُدمماً قببولل الخخسسارة  هذه الطقوس تتممكن الممعزييیین ممن. لدييییها طقوس ممممييییزة للححزن على وفاة ششخخص
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. ممواصصلة رححلتتهم تتججاه ممسستتقببلل ممرججو علىدوًرا قييییمًما في ممسساعدة النناس ٬، تتلعب في المماضضيفرص عمملييییة تتغييییييییر للححزن على خخسسارة 
 اً تتضضممن ننوع" طرد تتقدييییر"وقببلل القييییام ببذلك أعطت الششركة مموظفييییها  ٬،ممن ششركة اسستتححوذت علييییها ممؤسسسسة أكببر ٬،ممثثالل أفكر فييییه غالبًبا

ممسساححات فارغة للمموظفييیین لييییوقع الزممالء " الكتتاب السسننوي"تتضضممن هذا  .ممن الكتتب السسننوييییة ممع صصور وقطع فننييییة عن تتارييییخ الممؤسسسسة
 ).1998مماييییو  5 وولل سستترييییت ججورننالل٬،(وتتضضممن ذكرييییاتتهم الخخاصصة عن سسننواتتهم في الممؤسسسسة  ٬،وييییدوننون ممالححظاتتهم واننطبباعاتتهم

 
صصعوببة واححدة . هذه الفرص قد تتسسممح لألطراف في التتححرك ببطرق أكثثر فعالييییة ممننها عنندمما ييییتتم رفض هذه الفرص ٬،كعالوة على ذل

وغالبًبا مما ييییكون ذلك . في ذلك تتخخص ممييییلننا الطببييییعي إلى تتججننب التتفكييییر في المماضضي عنندمما ننواصصلل الممضضي قدمًما ننححو ممسستتقببلل ممرججو
هنناك . هنناك دائئمًما ححظر ضضد التتححدث عن أو التتممسسك ببرمموز المماضضي. طةواضضحًحا في كثثييییر ممن ججهود التتغييییييییر الممؤسسسسييییة الممخخط

وببذلك ممن . وتتصصببح كلل اآلممالل واألححالم ممقييییدة ببالممسستتقببلل الممرججو ٬،ييییتتعييیین ننسسييییاننهو  افتتراض ببدائئي ييییششييییر إلى أن المماضضي سسيء وسسلببي
ببالي هننا ممدييییر ححدييییث العهد ننسسببييیًیا  خخطر على. الممهم فححص افتتراضضاتتننا عن المماضضي ممن أججلل ممواصصلة الطرييییق ببننججاح ننححو الممسستتقببلل

 .٬، سسييییدة ممسستتممرة ممع الممؤسسسسة ممرت علييییها اتتححادات عدييییدة"ممتتممرسسة كببييییرة السسن"ببممؤسسسسة ممالييییة تتم دممججها ححدييییثثًا٬، ييییممششي إلى ممكتتب 
ممازح أننه تتذكر له على ننححو مما عنند ممششاهدة ذكرييییات أححداث سساببقة واححتتفاالت تتححتتوي ششعارات قدييییممة للششركة٬، فإننها ببالممصصادفة وغالبًبا 

في ححييیین أننها لم تتقصصد أن تتكون ممسسييییئئة أو ممهييییننة ببهذا الششكلل٬، سسممعت هذا كرممز لتتلك األفكار . ييییججب أن ييییزييییلها ممن الرف الخخاص ببه
 .التتي لم تتعد مموججودة ييییججب أن تتممححى ممن هوييییتتننا لكي تتظهر هوييییة ججمماعييییة ججدييییدة أكثثر سسهولة

وممع ذلك تتوججد ممفارقة . ببششكلل كببييییر لدعم التتغييییييییر) الوقت٬، الممالل٬، األششخخاص(د قد ييییقللل المممماننعة هو تتوفر المموار  اً واححد اً ييییببدو أن ممكونن
وببذلك تتضضعف الدافع  ٬،فالمموارد الممتتوفرة تتححت ببعض الششروط قد تتفييیید في تتححدييیید التتغييییييییر ببتتقلييییلل درججة التتوتتر الضضرورييییة. هننا أييییضًضا

لححلل إببداعي  تتوجّجهلتتطوييییر  رششاداتعض اإلبب"عششر٬،  سسادسلممزييیید عن الممنناقششة الممتتصصلة٬، راججع الفصصلل ال. (الممطلوب للتتغييییييییر
 ").اتلصصراعا

هو إششراك األششخخاص األكثثر تتضضرًرا في التتغييییييییر في تتخخطييییطه  ٬،ب عننه ببششكلل مموسسع في ممججالل التتننممييییة الممؤسسسسةعامملل أخخييییر٬، كتتِ 
ثثييییرات على فممششاركة الششخخص في تتخخطييییط ممسستتقببله ييییممكن أن تتكون لها تتأ). 2002 1987،٬راججع على سسببييییلل الممثثالل٬، ببييییرك٬، (وتتننفييییذه 

 .إششراك األششخخاص الممتتضضررييیین ممن التتغييییييییر في التتخخطييییط والتتننفييییذ ييییفييیید في زييییادة التتزاممهم ببأي تتغييییييییر! ممسستتقببلل الششخخص
 

سستتراتتييییججييییة الببدييییلة هي تتواججد أقوى لقادة ججهود التتغييییييییر ببييیین هؤالء األكثثر ببالرججوع إلى ممثثالل التتعامملل ممع إغالق ممصصننع٬، أقتترح أن اإل
هذا الننوع ممن التتصصرف٬، . وتتششججييییعهم على التتعببييییر عن ردود أفعالهم وممخخاوفهم ٬،لقادة العمملييییة االلتتقاء ببالمموظفييیینييییممكن . تتأثثًرا ببالتتغييییييییر

عالوة على ذلك٬، تتوفر الفرصصة للتتعببييییر ببصصدر . ببرغم أننه صصعب إلى ححد مما٬، ييییممكن أن ييییفييیید في إضضعاف قوى المممماننعة ببششكلل فعالل
الننظر  ببغّض (في ججلسسة ييییححضضرها األششخخاص الذييیین لدييییهم سسلطة تتغييییييییر المموقف رححب عن الممواقف والصصراعات والممخخاوف والتتححييییزات 

هنناك إممكاننات عدييییدة أخخرى ببخخالف إغالق الممصصننع ببببسساطة وٕاججراء . ٬، غالبًبا ييییفييیید في إضضعاف تتلك القوى)عن أننهم ييییغييییرون أم ال
إال أننها ال تتضضممن  ٬،ننها قد تتقللل المممماننعةرغم أ ٬،وممع ذلك٬، ييییججب ممالححظة أن الممششاركة في ححد ذاتتها. عمملييییات تتسسرييییح ججمماعييییة ممبباششرة

تتزييیید الممششاركة ممن اححتتممالل ظهور  ٬،في ننواح كثثييییرة. عمملييییة الححلل التتعاونني للصصراعات الححتتممييییة التتي تتظهر في ممثثلل هذا المموقف
 !وقد ييییكون ذلك عالممة على التتححرك الصصححي لححصصاد تتغييییييییر ممسستتممر. الصصراعات وتتواججدها على طاولة الممفاوضضات
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ببغض الننظر عن (ححييییث ييییششببه التتغييییييییر  .ننقطة تتححوللممننظور ببدييییلل ألفكار المممماننعة تتلك ممن أفكار ججالدوييییلل ممن كتتاببه ييییممكن اسستتننتتاج 
وممع ذلك هذا ال ييییححدث . األغلببييییة في ننظام اججتتمماعي الذي ييییكننس وييییسستتغرق" الغضضب"بباننتتششار الفييییروس أو ) ممدى ججودة التتخخطييییط له

 :ثثالث ححرى ممن خخاللل سسمماتٍ أو تتدممييییر على الننظام٬، لكن بباأل" اننفججار كببييییر"ممن 
 

 .اً ممرججو  ممسستتقببالً ٬، اً ٬، ححدثثاً قاببلييییة االننتتششار أو كلممة ممن الفم تتننششر فكرة٬، ممننتتجج
 

مما  ٬،الكفة في اتتججاه ممعييیینححتتممًا وأنّنها سستترججح الصصالببة أو فكرة أن األححداث أو الرسسائئلل الصصغييییرة ييییممكن أن ييییكون لها تتأثثييییرات كببييییرة 
 .ححييییان؛ وفكرة أن التتغييییييییر ييییححدث عنند الوصصولل إلى الكتتلة الححرججةييییصصببح ممن الممسستتححييییلل عكسسها في أغلب األ

 
: ييییججزم ججالدوييییلل ببأن هذا الننوع ممن التتغييییييییر ييییححدث ننتتييییججة إلى أن هنناك ثثالثثة أننواع ممن النناس لهم تتأثثييییر قوي في الننظام االججتتمماعي

هؤالء األششخخاص الذييیین  -المموصصلونعلييییهم؛ الذييیین ييییقننعون وييییرتتببطون وييییتتعاطفون ممع هؤالء الذييیین ييییسسعون إلى التتأثثييییر  مموظفو الممببييییعات
هؤالء األفراد أو الججمماعات الذييیین  - الخخببراءهم ججزء ممن الششببكات االججتتمماعييییة الممرتتببطة ولدييییهم تتأثثييییر قوي في تتلك الششببكات؛ و

افتتراض أن وخختتامًما فإن تتلك األفكار لدييییهم أسساس  .ييییججممعون الممعلوممات ممدفوعييیین ببممعرفة الممزييیید عن ممسسألة أو ممظهر أو ممننتتج ممعييیین
دييیینناممييییات الدافع والمممماننعة وااللتتزام . ضضغط الزممالء له قدرة أكببر على خخلق الصصراع ممن ضضغوط األششخخاص في السسلطة الرسسممييییة

 .ممرتتببطة ببششكلل وثثييییق ببأفكار ججالدوييییلل
 

 الححصصولل على التتزام
 

ننظام إلى ححالتته الججدييییدة  تتججممييیید عييیید إننه القوة التتي تت. ممطلوب لممسسانندة أي تتغييییييییر التتزام الكتتلة الححرججة ممن النناس هو ظرف كافٍ 
عدييییدة ممششاببهة لتتلك الوسسائئلل الممفييییدة في سستتراتتييییججييییات إ و . هنناك أسسالييییب قد تتفييیید في زييییادة ممسستتوى االلتتزام ببححالة ججدييییدة ممغييییرة. الممغييییرة

تتأثثرييیین ممن وكمما ننوقش ممن قببلل٬، ممن الممقببولل على ممسستتوى واسسع أن الممششاركة الهادفة تتممكن األششخخاص المم. إضضعاف قوى المممماننعة
 .االلتتزام ببالتتغييییييییر؛ الممششاركة تتؤدي إلى االلتتزام

 
ن اممششاركاالعتتراف أن كال الطرفييیین : ببنّناءة في مموقف الصصراع٬، قد تتؤدي عدة أننواع ممن األفعالل إلى زييییادة االلتتزام إلححداث تتغييییييییرات

ات أححادييییة عن االلتتزام الششخخصصي ببححلل ممن خخاللل االخختتييییار؛ وممعرفة أن أييییا ممننهمما ييییممكن أن ييییسسييییر ببعييییًدا في أي وقت؛ وعمملل تتصصرييییحح
 .ممثثممر ممششتترك؛ ووضضع الذات في مموقف ييییقلل فييییه اححتتممالل تتججننب الصصراع

 
 ييییممكننننا التتأثثييییر على ممسستتوى التتزاممننا والتتزام اآلخخرييیین ببإببالغ الطرف الذي ننتتصصارع ممعه ببالتتزاممننا ببالححلل الببنناء خخاللل الممراححلل الممببكرة ممن

". سسأواصصلل العمملل ححتتى ننرتتاح سسوييیًیا"أو " ممن خخاللها تتححقييییق الرضضالننا ى ذلك ببطرييییقة ييییممكن أننا عاقد العزم على التتوصصلل إل: "الصصراع
وييییقصصد ببها إعطاء كال الطرفييیین فرصصة لاللتتزام بباالششتتراك في ممهارات ببنناءة للتتعامملل  ٬،وال ييییممكن الننكوص عننها ٬،هذه التتصصرييییححات عاممة

 .ممع الصصراع
 

عنند القييییام ببذلك ببششكلل طوعي٬، . في مموقف تتقلل فييییه اححتتممالييییة تتججننب الصصراعوهو وضضع الذات  ٬،ننوع آخخر ممن التتصصرفات أو األفعالل
قام ببه لكنننني  إذا كننت غاضضبًبا ممن زممييییلل ججراء تتصصرف مما. وقد ال ننتتصصرف على خخالف ذلك ٬،فإننننا ننججببر أننفسسننا على اتتخخاذ إججراء

وممع ذلك إذا وضضعت ننفسسي طواعييییة  .ممتتخخوف ممن إببالغه ببأنننني غاضضب٬، رببمما أتتججننب االتتصصالل ببه وببالتتالي أتتججننب إببالغه ببممششاعري
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 .في مموضضع أقرب ممننه٬، فإنننني أزييیید اححتتممالل أننننا سسننتتغلب على الصصراع٬، وننقدم اححتتممالييییة أكببر لممننفعة ممثثممرة ممن التتججننب الممسستتممر
 

ن الصصعب ممن الممنناقششة السساببقة ييییممكننننا اسستتييییعاب أننه مم. ممن الممهم تتممييییييییز العمملييییات التتي قد تتزييیید االلتتزام ممن تتلك التتي تتزييیید االممتتثثالل
في أي ننظام عنندمما ييییكون هنناك تتسسلسسلل . تتممييییييییز ممتتى تتممتتثثلل ججمماعة أو فرد لرغببات فرد آخخر٬، وممتتى ييییعكس السسلوك التتغييییييییر الححقييییقي

تتببدو ) االلتتزام ببالتتغييییييییر ممقاببلل االممتتثثالل لرغببات طرف آخخر(رغم أن الننتتييییججة . للقوى٬، فإن الححصصولل على التتزام ببالتتغييییييییر ييییصصببح صصعبًبا
ببممعننى أننه عنندمما ييییسستتخخدم . فإن فهم الوسسائئلل الممسستتخخدممة في طرييییقة واححدة لرؤييییة الننتتييییججة التتي ييییتتم التتوججه إلييییها ننفسسها على السسطح٬،

٬، في سسييییاق ححييییث اتتصصالل ببطرفييیین )ييییححتتمملل أن الوسسائئلل تتغذي قوى المممماننعة(األششخخاص األعلى في الهييییكلل السسلطوي وسسائئلل اإلكراه 
عالوة . الممرججوة ييییقصصد ببها االممتتثثالل لرغببات األششخخاص ذوي السسطلة األعلى ببييیین ممسستتوييییات التتسسلسسلل غييییر ممدعوم٬، فإن السسلوكييییات

لييییسسوا  فهم فإن التتأثثييییر طوييییلل الممدى لالممتتثثالل هو أن السسلوكييییات تترججع إلى ححالة مما قببلل التتغييییييییر٬، كلمما كان النناس فوقننا ٬،على ذلك
في الغالب ييییعتتببر ننه إ ٬،)التتججششؤ٬، على سسببييییلل الممثثالل(كممثثالل على ذلك٬، اننظر إلى تتأثثييییرات الوالدييیین لتتغييییييییر سسلوك ممعييیین لطفلل . ححولننا

ممثثلل االعتتمماد على (إذا اسستتخخدم ممن ييییمملكون سسلطة أكببر وسسائئلل تتقلص ممن قوى المممماننعة . ببييیین العدييیید ممن الكببار ممقببوللسسلوًكا غييییر 
للححزن على فقدان مما إششراك طفلل في ممنناقششة ججادة؛ واالسستتمماع الننششط؛ وٕاتتاححة الفرص  -ممششاركة علييییا ببييیین ممن هم أقلل في التتسسلسسلل 

ححتتى في ححالة " ثثاببتتة"هذا واضضح ألن السسلوكييییات . ٬، فهم قد ييییرون التتزامًما أكببر ببالتتغييییييییرات التتي ييییسسعون إلييییها)ييییتتننازلل عننه األششخخاص
 .عدم تتواججد أححد في السسلطة األعلى للممالححظة

 
 ببعض تتأثثييییرات التتدرييییب

 
ببششكلل مموججز كييییف ييییممكن لواححدة ممدرببة ححدييییثثة العهد ببححلل الصصراع  دعننا ننسستتكششف. تتظهر تتأثثييییرات عدييییدة للتتدرييییب ممن هذه الممنناقششة

 ٬،على الصصراعن و القائئممأششييییر هننا إلى ممسسألة إييییججاد سسببلل لتتغييییييییر الننظام ييییرججع إلييییه . التتصصرف كعامملل للتتغييییييییر داخخلل ننظاممها االججتتمماعي
 .الججددن و الممدربب

 
ب عاممًال فعاال في التتغييییييییر؟ وهنناك صصعوببة ييییواججهها على ححلل الصصراع الممدر  القائئموالسسؤالل الذي أوججهه هو كييییف ييییممكن أن ييییكون 

كييییفييییة ممممارسسة الممهارات الججدييییدة في وضضع ال ييییدعم ببالضضرورة تتطوييییر تتلك  ٬،النناس غالبًبا ببعد تتلقي التتدرييییب في نناححييییة ممهارة ممعييییننة وهي
أكثثر دعمًما لممهارات ححلل تتكون  ي كييییف ييییممكننننا تتطببييییق مما ننعرفه عن عمملييییة التتغييییييییر لتتششججييییع تتغييییييییر ننظام لك. الممهارات في الممقام األولل

 الصصراع ببششكلل ببنناء؟

خخلق : الممششتتركة في التتغييییييییر على هذا التتطببييییق هاننفسسإذا وضضعننا هذا السسؤالل في تتفكييییرننا٬، فإننه ييییممكننننا تتطببييییق الممببادئ الننفسسييییة الثثالث 
وتتولييیید التتزام ببممهارات ححلل  ٬،راتاالدافع لتتغييییييییر ممهارات ححلل الصصراع الننظاممييییة٬، والتتغلب على مممماننعة األششخخاص لتتغييییييییر تتلك الممه

 .الصصراع الببنّناء في الصصراعات الممسستتقببلييییة في الننظام
 

ممهارات لدييییه ممن خخاللل التتدرييییب ييییممكن اعتتبباره كممممثثلل للننظام الذي تتححتتاج  لدييییهوببذلك فإن الششخخص الذي ييییعزز ممهارات ححلل الصصراع 
وثثاننييیًیا ننقلل تتلك الممهارات إلى الننظام الذي  ٬،ثثممرة للصصراعأوًال اكتتسساب ممهارات مم: فدور الششخخص ثثننائئي الممججالل. الصصراع إلى التتقوييییة

 .هذا الدور الثثانني ييییششمملل التتححولل إلى عامملل للتتغييییييییر. قدم المموارد للفرد لححضضور التتدرييییب
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 تتولييیید الدافع
ات ححلل لكي ييییصصببح الفرد عاممال في التتغييییييییر ببعد التتدرييییب على الصصراع٬، فإننه ييییححتتاج إلى تتححدييیید ممواضضع ارتتبباط الننظام ببتتعزييییز ممهار 

وممع ذلك ييییتتعييیین . ييییممكننننا افتتراض أن عمملل تتننفييییذ التتدرييییب في هذه الممسساححة إششارة إلى ححلححلة الججممود ممن الححالة الححالييییة. الصصراع لدييییه
 سستتكون فإن الممؤسسسسة ٬،ببتتوفييییر التتدرييییب لألعضضاء هممن الممغري االعتتقاد ببأنن. علييییننا عدم خخلط هذه اإلششارة ببدافع الننظام إلى التتغييییييییر

ييییججب أن ننعتتببر أييییضًضا كييییف ننغييییر الننظام الذي . تتدرييییب٬، على قنناعة ببأننها أصصببححت لدييییها الممهارة في ممننطقة التتدرييییبعنند اننتتهاء ال
كييییف ييییممكن لهم  -للببدء في هذه العمملييییة٬، ممن الممفييیید لعامملل التتغييییييییر أن ييییننعكس على طببييییعة تتغييییييییراتته الخخاصصة . ييییصصادق على التتدرييییب

 .فييییمما ييییتتعلق ببممهارات التتعامملل ممع الصصراع التتححرك ببششكلل أقرب ممن ححالة الممسستتقببلل الممرججو

علييییه العمملل على إببراز ششيء مما ممن ححالة الممسستتقببلل الممرججو أو هدف  ٬،الممتتممتتع ببالممهارات ٬،عالوة على ذلك٬، فإن القائئم على الصصراع
سسببييییلل الممثثالل٬، الرغببة في وقد ييییششمملل هذا على . وييییممكن القييییام ببذلك بباالننعكاس على األسسبباب األولييییة لتتننفييییذ التتدرييییب .التتغييییييییر إلى الننظام

وببذلك تتكون ممن طرق خخلق التتوتتر إببراز الفججوات ببييیین الححالة الححالييییة ممن االننقسسام . تتقلييییلل االننقسساممييییة ببييیین فرييییق الممححتترفييیین وفرييییق الدعم
الححالييییة أو طرح أسسئئلة عن الححالة  ٬،والححالة الممسستتقببلييییة الممرججوة٬، ببصصييییاغة ححالة ممن االسستتببطان عن الوضضع الذي علييییه الننظام ححالييیًیا

ممن تتلك ). ا تتارييییخ ممن االننقسسام أو زممالء ششخخص ممامملهن ييییججمماعتترببمما قييییادة ممؤسسسسة أو (على ججمماعة ممن أصصححاب الممصصالح 
اهتتممامما  أكثثراألننششطة٬، ممن الممهم تتححدييیید ججمماعة تتظهر االسستتعداد الكافي للتتغييییييییر في الححكم على عامملل التتغييییييییر؛ واألششخخاص الذييیین هم 

وكمما ذكر ممقدمًما٬، أوججد الممكان الذي ييییوججد ببه ببالفعلل ببعض الدوافع وأببدأ . ائئلل قام ببها عامملل التتغييییييییرببتتقوييییة وتتعزييییز ممهاراتتهم ببوسس
في الصصراع٬، وغييییرهم٬، ممممن ييییممييییلون ببدرججة " الخخببراء"بباسستتعممالل ممصصطلححات ججالدوييییلل٬، فإننننا ننرييیید إييییججاد هؤالء األششخخاص . الججهود هنناك

  .الممببييییعات الذييیین ييییممكننهم تتوسسييییع الممصصلححة في هذا التتغييییييییر يومموظفعض ممششاببهة واألقوييییاء في رببط أششخخاص ممعييییننييیین ببببعضضهم البب
 

 تتححدييیید المممماننعة والتتعامملل ممعها
ممن ببييیین تتلك القوى اسستتخخدام الببنناء التتسسلسسلي وهييییكلل  ٬،تتعمملل عدة قوى على إعادة الفرد والننظام االججتتمماعي إلى ححالة مما قببلل التتدرييییب

واسستتخخدام تتهدييییدات لفظييییة أو ببدننييییة أو اإلسساءة ممن أججلل ححلل  ٬،التتعامملل ممع الصصراعالقوى لححلل الصصراع وقولببة الممهارات الضضعييییفة في 
قوة العوامملل التتي تتعمملل على الححفاظ على ) وأال تتتتغلب علييییه(ممن الخخطوات األولى الهاممة للقائئم على ححلل الصصراع أن ييییدرك . الممسسائئلل

فإن الفكرة األسساسسييییة التتي تتججدر ببأن  ٬،وممع ذلك. ةممن الصصعب تتوقع ظهور كافة ممظاهر المممماننع ٬،ممن نناححييییة أخخرى. الوضضع الححالي
ولكن بباألححرى كييییفييییة التتعرف علييییها والتتعامملل ممعها ببششكلل  ٬،كييییفييییة ممننع المممماننعة ممن التتطور والننممو تننضضعها في االعتتببار هي لييییسس

 .ممثثممر
 

ن التتركييییز على كييییف ييییححتتاج اآلخخر أو وهي التتركييییز في كييییفييییة تتعلم وتتغييییر القائئم على ححلل الصصراع ذاتته ببدًال مم ٬،فكرة واححدة للقييییام ببهذا
راغببييیین في تتقييییييییم  اييییصصببححو مما لم : ببششكلل ببلييییغ أهممييییة ذلك ببييیین عممالء التتغييییييییر) 2002في كوتتو٬، (ييیینناقش ششاييیین . الننظام إلى التتغييییييییر

عممالء ثثاننييیًیا٬، ييییكرس . لن ييییححدث أي ممججهودات لتتغييییييییر الننظامننه إف ٬،)وقواهم(أننفسسهم واإلقرار ببقلقهم وصصراعاتتهم وممواطن ضضعفهم 
والمموارد كثثييییرة لهؤالء األكثثر مممماننعة للتتغييییر٬، وييییسستتهييییننون ببدرججة االهتتممام والدعم التتي ييییححتتاججها هؤالء  ٬،التتغييییييییر ممزييییًدا ممن االهتتممام
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وهي زييییادة ممسستتوى الدعم واالهتتممام والمموارد لهؤالء الذييیین لدييییهم  ٬،هنناك طرييییقة أخخرى للننظر إلى ذلك. األفراد والججمماعات األقلل مممماننعة
في ححييیین أننه قد . ببالننسسببة للببعض٬، فإن إسسداء الننصصح والوعظ للممتتححولييیین ال لزوم له أو ممضضييییعة للطاقة والممججهود. ممرتتفع للتتغييییييییر دافع

هذا ييییججسسد األفكار . ببذلك ممن تتأثثييییرات القوى السسلببييییة ضضد التتغييییييییرييییقللل و  ٬،ييییلعب دوًرا قييیّیمما في الممسساعدة على ننششر الطاقة اإلييییججاببييییة
لل في خخلق ننقطة التتححولل أو الننقطة التتي تتتتمماييییلل إلييییها األرججوححة في االتتججاه الممرججو وححييییث ييییتتم القضضاء على التتي تتكلم عننها ججالدوييیی

 .القوى الدافعة للخخلف

 

 تتعزييییز االلتتزام
أوًال٬، ييییتتعييیین على عامملل التتغييییييییر خخلق فرص لألعضضاء . لتتولييیید االلتتزام ببتتغييییييییر ممهارات التتعامملل ممع صصراع ةييییممكن تتطببييییق أفكار عدييیید

على سسببييییلل الممثثالل٬، إذا كان على عامملل التتغييییييییر تتقلييییلل الصصراع ببييیین . ييیین في الننظام للممششاركة في تتخخطييییط كييییفييییة تتقوييییة ممهاراتتهماألسساسسييیی
وفًقا لتتوججييییهات القائئم على . ممن كال الججمماعتتييیین في تتخخطييییط السسببلل الفعالة لججممع ششمملل الطرفييیین سسوييیًیا اً أفرادششرك ييییالججمماعات٬، فإننه قد 

وفي ببنناء ببعض االلتتزاممات الممطلوببة  ٬،ع ممن الججلسسات قد ييییفييیید في قولببة ممهارات فعالة للتتعامملل ممع الصصراعححلل الصصراع٬، فإن هذا الننو 
 . لتتقوييییة الممهارات ببششكلل أكببر في الننظام

 
فاخختتييییار ممسستتوى األششخخاص الممششتتركييیین الراغببييیین في الببححث في ممججهود . والفكرة الممتتعلقة ببتتولييیید االلتتزام قد تتؤثثر في ححرييییة االخختتييییار

عننوة في العدييیید ممن األننظممة االججتتمماعييییة٬، خخاصصة في أمماكن العمملل٬، ننعتتقد أننننا . ييییسساهم في االلتتزام) وٕاببراز هذا االخختتييییار لهم(ييییييییر التتغ
تتذكييییر األششخخاص بباخختتييییاراتتهم في هذه األممور ييییممكن أن ييییكون إعطاء . وهذه لييییسست الممسسألة في أغلب األححوالل. في مموقف غييییر سسار

وببذلك إذا لم ييییرغب األششخخاص في الممششاركة في تتعزييییز ممهاراتتهم الصصراعييییة٬، فإن عامملل . االلتتزام تتولييییدالححرييییة في تتقلييییلل المممماننعة و 
 .هذا التتصصرف ييییؤدي ببححسسب إلى االممتتثثالل والزييییادات األخخرى في المممماننعة. التتغييییييییر ييییججب أال ييییفوضضهم أو ييییججببرهم على الممششاركة

 

 خخاتتممة
 

لقد نناقششت الطببييییعة ممزدوججة . لعالقات الممتتببادلة ببييیین عمملييییات الصصراع والتتغييییييییركان هدفي في هذا الفصصلل الننظر إلى ببعض الرواببط وا
على ممسستتوى الفرد أو الججمماعة أو الممؤسسسسة أو  -وأرى أن أي عمملييییة تتغييییييییر . االتتججاه للعمملييییات الممششتتركة في التتغييییييییر والصصراع

لصصراع تتظهر التتغييییييییر في ببعض األششكالل ببييیین أو فإن أي عمملييییة لححلل ا ٬،ببدرججة ممششاببهة. تتججد الصصراع مموججوًدا في العمملييییة -الممججتتممع 
 .داخخلل األطراف التتي تتدخخلل في الصصراع

وهي  ٬،الدافع والمممماننعة وااللتتزام. لقد ركزت على ثثالثثة عنناصصر سسييییكولوججييییة هاممة في عمملييییة الصصراع وكييییف تتؤثثر على ممسسار الصصراع
ييییتتممثثلل خخالفي وممعارضضتتي في أننها ممهممة ببششكلل كاف . صصراعلييییسست ببححالل ممن األححوالل الدييیینناممييییات السسييییكولوججييییة الوححييییدة الممششتتركة في ال

ييییلزم ممممارس ححلل الصصراع العمملل ممع  ٬،ممن ججاننب آخخر. للسسمماح ببممزييیید ممن التتننظييییر والدراسسات التتججرييییببييییة ألننها ممرتتببطة ببالصصراع والتتغييییييییر
لى ممن هذا الكتتييییب٬، الححظت ممننذ صصدور الطببعة األو  .تتلك الدييیینناممييییات ألننها تترتتببط ببتتغييییييییر ننظام ييییححدث فييییه أي تتدرييییب على الصصراع

في القببولل والتتلهف على اسستتكششاف الرواببط ببييیین العمملل  ممتتكّررخخاللل عمملي ممع األفراد والججمماعات أن هنناك اهتتممامًما صصغييییًرا لكننه 
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واسستتممررت في القييییام ببمما أسستتطييییع لتتزوييیید هذا  ٬،ششججعنني ذلك. الصصعب في التتغييییييییر الممخخطط واالسستتخخدام الممثثممر للصصراع خخاللل التتغييییييییر
 !دافع ببمما ييییكفي ممن وقودال
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 عششر تتاسسعالفصصلل ال
 

 تتغييییييییر العقولل:

 1*ححلّل الصصراعفي الممفاوضضات و  قنناعاإل
 
 

 ألييییسسون لييییدججروود

 ششييییلي تتششاييییكن 

 دييییببورا هـ. غروننفييییلد 

 تتششارلز م. ججود 
 

 

ادئ ه الممببننّ ببأ قنناع. ننححن ننعّرف اإلححلّل الصصراعالوسساطة و و  قف في الممفاوضضاتاوتتغييییييییر الممو  قنناعالتتركييییز في هذا الفصصلل على اإل سسييییكون
و ممقاوممة التتغييییييییر في وججه أ ٬،االعتتداللأو  ٬،لصصييییاغةعادة ااتتهم إلممعتتقداتتهم وسسلوكييییّ و  تتي ممن خخاللها تتتتعّرض ممواقف النناسوالسسييییرورات ال

تتخختتلف عن  ٬،مما قضضييیّیةأو  ٬،مما ببالمموافقة على مموقفٍ  قنناعييییتتوافق ممع اإل على ننححوٍ . هذه الممححاوالت تتتتببلور علييییهم ممححاوالت آخخرييیین للتتأثثييییر
 لدى اآلخخرييیین. الححاليّ المموقف 

 )كراهاإلر (اآلخخَ  النناس٬، في ححييیین أنّ  أفكارتتغييییييییر  إلى ييییسسعىعلى ننححٍو مًما ممصصممَّ  ييییسستتدخخلل تتأثثييییًرا ّوللاألببكون  كراهعن اإل قنناعز اإلييییتتممييییّ 
). على سسببييییلل قلييییالً  اتتمماممً اه اهم ححق أفكار روا غييییّ  قد كاننواإذا ييییالء مما إر سسلوك النناس (ممع ييییييییتتغ إلى ييییسسعى على ننححوٍ ا ممً ممصصممَّ  اييییسستتدخخلل تتأثثييییرً 

ججور األ التتششدييیید على أنّ  َعبْبرَ دارة ببرفع األججور اإل إقنناع إلى رة٬، قد ييییسسعى العامملون في الششركةداواإلالل الممثثالل٬، في الصصراع ببييیین العممّ 
الل  ييییححاولل العممّ  قدأو  تتها.ممّ ببالفائئدة على الششركة ببر ببالتتالي ا ييییعود الل٬، ممممّ وااللتتزام في صصفوف العممّ  دافعييیّیةالممرتتفعة سسوف تترفع ممن ممسستتوى ال

لم ييییكن إذا ه أننّ  ججتتمماعيّ ببححث ححولل التتأثثييییر اال أقرّ  ممطالببهم. وقد لم تتلبَّ إن ضضراب رفع األججور ممن خخاللل التتهدييیید بباإل الممدييییرييیین على إرغام
٬، ننتتائئج التتأثثييییر تتظللّ  األججور)٬، فإنّ  ا لرفعطييیّیببً ا سسببببً هنناك  ة على أنّ ححقييییقييییّ مموافقة هي (في ححالتتننا هذه٬،  خخاصّصةمموافقة  هتترافق االممتتثثالل العامّ 
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 همّمةممُ هو أداة  قنناعاإل إنّ ف ببنناء على هذا٬،و  .)See Eagly and Chaiken,1993 (ييیُیننظر: ةممسستتقرّ  وغييییرَ  ٬، عاببرةً ممننهججيّ  على ننححوٍ 
 الصصراع. أطراففي خخلق تتسسوييییات ثثاببتتة ببييیین 

الفهم  ٬، فإنّ ححلّل الصصراع ننطاق إلى ا ممن الممعرفة الممفهوممة ضضممنًنافتتً ا الالعدييیید ممن الششركاء في التتفاوض ييییججلببون ممعهم كمم  على الرغم ممن أنّ 
 سسننقوم ٬،سسييییرورات وننتتائئج الممفاوضضات. في هذا الفصصللأن تتسساعد في تتطوييییر  ييییممكننها قنناعدئ والسسييییرورات التتي تتكممن وراء اإلالممتتزاييیید للممببا

أححوالل الممججمموعات أو  صصلة في ممججالل الممفاوضضات تذا ثاببححأ صييییلخخببتت٬، و قنناعاإلة في ححقلل ييییّ سساسساأل ننتتائئجات والننظرييییّ بباسستتعراض ال
 .ححلّل الصصراعقة ببالممتتداخخلة٬، وسسننقوم ببممنناقششة تتطببييییقات ممتتعلّ 

 

 والببححث ببششأننها قنناعة اإلننظرييییّ ة على ننظرة عاممّ 
 

الع االطّ   ججرى٬، ححلّل الصصراعالوسساطة و و  ببة دراسسة التتفاوضممواكَ  في سسببييییلل والببححث ببششأننها قنناعة اإلننظرييییّ  ييییرادإ ججرىه على الرغم ممن أننّ 
في البباححثثييیین  أنّ  تتقتترح (Bazerman, Curhan, Moore, and Valley, 2000; Pruitt, 1998) ارً على دراسسات صصدرت ممؤخخَّ 

. وسسننببدأ ممن خخاللل تتححدييیید ننمموذج الببححث الذي قنناعفهم اإل ممضضممار الراهن في تتقّدملل -ببعييیید ححدّ  إلى-الصصراعات قد ال ييییكوننون واعييیین 
ييییممييیّیز ببييیین  قنناعا ببششأن اإلا واسسعً ننظرييیی ا سسنننناقش ممننظورً  ببعد ذلك٬،سسواء.  على ححدّ  قنناعة وأخخرى راهننة ببخخصصوص اإلتتارييییخخييییّ ات تتوجّجهاسستترششد بب

 ة).ثثننائئييییّ ى ممننظور السسييییرورة الر النناس ببمموججببهمما (ييییسسممَّ ييیین ييییفكّ ييییّ أسساسسسسلوببييیین أ

 

 ةننمموذججييییّ ال قنناعتتججرببة اإل
٬، وكييییف ججتتمماعيّ علم الننفس االلالتتاببع الببححث في هذا الممججالل  يَ رِ ججْ أُ أن ننفهم كييییف  والببححث ببششأننها٬، ممن الممهمّ  قنناعة اإلننظرييییّ قببلل أن نننناقش 

 ٬،ضضات. في هذا القسسمممثثلل الممفاو  ٬،ححقييییقيّ و ال ييییكون) رببط الننتتائئج التتي ننححصصلل علييییها في ممثثلل هذه الححاالت ببوضضع العالم الأننا (إممكاننييییكون بب
الببححث ححولل عاطى تتَ "٬، وسسنننناقش كييییف ححقييییقيّ "العالم الة ببييیین الممخختتببر وَ ييییّ سسسساببرز االخختتالفات األسسننُ و طة٬، الممننممَّ  قنناعسسننصصف تتججرببة اإل

 ممع هذه الفججوة. قنناعاإل
على ممواقف  ترضضعُ ة التتي قنناعييییّ أثثر الرسسائئلل اإل ةححولل مماهييییّ سسؤالل الى وتتتتقصصّ  ٬،ججاممعيّ تتججري في ممخختتببر طة الممننممَّ  قنناعدراسسة اإل نّ إ

ممصصدر و ممعطاة)٬،  قضضييیّیةعلى رسسالة (ممعلوممات ححولل  -ممننهججيّ  على ننححوٍ -راسسات تتششتتمملل هذه الد ة.ننواييییاه السسلوكييییّ أو  ممعتتقداتتهو  الججممهور
ممثثلل هذه الدراسسات  نّ أهو  -على الغالب-ظ ممالححَ الة). قنناعييییّ ى الرسسالة اإل(الششخخص الذي ييییتتلقّ  ممتتلّقيالأو  ف الرسسالة)٬، والججممهور(ممؤلّ 

ببححييییث ال  صصاغممثثلل هذه الرسسائئلل تتُ  نّ إر عننه في الرسسالة. المموقف الممعببَّ الرسسالة ننححو  ْونتتلقَّ ن ييییممَ ك فييییه ممواقف تتفححص الممدى الذي تتتتححرّ 
تته. في لييییه وممعقولييییّ إالححاججة و  ذلك المموقف ييییقةات التتي تتدعم ححقّدعاءببسسلسسلة ممن اال د الذي ييییننقله الممصصدر فححسسب٬، ببللالمموقف الممححدّ بب ببّلغتت

على ن٬، ممتتلّقييییييییقوم البباححثثون ببقييییاس ممواقف ال ٬،ذلك. ببعد ممتتلقٍّ  ى كللّ عرض علممصصدر ممفرد تتُ  إلى الرسسالة الممفردة الممننسسوببة ٬،الدراسسات غالببييیّیة
 نناششئئةالرؤى الو  فكاراألو أ/٬، وَ تضضرِ عُ ات التتي ّدعاءاال ببششأن ذاكرةالو ممدارك الممصصدر٬، ووممنناقششتتها٬،  ججريالتتي تت قضضييیّیةال ممن٬، ممننهججيّ  ننححوٍ 

 .قضضييیّیةال ببخخصصوص ةححرّ  صصورةبب
ن أإسسرائئييییلل هلل على  :اللة (على سسببييییلل الممثثخخارججييییّ تتششمملل قضضاييییا  هذه طارواسسعة اإلالة ننمموذججييییّ ال قنناعفي دراسسات اإل تددّ القضضاييییا التتي ححُ 

ة٬، تتقاعدييییّ الفوائئد ال( ةة وممالييییّ ححكوممييییّ ممقتترححات و ة)٬، ششرطييییّ الاسسات سسييییال ؛ييییججاببيّ اإلتتفضضييییلل الة (قوممييییّ قضضاييییا و ة؟)٬، غرببييییّ تتننسسححب ممن الضضفة ال
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الننمموذج  نّ إة. ششخخصصييییّ الححييییاة الأو  الممدرسسةأو عضضاء ججممهور الهدف أتترتتببط ببعمملل التتي ة تتييییّ د ممن القضضاييییا الححييییاوححششْ  ٬،)ةتتعاوننييییّ الات تّتححادالا
تتغييییييییر المموقف. على سسببييییلل الممثثالل٬،  على ممتتلّقيالممصصدر والو ببالرسسالة  قةممتتعلّ تتأثثييییر الججواننب ال كييییفييیّیةن الممخختتبِبرييیین ممن دراسسة ييییممكّ  تتقلييییديّ ال

 .عرضضها ججرىات التتي ّدعاءة االوّ عدد وق ة وثثقة واطالع ولطف الممصصدر٬، أو عنند ازدييییادازدادت ممرئئييیی اإلقنناع ييییششتتّد كلمما أنّ أظهر الببححث 
(Eagly and Chaiken, 1993.)   

 ببعض الششيء ه٬،إطار ممن ححييییث  ٬،الننمموذج الججوهريّ ييییححتتكم ٬، قنناعححاث اإلأببت دراسستتها في ججر ات التتي تتغييیّیر على الرغم ممن ححججم القضضاييییا والمم
على عدد ممن إّال  اممبباششرً  تتأثثييییًرا ؤثّثرييییال  ٬،الججممهور إلى ممن الممصصدر ٬،واححدال تّتججاهالذو ا قنناعمموذج اإلة. ننطببييییعييییّ ال قنناعححاالت اإل إلى

 الججممهور اننكششافببواسسطة  قنناعصصورة دقييییقة لإلييییتتضضمّمن ن أعلى  اقادرً  كوننه . وعلى الرغم ممنييییججاببيّ السسييییاقات التتي ييییتتفاعلل فييییها التتأثثييییر اإل
ه غييییر قادر ٬، فإننّ )ة الححاششدةسسييییاسسييییّ االججتتمماعات ال(كة اججتتمماعييییّ  طرأضضممن أو  ٬،)ننتترننتواإلالججرييییدة٬، و ن٬، التتلفزييییو (ك ججمماهييییريّ عالم الاإلعلى 

 ض.صصورة تتفاوُ  خخذتتّ الذي ييیی ششخخاصالححاصصلل ممن خخاللل التتواصصلل ببييیین األ قنناعبباإل خخاصّصةة الالججواننب الدييیینناممييییّ  على اححتتواء
ييییششتتمملل على  الذي ححلّل الصصراعالصصراع و و  قنناعواححد في ننمموذج اإل اتّتججاهرسسالل الرسسالة ببإ ييیُیسستتخخدمالججرعة الواححدة٬،  ننممطممن عكس العلى 

ييییممكن ٬، هذا عن فضضالً . تّتججاهة االثثننائئييییّ ممششتتركة و  إقنناعا في ممححاوالت التتي تتججتتممع ممعً  هدافة ببييیین الممصصادر واألرة ودييیینناممييییّ تتفاعالت ممتتكرّ 
ا في وسسييییط قد ييییكون ححاضضرً كلّل  ٕالىطرف٬، و كلّل  لهاثثّ الممججمموعة التتي ييییمم إلى ٬، ببللفقط خخصصم الششخخص إلى الممححاوالت التتأثثييییر  تتوججييییه

ثثنناء الممفاوضضات أالممتتببادلة في  الرسسائئلل إنّ على الممفاوضضييیین). عالوة على ذلك٬، ثثنناء التتأثثييییر في هذه األ لوسسييییطا وقد ييییححاوللالصصورة (
ة ممسستتقلّ ممن اسستتهداف قضضاييییا  ببدالً  ات)٬،ولوييییّ تترتتييییب األ ننححو:مما ببييییننها ( دة ذات صصلة٬، والعالقات فيقضضاييییا ممتتعدّ  -ادتتعفي المم-تتسستتهدف 

على سسلوك الطرف  : ننتتائئججها تتعتتممدع ببأوتتوننوممييییا ممطلقةتتتتممتتّ ها ال إّال أننّ  ٬،ةممسستتقلّ في الممفاوضضات  طرافاأل صصححييییح أنّ في الخختتام٬،  ة.فردييییّ و 
في سسببييییلل  ممهمّمة ننممطيّ ال قنناعة وننمموذج اإلننممطييییّ ببييیین ححاالت التتفاوض ال هذه االخختتالفات .(Neal and Bazerman, 1991) اآلخخر

 .قنناعاإلات أدببييییّ  في كمما اسستتعرضضننا ذلك ٬،ذهنفي ال التترسسييییخ
 صصورةدة؛ فهم ييییقوممون ببذلك ببة ممعقّ اججتتمماعييییّ صصلة ببححاالت  اببوصصفه ذ قنناعدراسسة اإلعلى  )مما ييییفعلوننه ذاوه( قادرون قنناعالبباححثثون في اإل

ي . على سسببييییلل الممثثالل٬، قام البباححثثون ببتتقصصّ أعالهييییراده إ ججرىالذي  سسساالننمموذج األ إلى طببقات ججدييییدة ممن التتعقييیید إضضافةممن خخاللل  ةتتقلييییدييییّ 
وفححصصوا ننتتائئج التتأثثييییر عة٬، ممصصادر ممتتننوّ  إلى أو ممصصدر ممفرد إلى ة الممننسسوببةقنناعييییّ دة ممن خخاللل تتننوييییع الرسسائئلل اإلوظييییفة الممصصادر الممتتعدّ 

 Eagly and)  ببششكلل فاعلل ممصصدر الرسسالةببؤ التتننببّ  إلى الممبباششر ممن خخاللل دفع الممششاركييیین في الدراسسة ششخخصصيّ ال على الصصعييیید مما ببييیین
Chaiken, 1993; Petty and Wegener, 1998)  .إطارسستتخخدم كط ييییُ الممننممّ  قنناعننمموذج اإل على الرغم ممن أنّ  ٬،وببنناء علييییه 

لسسييییرورات  ةششممولييییّ  أكثثرتتححقييییق فهم  ببغييییةَ لييییه إات تتغييیّیر مم إضضافةا فقط٬، ييییممكن ا هييییكلييیی إطارً التتعاطي ممعه ببوصصفه  ججرىة وللببححث٬، ننظرييییّ عمملل لل
في سسييییاقات الححييییاة  ججتتمماعيّ تتببسسييییًطا للتتأثثييییر اال -ببطرييییقة ممن الطرق-لل العمملل ييییممثثّ  إطار نّ أدة. في الوقت ننفسسه٬، ممن الواضضح الممعقّ  قنناعاإل
د ن ييییححدّ أ قنناعاإل في ننمموذج تتججرييییببيّ  هي تتلك الححالة التتي ال ييییممكن فييییها أليّ  ربّبمماصصراع٬، ول مما في تتلك التتي تترتتببط ببححللّ  ة٬، ممثثللججتتمماعييییّ اال

٬، ممن خخاللل اسستتخخدام قنناعدراسسة اإل نّ أننعتتقد  . على الرغم ممن ذلك٬،في ححالة كهذه ببننججاح تتامّ  قنناعلة في اإلججممييییع التتعقييییدات الممتتأصصّ 
لّل ححق ببححاالت تتعلّ مموقف في الممدى الواسسع الممال تتغييیّیرححدوث  كييییفييیّیةدننا ببممعلوممات ححولل ن تتزوّ أ٬، ييییممكننها سساسسيّ ات ننمموذججها األتتغييیّیر مم

 ححلّل الصصراعححاالت  إلى القفزة ممن هنناك نّ إسسهلل. أ على ننححوٍ ة ضضافييییّ ننننا ممن تتححدييیید القضضاييییا اإلممكّ تتوتتعدييییالتته  سساسالننمموذج األ إنّ  .الصصراع
 .قنناعدة ححولل الصصراع واإلة ججييییّ ننظرييییّ االعتتببار وججود في خخذ ممججدييییة٬، ممع األ لكنهي قفزة كببييییرة  ححقييییقيّ في العالم ال

   
 ممننهججيّ ال سستتدالليّ اال الننمموذج

ات ننظرييییّ ى تتسسممّ  ٬،التتغييییييییرسسييییرورة  ا ممنالمموقف كننتتييییججة لننسسقييیین ممخختتلفييیین ننوعييیی  تتغييیّیرححدوث  كييییفييیّیةالتتي تتششرح تتلك  ٬،قنناعاإلبب الممتتعّلقةات ننظرييییّ ال
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ببمما في ذلك الححكم  ٬،ججتتمماعيّ في العدييیید ممن ممججاالت علم الننفس اال زاييییًداا ممتتة السسييییرورة تتأثثييییرً ثثننائئييییّ الالممننظورات  مراكِ وتتُ  ة السسييییرورة.ثثننائئييییّ 
  كذلكا في ممججاالت الممفاوضضات رً وقد صصارت تتطبّبق ممؤخخَّ ٬، (Chaiken and Trope, 1999) القرار اتّتخخاذة و ننممطييییّ الفكرة الو المُمسسببق 

(De Dreu, 2004). 

 ;Chaiken, Giner-Sorolla, and Chen, 1996)  ممننهججيّ ال سستتدالليّ اال(الممودييییلل)  الننمموذجى ييییسسممَّ  الذي ننظريّ ممننظورننا ال إنّ 
Chen and Chaiken, 1999)  الممعاصصر. ننححن  ججتتمماعيّ في علم الننفس االتتها ييییّ ثثببتتت أهممّ ة السسييییرورة ثثننائئييییّ  ننمماذج ةعدّ هو واححد ممن

ثثمما كان ممن الممفييیید القييییام ححييیی ٬،ة السسييییرورةثثننائئييییّ  أخخرى ننمماذجه ممننظور ييییسستتعييییر ممفاهييییم وممدارك ممن ننّ أعلى  ببببسساطة لننمموذجاعاطى ممع هذا ننتت
فهم الصصراع  ببغييییة الننمماذجره هذه الذي تتوفّ  واسستتخخدام الممننظور العامّ  اة السسييییرورة عمموممً ثثننائئييییّ ال لننمماذجبباهدفننا هو تتعرييییف القارئ  نّ إببهذا. 

 والممفاوضضات.

ييییزييیین ننسسقييیین ممتتمما االسستتداللّي الممننهججيّ  الننمموذجييییقتترح ٬، ييییرورةة السسثثننائئييییّ أخخرى ات ننظرييییّ بب على ننححو ششببييییه .سسييییرورة تتححوييییلل الممعلوممات أننسساق
تتفكييییر و ظ٬، ة ممعلوممات تتواججهها ممن خخاللل اننتتبباه ممتتييییقّ ألييییّ  الفهم التتامّ  إلى رمميتت ششتتمملل على ممححاوالتييیی ممننهججيّ لتتححوييییلل الممعلوممات. التتححوييییلل ال

الممصصادر)٬، وكذلك دممج هذه  دواعي سسلوك ٬،الممصصادر ٬،اتّدعاءاال ننححو:زات ذات الصصلة (ف ببخخصصوص الممححفّ عممييییق٬، وتتسسوييییغ ممكثثّ 
 التتححوييییلل  تتوجّجه نّ إات الالححقة. األححكام والسسلوكييییّ و  ا للممواقفأسساسسً الممعلوممات ببوصصفها 

 ببغييییة  ت والصصححفالممججالّ  في مما ييییممكن ممن تتقارييییر أكثثرييییسستتلزم قراءة  قد فلسسطييییننيّ ال سسرائئييییليّ الصصراع اإل للممعلوممات في سسييییاق ممننهججيّ ال
سستتلزم قسسًطا ييییتتححوييییلل الممعلوممات هذا الننممط ممن ممثثلل  ممن غييییر الممفاججئ أنّ و دراسسة وتتطوييییر رأي ححولل "أفضضلل" ممسسار للفعلل لدى طرف مما. 

أن  لهال ييییممكن  ممننهججيّ الالتتححوييییلل  إنّ ٬، تتقّدمة. ببنناء على مما ذهننييییّ للمموارد ال اً وتتوزييییعا ييییً ا ممتتأننّ اننتتبباهً ب ٬، وهو مما ييییتتطلّ ذهننيّ ا ممن الججهد الكببييییرً 
 .ذلك٬، في آن ممًعابب وراغب٬، تتححقييییقهعلى  قادرششخخص وججود دون  تتححّققييیی
اعتتمماًدا  قللّ أ وهو ٬،الممطلوب ذهننيّ العمملل ال وفق ممفاهييییم ٬،ببكثثييییر بًباتتطلُّ  أقللّ  وه سستتدالليّ التتححوييییلل اال إنّ ٬، ممننهججيّ الالتتححوييییلل ى ببالقييییاس إل 

في - رصصوَّ ييیی سستتدالليّ التتححوييییلل اال ٬، إنّ واقع األممرالممعرفة والوقت). في كة (الظرفييییّ أو  ةششخخصصييییّ ببكثثييییر على الممسستتوييییات الممنناسسببة للقدرة ال
 .(Chaiken and Trope, 1999) ججهٍد ذهننّي وقدرةممن قلييییلل ممن ببه تتطلّ ييییببقدر مما  ٬،اننسسببييیی  ٬،تتلقائئيّ  هأننّ لى ع -الممعتتاد

د تتؤييییّ الممججمموعة التتي  ةَ عضضوييییّ أو  ٬،)ممعتتممدة الممصصادر كونممثثلل ( ببييییاننات واضضححة وسسهلة الفهمعلى  التتركييییزَ  سستتدالليّ التتححوييییلل اال تتضضمّمنييیی
"الخخببراء  :. ممن ببييیین األممثثلة على ذلكدالللف بباالسستترَ ا تُتعْ دً ممدروسسة ججييییّ  قواعد حُحكمم. هذه الببييییاننات تتفّعلل قدَّ ات التتي تتُ ّدعاءاال عددَ أو  رأييیًیا٬،

ممعنناه  اممتتداد االّدعاء" ٬،"ممن خخارج الممججمموعةالتتي الممصصادر  ال هي المموثثوقةداخخلل الممججمموعة التتي "الممصصادر  ٬،"أفضضلل على ننححوٍ ييییعرفون 
٬، ممع ةوفّعال ةسسرييییع صصييییاغة الممواقف والممقاصصدو  ححكاماأل صصييییاغة ن ممنممكِّ ة على تتداعييییات ببسسييییطة تتُ ". هذه القواعد الممننطوييییّدعاءة االقوّ 

رأي خخببييییر  يعلى تتببننّ  ٬،الححاالت طسسببأفي  ٬،قد ييییننطوي فلسسطييییننيّ ال سسرائئييییليّ ننححو الصصراع اإل دالللاالسستت هتتوججُّ  نّ إ. ضضئئييییلل إضضافيّ  ذهننيّ تتححوييییلل 
"٬، واألححكام ...فَـ  ييییة الننححوييیّیة "إذا...الببننْ في  الششرطججمملة هو  االسستتداللللننُقلْل إّن فذلك٬،  طييییببسسششئئننا تتٕاذا ششهييییر في الششرق األوسسط. و  سسييییاسسيّ 

 نني أوافق").ا فممعننى ذلك أننّ كان خخببييییرً إذا (" هي ججمملة ججواب الششرط اآلتتييییة ببعد الفاء

 ر ممنأكببعلى عممق ييییششتتمملل  ممننهججيّ التتححوييییلل ال ٬، وأنّ ةً سسطححييییّ  أكثثر سستتدالليّ التتححوييییلل اال على الرغم ممن أنّ . التتححوييییلل ننسساقة أل الننتتائئج العقلييییّ 
أو  ة٬، الضضححلةواقعييییّ ال ححكام غييییر. فاألممننه أو أقللّ  ممن اآلخخر ةعقالننييییّ  أكثثره ن ييییوصصف ببأننّ أ ٬،ببالضضرورة ٬،ألّي ممن الننسسقييیین لييییسالتتفصصييییلل٬، 

ن اسستتخخدممها أالتتي سسببق  ةرئئييییسسييییّ الة ذهننييییّ القواعد ال العدييیید ممنثثببَت أّن  ٬،سستتدالليّ تتححوييییلل االححالة الكال الننسسقييیین. في  عنقد تتننججم  ٬،الممننححازة
ي الححاضضر أييییضًضا. عالوة على ذلك٬، كذلك ف ن تتظللّ أييییدة ومموثثوقة في المماضضي٬، وييیُیفتترض ها كاننت ممفننّ أثثببت  طالق أححكام٬،إأججلل  النناس ممن

قرار٬، ييییصصببح  ة في كللّ ممننهججييییّ لة و صصَّ للتتفكييییر ببطرييییقة ممف قليیالً  منن  االووقتت  ووااإلمكانيّیة رييییوفّ  هولكننّ  ٬،ممن الممعلوممات ر سسييییالً في العالم الذي ييییوفّ 
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 .للغرض ببعييیید ححدّ  إلىييیًیا ممؤدّ  سستتدالليّ التتححوييییلل اال

وتتعّدد  على صصواب٬،دائئمًما لييییسست  كذلك األششخخاصممججمموعة و ٬، قد ييییخخطئ الخخببراء أححييییانًناعرضضة للخخطأ.  سستتدالليّ التتححوييییلل اال ولكن٬، ييییظللّ 
غة ا ممسسوّ ححكاممً أن ييییننتتج أ -كثثييییرة أححييییانفي - سستتدالليّ وسسع التتححوييییلل االفي ه ننّ أفعلى الرغم ممن  ٬،. وممن هنناةطييیّیببمًما األسسبباب ال ييییججعلها دو 

لل الييییها تتلك التتي ييییتتوصصّ  نع -ذاتتييییا٬، هي أكثثر ضضححالة- ممخختتلفةا ححكاممً أ أححييییانًناقد ييیُیننتتج ا٬، ننسسببييیی ممن الثثقة ببالننفس  ييییةعال درججةبب فرادييییححمملها األ
وعممق  دىممممن ن ييییزييیید أ ييییممكننه قنناعاإل رسسائئللل ممننهججيّ التتححوييییلل ال نّ أ ىإل . وييییعود هذاممننهججيّ  على ننححو ممعلوممات لواححوّ إذا  أششخخاص

  رها.ن ييییوفّ أ سستتدالليّ وسسع التتححوييییلل االفي ببطرق لييییس  ٬،ذات الصصلة قضضييیّیةممعرفة الفرد لل

أو  ة٬،عييییننييییّ  قضضييیّیةق ببن ييییزييیید ممن عممق الفهم الممتتعلّ أ عن ممعلوممات. ييییممكن لهذا اييییقظة عالييییة وببححثثً  ييییتتضضمّمن ممننهججيّ التتححوييییلل ال نّ إ
 التتححوييییلل ييییكون ٬،الدّقة إلىممدفوًعا ببالححاججة ححييیین ييییكون ٬، هذافي وججهة الننظر. عالوة على  ننةببننقطة ممعييییّ  الممتتعّلق٬، على األقلّل٬،

 ححكام مُمسسببقة وردود ممعهودة.أييییكون ممننححاًزا في صصالح ن أ إلى ييییننزع الذي سستتدالليّ االة ورسسوخًخا ممن التتححوييییلل ييییّ فاعل أكثثر ممننهججيّ ال
ببششأن ممننظورات  )األهمّ كذلك (وهو ممعطاة٬، و  قضضييیّیةييییممكننه زييییادة ممسساححة الممعرفة ببششأن  ممننهججيّ ال وضضوعيّ المم التتفكييییر الممننضضببط

 م ممن خخاللها.فهَ تتُ ن أببدييییلة ييییممكن 

ببة تتششتتمملل على اخختتببار قضضاييییا ممن تتفكييییر ممركّ  أننمماط إلى ن ييییقودأييییممكننه  الدّقةالممدفوع ببرغببة في  ممننهججيّ التتححوييییلل ال إنّ على سسببييییلل الممثثالل٬، 
 ببييیّین أنّ  ذهننيّ الببححث ححولل التتركييییب ال نّ إممن خخاللل وججهات ننظر ممنناقضضة.  ٬،اتييییججاببييییّ ات واإلالسسلببييییّ  ببييیین دة ومموازننةهات ننظر ممتتعدّ خخاللل وجج

 طة والظهور الممتتعالي في ممججمموعة ححللّ رِ قلييییلة للثثقة الممفْ ال قاببلييیّیةالببهذا الننوع ممن التتسسوييییغ٬، ببمما في ذلك  طا ممن الممييییزات والفوائئد ممرتتببعددً 
 ييییرتتببط ببححاالت الصصراع٬، ممع ارتتبباطه الخخاّص . (Gruenfeld and Hollingshead, 1993; Tetlock, 1992)  الممششاكلل

 Pruitt and)وتتششخخييییص الححلولل الممدمِمججة للصصراعالممييییسّسرة  تتسسوييییةالو ببدييییلة رد ننححو وججهات ننظر طّ ببالتتسساممح واالننفتتاح المم ذهننيّ التتركييییب ال
Lewis, 1975; Tetlock, Armor, and Peterson, 1994) الذييیین ييییححّولون الممعلوممات ممن خخاللل التتركييییب  فراداأل إنّ ف ك. كذل

 القرار. اتّتخخاذججدوى في ححاالت الصصراع و  أكثثر -في الممعتتاد- همذهننّي ال

 ا ييییعنني أنّ هذة واسسعة وعممييییقة. ذهننييییّ ة لَ كَ ييییْ عادة هَ إ إلى ييییؤّديممن ححييییث كوننه  سستتدالليّ ييییفوق التتححوييییلل اال ممننهججيّ التتححوييییلل ال هو أنّ  األممر األهمّ 
ات تتغييیّیر ا ببالييیین٬، قييییاسسً على الححكم والسسلوك الممسستتقببلييییّ  تتؤثّثر هافإننّ  ٬، وببالتتاليأكثثرخ تتتترسسّ  ممننهججيّ التتي تتححدث ننتتييییججة للتتححوييییلل ال ذهننييیّیةات التتغييیّیر ال

وببنناء علييییه٬، ييییممكن  (.See Eagly and Chaiken, 1993; Petty and Wegener, 1998). سستتدالليّ التتي تترافق التتححوييییلل اال
 .سستتدالليّ االالتتححوييییلل  ممن أفضضللا ييییننتتج أححكاممً ن أ ٬،على الممدى الببعييیید٬، ممننهججيّ ححوييییلل الللتت

الممرتتببط  ذهننيّ الججهد ال أنّ وذلك  ؛اا تتمماممً ممضضمموننً  ن ييییكونأببعييیید عن  ه٬، فإننّ ممننهججيّ التتححوييییلل ال ةعلى الرغم ممن ممتتانن ممصصادر االننححييییاز.
 ممننهججيّ التتححوييییلل ال ييییؤّدي ٬،واقعفي الصصف. ممننْ  على ننححوٍ  قاستتُ و  للتتنناوَ تتُ تتاححة سسججممييییع الممعلوممات المم ال ييییعنني ببالضضرورة أنّ  ذهننيّ ببالتتححوييییلل ال

 رسسالةُ رض عْ تتَ ححييیین مما ييییكون  ممثثللكة "بباردة" (ذهننييییّ خخاللل عوامملل  ممننححاًزا ممنقد ييییكون التتححوييییلل الممننهججّي تتعزييییز ممعتتقدات ممسسببقة.  إلى أححييییانًنا
لتتزاممات الاأو  ممتتلّقيأهداف ال ننححو:ة "سساخخننة" (ذهننييییّ خخاللل عوامملل ممن  -وضّضح الححًقاكمما سسنن- وكذلك ٬،ة)ى ممعرفييییّ ننً وببِ  ممواقفَ  ممتتلّقيال

 ة).ييییدييییولوججييییّ األ

ننححو ممعلوممات ننا اننتتبباهَ  وجّجهتتالقائئممة الممواقف  نّ إة ممن تتححوييییلل الممعلوممات. فتتراضضييییّ ا في ججممييییع الممراححلل االاننتتقائئييیی ا ثثرً أممواقف النناس تتتترك  قد
 على سسببييییلل الممثثالل:الممعلوممات ( تتلكننا لتتفسسييییرَ و م ممواقفننا القائئممة)٬، ئئخخلف ممعلوممات تتال ةقائئييییّ اننتت صصورةالسسعي بب إلى داخخلل الممححييییط (ننححن ننممييییلل

ننا ببخخصصوص الممعلوممات والممواقف ذات رتتَ )٬، وذاك؟ة ننححكم على ممقولة ممن ححييییث كوننها ال تتتتششاببه ممع ممواقفننا القائئممةة درججة ممن الححدّ ييییّ أ إلى
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ن ننححّولل أالسسهلل علييییننا  ممن تتججعللوممات الممعلم ببها عقلننا لطرييییقة التتي ييییننظّ ا في الممعتتاد٬،. (Eagly and Chaiken, 1993) الصصلة 
الببارد  ذهننيّ ممن خخاللل التتححوييییلل الببنناء على ذلك٬، . (Eagly and Chaiken, 1993; 1998)  ننححنممع ممواقفننا فق الممعلوممات التتي تتتتّ 

فق ممع ممعتتقداتتهم وممواقفهم السساببقة ات تتتتّ اّدعاءا تتححت سسطوة هم ييییتتأرججححون ححق ننفسسَ أ نو ات الممصصدر٬، قد ييییججد الممتتلقّ اّدعاء ححولل ننقديّ للتتفكييییر ال
  لتتلك التتي ييییححمملوننها.

ا ر ممصصدرً ن ييییوفّ أاالسستتداللل ييییممكننه  ٬، فإنّ إلى عاللٍ  ممعتتدللٍ  ممن التتححوييییلل الممننهججيّ  ون داخخلل قدرٍ ى لو تتراوح الممتتلقّ ه ححتتّ هو أننّ  األممر األهمّ 
وهمما ييییتتنناقششان ححولل قاننون  ٬،ججممهوريّ ننائئب  ضضدّ  دييییممقراطيّ ننائئب  إلى صصغاءلممممكن لإلا ثثرلل في األ. على سسببييییلل الممثثالل٬، تتأممّ ذهننيّ ز الللتتححييییّ 

ا دييییممقراطييیی قد تتكون  .ممتّتححدةججهاض في الوالييییات الاإلالممتتعّلق ببد للخخييییار والثثانني ممؤييییّ  ٬،د للححييییاةلل ممؤييییّ وّ مموقفييیین٬، األ ججدييیید لوضضع تتسسوييییة ببييیین
ك مما ييییقوله٬، فإننّ  في واعٍ  على ننححوٍ  ث٬، وببدون التتفكييییر فعالً الممتتححدّ  إلى قببلل االسستتمماع ة:ججتتمماعييییّ اال ُهوييیّیةال دييییممقراطيّ ننت تتششارك الننائئب الأو 

 اّدعاءممن ا ذً اة وننفمموثثوقييییّ  أكثثرسسييییكون  دييییممقراطيّ ال اّدعاء ت القائئم على االسستتداللل ببأنّ ع الممؤقّ سستتكون على األغلب قد قممت ببصصييییاغة التتوقّ 
٬، ييییممكننك دييییممقراطيّ ات الننائئب الاّدعاء إلى تتوجّجهعة. ححييیین تتة ممتتننوّ ّولييییّ عاتتك األببطرييییقة تتججعلل تتوقّ  ممننهججيَّ ال التتححوييییللَ قد ييییقود  هذاإّن  .ججممهوريّ ال

تتي لالا ("هذا لن ييییسساعد فقط في خخفض عدد الننسساء الفقييییرات اإقنناعً  أكثثرها ببححييییث تتججعل قممت ببالتتدقييییق فييییها ربّبممااعتتببارها ممفروضضة علييییك٬، ول
ات ّدعاءاال إلىاسستتممعت إذا "). ممن الججهة الممعاكسسة٬، خخرى ممححييییطةأممششاكلل  الهتتممام علىييییسسّلط اببلل ججهاض غييییر اآلممن٬، اإل إلى ييییلججأن

 قللّ أقممت ببتتأوييییلها والتتدقييییق فييییها ببطرييییقة تتججعلل ممننها  ربّبمماة٬، ولها ششدييییدة المموثثوقييییّ ننّ ألييییها على إال تتننظر  فقد٬، ججممهوريّ التتي ييییطرححها ال هاننفسس
 الممرأة في االخختتييییار"). ننححو ححقّ  تتقّدمَ هذا ال ييییححدّ قد ججاننب هذا٬، فعلى الممدى الببعييیید  ٕالىو "ة (...ممعقولييییّ 

 

 دوافع التتححوييییلل
ه ننححو اكتتششاف مما هو صصححييییح. الدافعان مموججَّ  الدّقةقييییام الفرد ببتتححوييییلل الممعلوممات. دافع  كييییفييیّیةعلى  ؤثّثرص البباححثثون ثثالثثة دوافع تتلقد ششخخّ  

٬، /َأنَنوييیّیةةأنناننييییّ  ز ببالتتممححور في الذات وهيالدفاع تتتتممييییّ  دافعييیّیةمما:  مموقفٍ و أ مما ة ححكمٍ ممن صصححّ  تتححّققهان ننححو الان مموججَّ خخر ان" اآلييییّ تّتججاه"اال
 ,Chaiken, Giner-Sorolla, and Chen, 1996; Kunda)ةعقالننييییّ االننطبباع تتتتممححور في اآلخخر وهي  دافعييیّیة في ححييیین أنّ 
1990) .    

  ددقيیقق نّ إ   بالووصوولل  إإلى  حكمم  ببغييییة ادقييییقً  فهمًمافهم العالم الممححييییط ببننا  إلى ننا ببححاججةننّ أ وذلك ؛ةممر ششائئع في الححييییاة الييییوممييییّ أ يه االررغبة
 لالسستتداللل راتششّ الببححث عن ممؤ  إلى ييییممييییلل النناس ٬،ممدى غييییر ببعييیید إلى لكن ٬،قائئممة الدافعييیّیة إلى الدّقةححييیین تتكون  .االً فعّ  تتصصّرًفاف التتصصرّ 
 ببوصصفهم خخببراء أهالً  خخرييیین عننهماآل كرةتتعزييییز ف إلى تّتصصاللييییسسعى خخببراء اال ممن الممعتتاد أنة. في الححقييییقة٬، ٬، ممثثلل ممصصدر المموثثوقييییّ الدّقةعلى 

إن ارتتفعت عننه. ولكن٬،  عرافَ ييییُ ة المموقف الذي ن ببخخصصوص دقّ ممتتلّقييییة للاسستتداللييییّ ر ممعلوممات هذا ييییوفّ  أنّ وذلك  ؛ممححببوببييیین اأفرادً للثثقة و 
م دِ قْ ننا ننُ الححكم دقييییق٬، فإننّ  كببر في أنّ أ ن ننكون على ثثقةأننا ردأإذا : ممننهججيّ تتححوييییلل  هرافققد ييیی سستتدالليّ التتححوييییلل اال فإنّ  ٬،الدافعييیّیة إلى الّدّقة

  اسستتداللل ببسسييییط. إلى قرار خخاطف ييییسستتنند اتّتخخاذببننوع ممن عدم الراححة على  أححييییانًنا

) 1( :على اأسساسسً  انييییعتتممد ٬،الححكم إلى فضضيييییُ  هو مما ممننهججيّ الأو  سستتدالليّ كان التتححوييییلل االإذا لل٬، وببالتتالي مما ييییالتتححو  ممقدار ححصصولل نّ إ
ن تتححظى ببالثثقة" قد أ"الممصصادر ممن داخخلل الممججمموعة ييییممكن  نّ ألححكم (على سسببييییلل الممثثالل٬، اسستتداللل ة االسستتدالالت ذات الصصلة بباممننالييییّ  ممدى

ة كافييییة ة والظرفييییّ ششخخصصييییّ القدرة ال) ممدى كون 2( ؛)  (Chen and Chaiken, 1999في ححاالت الصصراع ةخخاصصّ  صصورةا ببييییكون ببارزً 
ييییممان إ) ممدى 3ممننهججّي)؛ (التتححوييییلل ال علىممن القدرة  ازييییدييیین أالقلق أو  الممفاوضضات٬، ممن ششأن ضضييییق الوقت (في ممننهججيّ التتححوييییلل الأججلل  ممن

 افتترضضننا أنّ  إن. كمقة ببالححُ الثثقة الممتتعلّ ممن ه ببي ييییرغب الممتتلّقي ذالممسستتوى ال) 4( ؛فضضللأا ا ححكممً ر ححق سسييییوفّ  ممننهججيّ التتححوييییلل ال الممرء ببأنّ 
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كببر قدر ممن ألكن بب ٬،قدر ممممكن قللّ أببالتتححوييییلل بب نالنناس سسييییقوممو  أنّ  نييییخخممّ  ننظريّ ممننظورننا ال فإنّ  ٬،ةولى هي الواردالعوامملل الثثالثثة األ
٬، مما ازداد الممسستتوى الممطلوب ممن الثثقةكلّ ة. ضضرورييییّ قدر الممممكن ودون ببذلل ججهود غييییر  ببتتححصصييییلل أهدافهمنناس الرغب ا٬، ييییالضضرورة: عمموممً 

 Chaiken, Giner-Sorolla, and) "االرضض"العتتببة ممن هذه  إلى للوصصولل ضضروريّ األدننى ممن قدر التتححوييییلل ال الححدُّ كذلك  ازداد
Chen, 1996). 

الرأي و ببرة الممصصدر٬، خخ (ننححو:ة سستتداللييییّ رات االلممؤششّ ييییممكن لقدرة غييییر كافييییة)٬، و ححييیین تتكون الأممعتتدلة ( الدّقةدافعييیّیة  عنندمما تتكونه٬، ببنناء علييیی
ة ييییّ أأو  ةقنناعييییّ ات اإلّدعاءالننظر عن اال ببغّض  ٬،على الححكم ن تتلقي ببأثثر قويّ أ )لنناسا لممواقف واألييییدييییولوججييیّیات الخخاصّصة لدىوا٬، ججمماعيّ اإل

 Chaiken, Wood, and Eagly, 1996; Petty) تتقلب الححكم القائئم على االسستتدالللأو  ن تتعّدللأممعلوممات أخخرى ممن ششأننها 
and Wegener, 1998). على سسببييییلل الممثثالل-كالذي ننراه  ؛أكببر الدّقة فعييیّیةداححييیین تتكون  إالّ ييییججري ال الواسسع  ممننهججيّ التتححوييییلل ال نّ إ- 

التتححوييییلل  األخخذ في االعتتببار أنّ  ننببغي(ييیی لممسساءلة اآلخخرييیینن ييییون خخاضضعالممتتلقّ  ححييیین ييییكونأو  ٬،ة كببييییرةششخخصصييییّ  أهمّمـييیّیةبب قضضييیّیةالتتححظى  ححييیین
ًها ببييییكون ن ال ييییزالل عرضضة أل الدّقةالممدفوع بب ممننهججيّ ال  ة).ّولييییّ األسستتدالالت الامموججَّ

-Chaiken, Giner) اعتتببار ن تتننافسسها على أقللّ أ وأها ممححلّ  أخخرى أن تتححللّ  دافعييیّیاتل ييییممكن٬، ممننتتششرة الدّقة دافعييیّیة نّ أالرغم ممن على 
Sorolla, and Chen, 1996). ة لرسسالة على تتححوييییلل الممعلوممات ببطرق تتححممي وتتححفظ مموثثوقييییّ ل نممتتلّقييییال رِغمالدفاع تتُ  دافعييیّیة نّ إ

ن تتكون ححولل ممواهب أعتتقدات ممالل٬، ييییممكن لهذه الثثممن ححييییث ششعورهم ببذاتتهم. على سسببييییلل المم أهمّمـييیّیةح التتي لها الصصور والممصصالو  الممعتتقدات
ق الننججاح في ن ييییححقّ أششخخص  ("ييییممكن لكللّ  دى الفر دل ةأّولييییّ ة ييییّ أسساسس ةالتتزاممات قييییممييییّ أو ححولل ")٬، التتي تتححظى ببالتتقدييییر لدييییه ("أننا ذكيّ  الفرد

 مما"" وَ ألة "ممن أننالممسس هامّ ممر أا هو ن تتكون ييییهودييیی أممججمموعات قييییم (" ضضممنة الفرد ششخخصصييییّ  ححوللأو  ")٬،ه عمملل ببننششاطننّ أممججتتممعي لو 
 ببأنّ  )في ال وعييییه على األقللّ (ييییششعر  ممتتلّقيال ع عننها ألنّ فَ ادييییُ  ٬،الممعتتقدات التتي تتعّرف الذاتأو  ششخخصصييیّیةهذه االهتتمماممات ال ).تتقييییييییممي"

 ييییها.ننف ججرىإذا دة ة سسوف تتصصببح ممهدَّ ذاتتييییّ الننزاهة ال

التتححوييییلل  إنّ  ٬،هننا نمم .همما كذلك ممعتتدلييیین -التتححوييییلل رُ قدْ  ومِمن ثَثمَّ -الممرغوببة الثثقة  سستتكونكن ممعتتدلة٬، لدافعييیّیة الدفاع قائئممة ححييیین تتكون 
 ححكم ييییدافع عن إلى هدف التتححوييییلل هو الوصصولل نّ أببمما  أخخرى٬، عببارة. بب)اننتتقائئيّ أو  دفاعيّ  على ننححوٍ ولكن ( الححكم ييییهييییممن على سستتدالليّ اال

ن ألدفاع ا إلى ن للهدف الممدفوع ببالححاججةه هذا الهدف. على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییممكبب اخختتييییار االسستتدالالت ببالححججم الذي تتخخدم ججريالذات٬، ييیی
قد ة٬، ولكن ججتتمماعييییّ اال ُهوييیّیةز القييییممة الممححببوببة للهدف والكان مموقف الممصصدر الخخببييییر ييییعزّ  إذا" أححسسن ممن ييییعرفهو الخخببييییر " ييییخخالف فكرة أنّ 

ة ججتتمماعييییّ اال ُهوييیّیةَ ال د المموقفُ هدّ إذا "الممصصادر ممن خخارج الممججمموعة ال ييییممكن الثثقة ببها")  :اسستتداللل آخخر (على سسببييییلل الممثثالل اراخختتييیی ججريييیی
 ييییرضضي الفرد تتححقًُّقاالهدف  تتححّققالثثقة بب ن تتححللّ أ إلى ٬،كذلكييییححدث٬،  ممننهججيّ التتححوييییلل ال فإنّ  ٬،ةالدفاع قوييییّ  دافعييیّیةببالفرد. ححييیین تتكون  خخاصّصةال
 هدافاأل ممن ذلك:لل. ز ببفعلل مموقف الفرد الممفضضَّ تتححييییّ على  ننطويالممدفوع ببالدفاع ييیی ممننهججيّ لححكم دفاعه عن ذاتته. ولكن٬، التتححوييییلل ال فًقاوَ 

  . (Eagly, Kulesa, Chen, and Chaiken, 2001) د المموقف الممرغوب ببهة وتتهدّ ممعلوممات خخالفييییّ  إلىالتتي تتننزع 

للتتعببييییر عن  ةَ ششخخصصييییّ ال خخذ بباالعتتببار الننتتائئجَ التتي تتششتتمملل على األ االننطبباع٬، دافعييیّیةي ممننظورننا هي ا فالثثالثثة التتي ننولييییها اهتتمماممً  دافعييیّیةال
ممقببولة التتعببييییر عن ممواقف  الييییه هو ىسسعَ ). هننا ييییكون الهدف الذي ييییُ ببييیین ممتتفاوضَضييیین لقاءكمما في ممعطى ( اججتتمماعيّ ن في سسييییاق ححكم ممعييییَّ 
 ٬،ا ببالضضرورةذاتتييیی  اييییس وعييییً هو ل التتححوييییلل الممدفوع بباننطبباع الدفاع٬، فإنّ  دافعييیّیةفي ححالة  اممثثلل كمم ؛آخخرييیین في ببييییئئتتهم أششخخاصا على اججتتمماعييیی 

 .اننتتقائئيّ لييییه كتتححييیّیز إششار ببلل ييییُ 

لممثثالل٬، ن. على سسببييییلل اننييییعييییّ ا ممع آخخرييیین ممسسلسسً  ا السستتدالالت تتضضممن تتفاعالً اننتتقائئييیی ا الممدفوع بباالننطبباع تتطببييییقً  سستتدالليّ التتححوييییلل اال ييییسستتدعي
الذي االسستتداللل  ممتتلّقيقد ييییخخالف المما٬،  قضضييیّیةمُمببهممة عن أو  ننظر غييییر ممعروفة ممججمموعة ذوي وججهاتأو  التتفاعلل ممع ششخخصححييیین ييییكون 
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صُصُه أنّ  ممعه لتتصصلل  ممقولة "اممشِ  خخرييیین ممعروفة٬، فإنّ وججهات ننظر اآل إذا كاننتججهة أخخرى٬، لل ممن الخخالف". وممن "الححكم الممعتتدلل ييییقلّ  مملخخَّ
 أفضضلل. على ننححوٍ سسه تتخخدم الهدف ننف قدححييییثثمما تترييیید" 

 ةاننتتقائئييییّ  ببصصورةلكن  ٬،ممننهججيّ  على ننححوٍ الممعلوممات  الو ن ييییححوّ أدافعييیّیة االننطبباع٬، ييییممكن للنناس ممن  أعلىة كافييییة وممسستتوييییات ذهننييییّ قدرة  ممع
لخخببييییر٬، وا للظهور ببممظهر القويّ  كذلكببلل ييییسسعى  ٬،خخرييیینا لدى اآلن ييییكون ممححببوببً أ على ييییهسسعقتتصصر الممفاوض الذي ال ييیی إنّ . ممن هننا٬، كذلك

ممن  األهمّ  .تتهاوممنناقشش اّدعاءاتتهما لممواججهة ممواقفهم و ى ييییكون ممسستتعد ممن ممششاركييیین آخخرييیین ححتتّ  ممننهججيّ  على ننححوٍ ييییقوم ببتتححوييییلل الممعلوممات  قد
ع٬، وممضضممون االننطبباعات االننطبباعات التتي ييییتتركوننها على ججممهور ممتتننوّ  -في الممعتتاد- همييییهممّ  ٬،لصصراع في ححالة ححللّ الذييیین  طرافاأل أنّ  ذلك

ا ببالظهور قد ييییكون ممدفوعً  صصراع دوليّ  ححللّ  إلى ض الذي ييییسسعىلممفاوِ ا إنّ  ٬،على سسببييییلل الممثثاللالججممهور.  بباخختتالفلممرغوب فييییها قد تتخختتلف ا
ننة قد ا في لححظة ممعييییّ ببروزً  كثثرالججممهور األ ُهوييیّیةا في ننظر العالم الواسسع. ا ممع ججممهوره٬، وننزييییهً دً ا وممتتششدّ لببً ٬، وصصُ خخركممتتعاون ممع الطرف اآل

 ا لتتححوييییلل الممعلوممات لدى الممفاوض.لل دافعً على االننطبباع الممرغوب الذي ييییششكّ  ؤثّثرتت

في  أششخخاصننتتائئج دراسسة ششارك ضضممننها  and Chaiken (1999) Chen م قدّ  ٬،التتححوييییلل الممدفوع بباالننطبباع أهمّمـييیّیةممن خخاللل تتصصوييییر 
قببلل هذا  قييیید الججدلل.هي  التتي قضضييیّیةالفق على م ال تتتتّ أفق ممعهم كاننت تتتتّ أ٬، سسواء ة ممع ششركاء ييییححمملون ممواقف أخخرىاججتتمماعييییّ  قضضييیّیة ممنناقششة
هدف أو  لغرض تتعرييییف رأي سسدييیید٬، الدّقة") هدف إثثارة(أو " تتفعييییلل اببتتغاءَ  ببببراعةٍ  غتْ ييییصصِ  لة"قرأ الممششاركون "سسييییننارييییوهات ممتتخخييییَّ  ٬،الننقاش

خخاللل قراءة ممقالل ممتتوازن ممن ححييییث التتقييییييییم  ممن قضضييیّیة ف الممششاركون على ممنناقششة٬، تتعرّ ممهمّمةششخخص آخخر. ببعد هذه ال للذهاب ممع االننطبباع 
في ححييیین ال تتزالل صصننادييییق االقتتراع  ن تتببثّ أكاننت االننتتخخاببات المُمعادة ييییججب إذا مما هي  قضضييیّیةكاننت ال ٬،ي هذه الححالةف( قضضييیّیةححولل ال

ه ننّ أمموا خخييییًرا٬، تتعلّ أقضضييیّیة. فهم ممن الوها ببممواققرننالتتي صصادفتتهم ححييیین قرأوا الممقالل و  فكارقام الممششاركون ببتترتتييییب قائئممة بباأل ٬،ممفتتوححة). ببعد ذلك
 عذرة.مموطلببت ممننهم ال ٬،لن ييییكون هنناك ننقاش فعليّ 

ا كان لدى ممششاركييیین ممممّ  أكثثرممع ممواقف ششركائئهم الممزعوممييیین٬،  أكثثرر الممششاركون الممدفوعون بباالننطبباع عن ممواقف كاننت ممننسسججممة لقد عببّ 
ا هم ه عنندمما عارضضه الششرييییك٬، قاممو ننّ أ٬، في ححييیین هننفسس امموا ببتتفضضييییلل الججاننب٬، قييیّیةقضضا ممن الننً ا ممعييییّ لل الششرييییك ججاننببً : ححييیین فضضّ الدّقةممدفوعييیین بب

 ممننهججيّ القدر ننفسسه ممن التتححوييییلل الظهروا أ الدّقةركييیین الممدفوعييیین ببالممششاركييیین الممدفوعييیین بباالننطبباع والممششا نّ أببممعارضضتته. الممثثييییر لالهتتممام 
لدى الممششاركييیین  ممننهججيّ التتححوييییلل ال ببييییننممافي قائئممة). ولكن٬،  تججرِ دْ أُ  التتي قضضييیّیةببال ةصصلالممتتّ  فكارذلك ممن خخاللل عدد األ ييییَس (كمما قِ 

 تتححوييییالً  أظهر الممششاركون الممدفوعون بباالننطبباع فقدممننححازييیین ببفعلل ممواقف ششركائئهم٬،  كمما أنّنهم لم ييییكوننوا ٬،ااننفتتاححً  أكثثر كان الدّقةالممدفوعييیین بب
صصننادييییق االننتتخخاببات المُمعادة في ححييیین كاننت  ببببثّ  لل الششركاء السسمماحَ ححييیین فضضّ  ٬،ا ننححو ممواقف ششركائئهم. على سسببييییلل الممثثاللزً ا ممتتححييییّ ممننهججييیی 

د ات التتي تتؤييییّ ّدعاءعن تتفكييییر ممرغوب ببششأن اال أكثثرتتكششف  أفكارة لَ وَ دْ ججَ قام الممششاركون الممدفوعون بباالننطبباع ببِ  االقتتراع ال تتزالل ممفتتوححة٬،
 .الممنناقضضة له اتّدعاءممرغوب فييییه ببششأن االالتتفكييییر غييییر العادة و اإل ببثّ 

قد تتكون  دافعييیّیاتالببعض  ييییببدو أنّ خخرى٬، ببممعزلل عن األ كلّل ممننهابباع قد تتعمملل االننط دافعييیّیةالدفاع و  دافعييیّیةو  الدّقة دافعييیّیة نّ أعلى الرغم ممن 
الححتتييییاججات وممطالب الطرف فهم دقييییق  إلى الوصصوللببا ة ححالة ممعطاة. فعلى سسببييییلل الممثثالل٬، قد ييییكون الممفاوض ممدفوعً ذات صصلة في أييییّ 

ممن  أكثثربب كالهمما رانقد ييییتتأثثّ  ممننهججيّ وال سستتدالليّ اال ييیینالتتححوييییل إنّ ف. وممن هننا٬، وببححرصصه على الظهور ببممظهر الصصارم الححازم٬، الممعاكس
  واححدة. دافعييیّیة

  )Zuckerman and Chaikenزاكرممان وششييییكن (.الممخختتلفة٬، قام  دافعييیّیاتص السسييییاقات التتي تتتتفاعلل فييییها الفححْ  اببتتغاءَ 

(1997, cited in Chen and Chaiken, 1999)  لدراسسة ببإججراء تتججرببة مممماثثلةChen and Chaiken آننًفاششرححنناها  يلتتا. 
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 ببغييییة ممزاجًجا ممن التتالعب Zuckerman and Chaikenاالننطبباع٬، اسستتخخدم  دافعييیّیةممقاببلل  الدّقة دافعييیّیةل ممبباششرالتتفعييییلل الببدًال ممن 
 "الممزاج ححالةسساييییننفييییلد (ي لججييییر  عاديّ  لممششاهدة ممقطع كوممييییديّ  ةعششوائئييییّ  صصورةن ببو كن الممششار ييییّ عُ  .دافعييیّیاتة للننسسببييییّ ال همّمـييیّیةالتتأثثييییر على األ

 ة٬،ذاتتييییّ ممن ثثقة النناس في قدراتتهم ال -اعمموممً –ييییزييیید  ييییججاببيّ "). ولكون الممزاج اإلطببييییعيّ "الممزاج ال ححالةفييییدييییو ححولل ببنناء الببييییوت (أو  د")الججييییّ 
 االننطبباع. دافعييیّیة ف ممنسسوف ييییخخفّ  طييیّیبوضضع ممششاركييیین في ممزاج  أنّ ض رِ فتتُ ة٬، اداخخلييییّ ة الششخخصصييییّ وييییزييیید ممن تتسساممححهم في الصصراعات ال

ا الذييیین ششاهدوا فييییلممً  نو ممع الششرييییك٬، الممششارك سساسالممعلوممات في ننقاش التتعارف األ قود تتححوييییللتتاالننطبباع سسوف  دافعييیّیة ببالتتالؤم ممع فكرة أنّ 
ححييیین ييییقوم ششرييییكهم الممزعوم ببذلك. على العكس ممن ذلك٬، ببمما ييییتتالءم  ثثرأك قضضييیّیةلييیین الا اننسسججمموا في تتححوييییلل ممدفوع بباالننطبباع٬، ممفضضِّ طببييییعييیی 

٬، ثثقة الفرد ببننفسسه في التتعببييییر عن رأييییه الخخاّص أو  زييییادة التتسساممح ممع االخختتالف٬، إلى ييییؤّدي إييییججاببيّ وججود الششخخص في ممزاج  نّ أممع فكرة 
ممواقفهم ممن خخاللل  إلى لواششرييییكهم. عالوة على ذلك٬، تتوصصّ  ا٬، ببمموقفننسسببييیی رة٬، غييییر ممتتأثثّ  فييییججاببّي عن ممواقر الممششاركون ذوو الممزاج اإلعببّ 

  .الدّقةالممدفوع بب ممننهججيّ عدم التتححييیّیز٬، والتتححوييییلل ال

 

 ذهننيّ ببششأن التتححوييییلل ال لننمموذججييیینااسستتننتتاججات ببخخصصوص 
ن ممتتلّقييییردود الببم الذي ييییتتححكّ  ومماتتيّ والتتححوييییلل الممعل دافعييیّیةقة ببالالممتتعلّ  اآللييیّیاتعلى  الً ز أوّ ييییركّ  سستتدالليّ اال-ممننهججيّ ال الننمموذج نّ أعلى الرغم ممن 

 قضضييیّیةالكاممننة في االعتتببار الممننصصف لل القّوة لزييییادة هم.إقنناع إلى الذييیین ييییسسعى إلى ببالننسسببة هامّمةله تتطببييییقات  إنّ ة٬، فإقنناعييییّ ت اتّتصصاالعلى 
 إلى ممننهججيّ التتححوييییلل ال وزييییادةُ  دقييییقة سسهييییلييیّیةتت أهداف إلى ا السسعيُ الوسسطاء وعلى الممفاوضضييیین عمموممً  على ٬،الببعييییدالمموقف على الممدى  تتغييیّیرو 

ننها رسسائئلهم. ة التتي تتتتضضممّ سستتداللييییّ رات االالممؤششّ  ضضببط ن ييییححاولواأذلك٬، على الممفاوضضييیین  إلى ضضافةلدى ججممييییع الممششاركييیین. بباإل ححدّ  أعلى
أهلل للثثقة و  ءهم خخببراأننّ بب ححدّ  أعلى إلى خخرييیینزييییادة فهم اآلأججلل  ممنصصالتتهم أممعرفتتهم و  أن ييییعرضضوا على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییممكن للممفاوضضييیین

ر٬، التتي تتزييیید ممن االعتتمماد على ححاولون تتخخفييییف عوامملل ممثثلل ضضغط الوقت والتتوتتّ ييیی ممر ببححييییثن ييییكوننوا واعييیین لألأ كذلكوممححببوببون. ييییممكننهم 
 ححلّل الصصراع الممتتببادلل٬، ييییممكن للممششاركييیین في قنناعوالقدرة على التتححوييییلل. ممن خخاللل تتييییسسييییر اإل دافعييیّیةممن خخاللل تتححدييیید ال سستتدالليّ التتححوييییلل اال

 ة.ات ثثاببتتة وممسستتقرّ اتّتفاقييییّ وخخلق ان ال الطرفييیین راببححكِ فييییه  اححتتممالل تتششخخييییص ححللٍّ  زييییادةُ 

 

 الصصراع للّ ححفي سسييییاق  قنناعاإل
 

 سسننقوم ٬،ات. في هذا القسسمححلّل الصصراعفي الببححث ححولل سسييییرورات التتفاوض الممضضمّمننة في  قنناعة اإلننظرييییّ ييییزداد دممج  ٬،في السسننوات األخخييییرة
ق على تتطببييییقات تتتتعلّ  تتششتتمملل قنناعخخرى للببححث ححولل اإلأممججاالت ٬، وتتححدييیید سستتدالليّ اال ممننهججيّ رات في ضضوء ممننظورننا اللتتطوّ ببممنناقششة هذه ا

 ببححاالت الصصراع.
  

 في ححاالت التتفاوض ممننهججيّ وال سستتدالليّ التتححوييییلل اال
دت فائئدة قد أكّ  ٬،وهات ممححاكاة التتفاوضفي الممفاوضضات في سسييییننارييیی ممننهججيّ وال سستتدالليّ ى التتححوييییلل االالتتي تتتتقصصّ  ٬،ةححدييییثثببححاث الاأل نّ إ

و أ( دافعييیّیةالهم تتححوييییلل الممعلوممات في ححاالت الصصراع. ححييیین تتكون الممفاوضضات في ممسستتوييییات ممعتتدلة ممن ححييییث لفالججواننب  ثثننائئيّ الالممننظور 
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الممفاوضضات هي لعببة  ائئلل ببأنّ ات الثثاببتتة (الفهم القفرضضييییّ ال دائئرةتتعتتممد على اسستتدالالت ممثثلل  -في الممعتتاد-ها فإننّ  ٬،ة ممننخخفضضة)ذهننييییّ قدرة 
التتي  اتتّتفاقييییّ ححولل قييییممة اال الممعلوممات األولىأو  روضالعُ  :ة (على سسببييییلل الممثثاللييییّ سساسسالقييییم األ ركييییزةو والخخسسارة)٬، ممطلقة ممن ححييییث الرببح 

على .  (.De Dreu, 2004, for a review) . الخخصصوم عضضوييیّیة ممججمموعاتححولل  ةننممطييییّ  أفكارلييییها)٬، و إلل تتوصصَّ ييییُ ممن الممعتتاد أن 
 التتححوييییلل نّ أفي ححييیین  ٬،التتراججع إلى ممييییللييییاالعتتمماد على هذه االسستتدالالت  نّ إف ٬،اننسسببييیی والقدرة ممرتتفعتتييیین  دافعييیّیةححييیین تتكون ال ٬،ذلكممن عكس ال
 ييییزداد. ممننهججيّ ال

 De)اوضضات لييییه الببششر في تتححوييییلل الممعلوممات في الممفإعلى الممدى الذي ييییصصلل  ؤثّثرممن العوامملل التتي تت ججمملةالبباححثثون  َص لقد ششخخَّ 
Dreu, 2004.).  و القدرة. أ/وَ  دافعييیّیةعلى ال ؤثّثرللوضضع الممعطى الذي ييیی تتةة ثثاببتتة وعنناصصر ممؤقّ فردييییّ تتششتتمملل هذه العوامملل على اخختتالفات
 إلى أي الرغببة في الوصصولل – لدييییهم اإلدراكيغالق اإل إلى إعادة مموضضعة كببييییرة ححاججةبب الذييیین ييییتتممتتعون فرادعدد األ على سسببييییلل الممثثالل٬،

ا على االسستتدالالت االعتتمماد ححصصرييیی  إلى أكثثرييییممييییلون  -(Webster and Kruglanski, 1994)  الغمموض ححكم ببسسرعة وتتفاديال
 لهذا اإلغالق. قللّ أا ببممن لدييییهم ححاججة قييییاسسً 

فييییها  ججرىلتتي الطرييییقة ا تتسسوييییغ إلىالححاججة لة (سسييییرورة الممسساءَ أو  ممهمّمةممثثلل الححضضور الكببييییر ل- د٬، عنناصصر الوضضع الممححدّ ححييییانفي ببعض األ
 إلى الممثثالل) تتممييییللعلى سسببييییلل -ة (الضضججّ  ضضغط الوقت والظروف القاهرة ببييییننمما٬، ممننهججيّ زييییادة ححججم التتححوييییلل ال إلى تتممييییلل -القرار) اتّتخخاذ

ب م طالّ سسّ قُ رات الثثاببتتة. التتصصوّ  دائئرةضضغط الوقت على أثثر  De Dreu  (2003)خخفض ممثثلل هذا التتححوييییلل. على سسببييییلل الممثثالل٬، فححص
كمما -الممفاوضضات  ممهمّمةارة.  كاننت صصفقة ششراء سسييییّ  الببائئع في ممفاوضضات ححوللأو  ر الممششتتريوْ دَ بب القييییامزواج٬، وُطلب ممننهم أ ىإل االقتتصصاد

 ييییسستتنندالذي  ممدممجال ححللّ ال ن٬، ببححييییث أنّ على الممفاوضَضييییْ  همّمـييیّیةالقضضاييییا الممخختتلفة ممن ححييییث األ تعزّ وُ ة دممج: ن تتششتتمملل على قوّ أ -تترتتييییببها ججرى
 دائئرةييییقوم على  ممن الممفاوضضييیین ببمما ييییزييیید عن اننقسسام ببالننصصف ممقاببلل ننصصف فائئدة لكللّ  أكثثرة سسييییكون ولوييییّ في األ هذا االخختتالف إلى

(ششرط ضضغط الوقت  تتممام الممفاوضضاتإ خخاللهلدييییهم الكثثييییر ممن الوقت ييییممكننهم  االعتتقاد ببأنّ  إلى نو ه الممششاركججِّ افتتراضضات ثثاببتتة. وُ 
وهو مما  ؛ات الثثاببتتةفرضضييییّ ال دائئرةممراججعة  إلى أكثثرالممششاركون  نَنَزعَ ط ضضغط الوقت الممرتتفع). لقد ا (ششر ننسسببييیی القلييییلل ممن الوقت أو  الممننخخفض)

أّن ضضغط الوقت ييییقّلص التتححوييییلل  تتزعمهذه الننتتائئج . تتححت ضضغط عاللٍ ا هو ممممّ  أكثثركببر٬، تتححت ضضغط ممننخخفض أننتتائئج ممششتتركة  إلى قاد
ة الدممج وييییممننع الممفاوضضييیین ممن اسستتثثممار قوّ  ٬،)رات الثثاببتتةالتتصصوّ  دائئرة (ننححو:ة سستتداللييییّ اال راتزييیید ممن االعتتمماد على الممؤششّ وييییالممننهججّي٬، 

 الكاممننة.
  

 اتححلّل الصصراعممخختتلفة في  دافعييیّیات

ن ييییكون ممدفوًعا ببزييییادة ممصصلححة الطرف الذي ييییننتتممي أات. ييییممكن للممفاوض سسلوكييییّ  سساقتا٬، على دوافع تتارييییخخييیی دت دراسسة الصصراعات٬، لقد ششدّ 
و أ/عن ممعتتقداتته وممعتتقدات ممججمموعتته٬، وَ  الدفاعو ٬، دائئرةننطاق التتوسسييییع  إلى رمميفي ممسسعى ييیی تتعاوننيّ ة ممدممججة ببششكلل الببححث عن قوّ و لييییه٬، إ

للممفاوضضات ببوصصفها  رغم ممن التتعرييییف الكالسسييییكيّ ل. على اججممهوره ٕالىو  ٬،طرف ثثالث أيّ ٕالى و الخخصصم٬،  إلى ننفسسهعن لة تتقدييییم صصورة ممفضضّ 
ن تتظهر كممدى واسسع أييییممكن لححاالت الصصراع افس٬، والتتنن فع الممفاوضضييیین الممتتصصارعة للتتعاوناو على دا أسساسسً ز ة "دوافع ممخختتلطة" تتركّ وضضعييییّ 
التتننافس الششائئع في ححقلل -تتمماييییز التتعاون قممننا ببفححص أدنناه٬، ممببححثالواسسع ممن الممششاركييیین. في التتي ييییححمملها ننطاق  دافعييیّیاتممن ال

 .ححلّل الصصراعالدفاع واالننطبباع٬، داخخلل سسييییاق و  لدّقةاالدوافع الثثالثثة في ممننظورننا:  إلى الممفاوضضات٬، وعدننا ببعد ذلك

تترييییان  (Pruitt and Rubin, 1986) ثثننائئيّ ة االهتتممام الننظرييییّ و  (Deutsch, 1973)ة التتعاون والتتننافس ننظرييییّ  ة.ججتتمماعييییّ اال دافعييیّیةال
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القصصوى لننتتائئج  الزييییادة دافعييیّیة-ن ييییْ ججتتمماعييییَّ االن ييییْ ببييیین الدافعَ  يّ سساسسفهم سسلوك الممفاوضضييیین. التتممييییييییز األفي ششأن  ة ححاسسممةججتتمماعييییّ الدوافع اال نّ أ
٬، ممتتقارببة أححييییانفي  ٬،ييییصصبّ  -ة)تتعاوننييییّ ة اججتتمماعييییّ  دافعييیّیةالزييییادة القصصوى للننتتائئج الممششتتركة ( دافعييیّیةة) و ة أنناننييییّ تتننافسسييییّ  دافعييیّیة( خخاصّصةالفرد ال

 .(.De Dreu and Carnevale, 2003)  تتأثثييییر تتححوييییلل الممعلوممات في هذه الححاالت فييیُیظِهرُ في خخدممة الببححث ححولل الصصراع٬، 

دة للننتتائئج ببييیین الفرد وششخخص تتفضضييییلل تتوزييییعة ممححدّ  إلى : الممييییللةججتتمماعييییّ القييییم اال تتوجّجه (ممثثلل ةفردييییّ ة ممن اخختتالفات ججتتمماعييییّ اال دافعييیّیةننببع الـقد تت
 دافعييیّیةرتتفاع الا ظهرتأالتتي  قة ببالححالةممن عنناصصر الححالة. العنناصصر الممتتعلّ أو  )٬،Kuhlman and Marshello, 1975 آخخر

ة (ممقاببلل تتعاوننييییّ ز للة) الممعزِّ تتننافسسييییّ (ممقاببلل ال ةتتعاوننييییّ الببالسسلوك سسم ييییتتّ  تتقضضي أن ن تتعلييییممات ممن السسلطات المموثثوقةضضممّ تتتتة ششخخصصييییّ ال
ممن كوننها  الً ا (ببدتتعاوننييیی ا ببوصصفها ممششروعً  ممهمّمةال إلى ممع الطرف اآلخخر ييییننظر ممسستتقببليّ  ممتتببادلل تتفاعللٌ أن ييییكون ثثمّمة ع تتوقُّ ببة)٬، تتننافسسييییّ ال

  (.De Dreu, 2004 for a review) خخرى ممخختتلفة).أفي عضضوييیّیة ممججمموعة ممششاببهة (ممقاببلل  رٌ وُ ممححْ ة)٬، وتتَ تتننافسسييییّ 

ممن ضضفاء تتغييییييییر ببسسييییط على لعببة ممعضضلة السسججييیین إ نّ أ Liberman, Samuels, and Ross (2004) ٬، وججدلممثثاللاعلى سسببييییلل 
خخاللل زييییادة  ممن للٍ ممححتتممَ  ييییججي سستتاننفورد٬، على ننححوٍ لدى خخرّ  تتعاوننيَّ ال السسلوكَ  ةً ححادّ  زييییادةً "لعببة الممججتتممع" قد زاد  إلى "لعببة وولل سستترييییت"

زييییادة أججلل  ات ممن. ييییممكن للممفاوضضييیین والوسسطاء أن ييییسستتخخدمموا ممثثلل هذه التتقننييییّ ممهمّمةببالالممششاركييیین للتتعاون ممع ششركائئهم خخاللل القييییام  دافعييیّیة
ممششتترك للممششكلة")  تتسسممييییتتها "ححللّ  :(على سسببييییلل الممثثالل لممفاوضضاتالممرافقة ل الممصصطلححات تتغييییييییر نّ إة في ححاالت الصصراع. ششخخصصييییّ ال دافعييیّیةال

 .تتعاوننيّ ن ييییسساعد في زييییادة السسلوك الأة الممججمموعات الممششتتركة ممن ششأننه عضضوييییّ ٬، والتتركييییز على طرافد على العالقة الممتتواصصلة ببييیین األدّ ييییشش

و االننطبباع. أ/وَ  الدّقة دافعييیّیةقة ببة ممتتعلّ ججتتمماعييییّ اال دافعييیّیةالقد تتكون ن٬، ييییتتببدوان ممتتالزممتتالدفاع  دافعييیّیةة و نناننييییّ األ دافعييیّیةال نّ أ في ححييیینممن هننا٬، 
 الثثالث في ححاالت الصصراع. دافعييیّیاتعمملل هذه ال كييییفييیّیةفححص  إلى تتوجّجهاآلن سسنن

 إنّ . كذلك أعالهة كمما ورد عييییّ ججتتممااال دافعييیّیةال التتي تتششمملل العوامملل بعضفي ححاالت الصصراع عن  الدّقة دافعييیّیة. قد تتننججم الدّقة دافعييیّیة
ممع ججممهور  قضضييیّیةع الفرد ممنناقششة ححييیین ييییتتوقّ  .(Lerner and Tetlock, 1999) الدّقة دافعييیّیةلة قد تتزييیید ممن ننة ممن الممسساءَ ححاالت ممعييییّ 
قرار  إلى للوصصولل دافعييیّیة وييییعرض اسستتبباقيّ  ذاتتيّ االننخخراط في ننقد  إلى ه ييییممييییللننّ إم ممن قببله٬، فه سسييییقييییَّ ننّ أأو  ه٬،أمماممتتسسوييییغ قرار أو  ال ييییعرفه٬،

لل ججممهور ال ييییعرف ببَ لة ممن قِ للممسساءَ  اححييیین ييییكون الممفاوض خخاضضعً  ٬،ممن هننا  .(Tetlock, Skitka, and Boettger, 1989) صصائئب
 Deفححص هذه الفكرة في سسييییاق الممفاوضضات٬، قام  اببتتغاءَ العقلل الممننفتتح. تتححوييییلل الممعلوممات ضضممن ممظهر ممن  إلى وججهات ننظره٬، فهو ييییننزع

Dreu, Koole, and Steinel (2000)  لة لة العالييییة والممسساءَ ا٬، في ظروف ممن الممسساءَ ٬، عششوائئييیی إإددااررةة  ااألعمالل  ممن ممججالل ةببطلببوضضع
ع لة العالييییة٬، تتوقّ ارة. في ظرف الممسساءَ ييییننخخرطوا في ممفاوضضات زائئفة ببششأن صصفقة ششراء سسييییّ ن أ ن ييییقومموا ببالطلب ممننهمأقببلل  ٬،الممننخخفضضة

ممتتممّرس. في ظرف  وممفاوٌض  ننفسسيّ  ام خخببييییرٌ ييییّ أة ممها ببعد ذلك ببعدّ قييییّ ييییسستتعرضضها و ة سسوف ييییالتتفاوضضييییّ  م وقراراتتهمتتهسستتراتتييییججييییّ إ نّ أالممششاركون 
 إلى قربألة العالييییة٬، كان الممششاركون لممسساءَ ه تتححت ظروف اظهرت الننتتييییججة أننّ أالممششاركون هذه الممعلوممات. و  ييییتتلقَّ  لة الممننخخفضضة٬، لمالممسساءَ 
 الححللّ ممن اححتتممالل تتششخخييییص ورؤييییة  العالييییة تتزييیید الدّقة دافعييیّیة إنّ  ٬،وببالتتالي .أكثثروتتححقييییق ننتتائئج ممششتتركة  اتتهم الثثاببتتة٬،فرضضييییّ  دائئرة تتعدييییلل

 إلى ششخخاصتتدفع بباأل هاببة في ححاالت الصصراع ألننّ و ممرغ الدّقةقة ببالممتتعلّ  هداف٬، تتببدو األعممومعلى وججه الائئدتته ححييیین ييییكون قائئمًما. فالممدممج و 
 ة.ضضرورييییّ الكاممن والقببولل ببتتسسوييییات  اكتتششاف الححللّ  في ششأنلعقلل الممننفتتح٬، وهو الححاسسم ب االببححث عن ممعلوممات وفححصصها ببأسسلو 

في  ال سسييیّیممات الصصراع٬، و في ححاال ةطببييییعييییّ  صصورةبب الدّقة دافعييیّیةه ممن غييییر الممرجّجح أن تتسسود في أننّ  ننا ننششكّ إننّ ٬، . لسسوء الححظّ الدفاع دافعييیّیة 
 ة على األقللّ غرببييییّ ا٬، في الثثقافة الض للعداء تتمماممً ممصصالححها تتتتعرّ  نّ أتتفتترض  ممن الممعتتاد أن طرافولى ممن التتفاوض. فاألالممراححلل األ

(Morris and Gelfand, 2004)،ُهوييیّیاتال نّ إف الخخصصم ييییببدو خخسسارة للششخخص ننفسسه. لطر ييییححّققه اننججاز إأي  إنّ وببالتتالي  ٬ 
 ُهوييیّیةة ييییعنني سسححب ششرعييییّ ممن الطرفييیین  وتتارييییخ أيّ  وييیّیةهُ  ثثببييییتتت أنّ وذلك  ٬،صصفر ححاصصللكييییضًضا ألييییها إننظر ة ييییممكن أن ييییُ فردييییّ الأو  ةالممججمموعاتتييییّ 
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ججها ببالييییة ممهمما رغببت في قييییم زو  نّ أتتفتترض فقط ال ججراءات طالق قد إ ة فيهممك. الممرأة الممنن(Kelman, 1999)وتتارييییخ الطرف الممقاببلل 
الدفاع عن ممواردهم  إلى تتدفع النناس فكاراأل هذه نّ إتتها هي. تتقوييییض ششرعييییّ  إلى ييییؤّديمموقفه سسوف  ببممصصداقييیّیةاعتتراف  أيّ  نّ إذلك٬، ببلل 

  تتعزييییز ممواقفهم. سسببييییلل فيللممعلوممات  اننتتقائئيّ  تتححوييییلل ييییؤّدي إلى ححدوثا هم٬، ممممّ ُهوييیّیاتتو 

رات على تتننافس في ثثقافة ممعطاة. على وي على ممؤششّ ننطببواسسطة ججواننب ممن الوضضع الذي ييیی كذلكة قد تتسستتثثار نناننييییّ تتننافسسييیّیة األال دافعييیّیاتال نّ إ
ممواضضييییع ممرتتببطة ببعالم الممالل  إلى تتعرييییض الممششاركييیین نّ أ  Kay, Wheeler, Bargh, and Ross (2004)وججد  قدل ٬،سسببييییلل الممثثالل

 ها على الممششاركييیین ممعادلة "اقببلهاإطار عرض في تتُ  ممهمّمةننذار (في لعببة اإل تتهم٬، وسسلوكهم األنناننيّ نناننييییّ أة) تتزييیید ممن ممالييییّ الات مملفّ القضضاييییا و كال(
 ٬،ببالتتننافس ٬، ننممطييییا٬،ممواضضييییع ممرتتببطة إلى ضالتتعرّ  نّ إاركييیین وششركاء غييییر ممعروفييیین). اسسممها ببييیین الممششتتق ججريارفضضها" ببششأن ننقود سسييییأو 

زالة ممثثلل هذه الممواضضييییع ممن سسييییاق إا ممّ أ. اننتتقائئيّ  الدفاع٬، وتتححوييییلل الممعلوممات ببششكلل دافعييیّیة تتسستتححثّ  ربّبمما٬، ولتتننافسسيّ سسلوك  إلى ببالتتالي تتؤّدي
 نّ إ. طرافع على التتعاون ببييیین األة الدفاع وتتششججّ لوضضعييییّ ببالتتعاون٬، فقد تتسساعد على وضضع ححدود اسستتخخدام ححاالت تترتتببط أو  الممفاوضضات٬،

د. الدفاع ححييیین ييییكون الممفاوض مملتتزمًما ببمموقف ممححدَّ  دافعييیّیةتتفعييییلل  إلى كذلك ييییؤّدي قدججممهور الششخخص أو  وسسييییطأو  مكَّ لة ممححلممسساءَ  الخخضضوع
 ٬، فإنّ أعاله ادُِّعيَ ٬، كمما الدّقة دافعييیّیةن ييییزييیید ممن ألة ججممهور غييییر ممعروف ييییممكننه ءَ لممسسا الخخضضوع نّ أه على الرغم ممن ظهر الببححث أننّ ألقد 

 ,Tetlock, Skitka)  ببمموقفه ججداا ة ححييیین ييییكون الششخخص مملتتزممً ّولييییّ وججهة الننظر األ"دعم الدفاع" في  إلى -الممقاببللفي - تتؤّديلة الممسساءَ 
and Boettger, 1989).  ٬، فإنّ ببعييیید ححدّ  إلى ببممواقفها تتدخخلل الممفاوضضات وهي مملتتزممة -ي الممعتتادف-الممعارضضة  طرافاألبباعتتببار أّن 

 . الدّقة دافعييیّیة إلى ممن ممييییله أكثثر٬، الدفاع الفعليّ  إلى خخرييیین قد ييییممييییلللة اآللممسساءَ  الخخضضوع

 إلى وتتممييییلل سسعىتت سسوف طرافاأل فإنّ  الدفاع٬، دافعييیّیة خخاللل ممن ممننهججيّ ال التتححوييییلل تتفعييییلل ججرى إذا هننّ أ على قنناعاإل ححولل الببححث ييییدللّ 
 ممع التتالؤم تتدعم ممعلوممات إلى تتوجّجهال تتقاوم وسسوف الخخصصوم٬، ممقتترححات وممقاوممة ممعارضضةو  رفض في رغببتتها تتدعم التتي الممعلوممات

 التتأثّثر٬، ممقاوممةَ  الممعلوممات تتححوييییلل سسييییاق في الفرد هدف ييییصصببح ٬،ةرئئييییسسييییّ  صصورةبب الببارزة هي الدفاع دافعييیّیة تتكون ححييیین. ةتتعاوننييییّ ال اتتتوجّجهال
 ممن الششكلل هذا. تتححوييییلها ججرى التتي الرسسائئلل في الممعتتقدات هذه على ممصصادقة عن والببححثَ  السساببقة٬، وااللتتزاممات الممعتتقدات على ببقاءَ اإلو 

 ,Keltner and Robinson) فاقمييییتت الصصراع ججعللييیی وقد ممواقفهم٬، ببييیین لالخختتالف فييییه غٍ ببالَ ممُ  تتقييییييییمٍ  إلى طرافبباأل ييییؤّدي التتححوييییلل دافعييیّیة
1993).   

 تتكون طرافاأل نّ أل الممفاوضضات٬، ممن ولىاأل الممراححلل في كذلك االننطبباع دافعييیّیة تتعمملل قد الدفاع٬، دوافع إلى ضضافةبباإل. االننطبباع عييیّیةداف
 إثثارة دوافع لييییهإ تتوجّجه الذي الججممهور دييییححدّ  لآلخخرييیین للالممتتخخييییَّ أو  الفعليّ  الححضضور نّ إ. ممخختتلفة ججمماهييییر لدى نممعييییّ  اننطبباع خخلق لىإ فةممتتلهّ 
ييییؤّدي  قد هولكننّ  لوججه٬، اوججهً الخخصصم بب اللقاء في ببالصصراممة ييییقضضي الذي االننطبباع ننقلل على ضالممفاوِ  زييییركّ  قد الممثثالل٬، سسببييییلل على. طبباعاالنن

 فإنّ  ننفسسه٬، الوقت في ننفسسها الغرفة في الطرفان كانٕاذا و . التتعاطف ننييییللأججلل  ممن ثثالث طرف ممع تتواصصلل على ييییكون ححييیین ةالضضححييییّ  روْ دَ 
 ححدأ إلى الممفاوض اهتتممام تتوجّجهييیی ححييیین. أخخرى إلى لححظة ممن الطرفييیین لكال ننسسببيّ ال الببروز على ببعييیید ححدّ  إلى ييییعتتممد قد اعاالننطبب إثثارة هدف

 .االننطبباع إثثارة ممححاوالت اهتتممام ممححورَ  الببارز الطرف ييییصصببح قد اآلخخر٬، الطرف ممع ييییتتعارض على ننححوٍ  الطرفييیین٬،

لة ججممهور ممعروف ا لممسساءَ ننطبباع في ححاالت التتفاوض. ححييیین ييییكون الفرد خخاضضعً اال دافعييیّیةعلى  ؤثّثرممن العوامملل التتي قد تت ببعضهنناك 
ممع مموقف ججممهور  لغرض ممواكببة مموقفه الخخاّص وواالفرردد  يیشّكلل  االمعلووماتت  ٬، سستتحَحثّ االننطبباع تتُ  دافعييیّیة فإنّ مما٬،  ببمموقف ضضعييییفولدييییه التتزام 

الطرف  نّ أ ٬، وييییعرفالممسسؤولييیین عننهلممسساءلة  اخخاضضعً الوسسييییط  إن كانفعلى سسببييییلل الممثثالل٬،  ؛(Lerner and Tetlock, 1999) الهدف
ييییعتتقد هو ٬، وببالتتالي اننتتقائئيّ دعم مموقف الممسسؤولييیین عننه ببششكلل أججلل  الممعلوممات ممن ببتتححوييییلل٬، فقد ييییقوم "ب"ة ممع الطرف ييییتتعامملل ببعدواننييییّ  "أ"

 .الممذننبهو  "أ"الطرف  نّ أ ننفسسه
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 Jonas, Schulz-Hardt, and Freyلقد وججد  االننطبباع. دافعييیّیة على كذلكهو  ؤثّثردور الممسستتششار أييییضًضا قد ييییبب قومالششخخص الذي ييیی
تتححوييییلل  ا فيننصصافً إ أكثثرببون٬، كاننوا ز ممون تتوصصييییات غييییر مملزممة للن ييییقدّ ون دور الممسستتششارييیین ممممّ ؤدّ الممششاركييیین الذييیین ييیی نّ أ (2005)

٬، ثثييییرتأاالننطبباع قد  دافعييیّیة نّ أ٬، لوححظ اسسم زببائئننهمقرار مملزم بب اتّتخخاذُ ييیین لب ممن الممسستتششار ننفسسهم. ولكن٬، ححييیین طُ أببالزببائئن  ننةً الممعلوممات ممقارَ 
أو الممنندوب  ييییقوم الوكييییلله ححييیین ننّ أتتائئج تتقتترح زببائئننهم. هذه النن أممامعننة تتوصصييییاتتهم تتححوييییلل الممعلوممات ننححو القدرة على ششرْ  تتوجّجهببييییننمما 

 للممنندوبالسسمماح  نّ أفي ححييیین  ٬،الدّقة افعييیّیةدلييییه تتقدييییم تتوصصييییات غييییر مملزممة سسييییننطوي على زييییادة قصصوى لإالطلب  م زببون٬، فإنّ بباسسْ  ببالتتفاوض
 ة.ممعقولييییّ  قرارات أقللّ اتّتخخاذ  ٕالىو  مموجّجهللممعلوممات تتححوييییلل  إلى ىدّ أم الزببون قرار مملزم بباسسْ  اتّتخخاذبب

ييییرغب  ا على تتححوييییلل الممعلوممات في ححاالت الصصراع. فممن ججهة٬، ححييیینممعً  سسلببييیّیةخخرى أة و إييییججاببييییّ ثثار آاالننطبباع على  دافعييیّیةقد تتششتتمملل  
زييییادة قصصوى  إلى ببعقلل ممننفتتح وييییسسعون هم قد ييییكوننون ممدفوعييیین ببتتححوييییلل الممعلومماتننّ إ٬، فكممتتعاوننييیینننفسسهم أخخلق صصورة عن لممفاوضضون في ا

 إثثارةفي  أكثثرالممششغولييیین  فراداأل أنّ  Ohbuchi and Fukushima (1997) ننصصاف والننتتائئج الممششتتركة. على سسببييییلل الممثثالل٬، وججدلإل
كافييییتتييیین. في ممثثلل هذه الححاالت٬، قد  دافعييیّیةرة٬، ححييییث كاننت القدرة والا في ردودهم على طلببات غييییر ممببرَّ تتعاوننً  أكثثركاننوا  االننطبباع العامّ 

٬، ةتتننافسسييییّ  أكثثرححييیین تتكون الصصورة الممرغوب فييییها . وممن ججهة أخخرى٬، اوثثييییقً  تتراببًطاا ن ممعً ييییالتتعاون ممتتراببط إلى االننطبباع والممييییلل دافعييیّیةتتكون 
 ممظهرضضات الظهور ببححدى الممفاوِ إرادت أإذا لدى الششخخص.  تتننافسسيّ ننححو تتببرييییر السسلوك ال اننتتقائئيّ تتححوييییلل  إلى االننطبباع دافعييیّیة تتقود

نناججح. الممفاوض الممدفوع  على ننححوٍ رممة االصص الظهور ببممظهررعننة وششَ ها ممن تتببرييییر ننُ ممكِّ ر ممعلوممات تتُ تتذكّ  إلى ااننتتقائئييیی  تتوجّجهقد تتفالصصارممة٬، 
الممفاوض  نّ إ ؛الدممج الكاممننة في ححاالت الصصراعة قوّ  أكثثرن ييییكتتششف أييییججدر ببه  ممتتعاون ششخخصإننششاء صصورة  إلى بباالننطبباع الذي ييییسسعى

 ات الثثاببتتة. فرضضييییّ ال دائئرةلة في ممسساءَ  سستتببعدييییُ  قد ٬،ةتتننافسسييییّ صصورة  إننششاءبب -الممقاببللفي –دفوع بباالننطبباع الذي ييییرغب ممال

الممفاوضضون  ٬، قد ييییححاوللأّوليّ ححة. ببششكلل ضضة وغييییر قاببلة للممصصالَ ممعارِ ها ننّ أممواقفها على تتكون أطراف الصصراع ممدركة ل في الممعتتاد٬، تتطببييییقات.
ب ممن ييییتتطلّ  ححلّل الصصراعلل الممعلن. ولكن ننججاح لل تتححقييییق مموقف الطرف األوّ فششِ على ننتتييییججة تتُ  على المموافقة الممعارضضة ييیُیكِرهوا نأببالتتالي 

 Neale and) ننطاقها في همة ييییممكن تتححدييیید ممصصالححة ننححو العثثور على قضضاييییا ممالئئممن تتببتتعد عن ممواقفها العاممّ أطراف الممتتعارضضة األ
Bazerman, 1991; Rouhana and Kelman, 1994). 

التتضضححييییة  وأنّ  ٬،ةهذه الححاججات ششرعييییّ  أنّ بب الواححد لآلخخر إقنناع إممكاننييیّیةزييیید ممن ييییننة ة الممضضممَّ ّولييییّ الننقاش ححولل الححاججات والممصصالح األ نّ إ
فقط  قنناعالننوع ممن اإل لييییه. فممن خخاللل هذاإببالننسسببة  أهمّمـييیّیة أكثثركسسب مما هو أن ييییييیین فممن الطر  لكللّ  أتتاح ربّبممااألقلّل ممصصلححًة ببببعض األممور 

على  الوالقدرة  رادةكان الخخصصوم ييییمملكون اإل إّال إنن ييییححدث أييییممكن لهذا ال ممع ذلك٬،  تتححقييییق الححلولل الثثاببتتة والنناججححة. ييییممكن ٬،-كراهاإل ال-
. كذلكالغييییر وعلى االقتتنناع  إقنناعوالقدرة على  رادةوا بباإلن ييییتتححلَّ أممات أخخرى٬، على الممفاوضضييیین . ببكلكذلكييییها تتلقّ على ببلل  ٬،تتقدييییم الممعلوممات

ممع ممعتتقداتتهم السساببقة  )تتممامًما كببححثثهم عن ممعلوممات تتتتالءم( تتتتالءمن ييییكوننوا راغببييیین في الببححث عن ممعلوممات ال أ٬، علييییهم هذا إلى إضضافة
القضضاييییا العالقة والتتوافق على  ببششأن طببييییعة الصصراع٬، فإنّ   كلّل ممننهاذهننييیّیة غييییييییر الصصراع في تت أطرافببدأت إذا ححولل ممصصالح خخصصوممهم. 

 تترتتييییببها. ممكانوببالتتالي التتعاون٬، ييییصصببح بباإل ٬،دةالممصصالح الممححدّ 

. الدّقةفتتح٬، وتتححوييییلل الممعلوممات الممدفوع ببننننححو العقلل المم طرافهو دفع األ ححلّل الصصراع٬، ممفتتاح ننججاح قنناعيّ ممن ججهة الممننظور اإلًذا٬، إ
٬، والتتخخفييییف ممن دوافع االننطبباع والدفاع التتي )هم أننفسسهم همببممن فييیی( طرافلدى ججممييییع األ الدّقة دافعييیّیةزييییادة  إلى ن ييییسسعواأييییججدر ببالممششاركييیین 

 ال تتتتالءم ممع الممعتتقدات السساببقة. في االعتتببار ممعلومماتٍ  خخذأللة واالسستتعداد ذهننييییّ تتكببح الممروننة ال

الدّقة في ححاالت على ممدى التتححوييییلل الممدفوع بب ؤثّثرف نننناقش عوامملل أخخرى ممن ششأننها أن تتقسسام األخخييییرة ممن هذا الفصصلل٬، سسو في األ
ت تتححّث على التتححوييییلل ببعقلل ممننفتتح على صصييییاغة ححاالن ييییسساعد الممششاركييیین في الممفاوضضات أ ننببغيالوعي لهذه العوامملل ييیی نّ إالصصراع. 
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 ز في ممننطقهم وممننطق اآلخخرييیین.تتششخخييییص ممصصادر ممممكننة للتتححييییّ و 
  

 الذات تتأكييیید

في  ة ذات الصصلةذاتتييییّ ق ببالممخخاوف المما ييییتتعلّ  لل ممن التتححوييییلل الممدفوع ببالدفاع فين ييییقلّ أ ييییممكننهة ذاتتييییّ في الصصورة ال هامّ ججاننب  التتأكييیید نّ إ
ة ألننفسسهم٬، وهم ييییتتعاطون ممع إييییججاببييییّ لتتعزييییز صصورة  دافعييیّیةلدييییهم  فراداأل إنّ  ٬،(Steele, 1988)الذات  تتأكييییدة ننظرييییّ ا لفقً ممججاالت أخخرى. وَ 

ييییممكن مما٬،  ةإييییججاببييییّ  صصورةثثببات الذات ببإ ججرىإذا . ولكن٬، ييییججاببيّ اإل ذاتتيّ تتعزييییز هذا الممفهوم ال غييییةبب ادفاعييیی  تتعاطييیًیادهم ممعلوممات التتي تتهدّ ال
 .دفاعيّ ف ممن التتححوييییلل الن ييییخخفّ أو  ٬،تتهدييیید الححق في وججه ذاتتيّ الممفهوم ال ن ييییصصقللألهذا 

ن أوها ححتتسسييییلم أو  وا قهوةاححتتسسييیین ججاممعييییّ  ةببممن طل  Sherman, Nelson, and Steele (2000)لغرض اخختتببار هذه الفكرة٬، طلب
ممسسببًقا ببتتصصننييییف مموافقتتهم  وااسستتهالك القهوة. ببعض الممششاركييیین قامم ة عنممججالنناة ييییّ دّ ة الججِ ييییـّ ححولل الممخخاطر الصصححّ ) هو ححقا (خخييییاليّ  ييییقرأوا ممقاالً 

ة ببالننسسببة ذاتتييییّ د ببالتتالي قييییممة كّ أهمّمـييیّیة. هذا التتالعب ة األببالغها ننّ أعلى ا رً فوها ممؤخخّ ذاتتييیّیة صصننّ قييییممة ببعلى عششر ججمملل٬، كان ننصصفها ممرتتببًطا 
ة. في ييییـّ ييیین والممخخاطر الصصححّ ييییفاالممرتتببطة ببالكششاركييیین على الججمملة قام الممسسؤولون عن التتججرببة ببقييییاس مموافقة المم ٬،ممششارك. ببعد ذلك لكللّ 

على اسستتننتتاججات الممقالل٬، ممقارننة  أقللّ  قةً مموافَ  ا)ششخخصصييیی  ةلييییهم تتهدييییدييییّ إة هوة (الذييیین كاننت الججمملة ببالننسسببالق وممححتتسس أظهر ٬،غييییاب تتأكييیید الذات
كان لدى  ٬،. ببعد تتأكييیید الذاتالدّقة دافعييیّیةوسسممح ببسسييییطرة  دفاعيّ لل ممن التتححوييییلل الالتتأكييیید قلّ  نّ أون القهوة٬، وهو مما ييییفتترض ححتتسسال ييییممع ممن 

 الصصلة ببأسسلوب العقلل الممننفتتح.  ة ذاتذاتتييییّ للممعلوممات ال ممننهججيّ للتتححوييییلل ال دافعييیّیةي القهوة ممححتتسس

عارض الممواقف تتُ ف تتهدييیید الرسسائئلل التتي د الممعتتقد٬، وتتخخفّ تتأكييیید الذات ييییزييیید ممن االننفتتاح على الممعلوممات التتي ال تتؤكّ  نّ أ أخخرىثثببتتت دراسسات أ
 ,Correll) الدّقةكه ححرّ تت ممننهججيّ لتتححوييییلل  دافعييیّیةهذه الرسسائئلل تتثثييییر الششعور ببالتتهدييیید٬، تتزداد ال ححييیین ال تتعود .ة ذات الصصلةذاتتييییّ ال

Spencer, and Zanna, 2004) . ز للممعلوممات ه نناججع في الدفع ننححو تتححوييییلل غييییر ممتتححييییّ ننّ أعلى  كذلكييییظهر  ذاتتيّ التتأكييیید ال نّ إ
  ة الممفاوضضاتة ننححو ششرييییك في وضضعييییّ ييییججاببييییّ اإل لممواقفاالتتننازالت و ن ييییزييیید ممن تتقدييییم أوييییممكن  ة٬،ششدييیید ُهوييیّیةالححييیین تتكون اهتتمماممات 

(Cohen and others, 2005) .ممننفتتحال رفضًضا للتتححوييییلل كثثرن تتكون األأ إلى الممفاوضضات تتممييییلل وضضعييیّیاتا في ببروزً  ُهوييیّیاتال أكثثر 
كمما هو ٬، ججممهوريّ ججدالل ممع ييییقع في ححييیین ييییكون  ييییممقراطيّ كدتته وييییّ التتفكييییر ببهُ  إلى ييییممييییللأكثثر مما  فردفال ؛العقلل للممعلوممات الممرتتببطة ببالصصراع

ة ذاتتييییّ تتأكييیید الممفاهييییم ال نّ أالببححث ححولل تتأكييیید الذات ييییقتترح  .اببننهو  هووالد ييییتتنناقش ال تتفكييییر ممع٬، و االً ييییججادلل عممّ ححييیین ييییر ممدالششأن ممع تتفكييییر ال
   2.الدّقةالببارزة وزييییادة التتححوييییلل الممدفوع بب ُهوييیّیاتالدفاع لدى ال إلى دافعييیّیةلل الن ييییقلّ أييییممكننه  ححلّل الصصراعفي 

 
 

 

 ةججتتمماعييییّ اال ُهوييیّیةال

ه تتششخخييییص قوم ببن ننفهم الدور الذي ييییأ ححاالت الصصراع٬، فممن الممهمّ  ة فية الفعالييییّ ششدييییدتتكون ن أ إلى ة تتممييییللججتتمماعييییّ اال ييیّیاتُهو ال ببمما أنّ 
ها ممججمموعة ننّ أة على عييییننييییّ ممججمموعة٬، ييییعّرف الممججمموعة ال إلى ببكون الفرد ييییننتتممي ذاتتيّ الفهم ال. فتتششخخييییص الممججمموعة أو قنناعالممججمموعة في اإل

على سسببييییلل الممثثالل٬، خخاللل  ة.ححييییادييییّ ة٬، والممججمموعات غييییر ذات الصصلة كممججمموعات خخارججييییّ ججمموعات لممعارضضة كممة٬، والممججمموعات اداخخلييییّ 
                                                           

ننججاعة ححييیین ييییتتممححور في الججواننب  أكثثرييییكون  نأات ذلتتأكييیید الة٬، ييییممكن ة ببعد. في الثثقافات الججمماعييییّ غرببييییّ تتطببييییق ببححث تتأكييیید الذات في الثثقافات غييییر ال جْجرِ لم ييیی  2
 (See Kitayama, Snibbe, Markus, and Suzuki, 2004) .ة الممششتتركة للذات ممسستتقلّ ال
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ممن ممججمموعة  اججزءً ممسسلممي الببوسسننة و ٬، ةً داخخلييییّ  ممججمموعةً أخخرى  ةً ببوسسننييییّ  ةً صصرببييییّ  ممججمموعاتٍ  الببوسسننة ر صصربُ ببَ ة اعتتَ ححروب الببلقان األهلييییّ 
  .ةً ححييییادييییّ  ممججمموعةً ييیین ييییطالييییّ ة٬، واإلخخارججييییّ 

ا ححولل هذا ننسسببييیی ببححاث هنناك القلييییلل ممن األ ٬، فإنّ قنناعممججمموعات على اإلإلى  التتصصننييییفتتأثثييییر  كييییفييیّیةة لفهم الببدييییهييییّ  همّمـييیّیةلى الرغم ممن األع
 عضضائئهاأ ا على ممواقفييیی دّ ا ججِ ثثرً أ قد تتخخّلفة داخخلييییّ الممججمموعة ال نّ أ ججتتمماعيّ رون األوائئلل في ممججالل التتأثثييییر االالممننظّ  رأىالمموضضوع. لقد 

ممن خخاللل تتقدييییم ممعلوممات ححولل الواقع٬، وهو مما  مججمماهييییرّي٬، أاممتتثثالل  إلى يالممؤدّ  ممن خخاللل الضضغط الممعييییاريّ أكان ذلك ٬، سسواء همسسلوكو 
  .Deutsch and Gerard, 1955)  :للاممثثال(على سسببييییلل  مموافقة على الممدى الببعييیید على الممسستتوى الخخاّص  إلى ييییؤّدي

ممن  ججتتمماعيّ ة ييییححدث التتأثثييییر االسسييییرورات عاممّ  ثثالث اححً قتتر مم ثثننائئيّ ال أو التتصصننييییفلثثننائئييیّیة اوزييییعة التتهذه   Kelman (1958)ع لقد وسسّ 
 خخاصّصةالمموافقة ال ٬،التتششخخييییص ٬،ة على التتغييییييییرججتتمماعييییّ الححوافز اال مما ييییخخّص  مموافقة الججممهور على مموقف الممججمموعة فيأو  االممتتثثالل خخاللها:

 ممننظوممة قييییم الششخخص ننفسسه.ة على مموقف اآلخخر ممن خخاللل دممججه في عييییننييییّ والمموافقة ال

ر ة في الممججمموعات على تتغييییييییر المموقف. وقد وفّ عضضوييییّ تتأثثييییر ال كييییفييیّیةي تتقصصّ  إلى قنناعفي السسننوات األخخييییرة٬، عاد البباححثثون في ممسسألة اإل
لى الرغم ممن وججود ٬، عقنناعتتأثثييییر التتمماثثلل ممع الممججمموعة على اإل كييییفييیّیةححولل تتوقييییت و  ججدييییدةً  داركَ ممَ ة ثثننائئييییّ وممننطق السسييییرورة التتطببييییق ممنناهج 

 ات.ححلّل الصصراعبب لهذا خخاصّصةدراسستته. وسسننوججز هننا ممعطييییات ححولل الصصلة ال إلىححاججة ثثمّمة ا ال تتزالل الكثثييییر ممممّ 

 ننححو ننزعتت )ة ننفسسهاججتتمماعييییّ الششرييییححة اال إلى الججممهور والممصصدر ييییننتتممييییان أنّ  دراكاإل(ة الممششتتركة في الممججمموعة عضضوييییّ ال ٬،عممومعلى وججه ال
ممن خخاللل  رئئييییسسيّ ة غييییر الممششتتركة في الممججمموعة. وييییممكن لهذا أن ييییححدث٬، بباالعتتمماد على السسييییاق٬، ببششكلل عضضوييییّ ا ببالقييییاسسً  قنناعزييییادة اإل
  (Fleming and Petty, 2000; Mackie and Queller, 2000 for reviews) للممعلوممات. اسستتدالليّ و  ممننهججيّ تتححوييییلل 

ة في ششممالل ششرق الوالييییات ة (على سسببييییلل الممثثالل٬، ممششاكلل األممطار الححممضضييییّ لييییّ داخخببممججمموعتته الأو  صصلة ببالفرد مما ذاتَ  قضضييیّیةٌ ححييیین ال تتكون 
الوثثوق بباالسستتداللل  إلى ييییممييییلون فراداأل كالييییفورننييییا)٬، وححييیین ييییكون مموقف الممصصدر ممعروًفا٬، فإنّ  ججاممعة ةببببطللها  ةخخاصصّ  صصلة ال ممتّتححدةال

حيینن  . ولكن ااهتتمماممً  ّدعاءة االقوّ ييییالء إالممججمموعة دون فاع عضضو ييییححظى ببدوقببولل المموقف الذي  ٬،ةداخخلييییّ في الممججمموعة ال تّتفاقبباال الخخاّص 
 ٬،م لتتعرييییف مموقف الممصصدر٬، وببالتتاليا ضضممن ججهودهممننهججييیی الممعلوممات  ييییللححو ببتت فراداأل ييییقوم ة غييییر ممعروف٬،داخخلييییّ ييییكون ممصصدر الممججمموعة ال

ممججمموعة ببصصلة  مما ذاتَ  قضضييیّیةٌ ححييیین تتكون وة على ذلك٬، ات الضضعييییفة. عالّدعاءاالبب ممقارننةأكببر  إقنناع إلى ؤّدية تتات القوييییّ ّدعاءاال إنّ ف
الججاممعة في تتلك الممننطقة)٬،  ةببببطل -على وججه الخخصصوص–صصلل الننفط على ششاطئ كالييییفورننييییا ييییتتّ عضضاء (على سسببييییلل الممثثالل٬، التتننقييییب عن األ
 أكثثرة داخخلييییّ ببواسسطة ججعلل الممججمموعة ال ٬، وذلكممننهججيّ التتححوييییلل الأججلل  والقدرة ممن دافعييیّیةقد ييییزييیید ممن ال داخخليّ  ممصصدر إلى الرسسالة ردّ  فإنّ 
 (.See Mackie and Queller, 2000) ا  ببروزً 

ّي على الممواقف. هنناك القلييییلل ممن دّ تتأثثييییر ججِ  ة أيُّ ححييییادييییّ في ججممييییع هذه الدراسسات٬، لم ييییكن للرسسائئلل الصصادرة عن ممصصدر في الممججمموعة ال
الذي ننفسسه "التتججاهلل"  إلىرة عن ممججمموعة ممعارضضة قد تتكون عرضضة ة. الرسسالة الصصادخخارججييییّ الدراسسات ححولل الممصصادر في الممججمموعات ال

 ُهوييیّیةة ييییزييیید ممن اححتتممالل ججعلل خخارججييییّ ححضضور ممصصدر ممن ممججمموعة  ممن ججهة أخخرى٬، ببمما أنّ  .ححييییادييیّیةممججمموعة ض له رسسالة ممن تتتتعرّ 
الممزييیید ممن التتححوييییلل الممدفوع  هرافقة" قد ييییخخارججييییّ ال "ال تتثثق ببالممججمموعاتأو  "التتججاهلل" االسستتداللل القائئلل ببِـ  ببروًزا٬، فإنّ  أكثثرة داخخلييییّ الممججمموعة ال

 .قنناعتتححدييیید ننتتائئج اإلأججلل  ة ممنممننهججييییّ ببال

ممن خخاللل  قنناعن ييییزييیید اإلأ ممن ششأننه ُهوييیّیةة ببييیین الممصصدر والداخخلييییّ الممششتتركة للممججمموعة ال ُهوييیّیةتتسسلييییط الضضوء على ال ولكن ممن الواضضح أنّ 
 القّوةييییزييییدان ممن التتفاوض والوسساطة قد  إنّ ف ٬،ها. وببالتتاليسَسَرييییان ممفعولة الرسسالة و ببخخصصوص مموثثوقييییّ  هامّمةة اسستتداللييییّ رات تتوفييییر ممؤششّ 
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ممن ذلك  األهمّ  ممسسلم). ؛والدة ننححو:ممفاوض (كلّل  التتي تتتتششارك فييییها ممع ُهوييیّیةححة ممن خخاللل تتسسلييییط الضضوء على الة الممقتترَ تّتفاقييییّ ة لالقنناعييییّ اإل
 ُهوييیّیةال إنّ ف٬، اولذ (Fleming and Petty, 2000) .قنناعالتتأثثييییر على اإل في سسببييییللة أن تتكون ببارز  ننببغية ييییججتتمماعييییّ اال ُهوييیّیةال هو أنّ 

  همما والدتتان.همما على أننّ ييییببننفسس انر تتفكّ مما داممتتا  إالّ الممتتببادلل  قنناعزييیید ممن اإلتت لن ٬،الممششتتركة للوسسييییط والممفاوض كوالدتتييیین

 ق ببالدفاعممدفوعييیین بباهتتمماممات تتتتعلّ  فرادللممعلوممات. فقد ييییكون األ ئئيّ اننتتقاتتححوييییلل  إلى فرادَ األ ييییدفعمما أن قرار الممججمموعة ببمموقف إممن ششأن 
 ةاننتتقائئييییّ  صصورةة٬، وببالتتالي فقد ييییقوممون ببتتححوييییلل الممعلوممات ببخخارججييییّ المموافقة ممع تتلك ال مة وعدداخخلييییّ المموافقة ممع الممججمموعة ال إلى االننطبباعأو 

 (Study 4 ,2003) الممثثالل٬، طلبعلى سسببييییلل .  (Fleming and Petty, 2000) ححكام الممرغوب فييییهاهذه األ إلى لغاييییة الوصصولل
Cohen  ة تتقضضي ننممطييییّ ة (الفكرة الالفدرالييییّ  مموالللة ممن األة مممموّ وظييییفة سسخخييییّ أججلل  ح ممنييیین أن ييییقومموا ببتتقييییييییم ممقتترَ لييییببرالييییّ ييیین ججاممعييییّ  ةببممن طل

الننصصف  ييیین٬، في ححييیین لم ييییتتلقَّ ججممهورييییّ وييییححظى ببمموافقة ال ييییندييییممقراطييییّ الممقتترح ييییالقي ممعارضضة ال نّ أننصصف الممششاركييیین  غَ ببلِ أُ ة). لييییببرالييییّ ها ببأننّ 
ممححافظييیین ببذلك على  لل٬، قام الممششاركون في الششرييییححة الثثاننييییة ببتتأييییييیید الممقتترح٬،الممعدّ في ممششاركييیین فكرة عن مموقف الممججمموعة. خخر ممن الاآل

ًزا للممعلوممات التتي ييییششمملها ممتتححييییّ  الً ظهروا تتححوّ أح٬، تترَ تتعارض الممق ةداخخلييییّ ممججمموعتتهم ال ن ببأنّ و الممششارك غلِ ببأُ ة. ولكن ححييیین ييییدييییولوججييییّ ممعتتقداتتهم األ
التتي تتدعم مموقف و ننححو الممعلوممات التتي ال لببس فييییها  اننتتقائئيّ ببششكلل  أكثثرالغاممضضة٬، وممالوا  ة ببتتأوييییلل الممعلومماتاننتتقائئييییّ ح٬، وقامموا ببالممقتترَ 

ح ممعارضضة الممقتترَ  إلى أكثثرة كاننوا ييییممييییلون لييییّ داخخالممششاركييیین ضضممن ششرييییححة ممعارضضي الممججمموعة ال ة. ننتتييییججة لذلك٬، إنّ داخخلييییّ الممججمموعة ال
مموافقة الممججمموعة  ون ببأنّ لييییببرالييییّ ممعلوممات ممسسببقة. عالوة على ذلك٬، آممن الممششاركون ال ممع الممششاركييیین في الششرييییححة التتي لم تتتتلقَّ  ببالممقارننة

هم لم ننّ أ -اننسسببييیی –ننفسسهم كاننت أن فكرتتهم عن ججممهورييیّیييیین٬، لكأقوى) وعلى ممواقف ال على ننححوٍ ى ححتتّ  ربّبمماييیین (دييییممقراطييییّ الرت على ممواقف قد أثثّ 
  ببتتلك الممعلوممات. رواييییتتأثثّ 

لغاييییة دعم  ةاننتتقائئييییّ ممن خخاللل تتححوييییلل ممححمّملل ببممعلوممات  ببالغ تتأثثييییرممواقف العلى  ؤثّثرتتأن ا إذً ييییممكن للممعلوممات ححولل ممواقف الممججمموعة 
التتأثثييییرات أن تتكببح . ييییممكن لهذه خخاصّصةححكاممهم الأز في لتتححييییّ هذا ا إلى قد ال ييییكوننون واعييیین ششخخاصة٬، لكن األداخخلييییّ ممواقف الممججمموعة ال

ة سسوف ييییّ خخارججة والممججمموعة الداخخلييییّ أعضضاء الممججمموعة ال ننة٬، فإنّ مموقف ححولل ممسسألة ممعييییّ  اتّتخخاذمما بب ات: ححييیین تتقوم ممججمموعةٌ ححلّل الصصراع
 أفكار إنّ ذلك٬،  إلى ضضافة. بباإلفاقمييییتت راعالصصفي ججعلل ببالتتالي  ممسساهممييیین٬، الفعليّ  قضضييیّیةببون في ممواقفهم دوننمما عالقة ببممضضممون الييییتتششعّ 

 ة")خخارججييییّ ة ممن الممججمموعة المموضضوعييییّ  أكثثر"ممججمموعتتي  ؛"سسوايأيٍّ ممن  ةً واقعييییّ  أكثثرز ("أننا التتححييییّ  إلى تتؤّديالفرد التتي  أفكارالممججمموعة و 
. ممن ججهة أخخرى٬، ضضروريّ و أممر ه ربّبمماتتغييییييییر مموقفه  نّ أ وأ ٬،ةون ششرعييییّ راء األخخرى قد تتكاآل ششخخص آخخر ببأنّ  إقنناعتتججعلل ممن الصصعب 

القضضاييییا ذات الصصلة٬،  تتججاهعقاب ممججمموعتتهم في ببلورة ممواقفهم أالذهاب في  إلى ييییممييییلون فرادكان األإذا للتتفاؤلل:  ا ييییدعوكون هنناك ممييییقد 
ة لعدم داخخلييییّ ممججمموعة التتعممييییم دعم ال نّ إة. قوييییّ  إقنناعداة ألل فتترض أن ييییششكّ ممن الممللصصراع  سسلمميّ  ة على ححللّ داخخلييییّ مموافقة الممججمموعة ال فإنّ 

 للممصصالححة.  ة٬، قد ييییسساعد في تتعزييییز الدعم العامّ عييییننييییّ ة اتّتفاقييییّ الححقة لتتححقييییق  عمملييیّیةلأو  التتصصعييیید٬،
 

 قلّـييیّیةواأل غلببييیّیةممصصادر األ
هةالرسسائئلل  أنّ  إلى ضضافةبباإل ممن ممصصادر  ييییممكن لها أن تتأتتية٬، خخارججييییّ ممججمموعة ممن أو  ٬،ةححييییادييییّ ممججمموعة أو ممن ة٬، داخخلييییّ ممججمموعة  ممن مموججَّ

 إلى ادائئممً  تتؤّدي قلّـييیّیةواأل غلببييیّیةممصصادر األ رون أنّ فتترض الممننظّ ييییَ  ٬،أّوليّ . ببششكلل في هذه الممججمموعات قلّـييیّیةاألغلببييیّیة أو عدييییدة ضضممن األ
 اسسطححييیی  تتححوييییالً  -اننسسببييیی –د تتولّ  عددييیّیةال غلببييیّیاتاأل أنّ   Moscovici (1980)ششكالل تتححوييییلل الممعلوممات. ييییقتترحأفي  يّ أسساسساخختتالف 

وتتالفي الممعارضضة. وهو  تتعزييییز المموافقةأججلل  ممة الفرد لننفسسه ممع ذلك المموقف ممنممالءَ  اتّتججاهتتممححور في مموقف ثثاببت وتتدفع ببييییللممعلوممات 
في مموقف الفرد  ححقييییقيّ تتغييییييییر  إلىييییؤدي  اممممّ  أكثثرقصصييییر األممد٬،  ججمماهييییريّ اممتتثثالل  إلى اأسساسسً  ؤّديهذا األممر ييیی أنّ مما ممفاده رح طييیی
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فهم أججلل  ٬، ممنقلّـييیّیةححييیین ييییقوم الفرد ببممححاولة "رؤييییة مما رأتته األعممق للممعلوممات أ أن تتدرك تتححوييییالً  قلّـييیّیاتخخرى٬، ييییممكن لألأهة . ممن ججالخخاّص 
  (Moscovici, 1980, p. 214) مما فهممتته"

 رىييیی ٬،ة أخخرى. ممن نناححييییفي الممواقف التتي ييییححمملها الفرد ببششكلل خخاّص  أكثثروممسستتدييییم  ححقييییقيّ تتغييییييییر  إلى ييییؤّديييییججدر ببهذا األممر أن 
Nemeth (1986)  ّالتتممححور في  تتفكييییر ممتتقارب إلى ييییؤّديمما وهو ح٬، ببالمموقف الممقتترَ  ممتتلّقيتتتتممححور في اهتتممام ال غلببييیّیةممصصادر األ أن)

ر ب (اخختتبباتتفكييییر ممتتششعّ  إلى ييییؤّديا ممّ هتتممام ببوججود ممواقف ببدييییلة٬، ممتتتتممححور في اال قلّـييیّیةممصصادر األ ببالمموقف)٬، في ححييیین أنّ  تتقتترن ممعلوممات
 ببالتتححوييییلل السسطححيّ  غلببييیّیةتتييیین٬، تترتتببط األننظرييییّ ا التت٬، وكششف ححلولل ججدييییدة). في كلغلببييیّیةق ببمموقف األالممعلوممات التتي ال ححاججة لها ييییتتعلّ 

 .اة وعممقً ممننهججييییّ  أكثثرتترتتببط ببتتححوييییلل للممعلوممات  قلّـييیّیاتللممعلوممات٬، ببييییننمما األ

كان تتأثثييییر  (Maass and Clark, 1984)ة السسييییرورة. ثثننائئييییّ الات جّجهتتو ا لهذه الا ممهمم ت الححًقا دعممً ييییججر أُ رت األببححاث التتي لقد وفّ 
وة . عالخخاصّصةححكام الاألييییرات في ححداث تتغييییإ إلى ييییممييییلل قلّـييیّیةتتأثثييییر األ نّ أ٬، في ححييیین ججمماهييییريّ ييییرتتببط بباالممتتثثالل ال -في الممعتتاد- غلببييیّیةاأل

ممتتزاييیید  ممننهججيّ ييییرتتببط ببتتححوييییلل  هننّ أن ٬، تتببييییّ غلببييیّیةممواقف األل ججمماهييییريّ ا لالممتتثثالل ال٬، خخالفً قلّـييیّیةممع مموقف األ خخاصّصةالمموافقة ال إنّ على ذلك٬، 
 تتششخخييییص ببعض ججرى كذلك (Martin, Hewstone, and Martin, 2003)الممعارض  قنناعوممقاوممة ممتتزاييییدة لإل للممعلوممات

على ف ييییججعله ييییتتصصرّ  ححدّ  إلى اؤثّثرً مم عاممالً  قلّـييیّیةلل ممصصدر األ. على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییششكّ قلّـييیّیةثثييییر األأالظروف التتي تتفرض تتححدييییدات على تت
٬، قببوالً  أقللّ  ال٬، قببوالً  أكثثرعننه ييییصصببح  عرافَ ييییُ المموقف الذي  على الممروننة ببححكم كوننها ممنناقضضة للججممود؛ ات تتححثّ ّدعاءممننتتظم؛ تتلك اال ننححوٍ 

 ة الممججمموعةعضضوييییّ في  الفي ممصصطلححات المموقف فقط٬،  كلّل عن األخخرى قلّـييیّیةواأل غلببييیّیةعلى الرأي السسائئد ببممرور الوقت؛ تتخختتلف األ
(Maass and Clark, 1984). 

 تتغييییييییر في المموقف الخخاّص  إلى ييییؤّديييییممكننه أن  قلّـييیّیةتتأثثييییر األ د أنّ التتي تتؤكّ  ٬،رها العدييیید ممن الدراسساتثثبباتتات التتي ييییوفّ على الرغم ممن اإل
(see Wood and others, 1994)،ز ممع التتححوييییلل رتتببط ببششكلل ممتتممييییّ تت قلّـييیّیةممصصادر األ دراسسات أخخرى تتعارض فكرة أنّ  فإنّ  ٬

على  ؤثّثرالدفاع عننه سسييیی ججريالذي ييییه ححييیین كان المموقف أننّ  Martin and Hewstone (2003)  . على سسببييییلل الممثثالل٬، وججدممننهججيّ ال
 ذلك. غلببييیّیةأل٬، في ححييیین لم ييییفعلل ممصصدر اممننهججيّ  تتححوييییلل إلى ىأدّ  قلّـييیّیةممصصدر األ فقط٬، فإنّ  ممعتتدالً  تتأثثييییًراة لدى الممششاركييیین ذاتتييییّ الممصصالح ال

ت على ثثّ ححوححدها  غلببييیّیةممصصادر األ ٬، فإنّ ببعييیید ممدى إلى ئئةة سسييییّ ششخخصصييییّ الدفاع عننه ممتترافًقا ببننتتييییججة  ججريولكن٬، ححييیین كان المموقف الذي ييیی
 .ممننهججيّ تتححوييییلل ححصصولل 

الخخطوات  ممات في عدد ممنعلى تتححوييییلل الممعلو  قلّـييیّیةوممصصادر األ غلببييیّیةتتأثثييییر ممصصادر األ كييییفييیّیة أسسالييییب دممج هذه الننتتائئج ممًعا اخختتببارُ ممن 
على  غلببييیّیةاأل أنّ مما ممفاده ن ممتتلّقييییعلى ال -أّوليّ ببششكلل - رحطتت غلببييیّیةاألوممصصادر  قلّـييیّیة٬، ارتتبباطات االسستتداللل ببممصصادر األالً زة. أوّ الممتتممييییّ 

وممعارضضة  غلببييیّیةممع مموقف األ ججب المموافقةتته ا٬، فإننّ ننسسببييیی ممننخخفضضتتييیین  دافعييیّیةالأو  ححييیین تتكون القدرةعلى خخطأ. وببالتتالي٬،  قلّـييیّیةصصواب واأل
غلببييیّیة أو ا٬، ححييیین ييییكون مموقف األثثاننييییً . (Moskowitz and Chaiken, 2001) قلييییلل للممعلوممات. إضضافيّ ممع تتححوييییلل  قلّـييیّیةمموقف األ
ر وممدروس ببششكلل ممثثابب قلّـييیّیةححييیین تتححاججج األ أو ٬،خخاصّصةممصصالححها ال تتححاججج ضضدّ  غلببييیّیةاأل ع (على سسببييییلل الممثثالل٬،غييییر ممتتوقّ  قلّـييیّیةمموقف األ

 قضضييیّیةالفهم الدقييییق ل إلى تتهمة وزييییادة دافعييییّ ّولييییّ التتسساؤلل عن ممفاهييییممهم السساببقة األ إلى ببالنناس ييییؤّدين أغلببييیّیة)٬، فممن الممممكن لهذا األ ضضدّ 
فر٬، ا٬، لو تتو ةغلببييییّ على الممسستتوى الششامملل: ممصصدر األ ؤثّثر٬، ممثثلمما تتدافعييیّیاتعلى ننممط ممن ال قلّـييیّیاتواأل غلببييیّیاتاأل ؤثّثرقد تت ا٬،راهننة. ثثالثثً 
 فسسوف ييییسستتححثّ  قلّـييیّیةا ممصصدر األممّ أ (Mass and Clark, 1984)في ببعض الححاالت  الدّقة دافعييیّیةاالننطبباع٬، وكذلك  دافعييیّیة سسييییسستتححثّ 

 همّمـييیّیةة األببالغالححولل القضضاييییا  غلببييیّیةاالننطبباع سسوف تتواججه األ دافعييیّیةلكن  ٬،همّمـييیّیةاأل ضضئئييییلة قضضييیّیةفي  غلببييیّیةححييیین ييییتتواججه ممع األ الدّقة دافعييیّیة
(Martin and Hewstone, 2003). 
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 إلى تتؤّديالتتي  قلّـييیّیةو األأ/وَ  غلببييیّیةن ممصصادر األممِ  على كللّ  ؤثّثرن تتأات التتي ييییممكن لها تتغييیّیر على الرغم ممن اخختتالف وتتششّعب المم٬، ممن هننا
مما ؤ تتننببّ ننننا ممن ن ييییممكّ أفتترض ييییُ  ححلل التتححوييییللواححدة ممن ممراكلّل  ات فيتتغييیّیر فهم هذه المم تتغييییييییر للمموقف٬، فإنّ  ٕالىللممعلوممات و  ممننهججيّ تتححوييییلل 

ممن التتطببييییقات  عددٌ  قلّـييیّیةوتتأثثييییر األ غلببييیّیةتتأثثييییر األبب الممتتعّلقةات دببييییّ لأل٬، الججمملةعلى ذات اححتتممالل ببأن تتننججح. قنناعكاننت ممححاوالت اإلإذا 
 ة ححللّ سستتراتتييییججييییّ إأججلل قببولل  ننفسسه ممنججممهور نناخخببي الطرف  إقنناعأججلل  السسعي ممن ججريه ححييیین ييییننّ أ٬، ييیُیقتترح الً ات. أوّ ححلّل الصصراعلغرض 

ع عننه. ممعظم الدراسسات ححولل رافَ ييییالججممهور التتي تتقببلل المموقف الذي  أغلببييیّیةقد ييییعتتممد على  دةششَ االممننأثثر هذه  ة٬، فإنّ عييییننييییّ ة اتّتفاقييییّ أو  سسلمميّ 
طولل في الممواقف٬، لكن أا لفتترة ثثبباتتً  أكثثرييییرات وتتغييیی ٬،كببر للممعلومماتأا ممننهججييیی  ز تتححوييییالً سسوف تتعزّ  قلّـييیّیةممصصادر األ نّ أتتقتترح  قلّـييیّیاتتتأثثييییر األ

 سسوف ييییسستتححثّ  غالببييیّیةال إقنناع فإنّ  ٬،ن تتكون في ممثثلل هذه الححالة)أة سسلببييیّیة ببارزة (كمما ييییممكن ششخخصصييییّ لو كاننت هنناك ننتتائئج  هننّ أقد ييییححدث مما 
ًذا في ع عننه آخخِ فَ ادعم التتغييییييییر الذي ييییدا ححييیین ييییببدو إقنناعً  أكثثردات والممطالببات سستتكون الممنناششَ  إنّ فذلك٬،  إلى ضضافةوسسع. بباإلأ تتححوييییالً 
 .  (See also Kay, Jimenez, and Jost, 2002) االزدييییاد

التتححوييییلل و  الدّقة دافعييیّیة ن ييییسستتححثّ أ أححييییانًنا في ممسستتطاعهع مما هو غييییر ممتتوقّ  ا ببفكرة أنّ ات اهتتمماممً دببييییّ ظهرت هذه األأفي الخختتام٬، لقد 
 أنّ  تتفتترض الممفاوضضات ممن الممعتتاد أنفرة. االممعلوممات الممتتو  وتتفكييییر ببعقلل ممننفتتح في كللّ  اتفرضضييییّ تتننقييییححات لل إلى مُمْفضِضـييیًیا٬، ممننهججيّ ال

عة٬، لو عرض الممفاوضضون تتننازالت غييییر ممتتوقّ  تتغييیّیرتت ربّبمماات فرضضييییّ ؛ هذه الخخاصّصةييیین ببممصصالححهم الييیین وممهتتممّ تتننافسسييییّ خخصصوممها سسييییكوننون 
خخر ن ييییججننييییها اآلأتتممححوروا في الممكاسسب التتي ييییممكن أو  أننفسسهم٬،م هممصصالححهم  ممن الححدييییث عن ببدالً ثثوا عن ممصصالح الطرف اآلخخر وتتححدّ 
تتواججه الممعارضضة  ربّبمما٬، يّ أسساسس على ننححوٍ ثثلى. ت التتسسوييییة غييییر الممُ تتححّققإذا ببدها اكممن الححدييییث عن الخخسسائئر التتي سسييیی ببدالً  ننججاز تتسسوييییةإ عنند

ممدفوع ببششيء ممخختتلف عن الممصصلححة  تّتصصاللاال ة٬، واالعتتقاد ببأنّ وييییّ أة لتتكون قالدفاع ممهييییَّ  دافعييیّیة ببكثثييییر ممن التتششكييییك٬، ألنّ  ممثثلل هذه التتكتتييییكات
ي الممزييیید ممن الممعارضضة على تتببننّ  صصرار كفييییلل ببججعلل ممثثلل هذا التتكتتييییك ييییسستتححثّ اإل إنّ ف. على الرغم ممن ذلك٬، ة ال ييییببدو ممححتتممالً ششخخصصييییّ ال
 كراه.ن الفرض واإلمم ة ببدالً ححقييییقييییّ ببننقاط  قنناع٬، ححييییث ييییزداد اححتتممالل اإلالدّقة دافعييیّیةالممرتتببط بب تتوجّجهال

  

 رـاألثث
 الممسستتوى على. صصراعات على تتششتتمملل التتي تتلك ذلك في ببمما ممخختتلفة٬، أوضضاع وسسط سسلببييیّیةأو  ةإييییججاببييییّ  وأححوالل ننةممعييییّ  ممششاعرُ  نناححييییاتتَ  للتتتتخخلّ 
. ةاسستتداللييییّ أو  ةممننهججييییّ  ورةببصص الغالب على الممعلوممات تتححوييییلل تتم سسواء ييییتتأثثر الممزاج أنّ  ةثثننائئييییّ ال السسييییرورة ييییعتتممد الذي الببححث اقتترح ٬،يّ سساسساأل
 على اعتتمماًدا ششدييییًدا االعتتمماد إلى -ةييییججاببييییّ اإل ةالححال في- ييییممييییلون النناس نّ أ على تدلّ  التتججارب ممن كببييییر عدد ممن النناششئئة الصصورة نّ إ

 على أقللّ  ببدرججة -ةسسلببييییّ ال ةالححال في- ممدونتتييییع همننّ أ ححييیین في ٬،ممننهججيّ ال التتححوييییلل ممن ممننخخفضًضا ممسستتوى وييیُیظهرون ٬،االسستتدالالت
 قام الممثثالل٬، سسببييییلل لىع. (For a review, see Mackie and Worth, 1991). ةممننهججييییّ  أكثثر ببششكلل الممعلوممات لونوييییححوّ  االسستتدالالت

 Bodenhausen, Kramer, and Süsser  (1994) إلى الطلب خخاللل ممن وذلك ٬،ممخختتلفة ببطرق إييییججاببيّ  ممزاجأو  وضضع ننتتاجإبب 
 لعوببةأ ببعد. تُتشِشييییع الفرح مموسسييییقى إلى صصغاءاإلأو  بباالببتتسسام٬، الممرتتببطة الوججه عضضالت ششدّ أو  عييیید٬،سس ححادث ححولل الكتتاببة الممششاركييیین

 الذننب ببششأن ححكامأ تتقدييییم ممننهم لبطُ  فييییها صصلة٬، ذات غييییر اظاهرييیی  تتببدو دراسسة في ونححييییادييییّ ال ولئئكأو  السسعداء الممششاركون اضضطلع الممزاج٬،
 ممججمموعة إلى ييییننتتممي الطالب ببأنّ  الممششاركييیین ننصصف إببالغ ججرى كذلك ).لى سسببييییلل الممثثاللع- كالغّش ( ممخخالفة ارتتكب طالب لهييییتتححممّ  الذي

 ةننممطييییّ ال الممعلوممات على ييییعتتممدوا لم ححييییاديّ ال الممزاج يذو  الممششاركييیین نّ أ الننتتائئج ظهرتأ وقد. اممسسببقً  اننممطييیی  ارتتبباًطاالممخخالفة  ببتتلك ممرتتببطة
 ممذننبًبا٬، الطالب ييییكون نأ أكثثر حالممرججّ  ممن هننّ أ قواصصدّ  ئالسسييییّ  الممزاج ذوي ششاركييیینالمم أنّ  ححييیین في الطالب٬، تتهممة ببششأن ححكممهم طلقواأ ححييیین
 اسستتداللل ركممؤششّ  ةننممطييییّ ال فكاراأل على االعتتمماد ممن زاد السسعييیید الممزاج نّ إ أخخرى٬، عببارةبب. ححاضضرة ةننممطييییّ ال الممعلوممات كاننت ححييییث
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 .الطالب تتهممة ببخخصصوص

 أنّ ممفاده  مما Schwarz (1990)  رحط؟ لقد ممننهججيّ الأو  سستتدالليّ لى تتححوييییلل الممعلوممات االعسسلببّي الأو  ييییججاببيّ الممزاج اإل ؤثّثرقد ييیی مَ لِ 
. على ضضروريّ غييییر  الممششكلة هو أممر وححللّ  الججهد التتححوييییليّ  أنّ  إلى ٬، وهو مما ييییفضضياالرضضه ممححييییط آممن وييییعممّ  إلى ة تتوممئييییججاببييییّ اإلممزججة األ
صُصهُ رح طتت سسلببييیّیةالممزججة األ إنّ ذلك٬، ممن عكس ال تتححوييییلل  اتّتججاهوهي تتدفع بب لييییس على مما ييییرام في الوضضع الراهن٬، مماهنناك  أنّ  مما مملخخَّ

٬، وببالتتالي ييییججاببيّ تتعزييییز الممزاج اإل ن ننححوو وعممدف فراداأل وا أنّ رأالبباححثثييیین اآلخخرييیین  ببعضالممششكلة الراهننة.  ةهييییّ تتححدييیید مماأججلل  ممن ممننهججيّ 
مما  كييییفييیّیةتتغييییييییر  إلى تتدفع ببالنناس سسلببييیّیةالممزججة األ إنّ ٬، هذاتت ني اآلف .ييییممكن أن ييییننتتقص ممن السسرور عممومًما ب الذيتتفادي التتفكييییر الممركّ 

 ,Cialdini)  صصالح الوضضعإكييییفييیّیة و  السسيء ب الححاللا لغرض اكتتششاف مما ييییسسببّ ممننهججييیی ببالتتالي ببتتححوييییلل الممعلوممات القييییام و  ٬،ييییششعرون ببه
Darby, and Vincent, 1973)  . 

م ممرتتببطة أممزججتته افتتراض أنّ  إلى فرادييییممييییلل األ قدوالقدرة ممننخخفضضتتييیین٬،  دافعييیّیةفححييیین تتكون ال ة االسستتداللل.قكذلك٬، ييییممكن للممزاج أن ييییسسلك ببطرييیی
ممن   Schwarz and Clore (1983)طلب ٬، فًقا لذلك. على سسببييییلل الممثثاللغون ممواقفهم وَ و ٬، وهم ييییصصقنناعممصصدر لإلأو  إقنناعببرسسالة 
على ممزاج  مماطر٬، لغرض الححثّ أو  ممقاببالت ممعهم في ييییوم ممششممس ججراءإبب قامأو  ححزييییننة٬،أو  ا سسعييییدةححداثثً أروا ن ييییتتذكّ أ ششاركييیینممببعض ال
ا لدى أكببر ممممّ  ارضضفاد الممششاركون السسعداء عن أعن ححييییاتتهم٬،  ببعد ذلك ححولل رضضاهم العامّ  اسستتفسسرححييیین ٬، على التتوالي. سسلببيّ أو  إييییججاببيّ 

 نالنناس قد ييییسستتخخدممو  اج ممرتتببًطا ببالسسؤالل ببصصورة قرييییببة٬، فإنّ ححييیین ال ييییكون الممز  ىه ححتتّ ننّ أمما ممعنناه رح طتتالننتتائئج الممششاركييیین الححزاننى. ممثثلل هذه 
الذييیین ه ححييیین ييییدرك الممششاركون ننّ أ Schwarz and Clore (1983) فقد وججدفي صصييییاغة ممواقفهم. كذلك٬،  اسستتدالليّ ر ممششاعرهم كممؤششّ 

لون ممن الممفاوضضييیین قد ييییقلّ  إنّ ف ٬،. وببالتتاليمعن التتأثثييییر على ممواقفه ه ييییكفّ فإننّ  ممزاججهم لم ييییكن ممرتتببًطا ببالححكم الراهن نّ أسسلببّي في ممزاج هم 
سسببييییلل الممثثالل٬، . على خخارججيّ ممصصدر  إلىممكان قدر اإل الممزاج ردّ خخرييیین ممن خخاللل ممواقف اآلأو  على ممواقفهم السسيءللممزاج  سسلببييیّیةثثار الاآل

 إلى الممششاعر الكئئييییببة دّ ر  إلى ٬،وءخخطعلى ننححو مم٬، لل ممن ممييییلل الششخخصتتأثثييییر الييییوم الممممطر على ممزاج الششخخص ييییججب أن ييییقلّ  نّ أممعرفة 
 ة الممقتترححة.تّتفاقييییّ اال

ييییزييیید ممن سسلببّي الممزاج ال نّ أللممعلوممات٬، في ححييیین  سستتدالليّ ييییزييیید ممن التتححوييییلل اال ييییججاببيّ الممزاج اإل نّ أييییقتترح  أعالهوردنناه أالببححث الذي  نّ إ
زييییادة  إلى ييییؤّدين أ ييییججاببيّ ه ييییممكن للممزاج اإلننّ أوزممالؤها  Alice Isen ظهرت أتتركييییبًبا. لقد  أكثثرهي  قضضييیّیة. ولكن الممننهججيّ التتححوييییلل ال
على السسلوك  ييییججاببيّ الممزاج اإل أثثرCarnevale and Isen (1986   ة. على سسببييییلل الممثثالل٬، اخختتببرببداعييییّ ة وزييییادة القدرة اإلذهننييییّ الممروننة ال

ححولل سسعر ششراء ثثالث سسلع في  واوذوو الممزاج الممححاييیید تتفاوضض ييییججاببيّ الممششاركون ذوو الممزاج اإلتتششتتمملل على ممسساوممة.  ممهمّمةالممدممج في 
صصححاب أا ودممجًجا ممن إببداعً  أكثثر عرضضوا ححلوالً  ييییججاببيّ صصححاب الممزاج اإلأ نّ أن فاعلل الممتتببادلل وججًها لوججه٬، تتببييییّ ة. خخاللل التتافتتراضضييییّ سسوق 

  الممششتتركةة عضضوييییّ التتممححور في ممججمموعة ال لىع النناس ححممللن ييییأييییممكننه  ييییججاببيّ لششعور اإلا أنّ  آخخرظهر ببححث أ. و سسلببييیّیةالممزججة األ
(Dovidio, Gaertner, Isen, and Lowrance, 1995) . ،ه ننّ أقتترح تتالتتي ات دببييییّ ممن األ ا هائئالً ممقدارً هنناك  نّ أفي ححييیین ممن هننا٬

خخرى أا ببححاثثً أ ثثمّمة ة٬، فإنّ ننممطييییّ ال فكارات الججاهزة واألفرضضييییّ ال دائئرةالت٬، ممثثلل ن ييییزييیید ممن االعتتمماد على االسستتدالأ ييییججاببيّ ييییفتترض ببالممزاج اإل
ممششتتركة للممججمموعة  ُهوييیّیةرات ببششأن التتصصوّ  ن ييییزييیید ممنأو  ٬،ات الممسساوممةهممّ ر الننتتائئج الممدممججة في ممَ ن ييییطوّ أه ييییممكن للممزاج السسعييیید ننّ أ إلى تتششييییر

 ة.داخخلييییّ ال

 ييییججاببيّ ضضآلة وضضوح أثثر ححاسسم في فئئات الممزاج اإل نّ أالرغم ممن  ىعل .كذلك اهتتمماممننا ن ننولييییهاأ خخرى تتسستتدعيأببة هنناك ممسسائئلل ممركّ 
بباعتتبباره ف ن ييییصصننَّ أ للقلق الممثثالل٬، ييییممكن . على سسببييییللثثرعييییننييیّیة وكثثافة األالأن ننأخخذ بباالعتتببار الممششاعر  ه ممن الممهمّ ننّ ٬، فإوالممزاج السسلببيّ 

ا ا ييییفتترضضه ضضممننً تتركييییبًبا ممممّ  أكثثرأثثره على تتححوييییلل الممعلوممات هو  نّ أعييییننّي قد كششف ٬، ولكن الممزييیید ممن االهتتممام ببهذا الششعور الاسسلببييیی  اممزاججً 
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  .(see Sengupta and Johar, 2001) والممزاج السسلببيّ  ييییججاببيّ التتممييییييییز ببييیین الممزاج اإل

البباححثثييیین ز ببعض . على سسببييییلل الممثثالل٬، لقد ممييییّ ةممزججثثار األآييییضًضا على الفائئدة في فهم أد قد تتؤكّ سسلببّي ممقاببلل ذلك ال ييییججاببيّ فئئات الممزاج اإل نّ إ
ممزججة ثثر الممرتتببط ببالييییقييیین (ييییششمملل العدييیید ممن األذلك)٬، وببييیین األ إلى الخخوف ومماو  القلقو  ححزنبباننعدام الييییقييیین (ببمما ييییششمملل ال ثثر الممرتتببطببييیین األ

 ). (Tiedens and Linton, 2001:-ممثثالً  –ننظر ييییُ  .الغضضب والغثثييییان إلى ضضافةبباإل ٬،ةييییججاببييییّ اإل

 طاراإلهذا  ات الواعدة فيننظرييییّ ححدى الإالننتتائئج ودممججها. ات ججدييییدة في هذا الححقلل تتننببثثق في ممححاولة للتتقرييییب ببييیین هذه ننظرييییّ ال تتزالل هنناك 
والممفصّصلل ٬، علىاأل إلى سسفللممن األ ججهتتزييیید ممن التتححوييییلل الممتتّ  سسلببييیّیةالممزججة على ننممط تتححوييییلل الممعلوممات: األ ؤثّثرالممزاج ييیی نّ أمما ممفاده  رحطتت

ف ببششكلل ٬، الممكثثّ سسفلللأل علىججه ممن األة تتزييیید ممن تتححوييییلل الممعلوممات الممتتَّ ييییججاببييییّ اإلممزججة األ نّ أ٬، في ححييیین ه والممتتممركز ننححو الخخارجببششكلل مموججّ 
 ييیید ممن٬، وييییسساعد في دممج العدسستتدالليّ اال-ممننهججيّ هذا التتممييییييییز ممششاببه للممننظور ال.  (Fiedler, 2001) ه والممتتممركز ننححو الداخخللمموججّ 

القائئم  ممننهججيّ ييییسّسر التتححوييییلل التتُ  لببييیّیةسسالممزججة األ ٬، فإنّ اممتتزاييییدً  ااهتتمماممً  اخخارججييیی زة ة الممححفّ عييییننييییّ التتفاصصييییلل الييییالء إالننتتائئج الممخختتلفة. ممن خخاللل 
ممن عكس الزات. على ات ححولل الممححفّ فرضضييییّ ة والداخخلييییّ ٬، ممع القلييییلل ممن االعتتمماد على االرتتبباطات الخخارججيّ على الممعلوممات في الممححييییط ال

ة٬، اسستتدالالت وغييییرها ممن ننممطييییّ  أفكارا لببننى ممعلوممات سساببقة (تتطببييییقً أو  سسفللننححو األ علىممن األ ر تتححوييییالً ة تتييییسسّ ييییججاببييییّ اإلممزججة األ إنّ ذلك٬، 
ببالممننظور لتتفكييییر لو ييییضًضا٬، أة ببداعييییّ اإلإلى  ة٬، لكنسستتداللييییّ رات االزييییادة التتننممييییط واالعتتمماد على الممؤششّ  إلى ييییؤّديز. وهذا التتداعييییات) ننححو الممححفّ 

 الكببييییر.

هم قد ننّ إالتتالي فتتعييییسسة. وببالو  سسلببييیّیةالممزججة األفادي تتَ ححة و فرِ الة و ييییججاببييییّ اإلممزججة األتتمماس الْ إإلى  ممدفوعييیین  فرادقد ييییكون األذلك٬،  إلى ضضافةبباإل
 تتححسسييیین الممزاج إلى فضضيييییُ  ححييیین فال ييییقوممون ببهذا التتححوييییلل إالّ ممخختتلفة٬، ييییة لتتححوييییلل الممعلوممات في أوضضاع دِ ججْ ييییكوننون ممدفوعييیین ببالننتتائئج الممُ 

ححييیین  يّ أسساسسطببق ببششكلل ننتتهذه قد الممزاج ثثار ضضببط آ . إنّ  (Handley and Lassiter, 2002) ييییججاببيّ تتعزييییز الممزاج اإلسسلببّي أو ال
 أكثثر مممّما هو في سسببييییللتتقييییييییم الممتتعة٬،  في سسببييییللاسستتخخدام هذا التتأثثييییر  ججريييییكون الممزاج في ممححور اهتتممام الفرد في تتلك اللححظة٬، ببححييییث ييیی

  . (Clore and Schnall, 2005) الكافي ححدوث التتححوييییلل

 تتممييییلل سسلببييیّیةالممزججة األ ٬، في ححييیین أنّ ببداعيّ واإل التتراببطيّ و  سستتدالليّ التتححوييییلل اال زييیید ممنتت ةييییججاببييییّ اإلممزججة األ ييییظهر أنّ  على وججه العمموم٬، ٬،اإذً 
ات: فهي قد تتزييیید ممن ححلّل الصصراعلل٬، ببالتتالي٬، ننعممة ممخختتلطة في ة تتششكّ ييییججاببييییّ اإلممزججة األ نّ إالممرتتببط ببالتتفاصصييییلل.  ممننهججيّ زييییادة التتححوييییلل ال إلى

قد ييییخختتلف  الممزاج الممثثاليّ  نّ إ. قنناعات اإلاّدعاءفي  ممننهججيّ ممن التتننممييییط وتتكببح التتححوييییلل ال ككذلها قد تتزييیید ٬، لكننّ ببداعيّ السسلوك الممدممج واإل
الممفاوضضات الممدممججة٬،  ا لكللّ ه الدواء الششافي عمموممً على أننّ  ييییججاببيّ ر التتأثثييییر اإلصصوَّ ييیی في الممعتتاد٬،ة ممخختتلفة في الممفاوضضات. خخاللل ننقاط زممننييییّ 

في ممطلع الممفاوضضات قد ييییممننع الممفاوضضييیین أييییضًضا  إييییججاببيّ ي ببممزاج ولكن التتححلّ  (Barry, Fulmer, and Van Kleef, 2004) ممثثالً 
ص الححًقا٬، والوضضع األممثثلل هو ببعد التتخخلّ  ييییججاببيّ ي ببالممزاج اإلممن األفضضلل التتححلّ  ربّبمماة الواححد عن اآلخخر. لننممطييییّ هم الأفكار ص ممن ممن التتخخلّ 

تتوضضييییح الفوائئد  ببغييییةببححاث الممزييیید ممن األ إلىهنناك ححاججة واضضححة المُمدممج.  ببالببححث عن الححللّ  طرافة وقببلل أن تتببدأ األننممطييییّ ال فكارممن األ
 ة ممخختتلفة خخاللل سسييییرورة الممفاوضضات.ننة في ننقاط زممننييییّ ممعييییّ أممزججة تتقدييییم  سسببييییللفي والعقببات 

تتأثثييییر  ييیّیةفهم كييییفخخطوات هائئلة في  . وقد ششهدت العقود األخخييییرةججتتمماعيّ والتتأثثييییر اال قنناعفي اإل دور هامّ بب قومييیی األثثرإّن قصصارى القولل  
الممزييیید ممن  إلىه ال تتزالل هنناك ححاججة ننّ أتتححوييییلل الممعلوممات٬، على الرغم ممن  مما٬، على ححدّ  إلى ة وببعض الممششاعر الممححددة٬،العاممّ ممزججة األ

ائئج ننتتفضضلل تتطببييییق لهذه الأ إلى للالتتوصصّ  كييییفييیّیة عالوة علىفرة٬، اتتححدييیید الطرييییقة األفضضلل لدممج الننتتائئج والتتفسسييییرات الممتتو أججلل  األببححاث ممن
أ ممن ممراكممة الممعلوممات في هذا الممضضممار٬، وتتطوييییر للتتننظييییر ة هو ججزء ال ييییتتججزّ ثثننائئييییّ ممننظور السسييییرورة ال نّ أعلى ححاالت التتفاوض. لقد ثثببت 

ا وننضضارة. ولكن في هذه األثثنناء٬، ييییججدر وضضوححً  أكثثر لألثثر صصورة قد تتظهر للعييییان هننّ أفكرة ممفادها  رححانطاللذييیین ييییوالببححث الراهننييیین 
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ببححذر وببروح  ججريآخخر أن تت إلى لتتعممييییممات ممن سسييییاقل ييییننببغين للننتتائئج الممخختتلطة في الممججالل٬، و ن ييییكوننوا واعييییأهذا الممننظور  رسسيببمممما
 ة.ننقدييییّ 

 

 خخاتتممة
 

ننا تتقدييییم صصورة ششامملة للببححث الراهن في علم الننفس ممن ممننظور السسييییرورة اببتتغييییننا ننّ ألل هو ان. األوّ رئئييییسسييییّ كان لدييییننا هدفان  ٬،في هذا الفصصلل
ممن خخاللل  قنناعاإل إلى للة السسييییرورة ممن خخاللل وصصف التتوصصّ ثثننائئييییّ ة ننظرييییّ لل ممن الفصصلل . وهكذا٬، عرض القسسم األوّ قنناعة ححولل اإلئئييییّ ثثنناال

مملخخَّصصه  مماننا طرححلقد ذلك٬،  إلى ضضافة. بباإلممننهججيّ لل ييییقوم على االسستتدالالت٬، والثثانني ييییسستتخخدم التتححوييییلل الوّ األ –لتتححوييییلل الممعلوممات  ننممطييیین
كلّل  نّ إ. قنناعتتححوييییلل الممعلوممات وببالتتالي على اإلعلى  ؤثّثرتتأن  لها االننطبباع) ييییممكنو  ٬،الدفاع ٬،الدّقة( دافعييیّیةممسستتوييییات ممن الهنناك ثثالثثة  نّ أ

هو ممسستتوى  ممننهججيّ على ننطاق التتححوييییلل ال ؤثّثرمما ييیی إنّ . ننتتييییججة لذلك٬، ممننهججيّ الأو  سستتدالليّ اال تترتتببط ببالتتححوييییلل قد دافعييیّیاتممن هذه ال ةواححد
 .عييییننيّ ال الننممطُ  ال دافعييیّیةال

الذي  ببححاالت الصصراع. وقد وصصفننا الببححث قنناعة والببححث اللذييیین ييییرببطان اإلننظرييییّ كان الهدف ممن القسسم الثثانني في الفصصلل هو اسستتعراض ال
 ُهوييیّیةالو ذلك٬، نناقششننا الببححث في ممججالل تتأكييیید الذات٬،  إلى ضضافةعلى ححاالت الممفاوضضات. بباإل سستتدالليّ اال-ممننهججيّ ييییطببق الممننظور ال

تتسسلييییط الضضوء على ححاججة الممفاوضضييیین في  ججرى. لقد ححلّل الصصراعتتطببييییقات في  ترححاألثثر٬، واقتتُ و ٬، قلّـييیّیةواأل غلببييیّیةتتأثثييییر األو ة٬، ججتتمماعييییّ اال
أججلل  سستتراتتييییججييییات ممطاببقة ممنإببعقلل ممننفتتح وبب الدّقةالدفاع واالننطبباع في تتححوييییلل الممعلوممات٬، ببأسسلوب ييییعتتممد  دافعييیّیاتك ببمما ييییتتججاوز التتححرّ 

 في ححاالت الصصراع. الدّقة دافعييیّیةدة قصصوى لتتححقييییق زييییا

تتححقييییق  كييییفييیّیة٬، و ححلّل الصصراعن تتدفع ممدارك ججدييییدة ضضممن سسييییرورة أييییممكننها  قنناعاالعتتببارات التتي طرححها الببححث ححولل اإل ننححن ننأمملل في أنّ  
ن أهذا الممننظور  ييییممكن لممممارسسيعلى تتححوييییلل الممعلوممات٬،  ؤثّثرات الممدممججة وطوييییلة األممد. ممن خخاللل فهم العوامملل التتي تتتّتفاقييییّ ممن اال كللّ 

ه في الضضالعة في صصراع٬، وححلّ  طرافلدى ججممييییع األ وججهات ننظر ببدييییلة في سسببييییلل ٬،أفضضلل٬، ببعقلل ممننفتتح واعتتببار ممدروس سسهييییللييییقومموا ببتت
 ننهاييییة الممطاف.
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 نو العششر  الفصصلل

 

 للالتتأممُّ  خخاللل ممن ملّ تتعال
 
 

 فييییكتتورييییا ج. ممارسسييییك

 ألفوننسسو سساكوي 

 الييییلل ييییوركس 

 
 

 

 مالتتعلُّ ححولل  اتتكييییننزو ممارسسييییك و  الذي وضضعه "ننمموذجالتتواؤمًما ممع " ٬،للالتتأممّ  عببرَ ممن التتججرببة  للتتعّلمطار عمملل إ ٬،في هذا الفصصلل ٬،ننعرض
ضضع نن٬، و "م الببالغييیین وعلم الفعللتتعلُّ "طار العمملل في ننظرييییة إالصصراع. سسوف نننناقش ججذور  ححللِّ  ييییاتِ رببطه ببتتححدّ ننو  ٬،والتتصصادفيّ  الممعلومماتتيّ 

التتي ييییممكن للضضالع في صصراع أن ييییقوم ممن خخاللها ببتتطببييییق هذه االفكار  الطرق ببرسسمسسننقوم  ٬،طار العمملل. ببعد ذلكإتتطببييییقات السستتخخدام 
م أن ييییسستتخخدممها و الممعلِّ أب ننتتححدث عن تتطببييییقات ييییممكن للممدرِّ . أخخييییًرا٬، للصصراع ٬،قةالراهننة والالحح ٬،هدافه السساببقةأق لييییححقّ  ٬،ببششكلل أكثثر فاعلييییة

ات هذا في الصصراع٬، قببلل الخخروج ببببعض االسستتننتتاججات ببخخصصوص قييییممة وممححدودييییَّ  م كييییف ييییكون ضضالًعا ممتتأممالً ييییتتعلَّ  كيسساعدة الطالب لمم
 .ببششأن ححلل الصصراع "ننمموذجال"

 

 ببةالتتججر  في للالتتأممّ  خخاللل ممن مالتتعلّ  ننمموذج
 

 فعاللأ فييییها تترافق التتي الطرييییقة فححص الذي (1938) ججون دييییوي  فكارأ في ضضارببة ججذور التتججرببة ممن مالتتعلّ  ننمماذج ممن للعدييیید تتوججد
 ال ححييیین أننهدييییوي   الححظ لقد ).٬1987، سسكون؛ 1948؛ كولب٬، 1992؛ ججارفييییز٬، 1993(بباود وكوهن وووكر٬،  الممسستتقببلل فعاللأ المماضضي

 الننتتائئج وببييیین هابب الممرغوب الننتتائئج ببييیین تتطاببق عدم أو" خخطأ" هنناك ببأن االسستتننتتاج ننححو هونييییتتوججّ  فإننهم ها٬،بب غوبالممر  الننتتائئج النناس ييییتتلقى
 .العلممي الممننهجبب  ييیُیعرف لمما الممعلومماتتي االسستتخخدام ممن اننوعً  بباعتتبباره مالتتعلُّ  وصصف لقد. ةالفعلييییّ 
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 ببذلك ييییقوممون ال قد همأننّ  ممن الرغم على ٬،البباطننيّ  همححسسَّ  وييییممتتححننون ونييییطورِّ  همننّ إ. وتتفسسييییرها تتججارببهم ححولل الممعلوممات ببججممع النناس ييییقوم
 :على ييییششتتمملل أننه على التتججرببة خخاللل ممن التتعلييییم Dewey دييییوي  صلخخّ  لقد. كببييییر ممننهججيّ  ببششكلل

 عادةإ رَ عبب ء ممننهاججز  كتتسسبييییُ التتي  الممعرفة ٬،المماضضي في مممماثثلة ححاالت في ججرى قد مما ممعرفة): 2. (الممححييییطة الظروف ممراقببة): 1( 
 تتتممّ  مما ممًعا ييییججممع الذي الححكم): 3(و أكببر؛ تتججرببة ييییمملكون الذييیین للببَ قِ  ممن ٬،والتتححذييییرات الننصصائئح الممعلوممات٬، خخاللل ممن آخخرججزء و  التتذّكر
 ).69 .٬، ص1983(دييییوي٬،  علييییه وتتدلل تتعننييییه الذي مما رؤييییة أججلل ممن ٬،تتذّكره تتم ومما ٬،هممراقببتت

 التتججارب ممن ٬،الزممن اممتتداد على تتراكممت عنندهم التتي االننطبباعات ممصصفاة في ممرييییرهااللل تتممن خخ تتواججههم التتي للححاالت ممعننى النناس ييییننسسب
. ججابباتاإل ممن ججدييییدة ممججمموعة الى ببححاججة أننهم أم السساببقة التتفسسييییرات على االعتتمماد على قادرييیین كاننوا ذاإ مما ببتتححدييیید ييییقوممون همإننّ . السساببقة

 ممع تتلتتقي ببححييییث فعالهمأ تتعدييییلل وببالتتالي والنناممييییة؛ الممتتراكممة الممدارك ممن ممججمموعة ضضوء على تتججارببهم تتفسسييییر عادةإ و  ببتتفسسييییر ييییقوممون قد فهم
 .الججدييیید للسسلوك" عادات" اسسم دييییوي علييییه ييییطلق مممما ججدييییدة وممججمموعة ججدييییدة ممدارك هو الننتتائئج اسستتخخالص نّ إ. هدافهمأ

 ييیُیَطببَّق ححييیین ٬،دييییوي عمملل على ممعتتممَدييیین هار طوّ  وقد التتججرببة٬، خخاللل ممن مللتتعلّ  (1990) ممارسسييییك وواتتكييییننز ننمموذج) 22.1( الرسسم ييییصصّور
 كوننها اححتتممالل على دائئمًما تتننطوي الججدييییدة التتججارب نّ إ. ججدييییدة تتججرببة ممع التتواججهَ  الممركز في التتي الدائئرة للتتممثثّ . الممششاكلل ححللّ  لغرض

 ٬،"ننمموذجال" هذا في. ال أم دقييییقا هذا أكان سسواء فييییها٬، ممألوف هو مما على التتششدييیید خخاللل ممن ببتتببسسييییطها ششخخاصاأل ييییقوم ححييیین ححتتى ششكالييییة٬،إ
 وتتححدييیید لفهم ججدييییدة طرق موتتعلّ  الممالممح٬، هذه فححص التتججرببة٬، في ششكالييییةاإل لججواننبببا على وعي ييییكوننوا ححتتى للالتتأممّ  النناس ييییسستتخخدم
 .ييییواججهوننه الذي التتححدي

 نّ إ. وغرب ججننوب ششرق٬، ششممالل٬،): عةالسسا عقارب بباتتججاه( فتتصصننّ  وهي ٬،واألفقيّ  العامموديّ  الببعدييیین على الممششكلة ححللّ  خخطوات تتتتمموضضع
 ششرق٬، ششممالل غرب٬، ششممالل): الششممالل قببلل السساعة عقارب تتببدأ نأ على( فصصننّ تتُ  وهي الممششكلة٬، ححللّ  خخطوات ببييیین مما ييییقع الخخطوات مَ تتعلّ 

 .غرب وججننوب ٬،ششرق ججننوب

 سساببقة تتججرببة ممن مموهتتعلّ  نأ سسببق مما لىإ ااسستتننادً  الججدييییدة التتججرببة رونطّ ييییؤ  همننّ إ). ششممالل( ججدييییدة تتججرببة النناس ييییواججه ححييیین الممششكلة ححللّ  ييییببدأ
 مما عادة .الججدييیید الوضضع لهذا ممعننى على العثثور ججللأ ممن تتفسسييییراتتهم وييییسستتخخدممون خختتالف٬،االو  ششببهال وججهَ أ صصونييییششخخّ  همننّ إ). غرب ششممالل(

 ييییضًضاأ الششخخص ييییسساعد هلكننّ  ٬،التتششخخييییص سسرعة ممن للييییقلّ  للالتتأممّ . الذهننيّ  للالتتأممّ  ممن الكثثييییر دون وممن ببسسرعة٬، ححكاممهمأ طالقإبب النناس ييییقوم
 .ججدييیید تتححدٍّ  على الححكم ججللأ ممن الممسستتخخدممة الفرضضييییات إلى وكذلك ٬،اممركبب  الوضضع كونإلى  اواعييییً  ييییصصببحل

ششخخاص آخخرون. أببعد تتششخخييییص التتججرببة الججدييییدة٬، ييییتتعلم النناس أكثثر عن سسييییاق الممششكلة (ششممالل ششرق). وهم ييییكتتششفون مما ييییفكر ببه وييییفعله 
و ممن ممججمموعات اججتتمماعييییة أخخرى تتتتأثثر أششخخاص آخخرييیین أييییاسسة التتي تتقف خخلف مما ييییججري.  قد ييییججممعون ممعلوممات ممن هم ييییححاولون فهم السسننّ إ

ن ييییخختتاروا ممسسار الفعلل. ممن ششأن أا ممن التتججارب الصصغييییرة قببلل ججرون عددً و ييییُ أببتتلك الممششكلة. وهم قد ييییقوممون ببفححص تتفكييییرهم ممع اآلخخرييیین 
 خخييییاراتلى إتتفسسييییر السسييییاق ييییقود  نّ إطرقها.  ممن خخاللل فتتح آفاق للتتفكييییر لم ييییسسببق أن تتمّ ٬، ممرححلةييییلعب دوًرا أسساسسييیًیا في هذه ال لل أنْ التتأممّ 

ممححتتمملة أخخرى  ننمماذجججلل العثثور على أالذي ييییججرييییه الششخخص ننفسسه ممن  والببححث سساببقةححلولل ل تتوجّجهها اسستتعاداتفعالل الببدييییلة التتي األححولل 
 ألفعاله.

 قد). ششرق ججننوب( القرار تتطببييییق لغرض ييییححتتاججه مما تتججممييییع وأ ببتتطوييییر الششخخص ييییقوم ٬،)رقشش( الفعلل ممسسار ببششأن القرار خخاذاتتّ  ييییتتمّ  ححييیین
. الوقت ممرورممع  ٬،الفعلل تتننفييییذ ييییتتمّ  ححييیین التتأمملل ييییححدث مما عادةً . الححللّ  تتطببييییق لغرض قدرات تتطوييییر لىإ ييییقود ببححييییث ٬،سساببًقا للالتتأممّ  ييییكون
 وكوننهم. الفعلل ممسسار وسسط ممفاججأة تتداهممهم ححييیین ٬،ممعهود ششكللبب ٬،ببذلك ييییقوممون فإننهم (Schön, 1987) فعلل في النناس للييییتتأممّ  ححييیین
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 لعثورإلى ا یسعون فقد وكذلك،. جزئیة معلومات على یقوم اسریعً  احكمً  یطلقون قد الناس فإنّ  التعلیم، خضم في یكونون حین یتعلمون
.الفعل أثناء جدیدة معلومات على  

 نّ إ). غرب شمال( ھدافھمأ مع تتالءم الحصیلة كانت ذاإ ما حول قرار واتخاذ النتائج بتقییم الناس یقوم ،)جنوب( بالفعل القیام یتمّ  حین
 ھدافاأل تكون حین المقصودة النتیجة تقییم ،نسبیًا ،السھل من. شامل تعلیميّ  استعراض جراءإ من نیمكّ  بالفعل القیام بعد ما لالتأمّ 

 یمكن ھأنّ  من الرغم على وھذا مقصودة، غیر نتائج تشخیص الصعب منكما . صحیح بحكم لخروجل ،ُمتاحة والمعلومات واضحة
ذلك  خالف یتمّ  أن یمكن التي ،معلوماتال مصادر يوتقصّ  ،الناس من واسع طیف من سئلةأ طرح لىإ الشخص یقود أن للتأمل
 خالل من رسمھا یتم) غرب شمال( جدیدة فھم شكالأو) غرب( النتیجة حول استنتاجات لىإ یقود التعلیميّ  االستعراض نّ إ. تجاھلھا
.للدائرة جدید تكرار  

 ،واعٍ  وبشكل دائًما، یستخدم ال واحد كلّ  نّ أ من الرغم على التجربة، عبر مالتعلّ  مراحل من واحدة كلّ  في مركزيّ  أمر لالتأمّ  نّ إ
.كامنة قوة من علیھ یحتوي ما بكلّ  التأمل  

 في لالتأمّ  خالل من. لدیھم السابق المعلومات كمّ  كفایة عدم لىإ یشیر الذي التالؤم عدملو ،للمفاجآت الناس حسّ  رھافة من لالتأمّ  یزید
 یساعد الفعل تحقیق بعد لالتأمّ  نّ إ. الحلّ  على فیھ یشتغلونفي الوقت الذي  ،وبالتعلم بالفعل الخاصّ  مسارھم بضبط الناس یقوم الفعل
.القادمة المشكلة حلّ  حلقة على بالفائدة تعود والتي ،مھالّ تع تمّ  التي الدروس تحدید على  

 على رتؤثّ  التي ،المعقدة العوامل من العدید خالل من سریعة معانٍ  استخالص على نیرجبَ مُ  لناسا یكون قد الصراع، وضعیة في
 حینالسیاقات  نّ حقیقة أ على الضوء المعلوماتيّ  مالتعلّ  دراسات طتسلّ  لقد. المقصودة غیر النتائج وتشخیص ،للسیاق تفسیرھم ةكیفیّ 
 نموذجال ھذا.  أكبر ةیّ ھمّ أ تفترض تفسیراتھم فإن  – الصراع ظروف تحت التأكیدب الوضع ھو مثلما – بالمفاجآت وغنیة متغیرة تكون

 طیف في االھتمام تركیز عادةإ لىإ یدعو) 1999؛ فولب ومارسیك وواتكینز، 1999؛ سیش وواتكینز ومارسیك، 1998(سیش، 
 بدیلة، بأفعال ویفكرون الصراع، بشأن شكاليإ ھو ما بواسطتھا الناس دیحدّ  التي الطریقة على رتؤثّ  التي ،ةالسیاقیّ  العوامل من واسع

.مقصودة غیر نتائج عن ویبحثون  

 عادةفي إوالتجربة  تفسیر في الشخص یساعد الذي والتأمل –التجربة خوض– للفعل الدینامیكي التفاعل قعی نموذج ال ھذا قلب في
 في الناس یكون ما عادةً . یحدث ما على معنى الفرد بھا یضفي يالت الطریقة لىإ بالنسبة ةمركزیّ  مسألة لالتأمّ  نوعیة نّ إ. ھاتفسیر
سیرورة التطّور  خالل من وضمنيّ  واضح بشكل اكتسابھا تمّ  مذّوتة اجتماعیة ومعتقدات قیم معاییر، قواعد، بواسطة ھینموجّ  لالتأمّ 

 على یجب عمقًا، اكثر بقدر التجربة من تعلمال لغرض .للتجربة الشخص تفسیر تشّوه أن المذّوتة المنظورات لھذه یمكن. االجتماعيّ 
 الناس دخول ةكیفیّ  حول مدارك اكتساب جلأ منو. فھمھم لتشكّ  التي والمعتقدات القیمو ات،الفرضیّ  في نقديّ  بشكل لوایتأمّ  نأ الناس
).1978، 1974( سكون) وكریس أرغیریس ودونالد 1997، 1995، 1991ث جاك میزرو (بحاأ لىإ ننتقل ،ونقديّ  عمیق لتأمّ  في  
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22.1رسم بیاني   

إطار التجربة  

تشخیص المشكلة  

تفسیر السیاق  

صیاغة الخالصة  

مواجھة تجربة جدیدة  

تقریر شكل الحل  

تخمین النتائج  

الحلّ   

تذكر أو طّور المھارات  

(مارسیك وواتكینز، نماذج تعلیمیة ُصدفیة وغیر رسمیة.  

.). التعلم الُصدفي وغیر الرسمي في أماكن العمل. لندن، إنجلترة: راوتلیدج)1990( بتصرف عن: مارسیك ف.ج. ووتكینز ك.ي.  

 

النقديّ  لالتأمّ   
 

العادة في- وھي ة،الضمنیّ  العدسة خالل من النظر بواسطة الجدیدة وضاعلأل ھمھمفَ  البالغون لیشكّ   واعیة غیر یمانإ منظومات -
 وجھات :الحقا وأ( للمعنى وتخطیط) العقل عادات :الحقًا وأ( المعنى وراتمنظ اسم  (1997 ,1995 ,1991)میزیرو علیھا طلقأ

: كالتالي المعنى منظورات میزیرو ویعّرف). نظر  

ةالثقافیّ  اتالفرضیّ  من مجموعة على یشتمل معنى ذو منظور. شخصيّ  منھج وأ التخطیطات، من مجموعة ة،للمرجعیّ  عامّ  طارإ" -
 مجموعات ثالث من كواحدة تستخدم والتي ھادف، بشكل مھاتعلّ  تمّ  نظریات یشمل بما ولكن استیعابًا، ةفیّ الثقا قساماأل كثرأل ة،یّ النفسان
 ولسانیة، ثقافیة شیفرات اجتماعیة، معاییر :مثل( اللساني، االجتماع علم: ادراكً إو ارً تصوّ  وترسم ،حاسیسأ تشكل شیفرة

) الشخصیة تخصّ  صفات والفعل، الشعور طرق قفالإ تواصلالتي  األبویة مثل قمع المحظورات( النفس علم) نظریات یدیولوجیات،أ
، 1995میزرو،  )الجزء أو الكلّ  على تركیز یّة،حسّ  متعلّ  تفضیالت بالذكاء، والمتعلقة الذھنیة سالیباأل التعلم، مثل( المعرفة وعلم
  .42 .ص

 ھي المعنى تخطیطات. تمحوًرا األكثر المعنى خطیطاتت رتطوّ  على رتؤثِّ  واسعةو ھةموجّ  ةذھنیّ  طرأ ھي المعنى منظورات
  رجل في رنفكّ  حین على سبیل المثال: .اعینیًّ  اتفسیرً  لتشكّ  التي ،والشعور الموقف الحكم، المعرفة، للمعتقدات، ةالعینیّ  المجموعة"
).43 .، ص1995(میزرو،  "ممارسة طریقة وأ مثولةأ نظر، وجھة عن نعبر حین و، أمحافظ وأ ةجدّ  كاتدرائیة، ،یرلنديأ  

 فمن وبالتالي ا،ضمنً  مفھوم كشيء تؤخذ الحاویات ھذه. تجاربنا لتشكّ  التي الحاویات ھي المعنى تخطیط أو المعنى منظورات نّ إ
 بھا یكون التي الطرق یرى نأ األبیض الشخص على مثال، الصعب، من ھنّ أ في السبب ھو وھذا. امتحانھا عن ناھیك رؤیتھا، الصعب

 الفحص ھذا خالل فمن ذلك، لىإ ضافةباإل. جنسیًا ھینةمُ  تبدو أن یمكن أفعالھ أنّ  كیف یفھم أن ركَ الذَّ  على الصعب من أو ا،صریًّ عن
ّ  یًضاأ الشخص یواجھ  لم ھالكنّ  ،النقديّ  لالتأمّ  في الحاجة میزیرو دراسة دتدّ ح لقد. ثقافتھ في وأ مجموعتھ لدى األساسیّة تالفرضیا

.األدوات ھذه ریوفّ  الفعل علم. قمعمَّ  بشكل اتالفرضیّ  غوارأ سبر ةكیفیّ  بخصوص ،نفسھ بالقدر ،عملیًا نصًحا متقدّ   
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 الفعلل علم

  
 وببييیین ٬،ببه القييییام ييییرييییدون همننّ إ النناس ييییقولل مما ببييیین الفججوة فححص لغرض الفعلل ملع )(1978 ,1974 كرييییس أرججرييییس ودوننالد سسكون طّور لقد
 وسسكون أرججرييییس ححاججج وقد. ةذهننييییّ  ببطببييییعتتها هي للفعلل ةننظرييییّ  ببواسسطة نو همموججّ  النناس نَّ أ ييییفتترضضون مهُ فَ . ننتتاججهإ فعالً  ييییممكننهم مما

... ننسساننيّ اإل مالتتعلّ : "الخخارججي الممححييییط على فعلهم ردّ  في ٬،مما ححدّ  لىإ ٬،عممىأ ببششكلل ييییتتصصرفون النناس نإ مُمعتَتَقَد السسلوكييیّیييیین القائئلل  (1978)
 ). 10 ص" (الممعرفة ممن نممعييییّ  لننوع ببنناء عادةإ و  فححص٬، كببنناء٬، مماننّ إ و  السسلوك ممن ننمماطأ إقصصاء وأ تتعزييییز ببممصصطلححات فهممه لىإ ححاججة ال

 لقد. الممرغوببة الننتتائئج تتححقييییق لغرض ننة٬،ممعييییّ  قييییم مههتتوججّ  ييیینحح ممعييییننة٬، ظروف في ممعييییننة ببطرييییقة ييییتتصصرفونسس النناس ببأنّ  الفعلل اتننظرييییّ  أتتتتننببّ 
 الححلقة تتعّلم" ييیُیطلقان على ذلك اسسم وهمما. تتكتتييییكاتتهم ببتتغييییييییر الأوّ  النناسييییقوم  ٬،رامييییُ  مما غييییر علىاألممور  تتسسييییر ححييیین هننّ أوسسكون  أرججرييییس ششرح

 أن ييییححاولل وقد ٬،فعالة ببطرييییقة عاءهادّ  ييییششرح لم هأننّ  العامملل ييییعتتببر فقد آخخر٬، عامملل رأي الزممالء أححد رفض لو الممثثالل٬، سسببييییلل على. "الممفردة
 كاممننة الرفض سسببابأ تتكن لم ذاإ.  قوييییة ححججة ببنناءل الممعلوممات ممن الممزييیید ججممع ييییححاولل قد وأ ممخختتلفة٬، ببطرييییقة ننفسسها الننظر وججهة ضعرِ ييیی

 سسببق التتي الطرييییقة تتقييییييییم عييییدييییُ  نأ العامملل على ييییججب ذلك٬، ممن ببدالً . التتطاببق عدم تتعالج لن التتكتتييییكييییة التتغييییييییرات هذه فإنّ  االدعاء٬، ننييییةببُ  في
 الححلقة تتعلم" اسسم هذا عممًقا األكثثر التتححلييییلل ممسستتوى على (1978 ,1974) وسسكون  أرججرييییس طلقأ. لها وفًقا الممششكلة ببصصييییاغة قام أن

 ييییححدث رببمما أعاله٬، الممذكور الممثثالل في. الفعلل على رتتؤثثّ  التتي الممعاييییييییر وأ الممعتتقدات القييییم٬، ات٬،الفرضضييییّ  ييییخخّص  مما في وذلك ٬،"الممزودججة
 لدى هو اعممّ  ٬،ججوهرييیًیا ٬،ممخختتلًفا كان تتششاركيّ  ببششكلل القرار اتتخخاذ وأ" فّعالل" لممصصطلح تتعرييییفه نّ أ العامملل ييییدرك عنندمما الححلقة ثثننائئيّ  مالتتعلّ 
 ال قد مالتتعلّ  ممن الننوع هذا لكنّ  قييییممة٬، ذات ببفائئدة ييییعود التتكتتييییكات تتغييییييییر فتتعّلم. ذاتته ببححدّ  ٬،"ئًئاسسييییّ " لييییس ننفسسه الممفردة الححلقة تتعّلم نّ إ. زممييییله
 .هذا ممن ببعدأ الششخخص ييییقود

 والممعاييییييییر القييییم الفرضضييییات٬، ببسسببب ولكن ؛)ممعتتننقة ننظرييییة( الممعتتقدات ممن واححدة لممججمموعة وفًقا ييییتتصصرفون همأننّ  النناس ييییعتتقد مما عادةً 
 في ٬،للالعامم ييییعتتقد ممارببّ ). فعالً  ةممالممسستتخخد الننظرييییة( الممعتتننقة الننظرييییات ٬، عادًة٬،تتنناقض ببطرق افعلييییً  سسييییتتصصرفون همفإننّ  ا٬،ضضممننييیی  الممححممولة

 نممممّ  ممصصالحال صصححابأ ممججمموعات قصصيييییُ  أن ييییرييیید الححالة هذه في هولكننّ  ٬،)الممعتتننقة ننظرييییتته( التتششاركيّ  القرار اتتخخاذ ةببصصححّ  ٬،أعاله الممثثالل
 .كببييییر ححدّ  لىإ ممخختتلفة ننظر وججهات ييییححمملون

 القييییم هذه. ببدراسستتها قامما التتي التوالتتواصص التتفاعالت ممن العدييیید على تتسسييییطر التتي القييییم ممن ةأسساسسييییّ  ممججمموعةوسسكون  أرججرييییس ششخّخص لقد
 لىإ" 1 رقم  ننمموذج" قييییم تتقود". 1 رقم ننمموذج" أطلقا علييییه اسسم الذي الثثقافة٬، وأ االججتتمماعي٬، السسلوك ممن عالم هأننّ بب وصصفاه مما على دتتششدّ 

ممهمما كّلف  التتغلب في ببةً رغ التتفاعلل٬، على فرض السسييییطرة اآلححادييییة  إلى الححاججة على القييییم هذه تتششتتمملل. صصراع لىإ ٬، عادة٬،تتفضضي فعاللأ
 .مملتتهببة الممششاعر أنّ  ممع عقالننيّ  الششخخص أنّ  لو كمما التتصصرف الى وممييییلل ٬،األممر

 ذات ببممعلوممات االلتتزامَ  :ممللتتشش ننمموذجال هذا ممييیّیزات. "2 رقم  ننمموذج " اسسم علييییها طلقاأ التتي الببدييییلل مالتتعلّ  ثثقافة وسسكون أرججرييییس وصصف
 ةححرّ  خخييییارات على تتقوم اتاالتتفاقييییّ  نّ أ على التتأكييییدَ  ٬،آخخرييیین ممواقف زتتعزّ  وأ الششخخص ييییححمملها راءآ ممع تتتتنناقض كاننت لو ىححتتّ  ٬،ممصصداقييییة

 نأ 2 رقم  ننمموذجال لثثقافات ييییممكن ال. خخارججيّ  قنناعإ وأ كراهإ على ولييییس ٬،داخخليّ  واتتصصالل تتفاعلل على تتقوم ححلولل على العثثورَ  ٬،وواعييییة
 وتتششججييییع الممعلوممات ممن الممزييیید لدراسسة ؛ وذلكأطولل وقتًتا ٬، عادًة٬،القرارات غرقتتسستت. الححلقة ثثننائئي التتعلم ببببعض تتتترافق نأ دون رتتتتطوّ 

 ييییببححث 2 رقم  ننمموذجال في.  ببالتتنناقض سسمتتتتّ  ممعلوممات على ممننفتتححييیین في الوقت ننفسسه ييییببقونو  ننظرهم٬، وججهة على الدفاع عن ششخخاصاأل
 ممخختتلفة٬، ننظر ببوججهات الممججاهرة على اللالعممّ  ححثّ  ييییتتمّ . ييییهالإ هم لواتتوصصّ  التتي ححكامواأل االسستتننتتاججات لىإ آخخرييیین ييییقود تتسسوييییغ عن النناس
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 تتفادي على سسييییسساعدهم هذا نّ أ ييییدركون همننّ أل الصصراع ييییدييییرون 2 رقم ننمموذجال ثثقافة في القادة. ججدال سسييییثثييییر ببذلك القييییام كان لو ححتتى
 .ببداعيّ إ تتفكييییر وتتولييیید خخطاءاأل

لل  2 رقم ننمموذجال في. الخخاّص  ممننظورهم هدافأ تتججاها في الننتتائئج ضضببط لىإ النناس 1 رقم ننمموذجال ييیّیزاتمم دو تتق الححلّل  عن مالتتعلّ  النناسييییفضضِّ
 ببششخخص مما ييییفتترض ألننه ٬،اللوم على تتححثّ  1 رقم  ننمموذجال ثثقافات. ممالئئممة وال دقييییقة وال كامملة٬، تتكون ال قد هدافأ ننججازإ على األفضضلل

 ييییقوم 2 رقم  ننمموذجال ثثقافات في. ممششتترك ببششكلل وتتننششأ ممركببة ششاكللالمم ببأنّ  تتقرّ  2 رقم  ننمموذجال ثثقافات نّ أ ححييیین في ححق٬، على ييییكون نأ
 ٬،فعالً  فييییها الممرغوب غييییر الننتتائئج تتعزييییز في تتسساهم التتي السسلوكييییات تتصصححييییحببو  ٬،الننتتائئج عن ممسسؤولييییةال للببتتححممّ  الفعلل علم طارإ في النناس
 . ننفسسه الوضضع في آخخرون ببهذا ييییقم لم لو ححتتى

  تتسسوييییغات لىإ ييییسستتنند هننّ أ نتتببييییّ  ذاإ الرأي لتتغييییييییر االسستتعداد ممثثلل الححلقة٬، ثثننائئيّ  التتعّلم لممممارسسات عممةدا تتكون ال قد 1 رقم ننمموذجال ثثقافة
 الححلقة ثثننائئيّ  تتعّلم ممممارسسة لألفراد ييییممكن. ننفسسه الششخخص تتفكييییر تتفوق قد ببدييییلة ننظر وججهة دعم ججللأ ممن ببراهييیین ببتتججممييییع االهتتممام وأ ؛خخاطئئة

 غييییر همننّ إ وأ تتغييییييییرها٬، ييییممكننهم -ممارببّ - التتي الممعاييییييییر ضضدّ  ببوضضوح ييییسسييییرون همفإننّ  ببهذا٬، ييییقوممون ححييیین ولكن 1،٬ رقم  ننمموذجال ثثقافة في
 .ممهاراتتهم ييییسستتخخدممون وممتتى ييیینأ ببححذر ييییخختتارونالممزدوججة  الححلقة وفق الممتتعلممييیین فإن هننا٬، ممن. ذلك على قادرييیین

 

 التتججرييییببيّ  التتعّلم
  

 وأ اممواججهتته ٬،اتتسسممييییتته ننسستتصصعب قد التتي ةالننفسسييییّ  تتركييییببتتننا ننتتوءات ممن العدييیید اججهةممو  دونممن  ببعممق٬، ممعتتقداتتننا سسببر لننا ييییتتسسننى مما ننادًرا
 ممن غييییرهلو  السسببب لهذا. خخللل ممن تتعانني العالقة كاننت لو ححتتى ممخختتلف٬، ببششكلل فننتتصصرّ  وأ رننفكّ  أن لننا اآلخخرون ييییرييیید ال ممارببّ . اتتغييییييییره

 ةالخخاصصّ  ةدائئييییّ واأل ةالعقالننييییّ  الطرق تتخخالف أننها لو كمما تتببدو قوييییة ممششاعر ييییسستتدعي أو ييییسستتححضضر قد ننقديّ  للتتأممّ  في الخخوض فإن األسسبباب٬،
 التتركييییز هذا ضضدّ  ييییثثورون ييیینالممرببّ  ببعض. ححصصريّ  ذهننيّ  تتركييییز لىإ ييییقود قد للالتتأممّ  على التتركييییز فإنّ  وللممفارقة٬،. التتججرببة ممن مببالتتعلّ 

 الححظوا وقد. الفعلل رادةإ و  الششعور التتفكييییر٬، ممللتتشش كلييیّیة سسييییرورة هأننّ بب التتعّلم (1993) ببود٬، كوهييیین وواكر وصصف ٬،على سسببييییلل الممثثالل. الممححدود
 والتتفكييییرَ  ٬،عراقييییلل ييییواججه العاطفة رتتطوّ  نّ إ. والننزوعييیّیة ةالذهننييییّ  مالتتعلّ  ججواننب لججهة ثثقافيّ  زتتححييییّ  هنناك" ةننججلييییزييییّ بباإل النناطقة الثثقافات في أنّ 

 ).12 .ص". (عاللٍ  ببتتقييییييییم ييییححظى االدائئيّ 

 دراسسة على (1993)ببوسستتلل  اعتتممد الممثثالل٬، سسببييییلل وعلى. التتججرببة ممن التتعّلم في العاطفيّ  الججاننب على (1993) ببود٬، كوهييیین وواكر دششدّ 
دافييیید  ييییفعلل وممثثله ججون هييییرون ييییؤّكد كمما ٬،ششعوريّ  هأننّ  هي مللتتعلّ  ةاألسساسسييییّ  القاعدة نّ إ. الننمماذج  دممتتعدّ  مالتتعلّ  ححولل (1992) ججون هييییرون

 اننغمماس على الذي ييییششتتمملل الححييییاة ممع ممبباششر لقاء عببر التتججرببة ممن ممونييییتتعلّ  النناس نّ أ ٬،عاطفي لحببممصصط ييییعننييییان وهمما. (1984) كولب
 عقالنني وغييییر أعممق اوفهممً  ممششاعر ححتتويييیی التتعّلم في العاطفيّ  الببعد إنّ . وممششاعر ححاسسييییسأ ممن علييییه تتننطوي مما كلل ممع فييییها ممطلق

 .للوضضع

 ممن ييییتتممّلصصون ال همننّ إ. للممطححننة ببالننسسببة كالححننطة للللتتأممّ  ببالننسسببة أننها لو كمما رعلى الممششاع ةالششرعييییّ  (1993) ببود٬، كوهييیین وواكر ييییضضفي
 الححرج وأ ببالخخججلل ممع ششعور النناس ببقيتتُ  قد العقالننييییة على ستتتتأسسّ  التتي القييییممة نّ أ ححييییث 1،٬ رقم ننمموذجال عالم في ييییححدث قد كمما ٬،الممششاعر

 .ببالممششاعر قييییتتعلّ  مما في

 وببالتتالي ة٬،العقالننييییّ  التتفسسييییرات تتسسببق فالممششاعر. مماماأل لىإ ةضضافييییّ إ خخطوة ييییقطعون٬، (1992)هييییرون  ممثثلل ٬،التتججرييییببيّ  التتعّلم يممننظرّ  ببعض
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 ٬،هييییرون لىإ ببالننسسببة. تتفسسييییرها عادةإبب وأ ٬،ممششاعرهم في الننظر عادةإبب النناس ييییقوم ححييیین ٬،ننضضرة ممدارك ننححو الطرييییق لىإ تتششييییر أن ببإممكاننها
 ببششكلل تتسستتخخدممان كلممتتان وهمما ٬،"العاطفة" و" الششعور" ببييیین ممفييیید ببتتممييییييییز ييییقوم هننّ إ. التتججرييییببييییة للممعرفة األسساس الننفسسيّ  هو الججاننب العاطفيّ 

 اسستتخخدام ممع الششعور لىإ) 16 .ص(هييییرون  ييییششييییر". العاطفة" و" الششعور" ممن فييییتتألّ  العاطفيّ  الممزاج نّ إ. األخخرى ححداهمماإ فييییه تتسستتببدلل
 هاأننّ  على تتعرييییفها ييییججري التتي العاطفة٬، عن ييییتتممييییز اهذو . تتهببرممّ  التتججرببة ححقلل داخخلل أوسسع وححدات في الممششاركة على القدرة ببوصصفه عييییننيّ 
 نّ أ ححييیین في للننفس ةتتششاركييییّ  طرييییقة هو الششعور نّ إ. ةالفردييییّ  واالهتتمماممات الححاججات ححبباطإ تتححّقق ممن النناببع المموضضعيّ  فالممكثثّ  الححّس 

 نأ للششعور ييییممكن. الصصراعات ححللّ  في التتعاطف ةييییّ هممّ أ بباالعتتببار الممرء ذييییأخخ ححييیین ٬،التتأطييییر ببششأن ممفييیید التتممييییييییز هذا. الفردييیّیةبب تتتّتسسم  العاطفة
ببوضضع تتصصور عن   ٬،تتججرببتتهمممطاف  ننهاييییة في النناس ييییججرييییه الذي للممعننى الظاهراتتيّ  التتأسسييییس هننّ إ. الوعي على ججًدا ممكّررة كقدرة روّ ييییتتطّ 

 .ذلك عن النناتتج والتتممييییييییز التتأمملل طرييییق

 الوججود ححقلل في أكثثر أو كائئن ممع الصصدى وردّ  في٬، الممششاركة خخاللل ممن" كتتسسبتتُ  لسساننييییة – قببلل مما ممعرفة صصييییغة هي ةالتتججرييییببييییّ  الممعرفة
 و" الششيء ممعرفة" ببييیین وييییلييییام ججييییممس ببه قام الذي للتتممييییييییز عممقأ صصييییغة ببكوننهلهذا فهم تتصصور  ببوضضع  Heron هييییرون  قام لقد" . دالمموححّ 

 الششعور في الممششاركة خخاللل ممن والكييییننوننات الكييییننوننة ممعرفة اكتتسساب" ممفهوممّي٬، قببلل هو التتججرييییببيّ  مالتتعلّ  هييییرون لىإ ببالننسسببة". عن الممعرفة"
 ).224 .ص" (التتعاطف ببصصدى

 في. )2006( طببييییعيّ  ببششكلل وعييییهم خخارج وننهاييییصصف  التتي الممدارك ممالممسسة على ممييیینالممتتعلّ  ونالتتججرييییببييییّ  ونالممرببّ  ييییسساعد األححييییان٬، ببعض في
 أششكالل تتعببييییرييیّیة ممخختتلفة اسستتخخدام خخاللل ممنتتصصببح ممدركة ببصصورة واعييییة و  ونالممرببّ  ييییممتتلكها التتي ةرييییببييییّ التتجج والممعرفة الممششاعر األممر٬، ججوهر

 ييییكون أن للششعور ييییممكن. ججدييییدةإدراكييیّیة  اتممكاننييییّ إ ممعالعمملييیّیات  هذه تترببط ٬، ببدورها٬،والتتي ٬،الممتتعّلم لدى تتفعِّلل العمملييیّیات الخخييییالييیّیة والححدسسييیّیة
٬، (فييییششر وببروك وتتورببرت روك٬، تتورببييییرت وآخخرونفييییششر٬،  ييییححييییله مما تتتتييییح ممممكننة ممسستتقببلييییة ححاالت ححولل متتعلّ و  تتوّقعيّ  للتتأممّ  خخاللل ممن ممننفتتحًحا
 ححْدس٬، ممقصصودة هدافأ ممن فتتتتألّ  التتججرببة وممننطقة. التتججرببة ببممننطقة ييییوصصف مما لىإ) 2004؛ تتورببرت وآخخرون٬، 2001؛ تتورببرت 2003
 ننظر وججهات يلتتححدّ  ٬،وضضاعاأل هذه تتسستتححضضرها التتي والعواطف الششعور خخدامواسستت ججدييییدة٬، تتججارب صصييییاغة على النناس ممسساعدة تتتتمّ . ورؤييییا
 ستتححسسّ  وأ اللممس صصغاء٬،اإل الممششاهدة٬، تتثثييییرها ججدييییدة ممششاعر على تتقوم ةسساسسييییّ أ ننظر وججهات صصييییاغة عادةإ على ممسساعدتتهم تتتتمّ . سساببقة
 دون ممن ولكن ٬،عقالننيّ  ببششكلل سسوننهييییتتححسسّ  مما سسييییروتتف ٬،تتسسممييییات عطاءإ تتفرض التتي القييییود ممن رونممتتححرّ  همننّ إ. ججدييییدة سسالييییبأبب العالم

 التتججارب لىإ ممدارك دخخاللإ ممكاننهاإبب ييییكون التتعاطف ممن ممننطقة ننششاءإل ممهمّ  للممششاعر االهتتممام ييییالءإ نّ إ. ببعد الكامملة التتججرببة ممتتالكا
 تتتتححدث نأ طرافاأل اعتتادت ممثثلمما ٬،ننيّ العقال الننقاش خخاللل ممن ٬،الفهم لىإ الممسسارات تتقفلل مما عادة والتتي خخرييیین٬،اآل لدى الممخختتلفة المُمعاششة

 .السساببق في

 
 التتججرببة ممن تتعّلملل الننقديّ  للوالتتأممّ  للالتتأممّ  سستتخخداماِ 

 
 ممن النناس ييییتتعلم ححييیین ٬، عادة٬،تتثثور ةالقوييییّ  الممششاعر أنّ  أييییضًضا نندرك ننححن. الننقديّ  للوالتتأممّ  للالتتأممّ  ببييیین مما ييییدممج  22.1 في الظاهر  ننمموذجال

 ججدييییدة تتفسسييییرات على طالعواال ةالذهننييییّ   ننمماذجال تتقييییييییم عادةإ لغرض واسستتخخداممها والعواطف الممششاعر دراكإ ييییتتمَّ  ببأنْ  ننوصصي ننححن. التتججرببة
  .والممسستتقببلل الححاضضر ححداثأل

 تتججارب لتتفسسييییرات ييییممكن ولكن. التتججرببة ممعننى وأ الفرد تتفسسييییر تتقصّصي دون ٬،ممالزممة وأفعالل ٬،ممششاعر فكار٬،أل ااسستتعراضضً  ممللييییشش الببسسييییط للالتتأممّ 
 يالتتححدّ  طببييییعة ححولل ششاراتإ وأ ممعلوممات فاتتتتهم مما ذاإ وخخصصوصًصا دقييییق٬، غييییر ببششكلل الححلولل وأ التتججرببة غونو ييییصص فقد. لهمتتضضلّ  نأ النناس
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ننا ننمموذجج في الببسسييییط التتأمملل. للوضضع صصححييییح غييییر وأ ممححدود ججزئئيّ  تتقييییييییم لىإ تتقود نأ ييییممكننها ٬،السساببقة والممعتتقدات اتالفرضضييییّ  نّ إ. الججدييیید
 :ششببييییهة ببمما ييییلي سسئئلةأ زهتتححفّ  الخخاّص 

x أننوييییه؟ كننت الذي مما 

x فاججأتتنني؟ التتي الننتتائئج وأ العواطف الممششاعر٬، فعالل٬،األ هي مما 

x السساببقة؟ تتججارببي عن تتخختتلف كييییف وأ التتججرببة٬، هذه تتششببه كييییف 

x ننظري؟ وججهة عن تتخختتلف أخخرى ننظر وججهات ببششأن التتججرببة هذه تتخخببرنني مماذا 

 .ححكاممهأ على ببها رتتؤثثّ  التتي والطرييییقة الششخخص٬، اتفرضضييییّ  وأ السسييییاق تتفححص فهي. يّ ننقدعلى الممسستتوى ال إفادة أكثثر ةلييییّ التتأممّ  سسئئلةاأل

 :ششببييییه ببمما ييییليق سسَ على ننَ هذه األسسئئلة  تتظهرأكثثر مما 

x ببها فهمأ التتي الطرييییقة على ثثرأ له ييییوججد ولكن ٬،االعتتببار عييیین في ٬،رببمما ٬،آخخذه ال مممما الممححييییط في كذلك٬، ٬،ييییدور الذي مما 
 الوضضع؟

x  ّالبباطننييییة؟ ححاسسييییسسيأ ببششأن ممخخطئئا كونأ نأ ييییممكنننني طرق ببأي 

x تتفادييییها؟ في رغبأ التتي الننتتائئج في فعاليأو  اتتيسستتراتتييییججييییّ إ ننواييییاي٬، تتسساهم كييییف 

x  ّالصصييییاغة هذه وهلل ؟ححلولل وأ ممششاكلل صصييییاغة لغرض الخخاص مماضضيّ  ممن للتتطببييییق قاببلة غييییر رببَ عِ  بباسستتخخدام قومأقد  طرق ببأي 
 دقييییقة؟

x فللتتعرّ  ةً طرييییق ٬،فضضللأ ببششكلل ٬،كتتسسبأ نأ ييییممكنننني كييییف الوضضع؟ هذا في ييییتتمملكنني ذيال الششعور لتتفسسييییر خخرىأ طرق تتوججد هلل 
 اتتي؟فرضضييییّ  ييییغييیّیرون او ييییتتححّدون ٬،لرببمما ٬،آخخرييیین تتججارب على

x خخرييیین؟اآل تتججارب عن ممخختتلفة وتتججعلها تتججرببتتي على تتسسييییطر التتي القصصص وأ االسستتعارات هي مما 

 عقالً  ييییتتطلب الننقديّ  للالتتأممّ . تتدرييییب خخاللل ممن ببذلك القييییام ييییممكن هننّ أ ممن الرغم ىعل صصراع٬، خخاللل ننقديّ  للتتأممّ  في االننخخراط السسهلل ممن لييییس
 مموراأل تتعدييییلل على القدرة لىإ ضضافةبباإل هذا اللوم٬، عن االببتتعادو  الوضضع٬، ححولل الششخخص تتفسسييییرات وفححص لممسساءلة ااسستتعدادً  اممننفتتححً  اوقلببً 

 ٬،ججدييییدة ممهارات لتتعلم وقت وممع الننهار وضضح في الفعلل٬، ببعد وأ قببلل الننقديّ  للالتتأممّ  ممممارسسة األسسهلل ممن. ببدييییلة ننظر وججهات يوتتقصصّ 
 .الششخخص لدى التتقلييییدييییة الفعلل ردّ  ننمماطأ تتغييییييییر لغرض

 

 ننمموذجال تتصصممييییم
 

 ييییممكن كييییف ظهرنناأ لقد  الصصراع؟ على عمملننا في التتججرببة ممن ببالتتعّلم الخخاّص   ننمموذجال هذا بباسستتخخدام قممننا لو سستتببدو األممور كاننت كييییف
 .الممممارسسة في رأييیینناها وضضاعأ ممن فممؤلّ  افتتراضضيّ  ممثثالل تتقدييییم خخاللل ممن ممييییسّسر٬، تتوججييییه البب وأ ممع ببذلك٬، امالقييیی للفرد

 العالقات ححولل ٬،الممثثالل هذا في ٬،التتركييییز عنندمما ييییكون. ةججنندرييییّ  اخختتالفات ححولل راتتتصصوّ  ببسسببب ييییتتفاقم هننّ أ ييییظهر صصراًعا للننتتخخييییّ  دعننا
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 ممن ممأخخوذ الممثثالل هذا. السسلطة ممن خخرىأ ببعادأ وأ ٬،الطببقة ببالعرق٬، ييییتتعلق ممقارنًنا وضضًعا للييییّ ننتتخخ نأ الصصعب ممن فلييییس ة٬،ننثثوييییّ األ/ةالذكورييییّ 
 نّ هننّ أ أو ٬،الممعلوممات ححلقات خخارج ييییببقييیین هنّ ننّ أ الننسساء تتججد مما عادة. الكببييییر الطاقم ممن ببالممئئة 10 ننححو الننسساء للتتششكّ . ةممالييییّ  خخدممات ششركة
 .الننسساء فتتسسخخّ  ننهاأ تتببييیّین التتي الننكات طالقإلى إ وأ تتججاهلهن٬،إلى  ٬،الصصممت لىإ الرججالل ييییسسارع الغرفة الى ييییدخخلن ححييیین

 

 صصراع أثثنناء للالتتأممّ  سستتخخداماِ 
 

 ةممالييییّ  خخدممات تتسسوييییقلغرض  العمملل ة هذا الطاقمممهممّ  ٬، هي الممرأة الوححييییدة فييییه؛طاقم عن ممسسؤولةكُعييییِّنَنت  ٬،سسو ىدعتتُ  تتسسوييییق ممدييییرة لواتتخخييییّ 
 سسو كاننت ححييیینو . االججتتمماعات ممن عدد ُعِقدَ . ممببننييیّیة على أسساس ممعلومماتتيّ  إييییصصاللعممالل أججهزة عن طرييییق اسستت ٬،ججدييییدة سسواقأ لىإ ننةممعييییّ 

 صصتششخخّ  علييییه٬، تتوافق الممججمموعة نّ أ ظنّنت مما صصتلخخّ  سسو. ممًعا كلها مموراأل ججرّ  ةعمملييییّ  تتقود نأ رتقرّ  ٬،الثثالث ججتتمماعهاا لىإ هةممتتوججّ 
 كان ذاإ مما هي اعتترضضتتهم التتي العقببة كاننت. مماماأل لىإ قدمًما السسييییر ةكييییفييییّ  للححو  اقتتراححات ممتوقدّ  مموافقة٬، علييییها تتوججد ال التتي الممسسائئلل
 اقتترححت. اخختتاروه الذي التتججاريّ  ذالممننفّ  اسستتخخدام خخاللل ممن اخختتاروها التتي الهدف ممججمموعة زببائئن ممع ٬،السسوق في ٬،ةححصصّ  اكتتسساب ببممقدورهم

 ححدأ. الممعلوممات ممن الممزييیید اكتتسساب ججللأ ممن ٬،)ThinkRight( "صصائئب ببششكلل رفكّ " ييییطلق علييییها اسسم اسستتششارييییة٬، ممججمموعة اسستتخخدام سسو
 على خخييییارها فرض اسستتهزأ ممن ممححاولة سسو وقد. القرار ممسسار فرض تتححاولل هاببأننّ  سسو اهممً ممتتّ ٬، ببششدة عارض ببوب٬، واسسممه طاقممها٬، عضضاءأ

 ييییممرّ  لها التتححّدي هذا تتدع نأ  لسسو ييییممكن الف. ال اححتتممالل للفوز فييییه كوضضع هذا ييییببدو. ممعه المموافقة ييییعنني ببمما الرججالل ةببقييییّ  وممأفأ. الممججمموعة
 قد فكرت٬، كمما علييییه٬، تتقدم قد فعلل فأيّ  ذلك٬، ممن وببالرغم الوضضع؛ على التتأثثييییر على قدرتتها عن ببالتتننازلل الششعور كهاييییتتمملّ  نأ دونو  ببسسهولة٬،

 .فظاظة كثثرأ ييییببدو

 ممارببّ . العقببة لتتححدييیید اسستتخخدممتتها التتي التتكتتييییكات في رتكّ ف لكاننت ببوب٬، ممع صصراعها في "الممفردة الححلقة متتعلّ " ننممط في اننخخرطت سسو نّ أ لو
 الى ببححاججة كاننا ذاإ مما على الممثثالل٬، سسببييییلل على ؛التتكتتييییك على ٬،ببببسساطة ٬،ممخختتلفان هممالكننّ  ٬،الهدف على ممتتفقان وببوبهي  هاننّ أ سسو اعتتببرت
 الخختتببار فضضللأ طرييییقة كلهننا كاننت ذاإ وأ لل٬،األفضض االسستتششارة ممججمموعة هي" صصائئب ببششكلل رفكّ " كاننت ذاإ مما ححولل الممعلوممات٬، ممن الممزييیید
 عرضضها ننممط في الننظر تتممعن سسوف. ححدسسها تتفححصو  التتججرببة٬، ببششأن الداخخليّ  ببششعورها ننفسسها غممر عييییدتتُ  ييییضًضاأ ممالرببّ . الممججمموعة اتفرضضييییّ 

 .ييییححدث ببأننه فكرت مما ححولل كليّ  ححّس في و  لها٬، زممالئئها رتتصصوّ  كييییفييییة ححولل لغوييییة غييییر ممؤششراتفي  للممقتترححات٬،

 لل؛األوّ  الممقام في صصححييییح ببششكلل الممششكلة صصاغت قد كاننت ذاإ اعممّ  تتسساءلت فلرببمما ٬،"الححلقة ثثننائئيّ  متتعلّ " ننممط في اننخخرطت سسو نّ أ ول
 ممسستتوى فححصصت لرببمما ة؟الممالييییّ  الخخدممات إييییصصالل ممننظوممات خخييییار ىييییتتعدّ  الممججمموعة في ضضافيّ إ سساسسيّ أ خخالف كلهننا كان هلل ببممعننى٬،

 ممششاعرها كاننت وكييییف ؟ببببوب قييییتتعلّ  مما في ببه تتححّس  الذي مما ؟الوضضع ممع سستتتتفاعلل كاننت كييییف. دارةاإل ةقوّ  اتدييیینناممييییّ  في وممهارتتها هائئداأ
 الججنندري٬، اننتتممائئها ببششأن السسؤالل سسو تتثثييییر ممارببّ . القرار ممسسار تتفرض الححقييییقة في كاننت ذاإ مما ححولل ننفسسها تتسسألل سسوف سسلوكها؟ على رتتؤثثّ سس

 مما تتححدييیید خخاللل ممن الممججمموعة ننححو الكرة لقاءإ تتعييیید ممارببّ . التتعلييییق هذا تتججاهلل تتححاولل لن هالكننّ  ؛ببوب فعلل كمما -الممزححة ييییششببه ببمما- رببمما
 ا٬،ممعً  هابب العمملل الممججمموعة اعتتادت التتي ببالطرييییقة رواييییفكّ  نأ الطاقم عضضاءأ ممن تتطلب ممارببّ . ششعروا كييییف اآلخخرييیین وسسؤالل ٬،ببه ششعرت

 .وتتفاعلهم همردّ  على رتتؤثثّ  نأ لها ييییممكن التتي الممججمموعة اتدييیینناممييییّ  تتححدييیید ححولل ننقاش فتتح وببالتتالي

 غييییر هأننّ  اعتتقدوا همننّ أ وأ خخرون٬،اآل ببه رييییفكّ  لم ٬،رببمما ٬،الذي للننقاش اججدييییدً  اممسسارً  فسستتفتتح وممعتتقدات٬، اتفرضضييییّ  صتتتتفححّ  راححت سسو نّ أ لو
 وهذا الصصراع٬، ييییفاقم قد ذلك نّ أ وأ ة٬،الممششكل في التتفكييییر ممن ججدييییدة سسالييییبأ على الممججمموعة ييییفتتح نأ ببهذا القييییام ششأن ممن. للننقاش قاببلل
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 .تتححلييییالتتهم ممتتاببعة خخاللل ممن ممعها خخرييییناآل تتفاعلل وكييییفييییة ٬،القضضييییة ببتتححدييیید سسو قييییام ةكييییفييییّ  على ييییعتتممد

 

 الصصراع ببعد للالتتأممّ  سستتخخداماِ 
 
 سسو. سسو ببوب ىتتححدّ  ٬،الننقاش هذا في. 22.1 الججدولل في عرضضنناه والذي ٬،طاقممها عضضاءأ ممع الننقاش ججرتأ سسو نّ أ ذلك ممن كثثرأ للننتتخخييییّ ل

 صصراعاتال لممعالججة ممهاراتالتتطوييییر  لغرض ٬،الفعلل علم ييییسستتخخدممون الذييیین الزممالء ببعض ممع التتقت فقد ٬،ولذلك ؛الننقاش ببهذا ممسسرورة لييییسست
 .ححدوثثها ببعد تتججارببهم تتححلييییلل ببواسسطة

 هذا ننححو ةوالضضممننييییّ  الصصرييییححة هاننواييییا تتششخخييییص على سسو سستتسساعد وهي. القضضييییة ممتتاببعة في سسو ممع الفعلل علم ممججالل ممن ممسستتششارة سستتعمملل
 ٬،تتصصببح قد الننهاييییة٬، في ٬،هاولكننّ  ؛للعقببة فضضللاأل الححللّ  على للححصصولل ممححاولة هأننّ  على هدفها ببتتششخخييییص ٬،الببداييییة في ٬،سسو تتقوم قد. الججدلل

 لقائئها عنند سسنحح رهببممظ لظهورا هاعلييیی نّ أ ييییضًضاأ تتدرك وقد. ببوب ممع ممواججهتتها في الفوز ممثثلل الممتتصصارعة٬، هدافاأل لىإ واعييییة ٬،ييییضًضاأ
 سسو الممسستتششارة تتسساعد سسوف. كممهننييیّیة ححتترامالببا تتححظى نأ تترييیید وهي الششركة؛ في الججنندري التتممييییييییز ضضوء على اوخخصصوصصً  طاقممها٬، عضضاءببأ

 .الصصراعات لتتححدييیید ججدييییدة طرييییقة متتعلّ  في الرغببة ييییححّفز نأ ييییممكننه هذا التتوافق اننعدام. الننتتائئج وببييیین ننواييییاها ببييیین التتوافق عدم دراكإ على

 ممعهم وتتفاعلها طاقممها عضضاءأ ببخخصصوص اهاتتتتببننّ  نأ لسسو ييییممكن صصرييییححة اتفرضضييییّ  ببوضضع الممسستتششارة سستتقوم الصصراع٬، اسستتعراض ييییتتمّ  ححييیین
 حوييییوضضّ  دييییححدّ  االسستتننتتاج مسسلّ  نّ إ. الصصراع ممعننى تتححدييیید ةكييییفييییّ  رؤييییة على سسو لممسساعدة االسستتننتتاج مسسلّ   الممسستتششارة سستتسستتخخدم. الححالة هذه في

 أن لسسو ييییممكن االسستتننتتاج٬، مسسلّ  اسستتخخدام خخاللل ممن. فعاللأ على وييییقدممون ٬،اسستتننتتاججات لىإ لونييییتتوصصّ  ححييیین ٬،الببششر ييییسستتخخدممه الذي التتسسوييییغ
. التتججرببة في تتراه مما وتتفسسييییر تتوضضييییحل) Mezirowممييییزييییرو  لغة اسستتخخدممننا لو( ببها ةالخخاصصّ  الممعننى لتتخخطييییطات اسستتخخداممها كييییفييییة ببرؤييییة تتببدأ

 .وببوب سسو ممن لكللّ  راضضييییةافتت سساللم ييییببييیّین  22.2 الججدولل

 

 في الطاقم زممالئئها ممع سسو ححوار :                       22.1 الججدولل

 .تتقله لم هالكننّ  فييییه وفكرت سسو ببه ششعرت مما -
 . الطاقم في وزممالؤها سسو قالتته مما -

 .هعرفأ ال الذي الوضضع هذا نع ششييییئئا ييییعرف ممن هنناك ييییكون أن ييییججب. اججتتمماعاتتننا ببعقد ببدأننا ممننذ السسؤالل هذاننعتتلك  ننححن! انالششببّ  هؤالء

 .ةدفاعييییّ  ججهة ممن ييییأتتي هذا! اآلن ييییقفز ببوب ييییججعلل الذي مما

 .ببه قومييیی مما عرفييیی ال كممن ظهرأ ججعلي ييییححاولون الششببان هؤالء! ثثاننييییة ننفسسه الوضضع لىإ ننعود ننححن ها

 ييییممزح ال ننهإ! غببي ممن له ييییا ...ححق على سسييییكونف كمما لو أنّننني إن واججهتته تتببدو مموراأل ييییججعلل هننّ إ... الششخخص ببهذا سسأفعله الذي مما
 .ببالضضببط

 الممتتاججر ببأسسلوب فعالً  ييییببتتاعون ٬،لييییهمإ الوصصولل ننرييیید الذييیین النناس ببأنّ  التتفكييییر على ننوافق ال ننااننّ  عتتقدأ. علييییه فقننااتتّ  مما صييییلخخّ  هذا ًذاإ: سسو
 .الششأن هذا في اتتننافرضضييییّ  صلفحح ببؤرييییة ممججمموعات ننششاءإل" صصائئب ببششكلل فكر" ممسستتششاري ننسستتأججر نأ قتترحأ. هدًفا وضضعنناها التتي

417

387



 الششببان؟ هؤالء اسستتخخدامبب ممصصلححتتك الخخفييییة  مما. فييییها ننججتتممع ببدأننا التتي اللححظة ممننذ ششخخاصاأل هؤالء تتدفعييیین تتزالييیین ال ننتِ أ: ببوب

 نأ هو رييییدهأ مما. ننججتتممع ببدأننا نأ ممننذ السسؤالل هذا ححولل ونندور ننلفّ  ننزالل ال ننححن. مماماأل لىإ اججممييییعً  ييییدفعننا ببمما القييییام ححاوللأ نناأ ها؟؟: سسو
 .مننتتقدّ 

 سسببييییلل على هاننّ أ لو كمما ٬،السسخخرييییة ممن ببننوع قالها. (تتأخخذن ممييییالً   إننششاً  الواححد نّ عطاكأ ذاإ. الننسساء ننتتنّ أ تتعمملن كييییف عرفأ.. ننعم ننعم: ببوب
 ييییعنني ببمما آلخخرونا وممأأ. (القرار خخاذالتتّ  ممسسار فرض ٬،فقط٬، تتححاولييیین ننتِ أ). االججتتمماع في ببه الممححييییطييیین ججممييییع ضضححك ثثارأ اممممّ  الممزاح٬،

  ).ششييییئًئا أححد ييییقلل ولم المموافقة٬،

 الممؤلف: الممصصدر 
 

 ببكللّ  ةالخخاصصّ  الصصييییاغة نّ إ. صصدام ممسسار على ييییقفان وسسو ببوب نّ أ رؤييییة فببوسسعننا ببالواقع٬، عالقة يّ أ على تتننطوي السساللم هذه كاننت ذاإ
 ييییقومما لمو  ٬، لدييییهمما عممييییقا ممتتججّذرة وقييییم ممعتتقداتبب رممتتأثثّ  كالهمما. ممششتتركة هدافأ عن الببححث اججد  الصصعب ممن سسييییججعلل للوضضع ممننهمما

 ٬،تتخخلق ببأفعالل القييییام لىإ ببهمما تتؤدي قد خخييییاراتتهمما  .قراراتتهمما على تتؤثثر قد قوييییة ممششاعر ثثارةإ لىإ ٬،ييییضًضاأ ٬،تتؤدي وقد ٬،واعٍ  ببششكلل ببفححصصها
 اتتهافرضضييییّ  ببييیین للرواببط ممسسح ججراءإ على سسو عدييییسسا نأ للممسستتششار ييییممكن. تتججرببتتها ممعاييییششة في ييییرغببان ال همماننّ إ ييییقوالن التتي الننتتائئج ححقا٬،
 . الممسسح ممن الننوع هذا ظهرييییُ  22.3 الججدولل. هذه الننتتائئج سسلسسلة لرؤييییة ٬،فعالهاأ ببها تتششّكلل التتي الطرييییقة وببييیین

 الممخختتلفة التتفاعالت كاننت اذا مما تتفححص نأ الممسستتششارة على ييییججب. وقتًتا ييییسستتغرق ةالدقّ  درججات ممن درججة ببكللّ  ةالسسببببييییّ  الرواببط ممسسح نّ إ
 سسو تتسساعد نأ للممسستتششارة ييییممكن. سسو على) الممسستتششارة( هي تتفهممه الذي الممعننى ببإسسقاط تتقوم ال ننهاأ ببححييییث ٬،فعالً  سسو ننظر وججهة للتتممثثّ 

 الممننششودة الننتتائئج وببييیین ٬،القائئممة وممقاصصدها ننواييییاها ببييیین ٬،تتفادييییها في تترغب التتي هاننفسس الفججوة لىإ تتقودها تتفسسييییراتتها نّ أ االححتتممالل رؤييییة على
 . الطاقم ممع التتفاعلل ممن

 

  22.2 ججدولل

 لالسستتداللل الممننافسسة سساللم

 االسستتداللل سسلم على خخطوات

 ببها قممت أفعالل

 الييییها تتوصصلت اسستتننتتاججات

 وضضعتتها فرضضييییات

 أضضفتتها ممعانٍ 

 راقببتته مممما اننتتقييییتتها ممعلوممات

 الممبباششرة الممراقببة ممن ممعلوممات
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 لالسستتداللل سسو سسلم

 ححق على أنني سسأرييییه.. واححدة ممرة تتننازلت لو خخرقاء سسأكون لكنننني ححممقاء٬، اببدو ال فأننا وهكذا ٬،أييییضضا قلييییال ممزححت لقد

 ُأخخَدع  أن أرييیید فال هننا ييییججري الذي مما أرى كي الججدولل ممن أفضضلل ممعلوممات سسأتتلقى

 سسيء ببممظهر أببدو ججعلي فقط ييییححاولل ببوب أن سسأراهن

 أعرفه ال ششييییئئا ييییعرفون الششببان هؤالء.. العقلل عدييییم هذا ييییببدو

 العقببة هذه عببور على ييییسساعدننا أن خخارججي ممننظور ببوسسع لرببمما.. الححد هذا إلى صصعببا ييییكون أن القرار ذاببه ييییفتترض ال

 السسلييییم للتتفكييییر ممسستتششارييیین ننسستتأججر ان أقتترح

 

 لالسستتداللل ببوب سسلم

 ببأججنندتتها  قنناعاإل عن تتكف ييییججعلها سسوف هذا... الالئئق ممكاننها في سسو ببوضضع قممت لقد

 الححقييییقييییة دوافعها على للتتغطييییة" ششاششة" أننه على السسلييییم التتفكييییر تتسستتخخدم سسو

 هننا السسييییطرة فرض تترييیید إننها.. خخفييیّیة أججنندة تتمملك سسو

 ششيء أي قولل فرصصة لي ييییتتركن ال فإننهن القييییادة٬، زممام الننسساء  تتأخخذ ححييیین

 الممسسؤولييییة مموقع في سسو ٬،أخخرى  ممرة

 السسلييییم للتتفكييییر ممسستتششارييیین ننسستتأججر أن أقتترح

 

 ٬،هاننّ أ على تتششخخييییصصها ييییتتمّ  ححييیین ىححتتّ  ببسسهولة رتتتتغييییّ  ال -ببالششركة ةالخخاصصّ  وتتلك ٬،زممالئئهمما ببوب٬، سسو٬، لدى- ةالضضممننييییّ  والقييییم الممعتتقدات نّ إ
 لىإ أششّد٬، ببعممق ٬،الننظر لىع سسو تتسساعد نأ للممسستتششارة ييییممكن ٬،ممييییزييییرو وضضعه الذي العمملل طارإ اسستتخخدام خخاللل ممن. ممججدييییة تتعد لم ٬،رببمما

 للردود٬، ممسسح ججراءإ خخاللل ممن. الممسسييییطرة الثثقافة في راءاآل على رتتؤثثّ  ٬،عادة ٬،النناس ردود نّ إ .فعالهاأ على رتتؤثثّ قد  التتي اتالفرضضييییّ  ننواعأ
 الثثقافة ننمماطأ في تتغييییييییر ججراءإ ممن ننونييییتتممكّ  وقد الصصراع٬، بتتسسببّ  التتي ننمماطلأل أعممق ببتتششخخييییص القييییام للنناس ييییممكن آخخرييیین٬، ممع وممنناقششتتها

 .ججدييییدة ببطرق العمملل الصصعب ممن تتججعلل التتي

 . لقد)1999(ممارسسييییك وواتتكييییننز٬،  الفعلل علم ححولل ةدراسسييییّ  ةممادّ  ببتتعلييییم ججورججييییا ججاممعة ممند. كارييیین واتتكييییننز  قاممت ححييیین لممثثالل٬،ا سسببييییلل على
 فراداأل ممن العدييیید وافق الممججمموعة٬، في دار الذي الننقاش خخاللل. فييییهمما مُمدرجًجا مموضضوًعا الججننسسيّ  شالتتححرّ  للششكّ  تتييیینقضضييییّ  ششخخصصان عرض
 والطرييییقة الممششتتركة٬، الردود ننظر وججهة ممن القضضاييییا لهذه ممسسح ججراءإبب الدراسسيّ  الصصفّ  قام. هامّ  ممججتتممعيّ أن شش هو المموضضوع هذا نّ أ على
 الفعلل لعلم ييییممكن.  22.4 الججدولل في تتظهر الممسسوححات هذه. أششمملل لتتعّلم ممكاننييییةاإل تتاححةإ ججللأ ممن الردود هذه هافييیی رتتتتغييییّ  نأ ييییججب التتي

 .ذلك على ببةالممتترتتّ  الممممكننة سسقاطاتاإل ببسسببب ٬،ببسسهولة رفعها كن بباإلممكانلم ييیی ةججمماهييییرييییّ  قضضاييییا رفع في ييییسساعد نأ
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 ممسسح ممننظوممة ممححتتمملة للححلقات السسببببييییة في ححالة سسو 22.3ججدولل 

 ممييییولل سسو

 ببججدييییةأخخذها ييییتتم أن 

 فرضضييییات سسو

 ببممظر سسيءأظهر ببوب ييییححاولل ججعلي 

 سسوأفعالل 

 سسلييییمبباتتججاه اسستتئئججار ممسستتششارييیین للتتفكييییر الوأدفع ببمموقفي أتتممسسك سسوف 

 الننتتائئج التتي ححققتتها سسو

 ممتتممسسكة ببقوة ببححلها الخخاص٬، وببالتتالي فهي لييییسست ممهننييییةأننها في الطاقم ييییعتتقدون  زممالء سسو

 

 العمملل ممكان في الججننسسي التتححرش ببششأن الفعلل علم خخارطة  22.4 الججدولل

 الججهاز ممسستتوى على ننتتائئج//  ننتتائئج//  فعلل إسستتراتتييییججييییات//  سسييییاقييییة تتلممييییححات

 الفرد ممسستتوى

 الججننسسي التتححّرش سسلوك ييییححدث ممتتى

 ششييییئئا تتقلل ولم ييییححدث لم ششييییئئا أن تتظاهرت ٬،أضضححوكة ممننها ججعلت لقد

 ييیُیصصّعد سسوف السسلوك ببأن الضضمماننات مما

 العمملل ممكان في الممقببولل السسلوك ححدود ننعّرف كييییف ننتتعلم] والدارسسون الممدييییرون٬، الججنناة٬،[ السسلوك ممن خخروناآل أو أننا أتتأثثر لم وسسواء

 

 الججهاز ممسستتوى

 الججننسسي التتححّرش سسلوك ييییححدث ممتتى

 إقالق دون وححييییدة تتواججه أن الضضححييییة ممن وييییتتوقعون بباألممر٬، وييییسستتخخفون ييییضضاييییقوننها ٬،"تتممشّشييییها" أن الضضححييییة ممن ييییطلببون وغييییرهم الممدييییرون
 الججهاز راححة

 ييیُیصصّعد سسوف السسلوك ببأن الضضمماننات مما
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 ممضضاعفة ضضححييییة ةالضضححييیی ييییججعلل مممما تتششججييییعها ييییججري أو الججننسسي٬، التتححرش ثثقافة ممع التتسساممح وييییتتم

 

 التتعلم ببدائئلل

 الججننسسي التتححّرش سسلوك ييییححدث ممتتى

 الححالة ممعالججة في الممعننييییييیین إششراك ييییتتم ببأن والممطالببة ممربباأل ننتتأثثر خخرييیینواآل أنننني اسستتييییعاب

 ممقببولل غييییر هو ومما ممقببولل هو مما ححولل إججمماع تتححقييییق ييییتتم ورببمما ببالقببولل ييییححظى الذي السسلوك ممنناقششة سستتتتم ببأننه الضضمماننات مما

 لتتححدييیید والججنناة الضضححاييییا ممن كلل اعدةسسلمم ننقاششات ببإججراء ييییببدأ أن أو السسلوك هذا ممع ييییتتسساممح ببأننه علنني ببششكلل ييییعتترف أن إمّما ازوالججه
 "الججننسسي التتححّرش سسلوك" ممعننى

 

 ججدييیید صصراع قببلل للالتتأممّ  اسستتخخدام تتخخطييییط
 

 كتتسسابال الببدائئلل هذه ممممارسسة لىإ سسو سستتححتتاج. اهفييیی دور ولعب ٬،الوضضع لتتححدييیید ٬،ببدييییلة ائئقننششاء طر إ على سسو تتسساعد نأ للممسستتششارة ييییممكن
 افتترضضننا لو الججدييییدة٬، قائئللطر  وفًقا التتصصرف في صصعوببة سسو تتججدقد . الصصراع لتتححدييیید ججدييییدة طرييییقة اببتتكار ببغرض ٬،تتححتتاججها التتي الممهارات

 هننّ أ ييییعنني قد ٬،ببوضضوح ٬،الممعلوممات عججممييیی يتتلقّ  نّ إ. ششركتتها في القائئممة السسييییاسسة وواقع المماضضي٬، ننججاححات لتتهششكّ  قد الححاليّ  سسلوكها نّ أ
 عمملل ححولل ممعلوممات ٬،الممججمموعة في ٬،خخرييیینآ ششخخاصأ لدى ييییوججد لرببمما الممثثالل٬، سسببييییلل على. ممعتتقداتتها ممن عدد عن التتننازلل ببسسو ييییججدر

 على نّ أ وأ. ببالسسوق قةالممتتعلّ  اتالفرضضييییّ  هذه لفححص الصصححييییححة الطرييییقة  لييییسست ةالببؤرييییّ  الممججمموعات نّ إ تتقولل التتي ٬،"صصائئب ببششكلل فكر"
ننفس  الننتتائئج تتححقييییق علييییها الصصعب ممن تتججعلل قد ٬،تتواججهها التتي الممعارضضة فإنّ  الوضضع٬، هذا أممر يتتولّ  على وججود القدرة لدى سسو ممن الرغم
 .ححصصريّ  ببششكلل رججلل قهاسسييییححقّ  كان التتي

 نّ إلممسستتقببلل ببششكلل ببنّناء أكثثر. م كييییف تتتتعامملل ممع الصصراع في ان تتتتعلّ أوالقييییام ببردود فعلل ججدييییدة٬، ببوسسع سسو  ٬،صصييییاغةالعادة إممن خخاللل 
 .ه ممهارات تتسسوييییغ ممثثممرةييییصصننفه علمماء الفعلل على أننّ تتششّكلل مما عادة الصصييییاغة إ

 ححولل الطاقم ممع التتححدثييییتتّم  ثثم وممن .الممطاف ننهاييییة في المموقف ذلك كان وممهمما واضضح٬، ببششكلل فهاـمموق لطرح ممسساعدة سسو ىسستتتتلقّ 
 ممعلوممات ٕان كاننت ثثمّمةو  مموقفها٬، ببخخصصوص ييییعتتقدوننه اعممّ  الطاقم سسو سستتسسألل ا٬،ذً إ. لكذ تتدعم التتي ةالفعلييییّ  الممعلوممات وححولل ٬،تتسسوييییغها

 سستتححثّ  الممسستتششارة ولكنّ . الششخخص ججعببة في مما كللّ  قولل ٬،اعمموممً  ٬،الصصييییاغة عادةإ تتششمملل ال. االعتتببارعييیین بب خخذهاأ وييییججدر فاتتتتها قد لدييییهم
 عادةإ و  تتقييییييییممها عادةإ ييییممكننها ببححييییث الوضضع٬، مما ييییخخّص بب ذه الممششاعرممن ه راودهامما ييیی خخاللل ممن والعمملل ٬،الممششاعر على فالتتعرّ  على سسو

 ٬،الردّ  ةكييییفييییّ  ببخخصصوص اممتتصصاعدً  اذاتتييیی  اوعييییً  تتممارس نأ سسو ممن هذا بسسييییتتطلّ . ببه تتقوم نأ ييییججب الذي الفعلل ببششأن ننظرها وججهة في دممججها
 .الننقاش في ببها تتننخخرط التتي اللححظة في ببالردّ  قييییاممها ةوكييییفييییّ  الممواقف٬، تتببادلل لىإ يالممؤدّ  التتفكييییر ببواسسطة

 ننببوءة تتخخلق وببطرييییقة ٬،دفاعيّ  ببششكلل العمملل للنناس بتتسسببّ  التتي ششاراتاإل تتششخخييییص على ٬، عادة٬،النناس ييییسساعد ٬،الفعلل لعلم وفًقا الممسستتششار نّ إ
 ححدّ  على ٬،وممججدييییة ةالننييییّ عق سسييییرورة هو ٬،علييییها والردّ  ششاراتاإل هذه تتششخخييییص نّ إ. ةذاتتييییّ  هزييییممة ننفسسه الوقت في تتكون قد التتي الذاتتيّ  التتححقييییق

421

391



 خخاللل  (Schön, 1983) ننفسسه الفعلل في للَ التتأممّ  فييییها الممششاعرُ  تتممننع قد التتي ةللكييییفييییّ  والوعي التتفاعلل في الششخخص" كييییننوننة" ششكلل نّ إ. سسواء
 .العاطفة وببييیین الششعور ببييیین هييییرون ييییضضعه الذي للتتممييییييییز هامّ  تتطببييییق هو الصصراع٬،

 تتششخخييییص في الفعلل٬، علم على اححدييییثثً  ييییتتعرفون الذييیین النناس لممسساعدة ممعادلةببتتطوييییر  )1990(في ممارسسييییك ووتتكييییننز٬،  أوسسكار ممييییننك قام
 تتببدأ.  ننتتججهاييییُ  سسوف الششخخص نّ أ ييییببدو التتي ببها٬، الممرغوب غييییر الننتتائئج ببتتششخخييییص األممر ييییببدأ). 22.1( االسستتخخدام قييیید وهي تتهمننظرييییّ  ننمماطأ

 ييییكون نأ الششخخص على أنّ  سسننضضييییف. الننتتائئج تتلك ممثثلل ننششوء لىإ يدّ ييییؤ  سسلوك في ييییننخخرط وممتتى كييییف للششخخص وتتعرض ٬،ببالظهور ننمماطاأل
 السسلطة ششخخصصييییات ممع ننةممعييییّ  ببطرييییقة ييییتتصصرف قد الممثثالل٬، سسببييییلل على. التتفاعلل في" ششعور" ممن ننمماطاأل هذه فييییه تتثثييییر سسوف مما لىإ ممتتننببًها
 الظروف٬، هذه لىإ اننتتبباه ييییالءإ خخاللل ممن. علييییه ححكاماأل طالقإل ييییتتعرض هببأننّ  ييییششعر ححييیین وأ خخييییارات٬،ال لكتتييییمم ال هننّ أ ييییششعر ححييیین وأ ٬،فقط

 أن ييییممكن الممثثالل٬، سسببييییلل على سسو٬، التتي اسستتخخدممتتها ةالننظرييییّ  عرض نّ إ. ذلك على ببنناءً  سسلوكه روييییغييییّ  ٬،ممححتتممالً  اد ر  عييییتتوقّ  نأ للششخخص ييییممكن
 :ييییلي كمما تتببدو

 ٬،ببمموقفي كتتممسسّ أ ٬،لذلك ممهننّي؛ كششخخص ٬،الججدّ  ممللممحح على خخاذياتتّ  ييییتتمّ  ال نأ خخششىأ ببممسساهممتتي٬، ييییسستتخخفّ  رججلل ممع ممواججهة في كونأ ححييیین
 .ممهننيّ  كششخخص الججدّ  ممححمملل على خخاذياتتّ  ييییتتمّ  لن هننّ أ دسسييییؤكّ  مما وهو ججوهرييیًیا٬، ببه ثثةممتتششببّ  نكُ أ لم لو ىححتتّ  ٬،ةببششدّ 

 

  االسستتخخدام قييیید ةننظرييییّ  ممقتترححات لوضضع ممعادلة 22.1،٬ رقم رسسم

 .وضضًعا ذلك رييییييییسستتثث أن خخافأ ننيننّ إف؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ييییححدث ححييیین

 .ييییححدث سسوف ييییححدث٬، نأ له رييییدأ ال مما نّ أ دييییؤكّ  مما هو ٬،ييییححدث نأ له رييییدأ ال مما فإنّ  ٬،لذلك ؛ــــــــــــــــــــــــــــــ سسييییححدث

 ).1990و. ممييییننك٬، ججاممعة تتكسساس٬، أوسستتن٬، ممقتتببس في ممارسسييییك ف. وك. وواتتكييییننز ( :الممصصدر

 كن العمملل. لنندن٬، إننججلتترة: راوتتلييییدجالتتعلم الصُصدفي وغييییر الرسسممي في أمما

  

 أنّ  أييییضًضا ييییعنني هذا. الششخخص لدى ةخخاصصّ  ةييییّ ببأهممّ  تتححظى التتي والممعتتقدات القييییماقتتراححات تتطببييییق الننظرييیّیة تتعالج٬، في كثثييییر ممن األححييییان٬، 
 .صصعوببةأكثثر  ييییصصببح وردودهم ممفاوضضاتتهم في ججاننبًبا هذا تترك أنّ  سسييییججدون ٬،الصصراع التححا في النناس

 

 التتأمّملل خخاللل ممن مالتتعلّ  سسييییرلتتييیی ننمموذجلا سستتخخداما
  

 ححييیین أكببر يالتتححدّ  ييییكون قد. الصصراع في ببخخصصوص الذهننيّ  وغييییر الذهننيّ  الببعد ممن كللّ  على التتأثثييییر على النناس ممسساعدة رييیینالممييییسسّ  ببوسسع
 ثثرأ فإنّ  ٬،أخخرى ججهة وممن. كببرأ تتححدّ  على ييییننطوي الصصراع ممع العمملل الممفاججأة عننصصر ييییججعلل ججهة٬، فممن. عممتتوقّ  غييییر ببششكلل الصصراع ييییننششب

 له ييییممكن المماضضي تتججرببة ممن مالتتعلّ . فوريّ  ببششكلل مملمموسسة سستتكون والننتتائئج ٬،للعييییان اججدً  واضضححة الححاججة نّ أل ٬،كببرأ ييییكونسس كهذا عمملل أيّ 
 .فضضللأ ببششكلل ححدوثثه ححييیین الصصراع لتتححدييیید ممهارات ببنناء على رييیینالممييییسسّ  ييییسساعد نأ
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 الصصراع تتججرببة خخاللل للالتتأممّ  تتييییسسييییر
  
 رييییوفّ  اممممّ  ٬،ننممًطا لتتصصببح ٬،للتتعّلم اسستتعراض سسييییرورة وضضع هو٬، ححدوثثه عنند الصصراع تتححدييیید على النناس ممسساعدة ييییممكننها التتي واتالخخط ححدىإ

 التتي ٬،ةالسسييییاقييییّ  العواممللو  الننتتائئج٬، هداف٬،لأل اننتتبباهً ا كثثرأ ييییصصببححوا نأ على النناس تتسساعد مالتتعلّ  اسستتعراضضات. للالتتأممّ  خخاللل ممن للتتقييییييییم ببننييییةً 
. الةفعّ  هاننّ أ ييییدركون ملكننهّ  ؛صصييییاغتتها ببممقدورهم لييییس التتي لممششاعرلو  فعالل٬،األ على رتتؤثثّ  التتي لفرضضييییاتل للوضضع٬، فهممهم ييییقةطر  على رتتؤثثّ 

 خخاللل ممن ممهارات اكتتسساب على النناس ممسساعدة كهذه٬، تتعّلم اسستتعراضضات لىإ تتقود التتي الطرق ممن العدييیید تتششخخييییص رييیینللممييییسسّ  ييییممكن
 ييییكون ححييییث ثثقافة اببتتكار ييییممكننهم. آخخرييیین ممع ٬،ممننفتتح ببششكلل ٬،وممنناقششتتها ٬،ببوضضوح ننظرهم وججهات غةصصييییا على النناس وتتششججييییع ممممارسستتها٬،

 .ننتتائئج لىإ سستتقود التتي القييییممة ججللأ ممن وممششخّخصًصا ممتتوقًعا الصصراع

 لهذا  After Action Review (AAR) الفعلل ببعد مما اسستتعراض رطوّ  ةاألممرييییكييییّ  الممتتححدة الوالييییات ججييییش فإنّ  ٬،الممثثالل سسببييییلل على
. ةقتتالييییّ  غييییر ححاالت في ييییضًضاأ تتسستتخخدم هالكننّ  الممعركة٬، وسسط ممعتتاد ببششكلل تتتتمّ  الفعلل ببعد امم اسستتعراضضات .)1996(سسالييییفان وهارببر٬،  الغرض

 تتطوييییر ييییممكننننا وكييییف الطرييییقة؟ ببهذه ححدث لمماذا ححدث؟ الذي مما ييییححدث؟ أن ننقصصد الذي مما: اسسئئلة رببعةأ عببر اسستتعراض التتعّلم وججييییهتت ييییتتمّ 
 تتعقبل الممعلوممات ججممع ييییتتمّ . الواعي مالتتعلّ  زييییادة ننفسسهاهي  ييییممكننها والتتي هداف٬،األ على االننتتبباه زتتركّ  الفعلل ببعد مما عراضضاتاسستت ححدث؟ مما
 رضأ على ييییججري مما ححولل ٬،دقييییقة ممعلوممات قواعد عن تتقارييییر وهي ٬،"ةرضضييییّ أ ححقييییقة" ىييییسسممّ  مما لىإ الننقاش ييییسستتنند ببححييییث ٬،والننتتائئج فعاللاأل

 ححولل لةممفصصّ  ممعلوممات تتزوييیید ييییممكننها ٬،ممححوسسببة تتكننولوججييییا اسستتخخدام خخاللل ممن ٬،الججييییش في" ةرضضييییّ األ الححقييییقة" تتججممييییع ييییججري. الممعركة
 ؟ششييییاءاأل تتححدث لمماذا :السسؤالل في للللتتأممّ  سييیُیكرّ  ٬،الفعلل ببعد مما اسستتعراضضات تتسستتغرقه الذي الوقت ممن ببالممئئة 75 ننححو. تتتممّ  التتي التتححركات

 دوننمما ث٬،التتححدّ  ةييییّ ححرّ  هي تتتتضضمّمنو  ٬،للوالتتأممّ  الححوار ججللأ ممن ممججمموعة هي ةرضضييییّ األ القواعد ؟ببلةالممق فعالهمأ تتححسسييیین للنناس ييییممكن وكييییف
 لـ صصارم وتتججنّنب والثثأر؛ االننتتقام ممن خخوًفا التتردد وأ الممعسسولل الكالم على واالسستتقاممة الصصراححة ممعييییارتتفضضييییلل  الششخخص؛ ممكاننةبب عالقة

 ".اللوم"

 تتششخخييییص ييییممكن ال ححييییث ٬،ةقتتالييییّ  غييییر ححاالت في السستتخخداممها ٬،الصصلة ذات الهييییئئات قببلل ممن لفعللا ببعد مما اسستتعراضضات ممالءممة تتتتمّ  نأ ببعد
 ببواسسطة ححلوالً  تتالقي ال قد ةالممدننييییّ  الححييییاة في الصصراعات. ججلييیّیة لييییسست الخخطأ وننتتائئج واضضححة٬، غييییر اممعً  للعمملل الدافعييییةف ببسسهولة٬، العدوّ 
 ييییممكن كييییف ظهروتتُ  ٬،الببححث قييیید ننمموذجال في للخخطوات ممششاببهة هذا٬، ممع ألرببع٬،ا التتأمملل خخطوات نّ إ. الححسسم واضضححة وننصصر هزييییممة ننتتائئج

 . للتتطببييییق قاببالً  ييییكون نأ هذا العمملل طارإل

قوة للقييییام ببهذا األكثثر الخخطوات األولى  نّ أمما ببعاد غييییر الذهننييییة في الصصراع. رببّ األلى إعلى التتوججه  ييییضًضا ممسساعدة النناسأرييیین ييییممكن للممييییسسّ 
ممنناكفة تتتترافق ممع ششعور ببال ٬،و وصصممة عارأعادة مما ييییكون هنناك خخججلل ة والعمملل فييییمما ييییخخص الممششاعر والعواطف. فسساح ححييییز للتتسسممييییإهي 

التتعببييییر عن  ببححييییث ييییتتمّ  ٬،ن ييییسساعدوا في خخلق ببييییئئة آممننة تتكفلل االححتترامأرييیین . ييییممكن للممييییسسّ  ننمموذجالتترتتببط ببالقييییم الثثقافييییة في  ٬،ظهار عواطفإ و 
لل أو ممممارسستتها ه تتححقييییق الذات األوّ على أننّ   (2001) تتورببييییرت  تتننششأ ممن خخاللل تتششججييییع مما وصصفه نأييییممكن لممثثلل هذه الببييییئئة الممششاعر. 

وكييییفييییة  ٬،وتتطوييییر القدرة على االهتتممام والوعي الذاتتي ٬،الء اهتتممام لتتفاعالت الششخخص ننفسسهإييییلل ييییششتتمملل على تتححقييییق الذات االوّ  نّ إاالولى. 
و٬، في أسسوأ الححاالت٬، أو العواطف أححييیین ييییححاولل الببعض تتفادي الممششاعر  ا ببششكلل صصارمن ييییقفو أرييیین مما ييییججدر ببالممييییسسّ "عممله" في وضضع مما. رببّ 

ججلل تتششخخييییص وتتححدييیید أالححلقة ممن  م ثثننائئيّ لى ممهارات تتعلّ إلغرض القييییام ببذلك٬، ييییححتتاج الششخخص ججلل كششفها وممنناقششتتها. أ"ممعاقببة" الفرد ممن 
 ة.ر على الممعاييییييییر الثثقافييییّ ة التتي تتؤثثّ القييییم والممعتتقدات الضضممننييییّ 
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 ببعده وأ الصصراع قببلل للالتتأممّ  تتييییسسييییر
  

 الطرق لتتششخخييییص كطرييییقة ببالححدييییث(1997 ,1991)  ممييییزييییرو وصصىأ لقد. ةالخخاصصّ  ننظرهم لوججهات ببالننسسببة كالعممييییان ٬، عادًة٬،النناس ييییكون
 ننتتاججهاإ ييییممكن هننّ أ رظهتتُ  الفعلل علم في الححوار ممججمموعات لكنّ  ولى٬،األ للوهلة ةممثثالييییّ  الححدييییث ششروط تتببدو. فييییها والتتفكييییر للعمملل لةالممفضضّ 

 ):الظروف(

 الححدييییث في دواراأل ممخختتلف خخاذاتتّ  للأجج ممن ممتتسساوييییة فرص لدييییهم كراه؛اإل ممن رونممتتححرّ  همننّ إ كامملة؛ ممعلوممات لكونتتييییمم الممششاركون هؤالء"
 نييییوممننفتتحح نييییممتتعاطف ت؛االفرضضييییّ  في للببالتتأممّ  ييیینممهتتممّ  اننقدييیی  ييییصصببححون وهم ؛)ححكم ٬،ادعاءات تتقييییييییم ٬،ششرح دفاع٬، تتححدييییات٬، ممعتتقدات٬، تتقدييییم(

 ححكاماأل أفضضلل ججراءإ وييییممكننهم ممخختتلفة؛ ننظر لوججهات التتولييییفات وأ الممششتترك القاسسم عن والببححث صصغاءلإل نييییممسستتعدّ  أخخرى؛ ممننظورات على
 ) .٬10، ص 1997ممييییزييییرو٬، ( "مما فعلل تتوججييییه ججللأ ممن ننسسببييیًیا

 ٬،ييییخخلق نأ رللممييییسسّ  ييییممكن. ححقييییقيّ  وأ خخييییاليّ  تتهدييیید وقوع ببعد وأ قببلل ٬،قويّ  ششعور طالقإ و  تتسسممييییة تتششخخييییص٬، على ششخخص ممسساعدة السسهلل ممن
 تتطوييییر على الششخخص وممسساعدة ة٬،الخخييییالييییّ  عن ةالححقييییقييییّ  سسقاطاتاإل فصصلل الممخخاوف٬، ببتتححدييیید فييییها القييییام ييییممكن آممننة ببييییئئة ٬،أكببر ببسسهولة

 .الصصراع ممع للتتعاطي ٬،الححلقة ةوثثننائئييییّ  ٬،الححلقة ةفردييییّ  هاتتتوججّ 

ومما تتم ا فييییه مما ججرى قوله (في العاممود األييییممن) ري الششخخص ممسسححً ة" التتي ييییُ ار ححولل الوضضع٬، أو "القضضييییّ ر الححو ممسستتششار علم الفعلل ييییييییسسّ 
لل (في العاممود األييییسسر). ييییسساعد الممسستتششار على تتششخخييییص عدم التتطاببق ببييیین الننواييییا وببييیین الننتتائئج الفعلييییة. لقد لم ييیُیق نّنهو ششعوره ولكأه ببالتتفكييییر 

 فعالل الببدييییلة.دوار األأوا دّ ألقد االفتتراض وممسسح الرواببط ببييیین الفرضضييییات واألفعالل.  مًما لالسستتداللل٬، التتششخخييییص٬،سسلّ قامموا أ

الذهننييییة القائئممة التتي   ننمماذجالججلل السسييییر خخارج أممن  ٬،لوججهات الننظر الببدييییلة لل التتخخممييییننيّ ن ييییرافقوا النناس في التتأممّ أ ٬،اييییضضً أ ٬،رييیینييییممكن للممييییسسّ 
(ييییوركس  ة.ة الضضممننييییّ لى الممعرفة التتججرييییببييییّ إججلل الولوج أاسستتخخدام طرق تتعببييییرييییة ممن ممن خخاللل  ممهاراتالتتطوييییر و  ٬،ججدييییدةالممدارك التتححصصر 
 رييییتتششارد لييییتتششممان ه. فقد اسستتخخدمر هذا التتوججّ ن تتصصوّ أممثثلة لببعض األ ييییممكن). 2006مماننييییغلتتي٬، ييییوركس وكاسسلل٬، -؛ دافييییس2003وكاسسلل٬، 

دعا  لق٬، ننششر٬، زييییارة وتتججرييییب عالم ججدييیید. ثثمّ النناس على خخَ  ججلل ممسساعدةأممن  لى ججاننب الوصصف الكالمميّ إ الرسسم التتججرييییديّ  ممثثالً  )1999(
خخرون آون ون تتججرييییببييییّ ممششكلة ممن خخاللل عدسسة التتججرببة النناششئئة ممن خخاللل دخخولهم في هذا العالم الججدييیید. قام ممرببّ العادة فححص إلى إالنناس 

ا ييییسستتخخدم ججممييییع تتعلييییممً   (1999) ليد. ببروس كوبب و الرسسم. صصاغألششعر٬، االسستتعارة٬، تتوججييییه الخخييییالل٬، ششخخاص في الرقص٬، اأببممرافقة 
ييییفتتح الممججالل أممام وججهات هذا الرببط  نّ أ ممن رؤييییة كييییف ٬،ببالتتالي ٬،ننهما ييییممكّ ة٬، ممممّ ييییّ وقد اببتتكر تتممارييیین تترببط النناس ببعوالممهم الممادّ  ٬،ححاسسييییساأل

ّي ييییصصببح هذا الششخخص الكلّ غراض الججاممدة. "ممن خخاللل النناس٬، الححييییواننات٬، الننبباتتات٬، واألججدييییدة. لقد سساعد النناس على التتعلم ممن ننظر 
خخلق لات ممثثلل هذه ممفييییدة عالييییّ ف نّ إ). 5-4ييییصصببح واححًدا" (ص  –االننخخراط في العقلل٬، الججسسد٬، الممششاعر٬، الروح٬، التتججرببة٬، الفكرة٬، والممعننى 

 .)2002(ييییوركس وكاسسلل٬،  سساس لتتششييییييیید ممججالل ممتتعاطفلل األعادات تتششكّ 
  

 خخاتتممة
  
 ييییسساعدون لممن كاممننة قدرة ييییححمملل أنّنه ننعتتقد الذي التتججرببة٬، في للالتتأممّ  خخاللل ممن مللتتعلّ  )الً ا (ممودييییننمموذجج وعرضضننا ٬،وصصفنناو  ٬،ممنناقدّ  لقد
  (1989) إييییللييیین الننغر كششف كمما ننفسسه٬، الوقت في. ششخخص لكللّ  ممتتاح هننّ أ هي للالتتأممّ  قييییممة نّ إ. ممننه موالتتعلّ  الصصراع تتححدييیید على خخرييییناآل
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 مالتتعلّ  لغرض. ببه مممسسلّ  كأممر خخذهاأ وأ فائئدتتها ممدى ييییححسسببون ال النناس تتججعلل التتي اححةالممتت ةممكاننييییّ اإل هاننّ إف للييییقظة٬، الممششاببهة القدرة ببششأن
 ممع التتواصصلل لىإ ببححاججة همننّ إ. ننقديّ  ببششكلل تتقييییييییممه ممن ننونييییتتممكّ  ببححييییث ٬،تتفكييییرهم سسييییرورة ممن فواييییخخفّ  نأ النناس على ييییججب التتججرببة٬، ممن

 ييییخخطوا نأ علييییهم ييییججب. تتفسسييییرهلو  ييییواججهوننه الذي العالم السستتييییعاب اهننة٬،الر  والححّس  العقلل  ننمماذج خخارج تتقع وعوامملل فكار٬،أ عممق٬،أ ممششاعر
 أن للللتتأممّ  ييییممكن. ننفسسه الوقت في ٬،تتطببييییقها الصصعب وممن ٬،ممقلقة تتكون نأ ييییممكن والتتي خخاللها٬، ممن التتججرببة ييییفهممون التتي العمملل طرأ خخارج
 الححلقة ثثننائئيّ  التتعلم ججللأ ممن ٬،ججدييییدة ممقدرات ببالتتالي٬، روا٬،وّ ييییط نأ ييییججب النناس ألن ٬،ححبباطببإ ييییتتسسببب نأ ييییممكن هلكننّ  ججدييییدة٬، ممدارك لىإ ييییقود

 .المموهوب والننقاش
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 الننزاعات الصصعببة
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 الفصصلل الححادي والعششرون
 

 العدوان والعننف
 

 سسوزان أوببوتتو
 
 
 

أو رببمما  ٬،أو ححادث وقع ببالممججتتممع ٬،أو إصصاببة ححدثثت لصصدييییق ٬،ححييییننمما ننححث على التتفكييییر في العدوان والعننف٬، رببمما ننتتذكر ححادثثة ششخخصصييییة
رببمما تتتتغلب على ججممييییع أننواع العدوان والعننف التتي ييییممر ببها  ٬،لششخخصصييییة ممننها أو الححدييییثثةا ٬،ننتتذكر األخخببار الححدييییثثة.  إن وضضوح هذه األححداث

ششرت في التتقرييییر العالممي عن العدوان ظهر ببعض اإلححصصائئييییات التتي ننُ أو على ممسستتوى الممججتتممعات واألممم. تتُ  ٬،النناس أفرادا أو ججمماعات
 ن والعننف.) سسواد وضضراوة واممتتداد العدوا2002والعننف (ممننظممة الصصححة العالممييییة 

 
x  لييییون ششخخص كلل عام٬، وييییوججد عدد ال ننهائئي ممن األلم الججسسدي والممعانناة الننفسسييییةمم 1.6ننتتييییججة للعننف٬، ييییمموت. 
x  اء الححروب٬، أكثثر ممن ننصصفهم كاننوا ممن الممدننييییييیینمملييییون ششخخص ججرّ  191في القرن العششرييیین٬، ممات. 
x  ننتتييییججة  ضضعف هذا الرقم أرببعييیین عششرون إلى كمما أصصييییب ٬،اء العننفششاب وششاببة ججرّ  (ممائئتتا ألف) 200,000تتوفي  2000في عام

 .للعننف
x  ّض الفتتييییة للضضرب أكثثر ممن الفتتييییات٬، ببييییننمما غالببا مما تتكون الفتتييییات ضضححييییة للوأد واإلهممالل وممممارسسة ببالننسسببة للعننف غييییر القاتتلل٬، ييییتتعر

 ٬،على ييیید أححد األقارب لالغتتصصاب صصلل أرببعة سسييییداتأتتتتعرض واححدة ممن  ٬،كببر ممن الفتتييییة. في ببعض الببلدانأالببغاء بباإلكراه ببششكلل 
 كمما تتعانني ثثلث الفتتييییات الممراهقات ممن الممببادرات الججننسسييییة الججببرييییة.

x األششخخاص الببالغون عرضضة للعننف الججسسدي والننفسسي واالقتتصصادي. 
 

ببششكلل  اً واضضححا أو ممخخفييییا٬، ممبباششرا أو ببننييییوييییا٬، وقد ييییكون ممركز العننف عدييییدة. ييییممكن أن ييییكون  اً ن للعننف أوججهإف ٬،كمما تتششييییر هذه االححصصائئييییات
 ببببعضضهاببداييییة ممن عالقات األفراد وصصوال إلى عالقات األممم  ٬،ممححدود أو واسسع الممدى. ييییممكن ححدوث العننف على كامملل ممسستتوييییات التتححلييییلل

 الببعض. في هذا التتصصننييییف الواسسع٬، ييییممكن للعننف أن ييییكون: 
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x ششفهييییة٬، ننفسسييییة عاطفييییة. وهو رممزي ححييییننمما ييییكون إسساءة ٬،وييییتتممثثلل في الهججوم الججسسدي واإلسساءة الججننسسييییة اً /رممزييییاً ججسسدييیی 
x وسسلببي ممن ححييییث ححججب أو تتننوع الممصصادر الممطلوببة ٬،وهو الننششييییط في الهججوم اً / سسلببييییاً ننششييییط. 
x  ّذاتته  الوسسائئلل/ الهدف وهو ييییتتعلق بباألدوات ححييییننمما ييییكون وسسييییلة للححصصولل على السسلع ذات القييییممة أو األهداف: وهو ممببتتغى في ححد

 في سسادييییتته وسسلوكه الممهييییممن.
x فهي  السسلطة٬،  ممن أججلل ممممارسسة٬، وتتوطييیید وٕاسساءة اسستتعممالل ححييییننمما ييییؤذن ممن قببلل السسلطة العاممة اً وييییكون عقاببييیی .اً /ممححرمماً عقاببييیی

 تتكون غييییر ممششروعة وممسستتننكرة وممعاقببة. ممححظورة عنندمما
x ييییممارس على اآلخخرييیین أو على الذات. وييییكون العننف ذاتتييییا عنندمما ييییوججه إلى ذات الششخخص ممثثلل إصصاببة ننفسسه ببججروح أو عنند  اً عننف

 ه إلى اآلخخرييیین.ننتتححار. وغالببا مما ييییوججَّ اال
x .الححفاظ على/تتغييییييییر الوضضع القائئم. ييییممكن ححمماييییة الوضضع السسييییاسسي الواقع. ييییممكن االسستتعاننة ببه لإلسسراع ببعمملييییة التتغييییييییر االججتتمماعي  
x واألممن  ر للنناسأفضضلل. ييییممكن أييییضضا وصصفه ببأننه ممدممّ  اً ييییممكن وصصف هذا العننف ببأننه ييییسستتححضضر ممججتتممع ٬،اججتتمماعييییا اً /ممعارضض اً ممؤييیید

 والببننييییة األسساسسييییة الممادييییة واالججتتمماعييییة. 
 

ولييییس ببششكلل ضضييییق أو ممببسسط.  تتقدم الننظرييییات  ٬،ييییدعو هذا الفصصلل القارئ للتتفكييییر في العدوان والعننف على ننطاق واسسع٬، كتتششكييییلل ممججممع
 لطببييییعتتهمما وننطاقهمما ودورهمما في التتججرببة اإلننسساننييییة.  اً األببححاث عن العدوان والعننف فهممو 

العدوان والعننف في ححييییاتتننا أو في األخخببار٬، رببمما ننعتتممد على التتفاسسييییر الججاهزة٬، الممتتاححة٬، الببسسييییطة٬، والننممطييییة. تتقدم الننظرييییات عنند ممواججهة 
أكثثر تتعقييییدا/عممقا ححولل ججذور العننف والعدوان. القسسم األولل ممن هذا الفصصلل هو الذي  اً واألببححاث التتي أججرييییت عن العدوان والعننف فهمم

القائئممييیین على الرعاييییة؟ ييییببدأ هذا الججزء ببننظرييییات ممن رييییة ححولل أصصولل العدوان والعننف: هلل تتننششأ ممن الطببييییعة أو ييییننظم ممن خخاللل ممنناقششة ججا
 ححولل التتأكييیید على دور الججذور الببييییولوججييییة واألصصولييییة للعدوان والعننف.

لطببييییعة أو السسييییاق االججتتمماعي. وننظرييییات تتؤكد على ا ٬،ثثم ييییردف إلى وصصف ننظرييییات تتؤكد على التتفاعلل ببييیین الطببييییعة والقائئممييیین على الرعاييییة
 ممكاننة هاممة ححييییث ييییؤثثر على األششكالل التتي ييییتتخخذها العدوان والعننف وأننه ييییممكن تتححسسييیین االتتججاهات الوراثثييییة.  االسسييییاق االججتتمماعي ذ عدّ ييییُ 

ي التتأثثييییر على ولكن ححظ ٬،والممعرفييییة  تتححفييییزييییةالببييییولوججييییة وال اركزت األببححاث والننظرييییات ححولل العدوان والعننف ببششكلل أسساسسي على ججذورهمم
خخالقي٬، األوييیینناقش أهممييییة اننتتهاك القواعد والححكم  ٬،األخخالق والقواعد والقييییم بباهتتممام أقلل. ييییصصف القسسم الثثانني ممن الفصصلل الننظرييییات األخخالقييییة

 والعننف الهييییكلي لفهم العدوان والعننف. ٬،واالسستتببعاد األخخالقي ٬،التتننصصلل ممن الضضواببط األخخالقييییةو 
 ممن العدوان والعننف. ييییسسعى إلى الححدّ  اً وييییصصف ننهجج ٬،ببة للننظرييییة والببححث ممن أججلل الممممارسسةوييییخختتتتم الفصصلل بباآلثثار الممتترتت

 
 ننظرييییات العدوان والعننف: 

 لسسييییاقا ىالممييییلل إلممن 
 

ييییرتتببط االصصطالححان  ٬،والعننف ييییممكن أن ييییححدث دون عدوان (في ممثثلل الكوارث الطببييییعييییة) ٬،وفي ححييیین أن العدوان ال ييییؤدي ححتتمما إلى العننف
الننششط  لتتححقييییق أهداف الششخخص. التتعرييییف الننفسسي  السسعيييییممكن خخلط ممفهوم العدوان ببالججسسارة وهو  ٬،في االسستتخخدام العام .ارتتبباطا وثثييییقا

ننه سسلوك سسلببي: "أي ششكلل ممن أششكالل السسلوك المموججه ننححو هدف إييییذاء أو ججرح كائئن ححي آخخر ممححفز لتتججننب أللعدوان ييییججعلننا ننرى ببوضضوح 
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ھ للذات أو عنف متبادل أو عنف نھ عنف موجّ أللعدوان على  العالمیة). تعریف الصحة 7 .، ص1977مثل ھذه المعاملة" (بارون، 
).2002عھ (منظمة الصحة العالمیةویصف جذور العدوان البیولوجیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وتشری ،أوسع نطاقا عدّ جماعي یُ   

وفي  ،راد، یمكن أن یحدث على شكل االنتحار والتشویھ الذاتي لإلناثیحدث العدوان والعنف في كل مستوى مجتمعي. على مستوى األف 
وبین أفراد األسرة وأفراد المجتمعات والمناطق  ،على األمراض المعدیة عمداوالمرور  العالقات الشخصیة المتبادلة مثل االغتصاب

. تصور ھذه المستویات المجتمعیة كنقاط على حیث تحدث صراعات من أجل التحكم  السیاسي والتحریري ،والمجموعات العرقیة واألمم
تمارسھ المستویات االجتماعیة الكبیرة (على سبیل المثال،  الذيخط طول للزیادة في الحجم والتعقید االجتماعي ال یتمتع  بالتأثیر الكبیر 

" matryoshkaشكا "یالدمى الروسیة ماتروالمجتمعات العرقیة والوطنیة أو الدینیة) على المستویات األصغر منھا. مثل الصناعة الیدویة، 
أفراد وعائالت أو مجتمعات –دمى، وحدات صغیرة  نسجھا ضمن مجتمعات أكبر والتي تمتد بدورھا في نسیج المناطق واألمم. ھذا  یتم -

توى إلى المستویات اجتماعیة تؤثر وتصب من مس ،) یبین كیف أن الثقافات، التفاھمات المشتركة1-23النموذج المتداخل (انظر الشكل 
وبالرغم من التأثیر فیما بین  أسرتھ أو مجتمعھ علیھ.شجعھ تاألخرى. على األرجح، یقوم الفرد بالعدوان عندما یتوقع منھ ذلك األقران أو 

یصور   العكس.المستویات ثنائي االتجاه، غالبا ما تقل قدرة الفرد على التأثیر على المعاییر الثقافیة لمجموعات اجتماعیة أكبر ولیس 
" وأكثر سماكةنھ شدید التبسیط. بعض المستویات أكثر "أالنموذج المتداخل التأثیر السیاقي على السلوك العدواني والسلوكي العنیف، على 

ي شكل أسر إلى ذلك، مصادر متعددة للتأثیر تسھم في العدوان والعنف. یتشكل األفراد ف تأثیرا من المستویات "األرق" األقل تأثیرا. إضافةً 
كما یصف الجزء التالي، ینتج العدوان وومجموعات أخرى أیضا مثل األصدقاء والفرق. ھذه التأثیرات قد تكون منسجمة أو متعارضة. 

أیضا من التأثیر الداخلي وكذلك من التأثیرات االجتماعیة.  

 
المستویات المجتمعیة المتداخلة. – 23.1الشكل   

 
 

والفسیولوجیا ،تماعیةالتطور، البیولوجیا االج  
تصف النظریات التطوریة ظھور العدوان والعنف في ظل ظروف قد یكون واجھھا اإلنسان البدائي. وعن طریق دراسات تمت على 

نھ قابل للتكیف وماثل أالحیوانات والمجموعات البشریة في مجتمعات ما قبل المرحلة الصناعیة، تصف ھذه النھج العدوان والعنف على 
).2002 ،والر عة فسیولوجیة تطورت على مدى آالف السنین (قارنْ وذو نز  

تختبر الفحوصات االجتماعیة والبیولوجیة على الحیوان السلوك العدواني بین الحشرات واألسماك والطیور، من ھذه المالحظات، استقرأنا 
الحصول على الغذاء وتولي القیادة أو الحفاظ علیھا أو  جلأبالنسبة للحیوانات السلوك العدواني عملي: من  معنى العدوان بالنسبة للبشر.

حمایة الصغار أو القطیع. یستفید العدوان الداخلي الموجھ بشكل نوعي حینما یشتت األعضاء ویعزز البقاء خالل الكوارث أو فترات ندرة 
بصورة ثابتة. حتى لو  اً لسلوك التكیفي مفیدالموارد التي تتسبب في مقتل أعضاء الجماعات في مكان واحد. ولكن لمرة واحدة ال یكون ا  
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لننظرييییة تتطور  اً ححتتممييیی اً وال ييییننببغي اعتتببارهم ممننتتجج ٬،عمملل العدوان والعننف على تتكييییف الببششر في وقت مما٬، فإننه ال ييییججوز االسستتممرار كذلك
 ).1974 ٬،اييییببدسسفلت –(اييییببلل  السساللة الببششرييییة
)٬، 1595الظروف الببييییئئييییة الضضارة. في رواييییة روممييییو وججولييییييییت لششكسسببييییر ( ممن ججاننب ٬، ببييیین الببششر٬،الننزعة الننفسسييییة للعدوان ييییممكن أن تتثثار

 ).٬1، الممششهد 3ييییححذر ببننفولييییو ممييییرششييییوتتييییو ببأننه "في هذه األييییام الححارة٬، هلل ييییججن الدم الغاضضب" (الفصصلل 
ششدييییدة الدرججات الححرارة و تتتتفق الببححوث على أن العننف ببييیین األفراد وعننف الغوغاء ييییزداد في الظروف الببييییئئييییة الممعاكسسة عنندمما ييییزداد الححر٬، 

عمملل الكححولل والممخخدرات أييییضضا على إثثارة تتزدححام الذي ييییححرممننا لذة الححييییاة. وعنند اننخخفاضضها والروائئح القببييییححة والضضوضضاء الممفرطة أو اال
ببلغ عننها. دور أييییضضا في اإلسساءات األسسرييییة والوفاة النناججممة عن اسستتعممالل الممركببات وأكثثر ممن ننصصف عدد ججرائئم القتتلل المم اولهمم ٬،العدوان

ممن القدرة على ضضببط الننفس. قلة الضضواببط ممع  تتححد اعلى أننه٬، اآلثثار الببييییئئييییة الممعاكسسة ممثثلل الكححولل والممخخدرات ال تتؤدي ححتتمما إلى العننف
إممكاننييییة العدوان٬،  وا. ورغم أن هنناك القلييییلل ممن الششك في أن النناس قد ورثثييییممكن أن تتؤدي إلى العننف صصللاضضعف التتو و  اإلححبباط وسسوء الفهم

 واألهم ممن ذلك إممكاننييییة التتفكييییر في ححلل الممششكالت الخختتييییار السسلوكييییات الممنناسسببة لببلوغ األهداف الممننششودة.  ٬،د ورثثوا أييییضضا اإلييییثثار والتتعاونفق
 

 االننححراف
 الننزعة للسسلوك العدوانني تترتتببط ممع عدد ممن الظروف الفسسييییولوججييییة غييییر السسوييییة ششامملة العججز العصصببي والممسستتوييییات العصصببييییة غييییر العادييییة

عدم التتوازن الهرممونني٬، صصدممة الوالدة٬، أورام الممخ٬، والتتعرض لممثثلل  ٬،])monoamine oxidase ]MAO(على سسببييییلل الممثثالل٬، السسييییروتتوننييیین و
هذه الممواد السساممة كسسببييییلل٬، وممخختتلف االضضطراببات الطببييییة. ببالممقارننة ممع الممججرممييیین غييییر الممييییالييیین للعننف واألفراد ممرتتكببي ججرائئم العننف 

 . اً ننييییتترولوججييیی اً ظهروا  ضضعفأو  رؤوسسهمغالببا مما تتعرضضوا إلصصاببات في الججننائئي ننججد أننهم 
االننححراف الفسسييییولوججي ييییتتسسببب في السسلوك العدوانني٬، ولكن ييییممكن أن ييییؤدي العدوان إلى االننححراف الفسسييییولوججي. الممسستتوييییات العالييییة ممن 

لوك الممهممييیین (الججممعييییة األممرييییكييییة لعلم الننفس٬، كون عاقببة وييییممكن أن تتكون السسببب في السستتالذكري٬، التتسستتوسستتييییرون٬، ييییممكن أن  الهرممون
1996 .( 

السسلوك العننييییف. اضضطراب  اننفصصام الششخخصصييییة واضضطراب الششخخصصييییة الممعادييییة في ببعض األححييییان تترتتببط ممع االننححراف الننفسسي٬، ممثثلل
لييیین٬، ؤو ممسسالغييییر  اة القلب٬،ببالذننب وعلى درججة عالييییة ممن األنناننييییة٬، قسس ببه األفراد الذييیین ييییفتتقرون إلى الششعور ىعننوييییُ  الششخخصصييییة الممعادييییة

العششوائئي  تتكتتسسب تتغطييییة إعالممييییة  ييییممكن أن تتؤدي إلى الصصراع والعننف. ببعض أننواع العننف٬، ممثثلل القتتلل وهي خخصصائئص ٬،نو ممتتهور الو 
 1999إلى  1949٪ ممن ججممييییع عمملييییات القتتلل. ممائئة ححالة قتتلل عششوائئي عننييییف ممن  0.001واسسعة على الرغم ممن أننها ال تتممثثلل سسوى 

) ال تترببط ممششاكلل الصصححة اً سساخخط اً كان مموظف ث ممن ننييییوييییورك تتاييییممز تتششييییر إلى أن التتفاسسييییر العاممة والسساذججة (أي القاتتللكاننت ممححلل ببحح
تتححذييییرات  ونعطييییالقتتلل غالببا مما  أن ممرتتكببي عمملييییات في ممأسساة القتتلل العششوائئي). تتقع 2000 ٬،دنننتتلل (فييییسسممع هذا الننوع ممن الق العقلييییة

ييییة الييییائئسسة وننواييییاهم الممسسببقة للقتتلل ولكن تتذهب تتححذييییراتتهم أدراج الرييییاح. كان ييییممكن أن تتممننع الخخدممات ححالتتهم الننفسس وافرة وممححددة ببششأن
 ممن ححاالت القتتلل العششوائئي. اً ببعضض الوقائئييییة االججتتمماعييییة واسستتججاببة الخخدممات الممدننييییة

ييییكوننوا أكثثر عننفا ممن إن األششخخاص الممصصاببييیین ببممرض عقلي ييییممكن تتصصننييییفهم ببششكلل ننممطي "كششخخص عننييییف" ولكن لييییس ممن الممرججح أن 
ن ححييییننمما ييییقلعون عن األدوييییة أو و ببعننف تتججاه أننفسسهم وآخخر  نالنناس الممححييییطييیین في العمموم. ببعض النناس الممصصاببييیین ببالممرض العقلي ييییتتصصرفو 

 ذلك. نعلو فولكن ممعظممهم ال ييیی عنند تتعاطي الممخخدرات أو الكححولل (ممثثلل كلل النناس على وججه العمموم)
لنناس الممصصاببييیین ببالممرض العقلي على درججة ممن الححسساسسييییة تتججاه العوامملل الظرفييییة التتي تتعوق السسلوك ن اإف ٬،وممثثلل النناس على وججه العمموم

 العدوانني العننييییف.
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على الرغم ممن الممخخاوف الممششتتركة والقوالب الننممطييییة٬، ال ييییممكن إرججاع ممعظم أعممالل العننف إلى االننححراف. كثثييییر ممن النناس ممممن ال ييییعاننون 

ببعننف٬، وممثثالل ذلك ببييییروقراطييییو الممححرقة وأصصححاب الرقييییق. في ممججتتممعهم كاننوا  نطراببات الننفسسييییة ييییتتصصرفو االضضطراببات الفسسييییولوججييییة أو االضض
ن هذا إف ٬،ش في قسسم اآلداب العاممةنناقَ طببييییعييییييیین وكاننوا ممححلل تتقدييییر كببييییر ببسسببب والئئهم ألسسرهم وممججمموعاتتهم أو قضضييییتتهم. كمما سسييییُ  نييییعدو 

 لعننف.الششعور ببالممسسؤولييییة والوالء ننفسسه ييییممكن أن ييییوححي ببا
 

 والسسييییاق الممييییلل
 و(وييییطلق علييییه أييییضضا الششخخصصييییة أو الححالة الممزاججييییة) ييییؤثثر على الفرد ممن ححييییث تتصصور اسستتججاببتته إلى الصصراع. ببعض النناس ثثاببتت الممييییلل

ن األششخخاص إييییممكن أن تتححث على الرد العدوانني في أي ششخخص٬، ف العدواننييییةببسسهولة. على الرغم ممن أن الببييییئئة  نن ييییغضضببو و الججننان واآلخخر 
في  وييییببدأونممن االسستتفزاز  األدننىإلى الرد ببششكلل عدوانني عنند الححد  نالعداء في ظروف غاممضضة٬، ييییممييییلو  نن "ببالعدواننييییة" ييییرو ييییوصصفالمم

 إعالن العدوان. 
 

٬، 1999ممثثلل الممذببححة التتي ححدثثت في ممدرسسة كولوممببييیین العلييییا سسننة  ٬،تتصصف وسسائئلل اإلعالم الممراهقييیین الذييیین ييییرتتكببون ججرائئم قتتلل ممتتعددة
 ٬،). ببييییننمما تتببدو هذه األوصصاف ممعقولة22 .٬، ص1998وعنند "ننقطة الالعودة" (إييییقان٬،  ٬،الغضضب ٬،كان كظمما لألححقاد الممكببوتتةننه أعلى 

وثثقافة الكببار  ٬،قللل ممن أهممييییة السسييییاق. ييییؤكد االننتتبباه إلى السسييییاق االججتتمماعي على تتوافر األسسلححة ننصصف اآللييییةتتفهي تتعتتممد على التتصصرف و 
فييییدييییو والتتلفزييییون الألعاب و  وثثقافة الببوب لقصصائئد الراب العننييییفة٬، ٬،ة الححتتييییاججات الممراهقييیین وعالممات التتححذييییرالتتي تتتتججاهلل أو غييییر الححسساسس

٬، فييییننارولتتسسوييییة الننزاعات ( ممقببوالً  اً وخخييییار  اً ييییسسهلل فييییها العننف وييییببدو ججذابب التتي)؛ والثثقافة ٬1986، هوسسممانوالممواقع على ششببكة اإلننتترننت (
هممييییة.  الششبباب الممضضطرب الذي ييییسسهلل له ممن التتصصرف والسسييییاق على درججة ممن األ كالً  أن ). ممن الواضضح1999 ٬،ممفلييیین ؛1998

 تتفسسييییرات التتصصرف العدواننيال تتقتتصصر ثثقافة العننف ممججمموعة قاتتلة. ييییممكن أن تتششكلل  الححصصولل على األسسلححة٬، ممع التتراخخي في اإلششراف.
الممججمموعات  ة٬، تتعتتببر ثثقافلييییممييییة والصصراع الدولي وتتفاسسييییر التتصصرفعلى األفراد. في الصصراعات الخخاصصة ببالفرق الممششتتركة والممؤسسسسييییة واألقا

مممما ييییسسممح للممششاركييیین في الصصراع والعاببرييیین ببممششاهدة كامملل الممججمموعة العرقييییة أو السسييییاسسييییة أو ححتتى ببلد ببأكممله  ٬،ننها ححاقدةأالممعارضضة على 
 ننهم الششر ببعييییننه.أننهم ممصصدر خخطر على غييییر ممببادئ أو أعلى 

الثثالث لإلببادة الججمماعييییة كاننت وببششكلل  Reich الرييییخ فراد والممججتتممعات. سسييییاسسةييییضضا على األأالتتصصرف للعننف  تتفسسييییراتييییممكن أن تترتتكز 
وعلى ممسستتوى الدولة  ٬،ممن الغوغائئييییة والكارييییزمما وممعاداة السساممييییة اً ولكننها كاننت وببششكلل فعالل ممزييییجج ٬،ججزئئي الننتتييییججة الممرضضييییة ألدولف هتتلر

ييییضضا ألننه كان ييییححظى أ الً الثثالث فعا Reichوعننصصرييییة وذات عقييییدة ممببننييییة على الخخوف. كان  كاننت ننخخببوييییة ةالثثالثث Reich الرييییخ سسييییاسسة
 ببتتأييییييیید العدييیید ممن االفراد العادييییييیین والججمماعات والممؤسسسسات. 

سسائئدة ممن النناححييییة الننفسسييییة٬، ممن السسهلل رؤييییة القادة السسييییاسسييییييیین أو قادة االححزاب كعممالء غييییر دائئممييیین ببدال ممن أن ننرى الظروف االقتتصصادييییة ال
األكثثر تتعقييییدا والمموارد الممتتاححة والمموارد الششححييییححة وممممارسسات ححلل الصصراعات والقواننييیین واإلججراءات القاننوننييییة ودرججة اننفتتاح الممججتتممع أو 

ييییصصعب ط النناس العادييییييیین الذييیین اننغالقه في اسستتقببالل الممججمموعات الججدييییدة والتتقالييیید واألفكار الججدييییدة. هذا الممفهوم الممعقد للعدوان والعننف ييییورّ 
 التتصصرف.  وننهم ششرييییر أتتصصننييییفهم على 

 
 الدافع
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ننه ييییننتتج ممن كببت االححتتييییاججات الببششرييییة. االححتتييییاججات الببييییولوججييییة للغذاء والمماء والممأوى ببششكلل أسساسسي أتتصصف ننظرييییات الححفز العدوان على 
 ٬،مماسسلو( ييییق الذات والتتسساممي الروححيللتتواصصلل االججتتمماعي واححتترام الذات واإلببداع والفهم وتتححق أعلىييییججب ننييییلها قببلل ممححاولة ننييییلل اححتتييییاججات 

أن لكن تتقوم األسسرة والقييییم الثثقافييییة ببتتششكييییلل كييییفييییة التتعببييییر عننها وننييییلها. على الرغم ممن  ٬،). االححتتييییاججات األسساسسييییة هي أممر وراثثي1970
و أالممكببوتتة  الببييییولوججييییة  ححبباط ييییولد السسلوك الببنناء. االححتتييییاججاتن اإلإف ٬،ن ييییننتتج عننه الممننافسسة والغضضب والعدوانأكببت االححتتييییاججات ييییممكن 

و أسسلوك تتدممييییر الذات أو الممطاردة  إلىن تتؤدي ألى الححرب أو تتعاون الممججتتممع٬، واححتتييییاججات الححب الممكببوتتة ييییممكن إن تتؤدي أممننييییة ييییممكن األ
األسسر  ولكن الفئئات االججتتمماعييییة (على سسببييییلل الممثثالل٬، ٬،تتلهم غييییرها ممن الطاقات الخخالقة. تتركز ننظرييییة الدافع على اححتتييییاججات الفرد

الممييییاه الننظييییفة) واألممن والهوييییة  األراضضي أو ٬،أييییضضا اححتتييییاججات أسساسسييییة ببالننسسببة للمموارد الببييییئئييییة (على سسببييییلل الممثثالل والممججتتممعات والدولل) لدييییها
 اإلييییججاببييییة. هذه االححتتييییاججات هي في صصممييییم العدييیید ممن الصصراعات الدولييییة واالقلييییممييییة القاتتلة الممطولة.

 
 اإلححبباط واإلثثارة

 ٬،وآخخرون دوالردالعدوان ( انأن اإلححبباط والكببت ييییسسبببب تعنندمما أكد ججدلل كببييییرثثارة إ٬، قاممت ممججمموعة ممن علمماء الننفس بب1939في عام 
ننه ححالة تتببرز عنندمما تتتتعارض الظروف ممع اسستتججاببة أححبباط بب). ببنناء على أفكار تتححلييییلل ننفسسي سساببقة٬، لقد قامموا ببتتعرييییف الكببت واإل1939

العالقة ببييیین اإلححبباط والعدوان. وخخلص الببححث إلى أن اإلححبباط ييییننششط االسستتعداد للعداء٬، ولكننه ال الهدف. ححفز عمملهم الببححوث لدراسسة 
لى ححلل ببنناء للممششاكلل. وال ييییننتتج العدوان دائئمما ممن اإلححبباط. فهو إلى الوصصولل إن ييییؤدي اإلححبباط أييییضضا أوييییممكن  ٬،ييییؤدي ححتتمما إلى العدوان

ححداث المماضضي والتتفاهممات ببششأن أوامملل٬، ببمما فييییها الممششاعر السسلببييییة واإلييییججاببييییة و ييییضضا عن الممننافسسة والطممع والخخوف. عدد ممن العأييییننتتج 
 ).1993على العدوان (ببييییركاوييییتتز٬،  اإلححبباطالححالة (أي مماذا ييییححدث٬، ممن الممالم) والعداء خخاطئ التتوججه٬، وتتوسسط تتأثثييییر 

وييییممكن أن تتصصببح قوييییة وننمماذج سسييییاقييییة  ٬،في ححد ذاتتها . الببننادق والسسكاكييیین أو الفؤوس٬، لدييییها القدرة التتدممييییرييییةأممرا ححييییوييییاالسسييییاق أييییضضا ييییعد 
 "اإلصصببع أن ييییججرييییضضا ييییممكن أصصببع على الزنناد٬، ولكن الزنناد ط اإلغ) ممازححا٬، "قد ييییضض1968تتولد ششرارة العننف. كمما ذكر ببييییركاوييییتتز لييییوننارد (

ييییببرز عنندمما ييییقوم األفراد  الذيظلم )٬، والششعور ببال1982واالسستتثثارة إلى الححرممان الننسسببي (كروسسببي٬،  ييییممكن أن ييییؤدي اإلححبباط). 22(ص 
 أو الججمماعات ببممقارننة ننصصييییببهم ممع اآلخخرييیین.

لى إييییؤدي هذا أن تتكششف هذه الممقارننات أن الممججمموعة الخخاصصة ببهذا الششخخص ممححروممة ببالممقارننة ممع ممججمموعات مممماثثلة٬، ييییممكن  مماعنند
 ).٬1970، Gurr ججرات سسييییاسسييییة وأعممالل عننف (ن ييییننتتج عن هذا اضضطراببأإححبباط ممششتترك واالقتتنناع ببأن العدالة قد اننتتهكت. وييییممكن 

 
 الججننس

ممالييییييیین اممرأة ممن عممر ثثمماننييییة  5.3الننسساء والرججالل على السسواء للعننف في العالقات الششخخصصييییة. في الوالييییات الممتتححدة مما ييییقرب ممن ييییتتعرض 
ا هالعتتداءات. كثثييییر ممننمملييییون ممن الرججالل لتتججارب مممماثثلة لهذه ا 3.2كمما ييییتتعرض ٬، كلل سسننة لعننف ششخخصصي نعششر عامما وأكثثر ييییتتعرضض

سسننوييییا  نممن الرججالل ييییتتعرضضو  835,000مملييییون ممن الننسساء و 1.3ولكن مما ييییقرب ممن  ٬،ممسساك واللطم والضضربتتننتتج ممن الدفع واإل
). تتتتعرض الممرأة ببششكلل خخاص إلى العننف في الممججتتممعات التتي تتتتسسم ببعدم ٬2000، ثثييییوننزو  تتاججنلالعتتداء الججسسدي ممن قببلل ششرييییك ححممييییم (

القاننوننييییة الثثقافييییة التتي تتدعم ححق الرججلل في ممممارسسة الججننس (لييییفننسسون٬، الممعاييییييییر الججاممدة للججننسسييیین٬، و  واألدوارلرججلل والممرأة٬، الممسساواة ببييیین ا
لى الححد الوببائئي وتتححدث دون ممراقببة ممن إ). وهي أييییضضا ممعرضضة للعننف في الممججتتممعات عنندمما تتصصلل ججرائئم القتتلل والتتعذييییب للششاببات 1989

 .؛ سسييییوداد خخوارييییز تتعرض لممثثلل هذا الوبباء ممن عمملييییات القتتلل) 2005ييییورك تتاييییممز٬، عام ججاننب السسلطات الممدننييییة (ننييییو 
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ئئة ممن القتتلة في الوالييییات الممتتححدة هم ممن الذكور٬، ولكن عنندمما ننأخخذ في االعتتببار السسييییاق والكثثافة وننوع العننف٬، ننججد أن اتتسسعون في المم
أكثثر ممن  اً ممع األطفالل وقتت ييییقضضييیین نممتتزاييیید ببججرائئم ضضد األطفالل ولكننهالعالقة ببييیین الججننسسييیین والعننف أكثثر تتعقييییدا. تتتتهم الننسساء ببششكلل 

ييییلححق ضضررا أكببر بباألطفالل. ممعدلل العننف ممن الذكور لإلنناث وممن اإلنناث إلى الذكور مممماثثلل ولكن  نالرججالل٬، على أن الرججالل ييییلححقو 
الححممييییم في السسننوات األخخييییرة هو في الممقام  اإلنناث ضضرر ببدنني أقلل مما عدا ححاالت اسستتخخدام األسسلححة. اننخخفاض ممعدلل العننف ببييیین الششرييییك

وزييییادة تتوافر خخدممات الححمماييییة  األولل ييییعنني اننخخفاض قتتلل الننسساء للرججالل. وييییتتزاممن هذا االننخخفاض ممع تتححسسن في الوضضع االقتتصصادي للممرأة
 ننججاح في الححد ممن العننف.مممما ييییششييییر إلى كييییف ييییممكن للببراممج االججتتمماعييییة ال الممالججئ٬،في ذلك الممنناصصرة القاننوننييییة وتتوافر  للممرأة٬، ببمما

) تتصصف العننف 1996ييییتتعلم األطفالل عن أدوار الججننسسييیین في الصصراع العننييییف ممن خخاللل ممششاهدة الكببار. في كتتاب ببون ببالك٬، ببلل هوكس (
 الممننزلي ممن ممننظورها ببوصصفها طفلة:

لصصييییاح على الممرأة التتي ببالداخخلل ببأننها ييییببدأ في الصصراخ وا ٬،الششرفة إلىي ممكان كان. ححييییننمما ييییصصلل أتتييییا ممن آييییعود للممننزلل ممن العمملل غاضضببا 
ييییطالببها ببالخخرس. وهي تترججوه بباكييییة. . .  ٬،الذي ييییححدث. اننه ييییدفع وييییضضرب ن ييییفعلل ببها مما ييییرييیید. هم ال ييییفهممون مماأننه ممخخولل له أزوججتته و 

ممرأة البباكييییة٬، هذه الممرأة وأن هذه ال ٬،هذا الرججاء نوهو ييییصصرخ وييییصصييییح وييییضضرب: ييییححدقون في الدم االححممر الذي ييییننزفه الفم البباكي. ال ييییصصدقو 
وهي اممرأة ذات سسببلل  ٬،ننججاز االممورإه قوي قادر على ننه. الششخخص الذي ييییعرفو ننالذي ييییعرفو  هالتتي ال تتببادله القتتالل هي الششخخص ننفسس

-146 الخخائئفة (ص أمّمهمننهم ال ييییعرفون إ ٬،رججاءها الممششوب ببالششللل واالننتتظار للضضرببة الممقببلة نننهم ال ييییفهممو إووسسائئلل٬، اممرأة تتعمملل. 
147.( 

 ييییعرف الببححث ببعض االخختتالفات ببييیین الججننسسييیین في ننممط العدوان ببييیین األطفالل. 
 ٬،. ييییننخخفض العدوان الممبباششر ممع ننضضوج األطفاللسسننتتييیین تتججاه األقران ححتتى عممر  أممرا ششائئعا االعتتداء الممبباششر الججسسدي ييییعد للببننييیین والببننات٬، 

ن العدوان غييییر الممبباششر (ممثثلل الششتتم والقييییلل والقالل وححممالت تتششوييییه إف ٬،رولكننه ييییظلل أكثثر ششييییوعا ببييیین الفتتييییان. ممثثلل تتراججع العدوان الممبباشش
وييییدعى أييییضضا عدوان العالقات) ييییصصببح أكثثر ششييییوعا ببييیین الببننييیین والببننات ولكن ييییظلل أكثثر ششييییوعا ببييیین  ٬،السسممعة والعزلل االججتتمماعي لألقران

فتتاة على فتتاة والعدوان في وسسائئلل اإلعالم  ببلطججةننتتبباه إلى اال . عننداً واججتتمماعييیی اً ييییممكن أن ييییلححق أذى ننفسسييیی الممبباششرالفتتييییات. العدوان غييییر 
ن هذا االتتججاه لم ييییتتم إثثبباتته إف ٬،أكثثر وضضاعة وعننفا. وممع ذلك ييییصصببححن(على سسببييییلل الممثثالل٬، فييییلم فتتييییات وضضييییعات) ييییششييییر إلى أن الفتتييییات 

وغضضببها وممقاوممتتها في فهم أفضضلل  ). مما لببث البباححثثون في اسستتكششاف صصوت الممرأة)ن.د.(تتششسسنني لييیینند ٬، و عن طرييییق الببححث (ببراون
 ).2003وواييییس٬،  ٬،لخخببرات السسييییدات االخخرييییات وفهم واسستتججاببة للخخطر والعننف (فاييیین

 
 السسلوكييییة والرد الممششروط

سسلفا. العدوان هو اسستتججاببة ممششروطة ممن ججاننب الححوافز التتي تتم ممكافأتتها. التتعزييییز  اً ممححدد اً وراثثييیی اً لعدوان ردييییعد ا السسلوكي٬، الممن الممننظور 
هذا  ممنالعقاب ييییقللل الفرد السستتخخدام االسستتججاببات العدواننييییة.  لججوءلسساببق للعدوان ممن خخاللل الثثنناء واالرتتييییاح أو االننتتبباه ييییزييیید ممن اححتتممالل ا

 .اً إدراكييیی اً كثثر ممن كوننه تتعلممأولكن تتعلممه سسلوكي  ٬،. في أكثثر االححاسسييییس ببدائئييییة ننتتعلم هذا السسلوكللاالححتتمما
 

: إذا ةتتعزييییز الصصلة ببييیین العننف والعقاب. التتعزييییز السسلببي للعقوببة هو رادع فعالل فقط في ظلل ظروف ممعييیینن تتسسعى ننظم العدالة الججننائئييییة إلى
وٕاذا ححدث ببسسرعة ببعد السسلوك العدائئي٬، وٕاذا كان كببييییر الححججم. وقد تتججلى ذلك في التتججرببة  ٬،كان الييییقييیین ممن العقاب على درججة عالييییة

على العننف الممننزلي ممع االعتتقالل الفوري أو تتقدييییم الممششورة. ردودهم كاننت  ردوا ييییننممااالججتتمماعييییة التتي ممر ببها ضضبباط ششرطة ممييییننييییاببولييییس حح
ججدا  اً عششوائئييییة التتخخصصييییص. االعتتقالل٬، الرد العقاببي كان أكثثر فعالييییة في ردء الممزييیید ممن العننف الممننزلي ححتتى لو كان االعتتقالل قصصييییر 
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دون القتتلل ببششكلل ممححدود. وببعد التتننفييییذ  فإننه ييییححولل ٬،ائئم العننف). وفي ححييیین أن التتننفييییذ ممببرر ششائئع كرادع لججر 1984 ٬،ببييییركو  ٬،(ششييییرممان
سستتراتتييییججييییة إن القتتلل أن التتننفييییذ هننا ييییعلن أولكن تترتتفع ببعد ذلك فوق ممسستتوى الممعدالت السساببقة. وننرججح هننا  ٬،تتننخخفض ممعدالت ججرائئم القتتلل

 ).1984كثثر فعالييییة لححلل الممششاكلل ممن كوننها تتردع العننف (فييییلييییببس وهييییننسسلى٬، أ
 

 الججتتمماعيالتتعلم ا
وهو سسلوك ممكتتسسب ممن ممششاهدة ننفوذ  ٬،وسسييییلة للتتفاعلل ممع اآلخخرييیین وححلل الممششاكلل االججتتمماعييییةببأننه ننظرييییة التتعلم االججتتمماعي العدوان تتصصف 

ن أ). ييییممكن 1989 ٬،سستتاب؛ 1996 ٬،كييییننز ؛1983الممثثلل العلييییا تتسسن السسلوك العدوانني. الممراقببة ثثم االننتتقالل إلى التتقلييیید السسلوكي (ببانندورا 
عراف ححاسسييییسسهم ننححو العننف وتتننقلل الييییهم األأالعننف في وسسائئلل اإلعالم في عمملييییة التتعلم االججتتمماعي. ححييییث ال تتججرد الممششاهدييیین ممن  ييییسساهم

على ججرائئم الممححاكاة أو التتقلييیید ممن دلييییالً الممششاكلل. ييییعد التتعلم االججتتمماعي  ييییضضا سسييییننارييییوهات عدواننييییة لممعالججةأولكن تتعلم  ٬،التتي تتببرره فقط
 فالم أو األخخببار ببممضضمموننها الببششع.ححييییث ممتتاببعة األ

ييییتتعلم االطفالل ممهارات القدرة على الببقاء ممن الببالغييیین وأقراننهم األكببر سسننا. وممن ثثم ييییكتتسسب العننف كتتعلييییم اججتتمماعي ممن الثثقافة الممححلييییة 
 ):1995كمما ييییصصف ججييییفري كنندا ( ٬،على ننطاق أوسسع والثثقافة

 
في رأسسه٬، أو كييییف  ببالسسن ننفسسه ن ييییطلق الرصصاص على طفلل آخخر رببعة عششر عامما أببن األإذا كننت تتتتسساءلل كييییف ييییممكن ال

ن هذا ال ييییححدث في أن تتعلم أفلك  ٬،دييییارهم ببعد ذلك لتتنناولل العششاء إلىطالق الننار" والعودة إييییممكن أن ييییقوم الفتتييییان "ببالقييییادة ممع 
أن تتكون على اسستتعداد و  ٬،القتتلل سستتعداد لتتكون قادرا على ارتتكاب ججرييییممةممر سسننوات لالييییوم واححد أو أسسببوع أو ششهر. ييییسستتغرق األ

كثثر رعببا ن للقتتلل في وقت ممببكر٬، واألئئو و لون أو سستترة ججلدييییة. العدييیید ممن األطفالل في أممرييییكا ممهييییأججلل ركن أللقتتلل أو للمموت ممن 
 )35ننه قضضييییة تتافهة. (الصصفححة أششخخص ممن الخخارج  ىججلل سسببب مما ييییر أننهم ممهييییئئون للمموت ممن أ

 
 دارة إ. أييییضضا التتعلم االججتتمماعي ٬،الصصعببة العالقات االججتتمماعييییة في  ممنناقششة والتتفاوضالصصراع٬، ممثثلل للالعننييییفة  الننهج غييییر ييییتتطلب اتّتبباع

الخخصصم التتححلي ببممهارات ممع  الببنناء لححدييییثاييییسستتلزم لصصراع. الححدييییث الممفتتقد للممهارة في تتصصاعد اييییتتسسببب . رةاالممهببششكلل ييییفتتقد  الححدييییث
ذا تتم تتعلييییممها واسستتعراضضها في الببييییت والممدرسسة وممححلل إوتتسستتخخدم ألرججح على ات هذه الممهارااالتتصصالل والتتواصصلل وححلل الصصراعات. تتكتتسسب 

 ).٬1999، تتشوييییود ٬،وببوتتوأكببر (عالم وفي الممججتتممع األوفي الممججتتممع واإل ٬،العمملل
 

 اإلدراك االججتتمماعي
مموقف فهممننا لن أاضضننا ببافتتر آلخخرييیین هو أقلل اكتتمماال. على الرغم ممن ا ومما ننعرفه عن ٬،غييییر ممكتتمملل اً ححتتمما فهممننا ألننفسسننا ممححدودييییعد 

 ذاتتييییة. ممصصالح خخدمتتو  تتكون ممننححازة قداسستتدالالت وافتتراضضات و سستتنند إلى ممعلوممات ممججتتزأة ييییغالببا مما ننه إفاججتتمماعي واقعي ودقييییق٬، 
 

مما ييییححدث تتفسسييییرات مموضضوعييییة ححولل الوعي االججتتمماعي تتضضممن ييییوكذلك خخببراتتننا.  ٬،انناإلدراك االججتتمماعي على فهم أننفسسننا وغييییر ييییسساعدننا 
الممعلوممات٬،  التتي ننححصصلل ممن خخاللها على طرييییقةال واإلدراك االججتتمماعي هن إ. ٬، وننصصوص افتتراض الضضححييییةوالظروف النناس صصننفييییو 

عدائئييییة وخخييییاالت  أفكار٬، ييییننتتج العننف ممن ). ممن ممننظور اإلدراك االججتتمماعي1991وتتاييییلور٬،  ٬،فييییسسك( تلل الممششكالوححواتتخخاذ القرارات 
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ننججم ييییعننفا ييییممكن أن قلل السسلوك األخخييییارات السسلوكييییة. الببدال ممن  كامملل ببششكلل ممححدود ر في الننواييییا ممن الننظوتتصصورات وننواييییا خخييییالييییة أوهام٬، و 
 لصصراع. لببدييییلل ببنناء رد عن تتصصور  ييییضضاأ ننججمييییسسييییاق. كمما ييییممكن أن الغييییر و الالننفس و في عن طرق ججدييییدة للتتفكييییر 

 اً ممنناسسبب اً سسلوكييیی اً ببتترممييییز خخببرة مما وييییخختتار لها رد ششخخصوم الححييییث ييییق ٬،ةممتتتتاببع ننه عمملييییةأبب الفهم االججتتمماعي اإلدراك االججتتمماعيببححاث أتتصصف 
 ييییممكن أن تتححدث االننححرافاتالمماضضييییة االججتتمماعييییة. الخخببرات التتننششئئة االججتتمماعييییة و على القواعد التتي تتم اكتتسساببها خخاللل عمملييییة ببنناًء وييییتتصصرف 

تتطببييییق العادات لى الببححث عن رد و إممننببهات الخخطأ تترممييییز ببداييییة ممن هذه العمملييییة٬،  خخاللل ممن٬، واألخخطاء رالممعرفييییة٬، وأوججه القصصو 
 العدوان. ييیین ممنؤدي إلى ننوعتتالعمملييییة ححييییث ييییممكن أن طرييییقة عمملل هذه ييییصصف الججزء التتالي . ممخختتارةالردود ال االججتتمماعييییة وخخرق

 
 الكفاءة االججتتمماعييییة

). رد الفعلل العدوانني 1987 ٬،وكوي ٬،دجالببححث عن الكفاءة االججتتمماعييییة في األطفالل ببييیین رد الفعلل العدوانني واسستتبباقييییة العدوان (دو ييییفرق 
أعراضضه سسلوكييییة الخخطأ في قراءة ننواييییا اآلخخرييیین٬، تتقلب الممزاج سسرييییعا٬، والممببالغة في رد تتششمملل هو رد الضضرببة في اسستتججاببة السستتفزاز مملححوظ. 

ممثثلل العننف االججتتمماعي أو  الفعلل تتججاه الممضضاييییقات أو اإلهاننات العرضضييییة. وييییممكن أن ييییننججم عن التتعرض الممزممن لألخخطار التتي تتهدد الححييییاة
ححسساس  الطفلل بباألممان وييییممكن أن تتؤدي إلى زييییادة التتننببه٬، ردود لخخوف ال ممببرر له وننعوت إالعائئلي أو وفاة االححبباء. تتضضر هذه التتججارب بب

وزييییادة القدرة لى الردود العدواننييییة إممعادييییة عنند ممواججهة اسستتفزازات أو تتصصرييییححات غاممضضة. وتتششمملل زييییادة وعي األطفالل ببالححاالت التتي تتؤدي 
التتعامملل ممع  نعلى فهم اآلخخرييیین وسسلوكييییاتتهم وننواييییاهم ببدقة والتتدرييییب على السسييییطرة على الغضضب والتتعرض لممثثلل علييییا ممححببببة ممممن ييییججييییدو 

التتححدي دون اللججوء إلى العننف أو العدوان. العالقات الوثثييییقة الممرضضييییة التتي تتتتسسم ببالممعامملة ببالممثثلل والتتعاون واالتتصصالل الكفء الخخاص 
 ها. ننقلل عدواننييییة للتتححدييییات التتي ييییواججهو ولكن األ ٬،لى الرد الححازمإلممششاعر ييییممكن أن تتسساعد األطفالل على اللججوء ببا

العدوان االسستتبباقي هو وججود ننييییة العدوان اللفظي والببدنني. وهو سسلوك ممححرض ممثثلل التتسسلط أو التتننممر. ييییننتتج العدوان االسستتبباقي ممن تتججارب 
د فعلل ممفضضلل. الممممارسسات القسسرييییة في تترببييییة األطفالل وتتكرار ممششاهدة العدوان في وسسائئلل اإلعالم وفي اججتتمماعييییة تتم فييییها اللججوء للعننف كر 

لى تتصصور سسلوك إ ييییلججأونصصححاب الششخخصصييییات االسستتبباقييییة العدواننييییة قد أطفالل ؤدي إلى اسستتبباقييییة العدوان. األتتالممججتتممع وفي الببييییت ييییممكن أن 
نننني أرييییه أببتتقييییييییم الرد العدوانني ببششكلل إييییججاببي ("سسوف  ييییقوممون) أو و اهربْ أ ودة (تتششاججْر ممححدببذخخييییرة  ييییسستتججييییببونو ننواييییا اآلخخرييیین ببدقة ولكن 

صصعوببة في سسن هذا الرد خخاللل التتلعثثم في  ييییججدون مغييییر عدوانني لكننه اً ن ييییعتتممدوا ردأأسستتطييییع أن أعتتنني ببننفسسي"). وييییججوز لهم أييییضضا 
تتلقي العقاب و سستتراتتييییججييییات غييییر العدواننييییة لححلل الممششاكلل٬، ييییششمملل تتعلم اإل ٬،صصححاب الششخخصصييییات اسستتبباقييییة العدواننييییةأ ٬،العدوان. العالج لالطفالل

وزييییادة وعييییهم ببالننتتائئج السسلببييییة للعدوان على الممدى الطوييییلل والننتتائئج اإلييییججاببييییة لعدم  ٬،ببششكلل ممتتزاممن ممع العدوان وتتعزييییز الردود غييییر العدواننييییة
 االعتتداء على الممدى الطوييییلل.

 
 الثثقافة

عراف والقييییم والتتقالييیید الممششتتركة. تتتتججلى الثثقافة في ب لممججمموعة ممن النناس ييییششمملل اللغات والممعتتقدات األسساسسييییة واألالثثقافة هي السسلوك الممكتتسس
وفي ممؤسسسساتتهم السسييییاسسييییة والقاننوننييییة واالقتتصصادييییة. ألن الثثقافة تتششكلل  ٬،وفي العالقات االججتتمماعييییة ٬،طرييییقة النناس في اسستتخخدام الممواد والمموارد

ننها تتؤثثر على ششكلل وكثثافة العدوان والعننف. وهنناك فإ ٬،ييییولوججييییة الممييییلل عن طرييییق تتقييییييییم أننواع ممعييییننة ممن السسلوكأننمماط الفكر والتتأثثييییرات بب
وهنناك اخختتالف فييییمما ببييیین الثثقافات في األننواع الممقببولة ممن  ٬،اخختتالف فييییمما ببييیین الثثقافات فييییمما ييییخخص األننواع الممقببولة ممن العدوان وممسستتوييییاتته

 تتممعات الممسسالممة ببالتتسساممح في تترببييییة األطفالل٬، قببولل التتعببييییر عن الذات ودعم الممببادئ اإلننسساننييییة.تتتتممييییز الممجج العدوان وممسستتوييییاتتها.
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٬، السسرقة٬، الممننافسسة في العمملل٬، ممممارسسات صصارممة في تترببييییة األطفالل٬، تتتتصصف الممججتتممعات العننييییفة ببأششكالل ممتتعددة للعدوان ببمما فييییها االغتتييییالل
 ).1972ممن الطفولة ححتتى الببلوغ. (روسسلل٬،  ٬،اإلننسسانني في كلل فتترات ححييییاة الفردالقممع الججننسسي للننسساء وأسسالييییب عقاببييییة ضضد السسلوك 

 تتححتتفلل ببعض الثثقافات ببالعدوان في التترفييییه واالسستتججممام. فإننننا ننعتتببر ممننافسسة الججالد الرومماننييییة فاسسدة وقاسسييییة في ححييیین أن أححداث الممششاهدييیین
ححتتفي ببالعدوان والعننف. في ببعض الرييییاضضات٬، ييییعد الششججار٬، تتب الممعاصصرة ممثثلل الممالكممة٬، الممصصارعة٬، صصراع الدييییوك والثثييییران والكال

ال ييییتتججزأ ممن أننششطة االسستتججممام الججمماعييییة ممثثلل الصصييیید وأداتته عالييییة التتقننييییة٬،  ججزءاً ممن الممتتعة. ييییعد العدوان  ججزءاً األلعاب القذرة وهواة العننف و 
 الدلييییلل اللييییزرى.

 الت ججرييییدة ببزييییننس وييییك:اكمما ججاء في أححد ممق
 

ممننافسسة  ىححد الممننافسسييیین إلأفي دعوة  اممزييیید ممن الرضض ى؟ رببمما تتححصصلل علم الييییقظة ححولل تتدممييییر ممننافسسييییك فقطالتتواتتييییك أحح ِلمَ 
 ححد األمماكن األكثثر ششعببييییة ححييییث ييییممكن أن تتششتترك في ألعاب الححرب ببممقاببلل زهييیید. ييییتتخخلص العدييیید ممن المموظفييیین أرييییاضضييییة في 

ححدهم اآلخخر أممييییادييیین الدولة الخخممسسممائئة ححييییث ييییصصوب األننداد تتججاه  الششركات ممن مموقفهم العدوانني في هذه األييییام في أححد وممدييییرو
 )٬22، صصفححة 1998ببممسسدسسات اللييییزر في ننوع ممن الخخييییالل العلممي. (ببرممان٬، 

 
فرييییقييییا إكمما ححدث في ججننوب  ٬،ننه ييییممكن تتححوييییلل تتلك الثثقافات العننييییفة ممن خخاللل األفراد٬، الممججتتممعات٬، والححكومماتأييییججزم ننييییلسسون ممانندييییال 

تتغييییييییر الننواححي الممتتييییننة للثثقافة ببمما في ذلك الطرييییقة التتي تتطبّبع ببها الججهات  ىعل التتححولل). ييییعتتممد هذا 2002لعالممييییة٬، (ممننظممة الصصححة ا
االججتتمماعييییة٬، القاننوننييییة٬، السسييییاسسييییة واالقتتصصادييییة التتسسلسسلل االججتتمماعي٬، تترتتييییببات القوة والوصصولل إلي المموارد الممادييییة واالججتتمماعييییة ممن خخاللل 

 ىلك الثثقافات. ييییعد التتأثثييییر األخخالقي ممن أقوي الننواححي التتي تتؤثثر ببها الثثقافة. تتلك األعراف األخخالقييییة تتؤثثر علالججمماعات التتي تتححتتوييییها تت
أننواع  ىكببر ممن التتححلييییلل. تتؤثثر األخخالقييییات علأ ىممسستتو  ىالتتصصرفات في إطار العالقات االججتتمماعييییة ببييیین األفراد والججمماعات ومما هو عل

 ننه عادلل أو غييییر عادلل.أ ىببه٬، ومما ننننظر إلييییه عل ىدان ممننها والممححتتفالعدوان المملححوظة والممتتججاهلة٬، الممُ 
 

 الننظرييییات األخخالقييییة عن العدوان و العننف
 

)٬، التتكافلل والتتوججه الننفسسي أن التتوججهات الننفسسييییة الخخاصصة ببالممواقف االججتتمماعييییة تتننطوي علي ممححتتوييییات 1982تتش (وييییتتؤكد ننظرييییة ممورتتن د
 ٬،علم األححييییاء٬، اإلدراك و الدوافع ىممننطلق٬، ممن الواضضح أن ننظرييییات العدوان تتؤكد ببششكلل رئئييییسسي علودوافع إدراكييییة وأخخالقييییة. وممن هذا ال

 األخخالقي للعدوان. ىوتتهمملل الممححتتو 
لييییات والواججببات التتي تترششد سسلوكننا تتججاه اآلخخرييیین وتتششكلل إححسساسسننا ببالعدلل. ؤو الممسسو االلتتزاممات٬، و الححقوق٬، و األخخالقييییات عببارة عن الممعاييییييییر٬، 

 ممدييیین في ممواقف ممعييییننة.الدائئن وممن هو ات٬، كمما تتننقلها الثثقافة والتتعلم االججتتمماعي٬، تتوججهننا ننححو ممن إن األخخالقييیی
خخاصصة عنندمما ييییدرك النناس التتفاوت ببييیین مما هو قائئم ومما ييییننببغي  ٬،وعييییها ىححتتى في ححالل عدم القدرة عل ٬،ييییممكننننا أن ننششعر بباألخخالقييییات ببقوة

الصصببر عنندمما ننواججه مما ييییثثييییر غضضببننا. ييییممكن أن ييییدعو  ىالعدوان والعننف عنندمما تتدعو إلأن ييییكون علييییه الححالل. ييییممكن لألخخالقييییات أن تتردع 
 الصصراع. ىتتواججد ششعور ممن الغضضب والظلم الذي ييییححرض ببقوة عل ىخخرق ببعض األعراف االججتتمماعييییة الممششتتركة إل

قوة. ييییعد الغضضب سسلوكا إدراكييییا وننفسسييییا ولكننه فاألخخالق والدوافع ممرتتببطة بب ٬،في ححالة العدوان والعننف٬، تتتتششاببك األخخالق ممع اإلدراك والدوافع
مما ببششكلل غييییر ششخخٌص ححييییث قد تتصصرف  -عن ممعانناة ششخخص آخخر ممسسؤوالً أييییضضا. فببييییننمما ييییننببع الغضضب ممن إدراك أن ششخخصصا مما  أخخالقيّ 
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 ىييییركز علننه ييییعد ححكمما أخخالقييییا أإال -) 1989ومما كان لهذا الححدث السسلببي أن ييییقع لوال ذلك (ببركوييییتتز و هييییممر٬،  ٬،ممببرر اججتتمماعييییا
ببعض  ىلييییة علؤو إلقاء الممسس ىلييییة٬، اللوم٬، وخخرق األعراف االججتتمماعييییة. إن األخخالق والدوافع ممتتصصلة سسوييییا ببششكلل قوي. اللوم ييییفضضي إلؤو الممسس

ششعور ممححرك  ىوقد ييییدعو إل ٬،فهم الششخخص لألعراف األخخالقييییة السسائئدة ىاألششخخاص إزاء فششلل فرد في تتححقييییق هدف ممهم. ييییتتوقف اللوم عل
 لظلم ممببررا للسسلوك العدوانني.وقوي ممن ا

تتقوم الننظرييییات األخخالقييییة الخخاصصة ببخخرق األعراف٬، األححكام االججتتمماعييییة٬، فصصلل الممعاييییييییر األخخالقييییة٬، االسستتثثنناء األخخالقي والعننف الببننييییوي 
 ببوصصف العالقة ببييیین األخخالق٬، العدوان و العننف.

 
 اننتتهاك األعراف

. ممن الممفتترض سسواد وششييییوع تتلك الببعضكييییة ححولل كييییفييییة تتعامملل األششخخاص ممع ببعضضهم تتقوم الممعاييییييییر االججتتمماعييییة ببإرششاد التتوقعات السسلو 
ن االننتتهاكات ممششوششة وييییممكن ممعاقببتتها إعي التتعاون االججتتمماعي والتتواصصلل٬، فااألعراف في داخخلل الممججمموعة. وألن األعراف االججتتمماعييییة تتر 

الدوافع الششرييییرة والممصصالح  ىسسهام الححافز الذي ييییؤكد علممن خخاللل اإلششاعات والننببذ. ييییممكن وضضع االننتتهاكات االججتتمماعييییة في إطار اإل
تتصصعييیید الصصراع والعننف. إننه ممن غييییر الممححتتمملل أن ييییؤدي اننتتهاك األعراف االججتتمماعييییة وٕالى ردود فعلل عدواننييییة٬،  ىالعدائئييییة٬، التتي تتؤدي إل

ببتتة٬، غييییر ممقصصودة ولييییسست ممقصصودة٬، وفي ححالل أننها ممضضممححلة ولييییسست ثثا ىإثثارة هذه الدائئرة السسلببييییة في ححالل اعتتببار تتلك االننتتهاكات عل ىإل
أننها إججراءات قد  ى(األصصدقاء٬، الممججتتممعات أو األممم) فقد طورت أعراف لإلصصالح. ييییممكن الننظر ألعراف اإلصصالح عل صصراع الممججمموعات

قببلل  ٬،لممججتتممععد الصصراع فقط في ححالل تتواججدها القوي في ااعدالة ججزائئييییة أو إصصالححييییة. ييییممكن لتتلك األعراف أن تتججننب تتصص ىتتؤدي إل
 ).1992ححدوث أي اننتتهاكات عرفييییة (دي رييییدر وتترييیینناتتي٬، 

 
 التتفكييییر األخخالقي و الححكم

تتصصرفاتتهم وتتصصرفات اآلخخرييیین. ييییممكن للعننف أن ييییكون  ىييییقوم التتفكييییر األخخالقي االججتتمماعي ببفححص الطرييییقة التتي ييییححكم ببها النناس عل
الممججتتممع والثثقافة. تتقوم األححكام األخخالقييییة االججتتمماعييییة الخخاصصة و العائئلة٬، ححسسب العادات السسائئدة في  ىممعييییارييییا أو ممننتتهكا للممعاييییييییر٬، عل

 ؛ لييییاقة٬، ححدة وطببييییعة العدوان؛ والضضرر النناتتج.الممثثلل ببالعدوان بباعتتببار ننواييییا 
فة ممع تتتتأثثر تتلك األححكام٬، و التتي قد تتكون صصححييییححة أو خخاطئئة٬، ببممثثلل تتلك العوامملل ممثثلل ججننس الممدرك٬، العممر٬، األييییدييییولوججييییة وممششاعر األل

 ).1976ضضححييییة العدوان (رولل وننسسدالل٬، 
 

تتببنني وججهات ننظر  ىن قدرتتهم علإأننه ممع ننممو األطفالل٬، ف ىتتطوييییر التتفكييییر األخخالقي االججتتمماعي إل ىتتششييییر األببححاث التتي أججرييییت عل
اتتخخاذ وججهات  ىإل وتتي تتدعالتتححلييییالت الممعقدة والممججّردة وال إلىممتتعددة تتتتزاييیید. فإننهم ييییتتطورون ممن التتفكييییر الببسسييییط والممرتتكز ححولل الننفس 

في الححسسببان. ييییصصف ببعض البباححثثييیین التتطور األخخالقي ببأننه ييییححدث ببششكلل ممننتتظم في سسلسسلة تتفكييییر ممعقد. ييییقتترح آخخرون أن  ىننظر أخخر 
ارتتداد األششخخاص  ىسسببييییلل الممثثالل٬، ييییممكن أن ييییؤدي الغضضب والتتهدييیید إل ىالتتفكييییر األخخالقي ييییعمملل كممردود فعلل للممححييییط االججتتمماعي. عل

 الببسسييییط. يالتتفكييییر األننو  ىالتتفكييییر األخخالقي االججتتمماعي الممعقد إل ىييیین علالقادر 
السسلوك في إطار ال أخخالقي. ييییممكن تتفسسييییر  ىطرييییق الننظر إل عنننه ييییممكن تتفادي التتفكييییر األخخالقي االججتتمماعي كلييییا أن و ييییوضضح البباححثث

) في الممججالل العرفي والذي 2لييییة واالسستتححقاق؛ (ؤو سسالممو ) في الممججالل األخخالقي الذي ييییتتعلق ببالعدلل٬، 1السسلوك االججتتمماعي كمما ييییححدث (
) في الممججالل الششخخصصي الذي تتببرز فييییه الخخصصوصصييییة وححرييییة التتصصرف واتتخخاذ القرار. ييییعتتممد 3؛ (والتتبباييیینناتتتببرز فييییه العادات االججتتمماعييییة 
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سسببييییلل  ىعل ييییممكن للممراهقييیین٬،تتصصرفاتتهم في إطار أخخالقي أم ال أخخالقي.  ىممعرفة إذا مما كاننوا ييییننظرون إل ىفهممننا لسسلوك اآلخخرييیین عل
لة أ(خخطأ أو صصواب)٬، كسسلوك عرفي اججتتمماعي (الخخروج ممع األصصدقاء)٬، أو كممسس لة أخخالقييییةأالتتدخخييیین أو الممخخدرات كممسس ىالممثثالل٬، الننظر إل

لة أخخالقييییة أو ححرييییة أننه ممسسأ ىاإلججهاض عل ى). وببالممثثلل٬، ييییممكن الننظر إل1991ششخخصصييییة (تتفضضييییلل ششخخصصي) (ببركوييییتتز٬، ججوييییرا وننوتتششي٬، 
 ).1982ششخخصصييییة (سسممييییتتاننا٬، 

 ىلها دالالت ممثثببطة. ييییننصصرف الممعتتدون الذييیین ييییدعون أن سسلوكهم ييییننتتممي إل ىفإننننا ننر  ٬،العدوان والعننف ىعنند تتطببييییق ننظرييییة الممججالل عل
ييییقوم  ).1994الممججالل الششخخصصي عن الدالالت األخخالقييییة للعننف الممححلي: "هذا مموضضوع ييییتتعلق ببالعائئلة. لمماذا تترييیید أن تتضضخخممه؟" (كوييیینندلن٬، 

ننه أممر عرفي أ ىججرائئم الكره أييییضضا بباسستتخخدام األعراف السسائئدة ممثثلل كره اإلننسسان٬، كره الننسساء أو األعراف العرقييییة لوصصف العننف عل ممرتتكببو
 ببدال ممن االعتتراف ببأننه ييییننتتهك الممعاييییييییراألخخالقييییة الممششتتركة واسسعة الننطاق عن ححقوق اإلننسسان والكراممة.

 
 سسححب الممقاييییييییس األخخالقييییة

عراف التتي تتردع العدوان والعننف ممن الششخخص وممن األعراف الممششتتركة اججتتمماعييییا. تتضضعف هذه األعراف خخاللل الححروب٬، القتتالل و تتأتتي األ
و تتببدأ تتدرييییججييییا في اسستتببعاد الضضممييییر ححولل ارتتكاب هذه األححداث الممقييییتتة تتححت هذه الظروف. ييییممكن تتججاوز السسلوك الوححششي عنندمما  ٬،الصصراع

). 1991أننها ممفتتقدة للفضضييییلة (ببانندورا٬،  ىأخخالقييییة وييییسستتهدف أعضضاء ممن طببقات اججتتمماعييییة ييییننظر إلييییها عل اً ييییممكن تتفسسييییره ببأننه ييییخخدم أغراضض
أننه "ننصصر أخخالقي" ضضد فسساد العدو. االننسسححاب األخخالقي ال ييییقع في الححروب  ىفي ظلل هذه الظروف٬، ييییممكن االححتتفاء ببالسسلوك الممهييیین عل

 أننواع ممعييییننة ممن األششخخاص. للأو اسستتغال ببلل ييییقع في كلل ييییوم عنندمما ييییقللل ححواججز الضضرر ٬،فقط
 

 االسستتثثنناء األخخالقي
ببر تترششد االعتتببارات األخخالقييییة سسلوكننا تتججاه هؤالء األفراد أو الججمماعات التتي تتقع داخخلل ننطاق العدالة أو الممججتتممع األخخالقي الخخاص ببننا. ييییعتت

التتضضممييیین األخخالقي هو أن  ى). إن ممعنن1985تتش٬، وييیی(داآلخخرييیین  ىننطاق العدالة ببالممدى الذي تتننطببق فييییه الممفاهييییم الفردييییة للعدالة عل
ننه ييییححق لهم ممششاركة مموارد الممججتتممع والممسساعدة ححتتى وٕان وصصلل األممر للتتكلفة الششخخصصييییة. ييییممننح أاآلخخرييیین و  ىاعتتببارات العدالة تتننطببق عل

أننهم ممسستتثثننون أخخالقييییا٬، فممن  ىعل ). عنندمما ييییننظر النناس لآلخخرييیین٬1993، 1990االسستتثثنناء األخخالقي اإلعفاء ممع هذه االعتتببارات (أوببوتتو٬، 
). ألننه ممن الصصعب الننظر ألننفسسننا أو ممججتتممعننا 1985 ٬،؛ سستتاوب1980 ٬،الممححتتمملل اننتتقاصصهم وتتببرييییر سسوء الممعامملة التتي ممروا ببها (لرننر

ان الننتتائئج الضضارة عن أننواع ممن الننكران التتي تتخخلد االسستتثثنناء األخخالقي: أولها٬، ننكر  ةثثالثث ىن الببححث ييییششييییر إلإأو غييییر عادلل٬، ف ننه ممؤذٍ أ ىعل
ننه أ ىا٬، ننكران ممسساهممة الفرد في العننف ببالننظر إلييییه علهثثالثثو ا٬، ننكران ححق اآلخخرييیین في ننتتائئج أفضضلل؛ هثثاننييیی طرييییق تتقلييییلل الممدة أو التتأثثييییرات؛

 ).2000ووييییس٬،  ٬،تتافه (أوببوتتو
أننهم كائئننات ييییممكن اسستتغاللها  ىعل ٬،ارات العدالةييییممكن الننظر لألفراد الذييیین ييییقعون خخارج الممججتتممع الذي تتطببق فييییه األخخالق٬، القواعد واعتتبب

ن ييییسستتححقون الممعامملة الوححششييییة و أننهم أعداء ممكروه ىن غييییر الششرعييییييیین والعببييیید) أو أننه ييییممكن الننظر إلييییهم علو سسببييییلل الممثثالل٬، الممهاججر  ى(عل
قلل ممن أببششكلل  ٬،في كلل ححالل ٬،مفييییننظر إلييییه ٬،م كأعداءهوالمموت. سسواء تتم تتججاهلل هؤالء األششخخاص الذييیین ييییممثثلون أهدافا للعننف أو كره

الئئقا. في الججزء الثثالث ممن الححلل الننهائئي للححكم الننازي٬، االخختتفاء في األرججننتتييیین٬، اإلببادة الججمماعييییة في  ييییببدووالعننف الذي ييییواججهوننه  ٬،الببششر
ييیین في هذه الوالييییات ببييییننمما كان الضضححاييییا ممححججوبب ٬،ششييییاطييیین ىلل الممعتتدون ضضححاييییاهم إلعدييییدة وأوقات ممخختتلفة٬، ححوّ  ىوفي أمماكن أخخر  ٬،روانندا

 ٬،دون اكتتراث. هذا ننتتاج اخختتالط اإلهممالل واالسستتثثنناء األخخالقي الخخببييییث الذي ييییججعلل القتتلل الممؤكد واإلببادة الججمماعييییة ششييییئئا ممممكننا (أوببوتتو
2005.( 
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 العننف الببننييییوي

تتطببع طرييییقة التتعامملل ممع األششييییاء٬،  ) عن التترتتييییببات التتننظييییممييییة التتي1969 ٬،ييییننتتج العننف الببننييییوي٬، والذي ييییخختتلف عن العننف الممبباششر (ججالتتننج
غييییر  وصصوالً ششيء. إن هذا ييییتتضضممن  ىمموارد خخاصصة٬، وممن ال ييییححصصلل عل ىالتتي تتححصصلل علو والتتي قد ييییكون صصوتتها ممسسمموعا أو ممتتججاهال٬، 

عننف الممبباششر٬، عكس ال ىللمموارد االججتتمماعييییة ممثثلل التتعلييییم٬، ججودة الممسسكن٬، الخخدممات الممدننييییة٬، التتأممييیین الوظييییفي والسسلطة السسييییاسسييییة. عل ممتتسساوٍ 
لقاء إفهو ال ييییعججز وييییقتتلل ممبباششرة. وممع ذلك٬، فهذا ييییححدث ببششكلل غييییر ممبباششر عن طرييییق التتعرييییض للممخخاطرة٬، الصصعوببات والخخطر. ألن 

ببإضضعاف أننفسسهم. ييییزدهر العننف الببننييییوي عنندمما ييییححفظ األششخخاص  ييییتتهممونن الممصصاببييیین ببه غالببا مما إالعننف الببننييییوي غييییر ممركز٬، ف ىاللوم عل
وببتتفادي األسسئئلة التتي قد  ٬،أننفسسهم دون علم ببعممق واتتسساع دائئرة العننف ىممن الوضضع ششعورهم األخخالقي عن طرييییق الححفاظ عل نو الممسستتفييیید

ححسساب أصصححاب  ىالججننس األببييییض عل ىأال ييییعرفوها. ننتتييییججة لذلك٬، الممكسسب هو أن العرق ييییججتتممع للتتششاور عل نتتججلب أججوببة ييییفضضلو 
 ٬،ححسساب ججننس الننسساء ببصصورة غييییر ممرئئييییة٬، ممتتججاهلة وممهمملة (أوببوتتو ىلل ييییججتتممع للتتششاور علوالممكسسب هو أن ججننس الرججا ى٬،خخر الببششرات األ

2001.( 
 

 دالالت الممممارسسة
 

ييییصصف هذا الفصصلل العننف والعدوان في ممراححلل تتححلييییلييییة ممتتعددة داخخلل األششخخاص وداخخلل األننظممة االججتتمماعييییة الكببييییرة والصصغييییرة. ألن األفراد 
ححد  ىن أسسلوب ححلل الصصراع الفعالل ييییخخاطب التتغييییييییر الفردي والننظاممي علإواقفهم وسسلوكهم٬، فمم ىييییعييییششون في إطار اججتتمماعي ييییؤثثر عل

) 4) تتطببييییق الححلولل و (3سستتراتتييییججييییات العمملل٬، (إ) وضضع 2) تتششخخييییص المموقف ببدقة٬، (1خخطوات: ( أرببعسسواء. تتتتكون ججهود التتغييییييییر ممن 
 إججراء تتقييییييییم ممسستتممر.

 
 التتششخخييییص

إييییججاد  ىالتتدخخالت عل ىة ببأخخذ القضضاييییا٬، دوافع الججمماعات والثثقافات ببعييیین االعتتببار. ييییججب أن تتببننييییقوم التتششخخييییص الدقييییق للصصراعات العننييییف
أن ننظام العدلل الخخاص  ى). ممثثال٬، ييییششييییر الببححث إل2002الححقائئق والببححث ببدال ممن االفتتراضضات والقصصص (ممننظممة الصصححة العالممييییة٬، 

أو كييییف أن ظروف القهر قد  ٬،ظروف القهر التتي ممرت ببهاعلى اة ولييییس ججرائئم الفتت ىعنندمما ييییركز عل ييییاتالفتتييییلححق األذى بببباألححداث قد 
ححلقة قذرة ممن العننف  ىخخطأ في التتششخخييییص وممعامملة غييییر عادلة قد تتؤدي إل ىهذا ييییؤدي إل ببصصدد االتتهام ححييییالها. إنّ  يتترتتببط ببججرائئم ه

 ).2002 ٬،ييییممكن وكاتتزالسسلوك اإلججراممي وننظام العدلل اإلججراممي (سس ىوالححببس الذي ييییدفع تتلك الفتتييییات أكثثر إل
ببمما في ذلك ححاججات الججمماعات األسساسسييییة٬،  ٬،العننف والعدوان ىييییممكن ألعممالل التتششخخييییص الممببدئئييییة تتعرييییف القضضاييییا األسساسسييییة التتي تتقود إل

ن و الممتتضضررييیین ممن العننف الممبباششر والببننييییوي ببمما في ذلك الضضححاييییا الثثاننوييیی ىالممخخاوف والممصصالح. ييییممكن ألعممالل التتششخخييییص هذه التتعرف علو 
أن ييییتتججاوز األعراف السسائئدة  ىن في رخخائئهم. ييییححتتاج التتششخخييییص أييییضضا إلييییالضضححاييییا الرئئييییسسييیی ىممثثلل األطفالل وكببار السسن الذييیین ييییعتتممدون عل

ممن  كثثييییر). تتننكر 1998والتتي ييییممكن أن تتقدم ننوعا ممهممال ممن األششخخاص وببعض أننواع العننف الممقببولة٬، الححتتممييییة والتتافهة (قارن فارممر٬، 
ن إ .ولكنني ببخخييییر اآلن" ٬،كثثييییرا ممن العننف وأننا في ممرححلة الطفولة تييییممثثلل ججزءا طببييییعييییا ممن الححييییاة" أو "لقد ججاببه األسساطييییر ممثثلل "العننف

 األعراف األخخالقييییة و السسلوك.و اإلدراك٬، و تتششكلل ببننششاط التتوقعات٬،  ٬،الثثقافة واإلعالمو  الطرييییقة التتي ييییتتم ببها العننف في العالقات٬،
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 سستتراتتييییججييییات العممللإوضضع 

 والججهود التتعاوننييییة الممتتعددة (الببييییئئييییة) ييییكولوججييییةممن خخاللل الننمماذج اإلننه ييییممكن التتعامملل ممعها إ٬، فعدييییدة اً العدوان غالببا أسسبباببوألن للعننف و 
خخلق ببييییئئات أسسرييییة  ىسسببييییلل الممثثالل٬، أن تتهدف إل ى). ييییممكن إلسستتراتتييییججييییات التتدخخلل للعننف الممححلي٬، عل2002 ٬،(ممننظممة الصصححة العالممييییة

ححتتمملل الممتتتتعامملل ممع الممواقف التتي ممن و تتراقب الممسسارح العاممة التتي ييییممكن أن ييییقع فييییها العننف؛ و سسر الكئئييییببة؛ صصححييییة وتتقدم عوننا ممهننييییا لأل
وقوع أححداث عننف؛ تتتتعامملل ممع العادات والممواقف التتي تتدعم عدم الممسساواة ببييیین الججننسسييیین؛ وتتخخاطب العوامملل الثثقافييییة٬،  ىأن تتننتتهي إل

 الخخدممات والفرص.وٕالى الببضضائئع٬،  ىفؤ الفرص في الوصصولل إلاالججتتمماعييییة واالقتتصصادييییة التتي تتدعم عدم تتكاو 
 ى). هذه الببراممج تتسستتممع إل1998 ٬،تتعمملل ببه (ججرييیین الذيييییتتم إعداد ببراممج ممججتتممعييییة فعالة ضضد العننف ممنناسسببة للقضضاييییا والمموارد ببالممججتتممع 

 أفراد الممججتتممع٬، ششامملة الششبباب٬، وتتقدر الممعرفة وممهارات الكفاح خخاصصتتهم.
وتتعلممهم أسسالييییب ال تتلججأ للعننف في ححلل  ٬،عالممات التتححذييییر ممن الصصراع الممتتصصاعد ىببتتعلييییم الممششاركييیین التتعرف عل تتقوم هذه الببراممج

ججهود وححدة األسسرة والننصصح. كمما و ببمما في ذلك ببراممج الممعلم الخخاص٬،  ٬،الصصراع. تتقوم هذه الببراممج بباسستتخخدام األسسالييییب التتعلييییممييییة الننفسسييییة
لتتي تتعلم الصصغار العواقب الوخخييییممة للسسلوك العننييییف. إن اآلممالل ننححو ممسستتقببلل ثثقافة ححلل الصصراع الببنناءة تتششججع الببراممج التتي ييییدييییرها الششبباب وا

 واننعدام العننف قاتتممة مما لم ييییششتترك الششبباب في تتدخخالت ححلل الصصراع كششركاء.
اسسعة الننطاق. ممثثال٬، تتقتترب ببراممج ححلل الصصراع التتي تتعمملل ممع الصصححة العقلييییة ووكاالت الممججتتممع ممن الصصراع والعننف ببممججمموعة مموارد و 

وكاالت الخخدممات الصصححييییة واالججتتمماعييییة وننظام العدلل. و ييییكون ردع العننف الممححلي أكثثر فاعلييییة عنندمما ييییتتعاون ممممثثلو ججمماعات الممؤازرة٬، 
ة القوممي ممن التتعاون والذي ييییششمملل الممؤسسسسات الطببييییة٬، قييییاد ىوالممسستتو  ٬،ييییممكن أن تتسستتفييیید ججهود ححلل الصصراع في الممججتتممع٬، الممدييییننة٬، الوالييییة

 ).1999 ٬،وآخخرون ؛ هاوكييییننز1998 ٬،لييیین الممننتتخخببييیین٬، اإلعالم وأننظممة الممدارس (قارن كريؤو الششرطة٬، الممسس
 

 تتطببييییق الححلولل
العننف. ببدأت الححلولل دون  ىالممالئئكة أن تتسسييییر" ححقييییقة خخاصصة في ححالة التتدخخالت التتي تتلججأ إل ىتتعتتببر عببارة "ييییعدو الححممقى أييییننمما تتخخشش
فالتتدخخلل لن ييییكون  ٬،ألن هنناك العدييیید ممن أننواع العننف والممعتتدييیین والممواقفو خخطييییط في ضضرر إضضافي. تتششخخييییص دقييییق وييییممكن أن ييییتتسسببب التت

العننف٬،  ىصصغر الننقاش الذي ييییؤدي إل ىوكم ييییببلغ ممد ٬،اخختتراق العننف ىممد إلى ممعرفة ممن أي فرد. عاممة٬، ييییححتتاج األششخخاص  ممنناسسبباً 
) في إرششاد تتطوييییر تتدرييییب ححلل 1993تتش (وييییممببادئ اقتترححها ممورتتن د ةالثثتتوفر األسسلححة التتي قد تتسساهم في العننف. ييییممكن اسستتخخدام ثث ىوممد

 الصصراع في ممواقف ممعييییننة:
 
 م في عننفك الششخخصصي.. تتححكّ 1
 ض اآلخخرييیین.. ال تتححرّ 2
 . تتعامملل ممع سسلوك اآلخخرييیین العدوانني في ححالل ححدوثثه.3
 

التتفرقة ببييیین و لششخخصصي في ححلل الصصراع٬، عكس أسسلوببهم ا ى. ييییسساعد تتدخخلل ححلل الصصراع الفعالل األششخخاص علم في عننفك الششخخصصيتتححكّ 
والتتوعييییة ببالتتواببع طوييییلة الممدى لسسلوكهم العننييییف. إن األفراد الواعييیین ألسسلوب ححلل  ٬،الطرق الصصححييییة وغييییر الصصححييییة للتتعببييییر عن الغضضب

ن والعننف العدواو علم ببفححص ممببررات الغضضب٬،  ىببالممواقف التتي ييییححتتمملل أن تتثثييییر عواطفهم؛ فهم عل يعلى وع نصصراعهم الششخخصصي٬، ييییكوننو 
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اسستتخخدام وسسائئلل صصححييییة للتتعببييییر عن  ىببححرص؛ كمما ييییممكننهم تتقييییييییم ممكاسسب وخخسسائئر العننف ببششكلل واقعي. ييییصصببح األفراد أكثثر قدرة عل
 التتواصصلل ببفاعلييییة. ىالغضضب إذا مما أممكننهم التتفرقة ببييیین الردود الججازممة والعدواننييییة وٕاذا مما كاننوا قادرييیین عل

 
أن ييییتتعلمموا تتببنني وججهات الننظر وفهم وتتفادى  ىد ببراممج ححلل الصصراع الفعالة األفراد عل. تتسساعدراييییة ببمما ييییححرض اآلخخرييیین ىكن عل

 السسلوكييییات التتي تتثثييییر اآلخخرييیین.
التتفكييییر ببممروننة٬، االعتتراف ببالممششكالت ببدال ممن ننكراننها واالقتتراب ممن  ىتتببنني وججهات ننظر اآلخخرييیین أكثثر قدرة عل ىاألفراد القادرون عل عدّ ييییُ 

وننة وٕاببداع ييییسستتفييیید ببششكلل كامملل ممن المموارد الممتتاححة. إن تتببنني وججهات الننظر في ننششوب الصصراع الممزممن ييییعد أممرا الصصراع ببششكلل ببنناء وببممر 
 صصعببا وممننذرا عنندمما ييییفششي ححقائئق ال تتسسر عن الفرد ومموقفه.

دعممهمما الججممعييییة تت مموقفا ضضد العننف٬، خخذْ تتّ اممن أججلل ححقوقك:  وهمما قاتتللْ  ٬،الممششاركييیین مما ييییححرض اآلخخرييیین نييییوججد ببرنناممججان ضضد العننف ييییعلمما
 .1975في السسججن عام  وزممالؤه م تتي في٬، وببدائئلل ممششروع العننف٬، التتي أسسسسها كواكرزأالننفسسييییة األممرييییكييییة و 

عالممات التتححذييییر ضضد االننتتححار والغضضب  ىييییسساعد الششبباب في التتعرف عل ٬،تتخخذ مموقفا ضضد العننفاإن ببرنناممج قاتتلل ممن أججلل ححقوقك: 
الججدييییة. هذا الببرنناممج ييییعلم الششبباب طلب  ىالتتدرييییب لتتقييییييییم ممد ىالششبباب الذييیین تتعرضضوا للعننف األولي إل الفتتاك ببييیین األننداد. غالببا مما ييییننتتقص

ييییششججع ببرنناممج ببدائئلل ممششروع العننف األفراد والممججتتممعات الممسسالممة عن طرييییق تتعلييییم الممهارات و الممسساعدة ممن أججلل ردع العننف ببييیین األننداد. 
اححتترام الذات٬، طرق خخّالقة في  ات الننظر. هذا ييییتتضضممن التتواصصلل٬، التتعاون٬، الثثقة٬، ببنناءالششخخصصييییة ببييیین األفراد لتتسسهييییلل عمملييییة تتببنني وججه

في الممججتتممع٬، وببنناء  ببييییاننات القوى دون عننف٬، الوعي بباألننمماط والتتححامملل٬، فححص ممن راعييییة٬، التتعامملل ممع الخخوف والغضضب الممواقف الصص
 الننسسييییان. ىالقدرة عل

 
 ىن ببراممج ححلل الصصراع الفعالة تتسساعد األفراد علإكن تتصصاعد العدوان والعننف ببسسرعة٬، ف. ألننه ممن الممممالتتعامملل ممع العدوان عنند وقوعه

كببححه في ججححره قببلل أن  ىأن ييییؤدي الكششف الممببكر للعننف األولي إل نوتتعلم تتخخفييییض الصصراع. ييییممك ٬،تتقصصي العدوان في ممراححله األولييییة
دي والدولي٬، قد وضضح التتارييییخ الببششري أن الصصراع لييییس له الممسستتوي الفر  ىييییكتتسسب كممييییة التتححرك وييییتتصصاعد خخارججا عن ننطاق التتححكم. عل

 أفضضلل.ذلك كلمما كان  ٬،ممواججهة الممواقف الخخطرة فيرننا ححدود. لذلك كلمما ببكّ 
. في ممرححلة ىخخر ن الوسسطاء في ممواقف عننييییفة ييییممكن أن ييییخخفضضوا الصصراع ممرححلة تتلو األأ) 1990رون فييییششر ولورالي كييییششلي ( ييییقتترح

ييییر أو هدم أححدها اآلخخر. ييییقوم الوسسطاء ببلعب دور ححافظي السسالم الذييیین ييییقوممون ببقوة ببوضضع األعراف٬، التتدممييییر٬، تتححاولل األطراف تتدمم
تتسسود التتهدييییدات والعداء. ييییقوم  ٬،العننف ممن التتصصعييیید. في ممرححلة الفصصلل لممننععزلل األطراف إذا لزم األممر و تتححدييیید العننف غييییر الممقببولل٬، و 

الصصراع وتتطوييییر قواعد راسسخخة لتتححرييییكهم تتججاه الممفاوضضات. في ممرححلة  دييیینناممييیّیةفححص  ىالوسسطاء ببتتثثببييییط العدواننييییة وممسساعدة األطراف عل
ييییلعب الوسسطاء دور الممسستتششارييیین لرفع درججة   االسستتقطاب٬، تتقوم الصصراعات ببتتقوييییض االححتترام والثثقة؛ وييییسسود الفكر الممششوش واألننمماط.

 ىاق الخخصصم. ييییقوم الوسسطاء ببممسساعدة أطراف الصصراع علالتتسساممح الممتتببادلل عن طرييییق اقتتراح فححص األطراف الفتتراضضاتتهم لعدم اسستتححق
عن طرييییق تتششججييییع تتببادلل الممعلوممات التتي قد تتعمملل فييییمما ببعد كقاعدة للممفاوضضات. في  ٬،تتححدييیید العمملييییات الممقببولة ممن الطرفييیین تتججاه الححلل

إذا دعت الححاججة  ٬،لممكاسسب الممششتتركةييییقييیین ممن ا ىممرححلة الننقاش٬، ييییصصببح اإلدراك دقييییقا٬، وييییكون االلتتزام ببالممفاوضضات ثثاببتتا٬، واألطراف عل
 ححلولل الفوز ببالننسسببة للطرفييیین.ببتتسسهييییلل الممفاوضضات ممن قببلل الوسسطاء لممسساعدة األطراف  ىإل
 

 التتقييییييییم
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إعطاء التتقييییييییم  ى) عل2002ممننظممة الصصححة العالممييییة ( ولكننه قلييییلل االسستتخخدام. تتححثّ  ٬،ييییعتتببر التتقييییييییم عننصصرا أسساسسييییا في التتدخخلل والتتدرييییب
ننظر فلكسسممان٬، اكلل ججهود ححلل الصصراع ألن هنناك القلييییلل ممن ببراممج التتدخخلل لفض العننف التتي تتم تتقييییييییم فاعلييییتتها. (أييییضضا في  ىأولوييییة أعل
سستتراتتييییججييییات ركة٬، ببلل ييییججب أن ييییدممج في تتننفييییذ اإل٬، ببخخصصوص ببراممج ضضد العننف في الممدرسسة). ال ييییججب أن ييییكون التتقييییييییم كفكرة ممسستتد2001

اسستتخخدام التتقدييییرات التتطورييییة (أثثنناء تتطببييییق الببرنناممج) تتممامما ممثثلل التتقدييییرات  ىالقوييییة التتي تتدعو إل قببلل ببدء الببراممج. هنناك عدد ممن األسسبباب
 اإلججممالييییة (عنند اكتتممالل الببرنناممج).

 
. تتتتغييییر الممواقف االججتتمماعييییة وييییممكن أن ييییسسببق العننف والعدوان هذا الممعدلل ممن التتغييییييییر. ييییقوم التتقييییييییم ببببنناء فرصصة إعادة فححوصصات الواقع

ييییر سستتراتتييییججييییات التتششخخييییص والتتخخطييییط عنناصصر أسساسسييییة لها تتواببع غإخخطط تتطببييییق الببراممج ببببصصييییرة وممعرفة ججدييییدة. ييییممكن أن تتفتتقد اسستتخخدام 
 -لييییس كمما كان فقط ولكن كمما سسييییسستتممر في التتطور -سستتراتتييییججييییات. التتقدييییرات تتقوم ببفححص التتششخخييییصممتتوقعة٬، ببالرغم ممن ححرص هذه اإل

 التتششخخييییص والتتطببييییق. سستتراتتييییججييییاتإدقة وممالئئممة  ىوتتححدييیید ممد
 

ضضرورة مملححة في العالقات التتي تتتتسسم ببالعننف. ييییممكن أن تتقدم  ى. ييییسستتححوذ ششعار الطببييییب "أوال ال تتسسببب أي ضضرر" علننتتائئج غييییر ممتتوقعة
ولكننها  ٬،ننتتائئج ممرغوببة. ال تتقوم الببييییاننات التتقدييییرييییة ببخخدممة أغراض الببححث ىإل التتوصصلل ىالتتقدييییرات الببييییاننات للممممارسسييیین ححولل قدرة التتدخخلل عل

 ييییججاببي .ممر الوقت ثثببات الححاصصلل اإل ىقوم ببالفعلل ببتتححسسييیین العننف وييییؤكد علييییتتقدم أييییضضا أداة عمملييییة لضضممان أن التتدخخلل 
 

خخر ييییتتسسم ببالتتعاون. قد تتقوم هذه آ ىفضضالت الصصراع ححتتى في ححالل تتححوييییلل عمملييییات التتدخخلل المموقف إل ى. ييییممكن أن تتببقببواقي الصصراع
نندوننييییسسييییا٬، "إن أبب الممججمموعات  إححدىإننتتاج الصصراع الممدممر. كتتب أححد الصصححفييییييیین عن صصراع دار داخخلل الفضضالت ببدور الننواة التتي تتعييیید 

نندوننييییسسييییا: اننفججار للعننف الدييیینني والعرقي الذي ييییتتعدى أمممما تتخخششاه  ممثثالل واححدلهذه الدورة ممن القسسوة ججذورا في المماضضي. ومما هي إال 
قوم ببها القادة الممححلييییون وممننع ححضضور القوات الممسسلححة" ييییصصننع السسالم التتي  الححدود٬، ييییغذييییه كره المماضضي وسسخخط الححاضضر٬، ممتتححدييییا ججهود

). ييییممكن للتتقييییييییم الدوري ممراقببة الصصراع الهاممد لكششف التتغييییرات الممضضطرببة في الممؤششرات االججتتمماعييییة ألن ٬50، صصفححة 1999 ٬،(ممييییداننز
 ييییمما ببعد.وقد تتغلي ببببطء تتححت األرض وتتننفججر ف ٬،الهممود ىالصصراعات قد تتححولت ممن الننششاط إل

 
. تتقدم التتقدييییرات فرصصة قييییممة للبباححثثييیین والممممارسسييیین للتتعلم ممن التتدخخالت. ييییممكن أن ييییححدد هذا التتعلم العمملييییات الفعالة والننتتائئج ننششر الممعرفة

ن التتقدييییرات إف ٬،في مموقف آخخر. ولذلك اً وممصصادر الخخطر. هذا التتعلم ييییخختتص ببكلل مموقف؛ مما ييییننججح في مموقف قد ال ييییعمملل أو ييییكون ممنناسسبب
 رصصة لننممو الممججالل عن طرييییق تتراكم العلم ححولل الممؤثثرات السسلببييییة واالييییججاببييییة ألننواع عدييییدة ممن التتدخخالت في ممواقف ممخختتلفة.ف
 

 األخخالقييییةاالعتتببارات 
الوسسييییط في عالقة عننف ييییممثثلل ششاهدا للضضرر المماضضي٬، الححاضضر فخخاصصة.  أخخالقييییةإن التتدخخالت في األننظممة العننييییفة تتششكلل صصعوببات 

خخاصصة٬،  اً "عننييییفة" ييییسستتححضضر أعراف ححد سسواء. إن تتسسممييییة العالقة ىن للتتدخخالت طببييییعة مملححة أخخالقييییة وعمملييییة علإ٬، فوالممححتتمملل. لذلك
لييییات٬، والتتزاممات؛ والببقاء صصاممتتا له أييییضضا ممدلوالت أخخالقييییة. رببمما ييییكون الوسسطاء الذييیین ييییششعرون ببالراححة إزاء تتفادي العننف ببدال ممن ؤو ممسس

ححلولل آممننة  ىعالقتتهم ببششكلل واقعي وطلب الممسساعدة أو الوصصولل إل ىرييییك األطراف للننظر إلتتحح ىممخخاطببتته ببصصراححة غييییر قادرييیین عل
 للصصراعات التتي تتواججههم.
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الكره والببطش في العالقات. إن تتححدييیید و الممممارسسييیین الممتتدخخلييیین في أننظممة تتتتسسم ببالعننف أن ييییكوننوا ببارعييیین في تتححدييیید العننف٬،  ىييییننببغي عل
٬، الممدرسسييیین والممرششدييیین اً زواججييیی اً ممننتتقصصة الذكر ممن قببلل علمماء الننفس الذييیین ييییججرون عالججا ننفسسييییالعننف أممر صصعب. العننف الممححلي ظاهرة 

الححسساسسييییة٬، الششججاعة وححسسن التتدرييییب الالزم  ىفي الممدارس٬، وأطبباء غرف الطوارئ. ييییششييییر البباححثثون في غرف الطوارئ ببالممسستتششفييییات إل
ن إممبباششرة٬، أقر الضضححاييییا والممعتتدون ببالعننف. عنندمما تتكون اإلججاببة ببننعم٬، ف). عنند السسؤالل 1998 ٬،لتتححدييیید وتتوثثييییق العننف الممححلي (الببرازييییلل

 تتححدييیید  ىسساعد األطراف علدعم الممهارة والصصححة العقلييییة واألممن العام كي تتُ  ىالممممارسسييیین الذييیین ييییطرححون أسسئئلة صصعببة في ححاججة إل
 .اخخييییاراتته

 
 خخاتتممة

 
) ال تتوضضح 2003(روزننسسالل٬،  9/11ي الححدييییث الييییوممي ببعد أححداث إن تتببنني ممصصطلح "ببطاقة تتححدييیید هوييییة ببصصورة"٬، "ححزممات" و"غلق" ف

الممدن واألممم. إن التتعامملل ممع العننف و الممؤسسسسات٬، و األفراد٬،  ىر علييییولكن أييییضضا كييییف ييییسستتممر في الببزوغ والتتأثث ٬،التتأثثييییرات الفورييییة للعننف فقط
٬، إدراكييییة٬، ممححركة وأخخالقييییة فقط٬، ولكها أييییضضا ننظاممييییة. إن ن أسسبباب ججذور العننف ال تتعد ببييییولوججييییةإوالعدوان ببفاعلييییة ييییعنني التتعامملل بباسستتبباق. 

تتغذي  ٬،القضضاييییا السسييییاسسييییة٬، االقتتصصادييییة٬، القاننوننييییة واالججتتمماعييییة ممثثلل الفقر٬، اننتتهاك ححقوق اإلننسسان٬، القممع السسييییاسسي والححرممان االقتتصصادي
اسستتثثممارات  ٬،ممن٬، الوظييییفة ببدوام كامملل واألممن الببييییئئيالعننف والعدوان. تتعد األننظممة الممدرسسييییة الفعالة٬، الرعاييییة الصصححييییة الممعقولة٬، الممسسكن اآل

ححد سسواء. وألن إببداء وححدة العدوان والعننف  ى"ال ييییمملكون" عل اججتتمماعييییة تتببزغ في الممججتتممع ولها ممردود طوييییلل الممدى لممن "ييییمملكون" وممن
اخختتصصار عننف اإلعالم٬، وتتدرييییب و ارييییة٬، ممببادرات الصصححة العاممة ممثثلل قواننييیین ضضببط ببييییع واسستتخخدام األسسلححة الننو االججتتمماعي٬،  ىتتتتأثثر ببالممححتتو 

تتخخطييییط عمملييییات ححلل الصصراع  ىاآلبباء واألعضضاء الممؤثثرييیین في الممججتتممع (ممثثال٬، الششرطة٬، أعضضاء هييییئئة التتدرييییس٬، علمماء الننفس واألطبباء) عل
 التتعاوننييییة التتي قد تتقللل ممن ححدة وغلببة العننف.

 
مماعييییة٬، إال أن األششخخاص األدننى ممرتتببة اقتتصصادييییا واججتتمماعييییا أكثثر تتعرضضا كلل الطببقات االججتت ىعل انالرغم ممن أن العننف والعدوان ييییؤثثر  ىعل

 :ىعل ) 2002للخخطر. ييییججب تتوفر خخدممات الوقاييییة والححمماييییة لممننع الصصراع. تتؤكد ممننظممة الصصححة العالممييییة (
 

قط ببعد ننششوب ننتتائئج تتسسييییر ممع التتييییار. هنناك ننزعة عالممييییة للسسلطات ببأن تتتتححرك ف ىاالسستتثثممارات التتي تتتتخخذ ضضد التتييییار تتؤولل إل
قد تتكون  -والتتي تتححرك الممششاكلل التتي تتسسييییر"ضضد التتييییار" ٬،االسستتثثممار في ممننع أننششطة العننف األولييییة ببششكلل خخاص نالعننف. ولك

 ).35أقلل تتكلفة وذات ممننافع كببييییرة وطوييییلة األممد (صصفححة 
 

ججتتمماعييییة سسلممييییة عن طرييییق تتأكييیید العدالة عالقات ا ىال تتقوم الثثقافات الممسسالممة ببخخفض ننسسببة العدوان والعننف فقط٬، ولكن تتححافظ أييییضضا عل
التتسساممح ببييیین وججهات  ىاء لتترعببننّ  ). تتقوم هذه الثثقافة ببممخخاطببة الصصراع ممبباششرة وببششكللٍ 2002 ٬،التتوزييییعييییة٬، اإلججرائئييییة والتتضضممييییننييییة (أوببوتتو

بباط ممع ننششطاء ممفهوم السسالم٬، ). بباالرتت2005 ٬،ححرييییة ححركة الممعلوممات والممششاركة الدييییممقراطييییة (أوببوتتو٬، ججرسسون وودسساييییدو الننظر الممخختتلفة٬، 
وممدى العوامملل التتي قد تتسسببب وتترأس التتعببييییر عننهم. إن التتححدي  ٬،الوعي بباتتسساع وممدى تتعقييیید العدوان والعننف ىن هذا الفصصلل ييییششججع علإف

األممم٬، و ججتتممعات٬، الممو في ححييییاة األفراد٬،  يالححصصر األخخالقي والسساممو العدالة االججتتمماعييییة٬،  ىييییقع في اسستتخخدام الممعرفة لرعاييییة ثثقافة تتدعو إل
 والعالم.
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 مملححوظة

 األكثثر ممالئئممة للسسييییاق. ىعل أو العدوان٬، ببنناءً  ٬،ا ممصصطلح العننفاسستتخخدممت في هذا الفصصلل إممّ  .1
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 الثثانني والعششرون الفصصلل

 

 الممسستتعصصييییة الصصراعات

 

 

 كولممانتتي.  ببييییتتر

 

 

 

 ةخخاصصّ  ححييییاةً ييییببدو وكأنّنها تتأخخذ لننفسسها  اءة٬،ببننّ  ببطرييییقة هالححلّ  ممححاولةٍ  كللَّ  وتتقاوم ٬،الزممن ممن طوييییلة لفتتراتٍ  رةالممدممّ  الصصراعات تتممرّ عنندمما تتسس
) طوييییلة لفتتراتٍ  الزوججييییة الخخالفات في كمما( األفراد ببييیین تتححدث أن ممكنييییوهي . الممسستتعصصييییة الصصراعاتبب الصصراعات هذه تتسسممييییةبب ننقوم. ببها

 ججذب إلى الوقت٬، ممرور ممعوهي تتممييییلل٬، . األممم أو) وممؤييیّیدييییه إلججهاضا يممنناهضضمما ببييیین  ننزاعال في ضضحييییتتّ  كمما( الججمماعات ببييیین أو وضضممن
 تتؤدي مما عادةً و . القييییم أو األسساسسييییة اإلننسساننييییة لالححتتييییاججات تتهدييییدٍ  إلى يوتتؤدّ  ممتتزاييیید٬، ننححوٍ  على دةً ممعقّ  وتتصصببح األطراف٬، ممن العدييیید ممششاركة

 واإلببادة واالغتتصصاب٬، القتتلل٬، ممثثلل لفظائئعوصصوًال إلى ا ٬،زدراءاالو  الممتتببادلل االغتتراب ممن ببدءا ؛الممعننييییة األطراف على سسلببييییة ننتتائئج إلى
 .الججمماعييییة
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 سسننةٍ  ببييیین مما اسستتممرت اً ننزاع عششر خخممسسة الدولييییة األزممات ةممججمموع٬، تتراقب تتقرييییبباً  الججييییوسسييییاسسييییة الصصراعاتممن سسببعييیین ممن ححوالي و  الييییوم٬،
 الفئئة هذه. عامما عششرييیین ممن ألكثثر اممتتّدت وأرببعييیین ثثالثثةو  ٬،عامماً  وعششرييیین عششر أححد ببييیین ةً ممسستتممرّ  تتزالل ال عششر واثثنني سسننوات٬، وعششر
 .)2011 كولممان٬،( تتعصصييییةالممسس الصصراعات ممن ئئةاالمم في خخممسسةإلييییها ك أششييییر مماي ه ٬،األممد طوييییلةال الصصراعات ممن ٬،األخخييییرة

 أننححاء ججممييییع في الدولل ببييیین التتفاعالت ججممييییع على للممعلوممات ممصصدرا الممتتعلقة ببالححرب٬،  الببييییاننات قاعدةتتححلييییلل  اسساتدر  ممن سسلسسلةٍ  في
) 2006 -2000خخاللل األعوام () Gary Goertzججوارتتز ( وغاري )Paul Diehlالل (دييیی ببوللقام  2001،٬-1816 مما ببييیین األعوام العالم

فقد ٬، 875 ببييیین الممننافسسات الل ممن. العسسكرييییة القوة أو التتهدييیید اإممّ  تتسستتخخدم التتي الدولل ببييیین الججارييییة تتننافسسييییةال عالقاتال اتدييیینناممييییّ  كششافاسستتبب
 خخممسسة ممن أكثثر ممسستتممرة دائئممة؛ تتصصببحممننها  ئئةاالمم في وثثمماننييییة خخممسسة ببييیین مماأّن تتقرييییببًا  الببييییاننات٬، قاعدة ممن زممننييییة فتترة ممدى على ححددا

ممن  ةعششر  وخخممس ئئةامم ممن ييییقرب مما ألححقت 2001،٬-1816 األعوام ممن. عامماً  وثثالثثييیین سسببعةييییببلغ  زممنني ممتتوسسط ممع مماً عا وعششرييیین
 .)السسييییاسسي-الججغرافي( الججييییوسسييییاسسي الفوضضى والخخراب في الممججالل دائئممةال الممننافسسات

 ننححوٍ  على ةٌ ضضارّ  الججارييییة الصصراعات هذهفإّن  ٬،)%5(صصغييییرة  هي ننافسساتتتال ججممييییعببالننسسببة إلى ة الدائئمم اتالتتننافسس ننسسببة أن ممن الرغم على
 الححرببييیین ذلك في ببمما الدولييییة٬، الححروب كلل ممن ئئةاالمم في وأرببعييیین تتسسعة٬، 1816 عام ممننذ ٬،ننسسببتتها ببلغت ٬،ممعاً . وممكلفة رةممدممّ  ممتتنناسسب٬، غييییر

  (DeRouen  2004إلى  1946 عامممننذ  ننتششُ  التتي األهلييییة الححروب ججممييییع ممن الممائئة في 76 ممع وارتتببطت والثثاننييییة٬، األولى العالممييییتتييیین
 الكوننغو وججممهورييییة وكششممييییر٬، فلسسطييیین٬،-سسرائئييییللإ في الييییومالتتي هي  تتلك أممدها طالل التتي الصصراعات هذه وتتششمملل ).٬2008، Bercovitzو 

 ممعانناةً  بوتتسسببّ  ببأكمملها٬، وممنناطق ببلدان اسستتقرار وزعزعة الببؤس ممن عادييییة غييییر ممسستتوييییاتٍ  تتسسببب هاننّ إ. وقببرص ٬،وكولوممببييییا ٬،الدييییممقراطييییة
 .الكوارث ححاالت في والتتمموييییلل اإلننسساننييییة الممسساعدات ممثثلل ؛الححرججة لممواردي ممن االدول الممججتتممع وتتسستتننزف رهييییببة٬، ببششرييییةً 

 تتببدأ وهي. أقسسام خخممسسة الدييییه. الححلل على ممسستتعصصييییةصصراعات اللل الراهن لفهممننا ةعمملييیی عاممة ننظرة تتوفييییر هو الفصصلل هذا ممن الهدفإّن 
 األججزاء ممن ممتتننوعة ممججمموعةً  تتعرض ثثم. الصصراع ممن مالتتححكّ  أششكالل أكثثر عن زهاتتممييییّ  التتي الممسستتعصصييییة لصصراعاتل األسساسسي التتعرييییف ممع

 اممممّ  الممسستتعصصييییة٬، اتصصراعلل ةييییّ الدييییننامم األننظممة ننمموذج تتقدييییم ييییتتمّ  ٬،ثثمّ . اهلتتعننتتّ  كممصصادر العلمماء دهاححدّ  التتي الممسستتعصصييییة اتللصصراع ننةالممكوّ 
 ةعاممّ  تتوججييییهييییة ممببادئ التتالي القسسم مييییقدّ . سستتعصصاءاال لتتعزييییز الفرعييییة نناتالممكوّ  ممن العدييیید ي الججممع ببييیینييییؤدّ  كييییف فهممننا دممج على ييییسساعد
 .والممتتننازعييیین لتتدرييییبل الممتتدخخلييیین على الممتترتتببة اآلثثار ببممنناقششة الفصصلل وييییخختتتتم لل٬،للتتدخخّ 

 ممسستتعصصييییةال اتالصصراع تتعرييییف

 ممثثلل تتسسممييییاتٍ  العلمماء اسستتخخدم وقد. ححللًة على الممسستتححييییل ببدوتت ألننها ائئممةق تتزالل ال التتي الصصراعات أسساسساً  هي الممسستتعصصييییة الصصراعات
 ٬،ججون ييییتتلللو  ٬،ببييییرس( األخخالقي والصصراع ٬،)1986 ٬،عازار( أممده طالل ذيال االججتتمماعي الصصراع ٬،)1987 ٬،ببييییرتتون( الججذور عممييییق الصصراع
 على  (Kriesberg, 2005)كرييییسسببورغ  دييییششدّ و . المممماثثلة الظواهر لتتصصوييییر   (Goertz and Diehl, 1993) دائئممةال والممننافسسات ٬،)1997

 .للقرار تتهاوممقاومم التتدممييییرييییة٬،قوتتها  ثثبباتتها٬،: ٬، وهيالعرييییكة اللييییننة عن تتلك الممسستتعصصييییةالصصراعات  زتتممييییّ  التتي ببعاداأل ييییةثثالثث
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تتغييییييییر و  ممششاعر٬،الو  العدائئييییة٬، تتفاعالتلول عييیید٬،تتصصننتتييییججًة لل ذلكك صصببحها تتولكننّ  الننححو٬، هذا على تتببدأ ال الممسستتعصصييییة الصصراعاتممعظم 
 ةهاممّ  قضضاييییا على تتننطوي مما غالببا ولكن واألححداث٬، العوامملل ممن واسسعة ممججمموعة ممن تتثثار وتتظهر أن ييییممكن ننهاإ. لصصراعا ننوعييییةل وقتال

 ٬،وببورغييییس ببورغييییس( الممصصييییر وتتقرييییر السسلطة على صصراعات أو/و الممخخاطر٬، عالييییة والمموارد ة٬،الهوييییّ ممسسألة و  األخخالقييییة االخختتالفات ممثثلل
 النناححييییتتييیین ممن ممكلفة تتكون مما غالبباً و  والتتدممييییرييییة٬، والممننخخفضضة العالييییة الكثثافة ممن دوراتٍ  ممع الممسستتعصصييییة الصصراعات تترتتببط مما وعادةً ). 1996
 ٬،كولممان ؛1999ييییسسببورغ٬، (كر  الممتتننازعييیین ححييییاة ممن الدننييییوييییة الججواننب ى علىببذلك ححتتّ  ةً ؤثثر مم ؛ممننتتششرة تتصصببح أن وييییممكن واالقتتصصادييییة٬، الببششرييییة
2003.( 

 العننييییدة الصصراعات نناتممكوّ 

مما  التتممييییييییز على تتسساعد التتي الممتتراببطة العوامملل ممن وممعقدة ممتتننوعة ممججمموعةً  العلمماء دححدّ  الممسستتعصصييییة؟ الصصراعات اسستتممرار الذي ييییسسبّبب مما
 تتكون ال قدالممقارننة و  ننوعها ممن فرييییدة هي الصصراعات كلل ببالطببع٬،). 2003 كولممان٬،( العرييییكة ةلييییننالتتلك و  الممسستتعصصييییة الصصراعات ببييیین

 الزوج ببييیینمما  الننزاعات أو الممييییاه٬، ححقوق األرض أو على الممسستتعصصييییة الصصراعات ممع األخخالقييییة الصصراعاتمما ببييیین  ٬،لننُقللْ  ممفييییدة٬، دائئمما
 ذلك٬، وممع. آسسييییا رقشش في ممننخخفضضة طاقة ممججمموعةممن  وأعضضاء قوييییة أغلببييییة ممججمموعة ببييیینالتتي  تتلك ممع الممتتححدة الوالييییات في والزوججة

 تاسستتممرّ  إذا خخاصصة الممسستتعصصييییة٬، الصصراعات أنّ  ننقتترح فإننننا الممقارننات٬، هذه ممثثلل في تتننششأ التتي الخخالفات ممن العدييیید ممن الرغم علىو 
 والعمملييییات٬، والعالقات٬، األسساسسييییة٬، القضضاييییاببو  ٬،ببالسسييییاق الممتتعلقة التتالييییة الخخصصائئص كلل أو ببعضممع  مما ححدٍّ  إلى ششاركتتتت الوقت٬، لببعض
 .والننتتائئج

 السسييییاق

 ببييیینتتوازن القوى مما  في ششدييیید خخللل ييییوججد فييییها التتي الححاالت في بباننتتظام تتححدث الممسستتعصصييییة الصصراعات. والظلم الهييییممننة ممن المموروثثات
 ممثثلل في السسلطة أصصححاب ييییسستتغللّ  األححييییان٬، ممن كثثييییر في. قوة أقلل هم ممن ييییسسيء ممعامملة أو سسييییطر٬،وييیی قوة٬، كثثراأل ببححييییث ييییسستتغللّ  الطرفييیین

 قوتتهم قاعدة ٬،تتعزييییز أو ٬،على الححفاظ وسسائئلل ممن كوسسييییلة) الطببقة أو العرق ممثثلل( الججمماعات ببييیینالببارزة  الفروق وججود اإلعدادات هذه
 أو الججننسسي زوالتتححييییّ  والعننصصرييییة العرقي٬، والتتفوق ٬،االسستتعممار تتارييییخ فيتتضضرب ببججذورها  الصصراعات هذه ممن والعدييیید). 2001 سستتوب٬،(

 على والممممارسسات ييییدييییولوججييییاتاأل في ةً واضضححتتببدو  المموروثثات هذه). 1990 عازار٬،( الممتتننازعييیین ببييیین العالقات في اإلننسسان ححقوق اننتتهاكات
 .الصصراع إداممةعلى  وببالتتالي والظلم٬، الهرممييییة العالقات على للححفاظ تتعمملل التتي الصصراعات٬، هذهل والعالئئقييییة والهييییكلييییة٬، ٬،ةالثثقافييیی ممسستتوييییاتال

 داخخلل كببييییرة اضضطرابباتٍ  بسسببّ وتت السستتقرارببا أسساسسييییاً  اً ششعور  قتتممزّ  أن ييییممكن فإننها كببييییرة٬، تتغييییييییراتٍ  روفالظ ججلبتت عنندمما. االسستتقرار عدم
ييییظهر  قد الظروف٬، هذه ظللّ  في. عظممى قوة اننهييییار أو دولة٬، فششلل اآلبباء٬، ممن اثثننييیین ببييیین اً طالق ذلك كان سسواء صصححييییح وهذا. الننظام

 وكييییم٬، ببروت٬،( الننسسببييییة القوة ححولل الغمموض زييییادة ببسسببب أو ٬،الممتتننازعييیین ببييیین القوة) تتوازن عدم أو( الممييییزان في التتتححوّ  ببسسببب الصصراع
 ممن تتححقييییقها ييییممكن ننتتائئج أو عات٬،والتتوقّ  ٬،عاتالتتطلّ  في راتتتغييییّ  عن الننسسببي الححرممانبب ششعور ننششأييیی عنندمما ظهرييیی أن ييییممكن كمما). 2004
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 أخخفقت التتي والممؤسسسسات ننمماط٬،األو  القدييییممة٬، القواعد في كييییكالتتشش إلىتتؤّدي ييییممكن أن  التتغييییييییرات وهذه). 2000 ؛1970 ججور٬،( األطراف
 اممممّ  والممؤسسسسات٬، ٬،والقواننييیین ٬،الصصراع ححللّ ٕاججراءات و  خخلق -ننزاهة في الثثقة ممسستتوى ممن تتقللل أن وييییممكن األسساسسييییة٬، االححتتييییاججات تتلببييییة في

 سسلطةفي ال ننقص هنناك ييییكون ححييییث وضضوييییة٬،الف الححاالت. الوضضع اسستتقرار زعزعة وزييییادة الممششاكلل ممعالججة على قدرتتها على سسلبباً  ييییؤثثر
 زييییعزّ  أن ييییممكن الذي السسلطة فراغ ممن فممتتطرّ  ممثثالل هي الننظم٬، إدارة في تتسساعد التتي الالزممة والتتوازننات الضضواببط ممن أو ششامملةال سسييییاسسييییةال

 أممده. طالل الذي الصصراع

 قضضاييییا

 ٬،ممتتكامملةً  نتتكو  أن ييییممكن والتتي للححللقاببلة   ممششاكلل على طويتتنن ببالتتعرييییف العرييییكة ةلييییننّ  الصصراعات. واالججتتمماعييییة اإلننسساننييییةالتتنناقضضات 
 اً وسسطو  ة٬،ممححدود ببداييییةً  فإّن لدييییها الننححو٬، هذا على. الممعننييییة األطراف غالببييییة ننسسببييییييییاً  ييییرضضي ببمما للتتفاوض ةً قاببل ذلك خخالف أو ٬،ممننقسسممة
مموضضعًا  لييییسست التتيو  واالججتتمماعي اإلننسسانني دللوججو  ممركزييییة كثثراأل الممعضضالت ببعض ححولل تتدور مما غالببا الممسستتعصصييییة الصصراعات. وننهاييییة
 أو والممببادئ والممييییولل٬، الببششرييییة٬، الححتتييییاججاتل ممعارضضةال اسستتننادًا إلى) ةممننظممال التتنناقضضات( التتنناقضضات هي هذه. التتقلييییدي ببالممعننى للححلل

 التتغييییييییر ممدى على الممعضضالت هذه تتششمملل أن وييییممكن. لها" ححلل"إلييییججاد  الراممييییة ممححاوالتال ممعظمل ممتتنناقض فعلل رد لدييییها التتي العمملييییات٬،
 ).2003 كولممان٬،( والججمماعييییة الفردييییة والححقوق القرار٬، صصننع ةييییوفعال ييییةممولوشش ٬،واألممن كافللوالتت ٬،واالسستتقرار

 التتي القضضاييییا ممن غييییرها ممع ةتتراببطمموال ممححورييییة٬،ال الممعننى٬، عممييییقة القضضاييییا إششراك إلى تتممييییلل الممسستتعصصييییة الصصراعات. ييییدييییولوججييییةواأل الرممزييییة
 العدائئييییةزنناد تتطلق  التتي) الخ الممييییاه٬، وححقوق والممالل٬، األراضضي٬،( المملمموسسة القضضاييییا). 1998 تتالل٬، -وببار روححاننا( ممييییزة االننتتششار تتهاممننحح
 زييییارة الممثثالل٬، سسببييییلل على. لها هصصييییخخصصوتت ببنناؤه ييییتتم الذي أو هتتححممل الذي الرممزي الممعننى ببسسببب ةممهممّ  كببييییر ححدٍّ  إلىهي  اإلعدادات هذه في

 على اً صصارخخ اً هججومم رآها آخخرونو  تتافهة٬، ببادرةك إلييییها الببعض ننظر 2000،٬ عام في القدس في الششرييییف القدسسي الححرم لىإ ششارون رييییييییللأ
 والممدننييییييیین الججننود ولكنّ  للسسكن٬، صصالححة غييییر ٬،ممججممدةقفار هي  الننزاع في الججببلييییة األراضضي ممن كثثييییرححييییث ال كششممييییر٬، في أو٬،. اإلسسالم
 كببييییرة عاطفييییة ييییةأهممّ ذا  رممزا أصصببححت) واألححداث واإلججراءات المموارد( ممححددةال قضضاييییاال هذهممثثلل  .علييییها الححصصولل لضضممان ييییوم كلل ييییمموتتون

 ججييیید٬، هو مما ممعاييییييییر تتححدد التتي قصصصال: ةلقائئممييییة اسسردببالصصراعات ال عالقتتهم خخاللل وممن النناس٬، ببييیین االججتتمماعي التتفاعلل خخاللل ممن
 ).2000 تتالل٬، -ببار(  نممعييییّ  ننزاعٍ  ممكان أيِّ  في ححقٌّ مما هو و  ٬،أخخالقي

 العالقات

 الهييییاكلل تتححدّ  ححييییث اإلعدادات في طرافاأل ببييیین العالقات تتتتطّور الممسستتعصصييییة٬، الصصراعات ممن العدييیید في. ممننها ممفرّ  وال ةححصصرييیی
 إلى االفتتقار وهذا. والممججتتممع والعمملل األسسرة ممججاالت عببر تتعزلل ببييیین الججمماعاتو  ببييیین الججمماعات االتتصصالل ممن الخخالصصة االججتتمماعييییة

 ؛1973 دوييییتتش٬،( ببييیین الججمماعات والعننف ٬،العدائئييییة األعممالل في دوالتتوححّ  ٬،اآلخخر عن دةممججرّ وال ٬،الننممطييییة الصصور وضضع ييییسسهلل االتتصصالل
ممن األششكالل  ششكللٍ  ححييییث ال ييییرون ببأيِّ ٬، طرافييییضضًا مما ال ممفّر ممننه ببييیین األأالعالقات تتششهد عادًة وممع ذلك٬، ). 2002 ٬،Varshneyفارششنني 
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 العوامملل ذلك في ببمما القييییود ممن ممتتننوعة ممججمموعة ببسسببب هذا ييییكون قد. غييییر ممقببولة. ييییصصببححوا عرضضًة لخخسسارةٍ  سسببييییًال لتتخخلييییص أننفسسهم دون أن
 الثثقة٬، رييییتتدمم أو تتلف إلى تتممييییلل هافإننّ  الظروف٬، هذه ظللّ  في رةالممدممّ  الصصراعات اسستتممرت إذا. الننفسسييییة أو واألخخالقييییة٬، والممالييییة الججغرافييییة
 ننسسييییان وييییتتمّ  ببارزة٬، السسلببييییة الججواننب تتببقى العالقات٬، هذه ممثثلل في. ممتتسساممححة أو اءةببننّ  عالقات لقييییام ةالضضرورييیی التتعاون وٕاممكاننات واإلييییممان٬،

 .الخخداع ممححاوالت أو االننححرافات كمما فهممها وييییسساء الرييییببة ببعييیین إلييییها ننظرييییُ  أو إييییججاببييییة لقاءات أي

 خخاللل ممن ممتتزاييیید ببششكلل ممسستتقطببة ممعارضضةال ممججمموعاتال أصصببححت ٬،الممججمموعة صصراعات تتتصصاعد ممالك. الممعارضضة الممججمموعة اتهوييییّ 
 كييییلممان٬،( خخارج الممججمموعة ممن واننتتقاص ننفي ححولل دتييییّ ششُ  التتي الممعارضضة هوييییات ننمموّ  إلى ييییؤّدي مممما العدائئييییة٬، واألعممالل ممججمموعةال خخطاب
 ججمماعة وعضضوييییة عننصصري٬،وال والججننس٬، األسسرة٬، ممثثلل( الممننسسوببة الححاالت ممن الججمماعييییة اتالهوييییّ  ممع مماسسييییّ  ال حالممرججّ  هو وهذا). 1999
 هذه الممججمموعة هوييییات ض ممثثللتتعرّ تت عنندمماو . وهام للتتغييییييییر قاببلل غييییر ٬،للممججمموعة األممد طوييییلل عاطفي ارتتبباط هنناك ييییكون ححييییث) وطننييییة
عضضوييییة ل وييییممكن. ةسستتممر الممو  ة األممدلالطوييیی الصصراعات ظهورييییصصببح ممن الممرججح  ٬،)ةكظالمم الممعامملة هذه ممثثللإلى  وييییننظر( لقممعل أو للتتممييییييییز

 وممع. وكالةو  الججمماعييییة الفعالييییةًا ببششعور و  االججتتمماعي٬، العالم ممغزى وفهم الممتتببادلل االححتترامبب ممهم إححسساسٍ  ممع أعضضاءً  تتقدم أن الممججمموعة هذه
 والسسالم الصصراعممن تتششاببك  ببنناءة أششكالل أممام أسساسسييییة عقببة صصببحة أن تتببالممسستتقط الهوييییات هذه في ةقييییعممال لالسستتثثممارات ييییممكن ذلك٬،

 .الممسستتدام

 ببييیین) 2( واعييییة ودوافع اححتتييییاججات) 1( -ب األممر ييییتتعلق عنندمما للححللقاببًال صصراع ال ييییكون أن الممرججحممن . ممكثثفةال الداخخلييییة دييیینناممييییاتال
ييییممكن و  واضضح ببششكلل لةممفصصّ  تتكون أن ييییممكن علننييییة قضضاييییا ححولل) 3( القرار٬، ببششأن التتنناقضقلييییلل ممن   ممع أفراد ببييیین أو ةمموححد ججمماعات

في  تتسسهم الممسستتعصصييییة ببالصصراعات الممرتتببطة الخخفييییة والببراممج والعالقات الننفس داخخلل الممتتننازعة الدييیینناممييییات و٬،الننحح هذا على. عالججتتهامم
 ممدروسسةال والعمملييییات الرسسممييییة٬، وغييییر الرسسممييییة األعممالل وججداولل والصصرييییححة٬، الضضممننييییة القضضاييییا كلل ممن عادة تتتتألف فهي. الصصعببة طببييییعتتها

 والسسرييییة٬، للدفاع ممححسسوسسة ححاججة إلى ؤديتت ببها الممرتتببطة والقلق األذى٬، أو التتهدييیید٬، ممن عالييییة ةدرجج فإنّ  ذلك٬، إلى وبباإلضضافة. ةعييییاوالالو 
 .األرض تتححت واإلججراءات والقضضاييییا٬، الدوافع٬، ممن العدييییدبب ييییدفع مما وهو

 العمملييییات

 ننمموذج تتصصممييییم في ببدأتت أن ممصصالحلاو  ممواقفال أو والممننافع لتتكالييییفممن ا عقالننييییة ننمماذجل االقتتصصادييییة النناححييییة ممن ييییممكن ال. القوييییة العاطفييییة
 الغضضب٬،بب واإلححبباط٬، ٬،اإلذالللبب تتزخخروهي  عاطفي٬، غلييییان أسساس لدييییها العمملييییات هذه. أممدها طالل التتي االججتتمماعييییة صصراعاتلل ننسسييییجال

 ييییؤكد الواقع٬، في. الممججمموعات داخخللالهوييیّیة  وتتححدييیید والكراممة٬، ححتترام٬،الوا الفخخر٬، ممن عممييییقة ممششاعرو  الججمماعات ببييیین االسستتييییاءببو  والتتهدييیید٬،
. )1997 ٬،ججون-ييییتتلللو  ببييییرس( العاطفييییة االسستتججاببات على األولل الممقام في تتسستتنند صصراعاتٍ  ششهدت ممتتطرفة فعلل ردود أن العلمماء ببعض

 ييییثحح الححلل٬، على ممسستتعصصييییة صصراعاتبب األممر ييییتتعلق عنندمما مما ننوعاً  اً ممرييییبب قد ييییكون والعقالننييییة االننفعالييییة ببييیین عممومماً  التتممييییييییز نّ أ الواقع٬، فيو 
 لييییس فإننه ذلك٬، وممع. ججزائئييییة إججراءات التتخخاذ كافييییة أسسبباب هي والصصالح والغضضب٬، ٬،السسخخط هننا٬،. نييییتتوننان غييییر ممننفصصلتتك مما غالببا اممأننه

 فيهي إلى ححدٍّ مما  خختتالفاتاال ببلل الححلل٬، على ممسستتعصصييییةال ات عن تتلكالصصراع ممن العرييییكة ةلييیینن ييییممييییزمما  همما الممششاعر وعممق ننوع ممججرد
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 ٬،اً فهمم ىسسممّ تت مما غالببا )والكببرييییاء الغضضب الكراهييییة٬،( الخخام ةييییالعاطف نناممششاعر . ممعننى فييییها ييییغرس التتي والعمملييییات ييییةالممعييییار  الهييییاكلل
 ننببغي أن ييییسستتججييییبييیی وكييییف أو سسييییئئة٬، ججييییدة كاننت سسواء العواطف٬، ببعض تتعننييییه مما دتتححدّ  التتي والممعاييییييییر القواعدتتششّكلها بب طرق في وييیُیتتصصّرف

غييییر  والثثقافات الممججتتممعاتو  األسسر في ممخختتلف ننححو علىممعها  والتتصصرف ببنناؤها٬، ييییتتم قد مممماثثلةال عواطفالفإّن  وببالتتالي٬،. لها لنناسا
 ٬،ببطببييییعتتها تتطرفاً  األكثثر العاطفييییة والتتعببييییرات الخخببرات قصصد عن غييییر تتششججع أنممسستتعٍص ييییممكن  ننزاع في راسسخخةال ججتتممعاتالممإّن . الممتتمماثثلة
 .الصصراع وٕاداممة تتصصاعد إلى ببالتتاليممؤّدييییًة 

 لتتصصلل والسسلوكييییة واألخخالقييییة الممعرفييییة العمملييییات ممن ممتتننوعة ممججمموعةببييیین  الججممع ييییتتححّقق الوقت٬، ممرور ممع. الخخببييییثثة االججتتمماعييییة العمملييییات
 الننممطييییة القوالبك الممعرفييییة العمملييییات هذه وتتششمملل. الممتتصصور سستتعصصاءاالو  العالييییة الكثثافة ممن ممسستتوى إلى أممدها طالل التتي الصصراعاتبب

 على والتتصصورات السسلببييییة الممواقفتتؤثثر  عنندمما( ذاتتها تتححقق وننببوءات ٬،)تتثثببت التتي األدلة اكتتششاف ممثثلل( االننتتقائئي واإلدراك العرقي٬، والتتفوق
 مممما العدو٬، عن اإلننسساننييییة الصصفة وننزع التتفرد عدم ًا لعمملييییاتوقود أن تتكون العمملييییات لهذه وييییممكن. ممعرفييییة وصصالببة ٬،)اآلخخر الطرف سسلوك
 التتي الممججمموعات ببييیین صصارممة أخخالقييییة ححدود وضضع هو٬، وهذا ٬،)1990 ٬،Opotow( الممعننوي واإلقصصاء األخخالقي االرتتبباط فك إلى ييییؤدي

 السسلوكييییات ممن ممتتننوعة ممججمموعة إلى ييییؤدي أن ييییممكن هذا. األخخالقي العالج ممن ننمموذججييییة ممعاييییييییر عن خخارج الممججمموعة أعضضاء تتسستتببعد
 ٬،)الممبباششر االتتصصالل وقف( العدائئييییةالتتوححد  أعممالل ٬،)عدواننييییة أكثثر اسستتججاببةبب عدوانني سسلوك كلل ييییقاببلل ححييییث( التتصصعييییدييییة اللوالب ممثثلل العدائئييییة
 ييییؤدي وكييییف والججسسدي٬، الننفسسي العننف واسستتممرار اننتتششار هو الححلل على ممسستتعصصييییةال للصصراعات ننوعه ببالننسسببة ممن فرييیید وه مما. والعننف

 التتصصعييییدييییة العمملييییات هذه. ببه عادة ييییلححق الذي الششدييیید لدممارا وممسستتوى العننف٬، أعممالل تتطببييییع ممن مما درججةٍ  وٕالى الممضضاد العننف إلى عادة
 ممتتزاييیید ننححو على هي والتتي) التتصصعييیید( ممرححلة" ببأننها) 1985( دوييییتتش وصصفها التتي الخخببييییثثة٬، االججتتمماعييییة العالقات تتطوييییر في ذروتتها تتببلغ

 الممركزييییة القييییممة في لةممقببو  غييییر سسارةلخخ عرضضة واصصببححييیی أن دون هاممنن أننفسسهم لتتخخلييییص وسسييییلة أيالممششاركون  ال ييییرىو ة وممكلف ةخخطييییر 
 ).263 .ص 1985،٬"( اعتتببارهم الذاتتي أو ييییةالذاتت لهوييییاتتهم

 نْ ممَ  ٬،هححول هي تلييییسسمما و  علييییه هي مما دتتححدّ  ننسسببييییاً  واضضححة ححدودلدييییها  العرييییكة ةلييیینن الصصراعات. التتغييییر الممتتواصصللو  والتتعقييیید٬، ٬،ننتتششاراال 
 الصصراعبب الممرتتببطة التتهدييیید تتججرببة الممسستتعصصييییة٬، الححاالت في. الصصراع في ننخخراطاال اً اسسببممنن ييییكون وأييیین وممتتى ٬،هم وممن ال تتهممهمالذييیین تتهممّ 

 لششخخصل والسسييییاسسييییة االججتتمماعييییة الححييییاة ممن كثثييییرة ججواننب على ييییؤثثر اممممّ  ممننتتششرة٬، وتتصصببح دّ ممتتتت الصصراع آثثار أن لدرججة ٬،للغاييییة أسساسسييییةهي 
 صصننع ممنببدءًا  ؛ششيء كللفي  تتؤثثر أن ممكنييییالصصراعات  هذه ممن وججودييییةال طببييییعةالإّن ). 1998 تتالل٬، -وببار روححاننا( الممححلي للممججتتممع أو

 األمماكن في الطعام تتنناوللأو تت سسوقتتتتهلل  ممثثلل دننييییوييییة أكثثر قراراتٍ  لىإ وصصوال العلممي٬، والتتححقييییق والفننون٬، والتتعلييییم٬، والقييییادة٬، السسييییاسسات٬،
 القضضاييییا فإن وهكذا٬،. ممتتواصصلل تتغييییر ححالة في أننظممة فهي ذلك ممعو . اخختتراقها ممن هذا القببييییلل تُتششعر ببأننه ال ييییممكن التتججارب ممججممللو . العاممة

 الصصراع٬، ححدة ودرججة الششببكة٬، في العالقات وطببييییعة الممعننييییة٬، الححرججة واألححزابالتتي تتظهر ببها٬،   ممسستتوييییاتالو  الصصراع٬، في" السساخخننة"
 .ححلللل اممقاوممتته في ٬،ويالفوضض ٬،الزئئببقي لطاببعا هذا ييییسساهمو . للتتغييییييییر عرضضةهي ها ججممييییع ٬،ةالممارّ  الممججتتممعات ييییججذب الذي االهتتممام وممسستتوى

 الننتتائئج
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 ييییممكن. للقلق إثثارة األكثثر عواقببهاربّبمما٬،  تتننتتج٬، الصصراعات ببهذه الممرتتببطةو  طوييییلة لفتترة الصصدممة تتججرببة إنّ  .أممدها طالل التتي الصصدممة
 أن تتدمّمر الممزممننة الصصححييییة والممششاكلل لججسسدي٬،ا والتتششوييییه واالغتتصصاب٬، ٬،ةححببّ األ وفقدان الببششرييییة٬، والممعانناة للفظائئع األممد الطوييییلل لتتعرضل

 ييییممكن آممن عالم في الثثقة فقدان ججوهرها٬، في هي٬، الننفسسييییة الصصدمماتإّن . صصححييییة ححييییاة العييییش في على قدرتته ضضعفتتأن و  الششعب روح
وٕاححبباط  اننتتححارييییة٬، وأفكار الممتتكررة٬، الكواببييییس ذلك في ببمما األعراض٬، ممن ممتتننوعة ممججمموعة ممن األفراد ييییعانني الممقاببلل٬، في. ببه التتننببؤ

 تتؤثثر الننفسسييییة الصصدمماتو . والالممعننى العزلة وممششاعر واألرق٬، الججسسممييییة٬، واألممراض واالكتتئئاب٬، والقلق٬، والييییأس٬، العججز٬،ممن و  الممعننوييییات٬،بب
 أييییضضا عوقتت اهننّ إ. قييییادييییة اً أدوار  السسلطة رمموز ى ببهاتتولييیی التتي والطرييییقة للححييییاة٬، األسساسسييییة والخخييییارات والزواج٬، األطفالل٬، تترببييییة على سسلببا

 ييیینكوممييییاألداء الححو  لتتصصوييییتل وصصوًال  الدننييییوييییة والعممييییلل التتاججر تتفاعالت ممعظم ممنببدءًا  ششيء كلل تتعوق أن وييییممكن الممححلييییة الممججتتممعات
)Parakrama،٬ 2001 .(،خخاص٬، وببوججه والممججتتممعات٬، ألفرادل اإلعاقة درججة فيتتكممن  سستتعصصاءالوا الصصدممة ببييیین الرواببط نّ أييییببدو  وهكذا٬ 

 .الصصراع اننتتهاء ببعد تتتتنناَولل لمكمما  أو الصصدممة ححاللعلييییها  التتي قةالطرييیی في

التتششييییييیید ف. الممعننييییة األطراف قببلل ممن الممعييییارييییة الخخببرة قييیید لتتكون تتدرييییججييییاً  الممدممرة العمملييییاتتتأتتي  ٬،اإلعدادات هذه في. والعننف العداء تتطببييییع
فييییه  العدائئييییة األعممالل تتكون واقع ححاللببححسساس اإلتتسسهم في  ٬،ججييییاللاأل ببييیین الصصراع ٕاداممةو  ٬،ممسستتممرّ ال العننييییف الخخطابو  لتتارييییخ٬،ل ممننححازال

ًا وتتببرييییر  قببوالً  األوسسط الششرق في والفلسسطييیینني اإلسسرائئييییلي الششبباب أّن لدى  علىُعثثر  الممثثالل٬، سسببييییلل على. الطببييییعييییة الممنناظر كممثثلل طببييییعييییة
 أور٬،( الححلل على يممسستتعصصال غييییر الصصراع ممن ييییةألوروببييییا ذوي الخخلفييییة الششبباب مّما لدىمم ببكثثييییر أكثثر الصصراع في والححرب العننف سستتخخدامال

 على ييییكوننوا أنبب األوروببييییييیین ممن تتردداً  أكثثر والفلسسطييیینني اإلسسرائئييییلي الششبباب أنّ  وججدوا ذلك٬، إلى وبباإلضضافة). 2000 أون٬، -وببار سساغي٬،
 (الخخلفييییات) اإلعدادات في ظللّ  للششبباب لعننفا ممعننى اخختتلف كييییف هو الدراسسة هذه في ممهمّماً  ببدا مما أخخرى٬، ةً ممرّ . السسالم ثثممن لدفع اسستتعداد
 للممججتتممعات الممتتممييییزة والممججتتممعييییة األببوييییة األييییدييییولوججييییات خخاللل ممن أسسفلل إلى األوسسط٬، الششرق في ححربال/ العننفخخطاب  ممرّ فقد . الممخختتلفة

 الفكر ممن الننوع هذا دججِ وُ  وقد .ننببييییلة قضضييییةٍ ك والححرب الننفس عن الدفاع أعممالل ممن كعممللٍ  العننف رصصوَّ ييییُ ححييییث  والفلسسطييییننييییة٬، اإلسسرائئييییلييییة
 ممننطقة في للششبباب هاتتطببييییع وججرى العننف ممسستتوييییات زادت وببالتتالي٬،. للعننف ضالتتعرّ  ممع عادة تترتتببط ننفسسييییة أضضرار ممن الششبباب لححمماييییة
 تتننازالتال ححييییث ممن( ممسستتححييییلة األكالف كاننت الممفاوضضات ببأن االعتتقاد ببسسببب خخاص ببششكلل وممفييییدة ضضرورييییة أننها واعتتبُِبر االوسسط٬، الششرق
 ).سسييییكون ضضرورييییًا ببذلهاالتتي  للتتفاوض ةقاببلال غييییر

. لححلها الننييییة ححسسن لممححاوالت كببييییرةال ممقاوممتتها هو الطوييییلة األممد الصصراعات ممن ئئةاالمم في خخممسسةال ههذ ححولل ةً خخاصصّ  ششاقٌّ  وه مما. الممثثاببرة
 على ييییذكر تتأثثييییر - العسسكري لننصصرل وححتتى - الوسساطةو  لتتفاوضال لو  ٬،للدببلومماسسييییة التتقلييییدييییة ألسسالييییبلييییس ل أن ييییببدو اإلعدادات٬، هذه في

 ).2000 ٬،Goertzو Diehl( ةببلّ  الطييیین تزاد قد سستتراتتييییججييییاتاإل هذه أنّ  على األدلة ببعض هنناك الواقع٬، في. الصصراع اسستتممرار

 ننتتييییججةً  ييییكون أن ييییممكن اإصصرارهإّن . الببؤسبب تتعجالتتي و  ممرهقة٬،وال ٬،ةالزئئببقييییو  والممعقدة٬، ٬،الممسستتعصصييییة لصصراعاتا تتححدييیید-تتضضاعفييیی ٬،تتلخخييییص
 ببييیین الممعقد التتفاعللششأن  ممن أن ننقتترح فإننننا ذلك٬، وممع الممطاف٬، ننهاييییة في. الممخختتلفة والعمملييییات األسسبباب ممن واسسعة ممتتننوعة لممججمموعة

 لةححا إلى وصصلهاييیی أن الزممن ممن طوييییلة فتترات ممدى على) الدولي الششخخصصي إلى ممن( الننزاع ممسستتوييییات ممخختتلف على العوامملل هذه ممن العدييیید
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 الممعقدة والعالقات الممكوننات ممن العدييیید تتدرك ببطرييییقة تتعالجو  تتصصور التتي الننمماذج ننوظف نأ علييییننا ولذلك٬،. والتتعننت الششدييیید الييییأس ممن
 .الننمموذج هذا ممثثلل ةييییّ الدييییننامم األننظممة ننهج رييییوفّ أن  ننقتترحو . الظاهرة لهذه الكاممننة

 

 ممسستتعصصييییةال اتلصصراعل ةييییّ الدييییننامم ننظمال ننمموذج

 

 عالقة٬،ال الححالة٬، هذه تتغييییييییر خخاللل ممن التتوافق عدم ححاالت لممعالججة رغببة أو ححاججة ححولل دورييیی إنّنه. التتغييییييییر ححولل ججوهره يف هو الصصراع
 العالييییة الكثثافة ممن الصصراعوججهة  لتتغييییييییر خخارججييییة ججهة ممن رغببة أو التتفاوضضي٬، المموقف أو ممعتتقداتو  قييییم أخخرى٬، تتطببييییقات القوى٬، تتوازن
 ييییممكننننا كييییف الممسستتعصصييییة الصصراعات ححالة في أو - ححولل تتغييییييییٍر مما أو ممقارببتته ننفكر كييییفف لذا. ةاءلببننّ إلى ا ةر ممدممّ ال ممن أو الممننخخفضضة٬، إلى
 ححللل الممممارسسييیین وكذلك والممتتننازعييیین التتغييییييییر٬، ننظرييییات ممن العدييیید هنناك. األسسممى الهدف هو - ببإصصرار التتغييییييییر تتقاوم التتي الصصراع ننظم فهم

 كولممان٬،( دقييییقة غييییر أو دقييییقة ببسسييییطة٬، أو ممعقدة ضضممننييییة٬، أو صصرييییححة كاننت سسواء لننظرييییات٬،ا هذه اححتترام ممع عممللييیی الكلل ٬،الصصراعات
 ححولل وعمملييییة للغاييییة ةأصصلييیی ججدييییدة٬، رؤى قدمتت التتطببييییقييییة٬، الرييییاضضييییات ممن تتخخرج فكرييییة ممدرسسة وهي ٬،الدييیینناممييیّیة ننظرييییة الننظمإّن ). 2004

 اننظر( التتغييییييییر ممقاوممةعلى و  رتتغييییييییالعلى  – األرضضي إلى ججتتمماعياال إلى الخخلوي ممن - األننواع ججممييییع ممن ممعّقدة أننظممةكييییف تتعمملل 
 ٬،Wrzosinska-وببوي ننوفاك٬، كولممان٬، ٬،Vallacher ؛2006 ٬،Wrzosinska-وببوي ننوفاك٬، ٬، Vallacher كولممان٬، ؛2011 كولممان٬،
 ).التتفاصصييییلل ممن لممزييییدٍ  2013 ٬،وببارتتولي لييییببوفييییتتش كوغلر٬، ٬،Wrozsinska-ببوي ننوفاك٬، كولممان٬، ٬،Vallacher ؛2010

 الوقت ممرور ممع وتتتتطور تتتتغييییر التتي) والسسلوكييییات والممششاعر الممعتتقدات ممثثلل( ممتتراببطةال العنناصصر ممن كممججمموعة الدييیینناممييیّیة ننظام فوييییعرَّ 
 الننظامتتطور ييیی الممتتببادلة٬، التتأثثييییرات هذه وببسسببب. األخخرى العنناصصر ممن التتأثثييییرات على ييییعتتممد عننصصر كلل في تتغييییييییر أي. ببسسييییطة لقواعد وفقا
 ييییعتتممد ٬،)القتتالل ممسستتوى ممثثلل( الصصراع عنناصصر ممن عننصصر أي في التتغييییرات عن النناتتججة اآلثثار فإن وببالتتالي٬،. الممنناسسب الوقت في للكك

 ممع تتتتطور والتتي ٬،)لخإ واإلججراءات٬، والممواقف٬، ششخخص٬، كلللدى  الدوافع( األخخرى العنناصصر ممخختتلف ممن قواعد على ةقائئممال التتأثثييییرات على
 هذه طببييییعة تتححدييیید في يه الدييیینناممييیّیة الننظم ببححوث ةممهممّ إّن ). سسلببييییة أو إييییججاببييییة( الممتتننازعييیین لتتفاعالت العام لننممطاعلى  تتؤثثرل الوقت ممرور

 األخخييییرة٬، السسننوات في ٬،تتمّ  وقد. القواعد لهذه الممتتكرر التتكرار ممن تتظهر التتي والسسلوكييییات الننظام -ممسستتوى على والخخصصائئص القواعد
" الدييیینناممي االججتتمماعي الننفس علم" سستتار تتححت والممججتتممعييییة الششخخصصييییة الششخخصصييییة٬، عمملييییاتال في للتتححقييییق الدييیینناممييیّیة األننظممة ننظر وججهة تتكييییييییف

 الممممييییزة السسممات على زييییركّ  الننهج لهذا تتممدييییدٍ  أححدثُ و ). 2007 1994،٬ عام ننوفاك/Vallacher ؛Vallacher 1998 /ننواك راججع(
 Vallacher ؛2010 وآخخرون Vallacher ؛2006 وآخخرون ننواك .؛2007 وآخخرون كولممان ؛2011 كولممان٬،( الممسستتعصصييییة اتللصصراع
 ).2013 ٬،وآخخرون
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 ممن فرييییدةلممججمموعتتها ال  وفقا األخخرى٬، الصصراعات ممعظم عن ممخختتلف ببششكلل تتغييیّیروتت تتغللتتشش الححلل على ممسستتعصصييییةال صصراعاتأّن ال ييییببدو
 إلى تتصصلل ححتتى الببداييییة في ببببطء تتننممو األوببئئةف. لٍل ممتتزاييییدببششك تتننممو التتي األخخرى األممراض تتفشّشي ممثثلل تتننتتششر ال فهي األوببئئة٬،بب فّكر. القواعد

 الصصراعات ممن ئئةاالمم في خخممسسة أن وننقتترح. الخخطي غييییر التتغييییييییر ييییسسممى مما وهذا. كارثثي كببييییر ببششكلل وتتننتتششر تتننممو ذلك وببعد ممعييییننة٬، عتتببة
 خخاللل ممن الببعض اببعضضه تتغّذيو  ممعا ننهييییاراال  في ٬،اإلعدادت هذه في ٬،الممتتراببطة الممششاكلل ممن تتببدأ العدييیید. مممماثثلة ببطرييییقة تتعمملل الدائئممة
 ال وببالتتالي ٬،)ببننفسسها ننفسسها تتدييییم( التتننظييییم ذاتتييییة صصببحتتو  عتتببةً  الممطاف ننهاييییة في تتعببر التتي ٬،الممرتتدة (الممرتتججعة) التتغذييییةححلقات  تتعزييییز

 اً وأننمماط ٬،ةً قوييیی: ججذابّبةً  اتالصصراعهذه  ننظم تتصصببح ٬،الدييیینناممييیّیةالننظم  ننظرييییةو  التتطببييییقييییة الرييییاضضييییات لغة في. خخارججي للٍ لتتدخخّ  تتسستتججييییب
 .الححلل على ممسستتعصصييییةال اتالصصراع ججوهر هو ننقتترح٬،كمما  هذا٬،و . التتغييییييییر وتتقاوم إلييییها النناس تتججتتذب ممتتمماسسكة

 تتأخخذ - الصصراع ممع صصلة ذات غييییر تتببدو التتي تتلك ححتتى - واألفعالل والممششاعر طرف٬، كلل أفكار سستتعصصاء٬،الا ننححو الصصراع تتطور ممع
 العنناصصر والذي ببه تتببدأ  والننفسسي االججتتمماعي الممششهد في الوادي ببممثثاببةهو  ّذابالججفإّن  ممججازا٬،. الصصراع ةححدّ  ممن ييییزييیید أو ييییححافظ  ىممعننً 

 إرادةً ممننها  الهروبححتتى ييییتتطلب  الوادي٬، هذا ممثثلل فيمما أن تتببدأ الممححاصصرة ف. االننزالق في - واألفعالل والممششاعر األفكار - الننفسسييییة
 .ممسستتححييییالً ييییببدو  وقدهائئلتتييیین  طاقةً و 

 االججتتمماعييییة الدوافع ممن اثثننييیین ييییلبّبون(األننمماط الججذاببة)  نججّذاببوالف ٬،ممسستتححكممةال اتلصصراعل الذاتتي التتدممييییر إممكاننييییة ممن الرغم على
 ممع العالقة وطببييییعة ٬،)ingroup( 1الججمماعة التتفضضييییلييییة طاببع ذلك في ببمما ٬،للصصراع ممتتمماسسكة رؤييییةً  رتتوفُّ  أوال٬، ٬،مماهو . األسساسسييییة والننفسسييییة

 األهممييییة ببالغ أممرهي  نالججذاببييیی ممن الوظييییفة هذه. طرف كلل قببلل ممن ممةالممقدّ  الممطالببات وممششروعييییة الصصراع٬، وتتارييییخ ٬،ائئيالعد ححزبال
 أهممييییة وتتفسسييییر اإلججراءات غمموض ةلاز إ على مقدِ ييییُ  الججذاب. للتتأوييییلل ممفتتوححةً  تتكون إججراءاتٌ  أو ممعلومماتٌ  نالطرفييیی تتواججه عنندمما خخصصوصصاً 

 لببس ال ببششكللٍ  االسستتججاببة ممن الننزاع أطرافببذلك  ييیینننكّ مممم ٬،للعمملل ةممسستتقرّ  ةً ممننصصّ  الججذاببونييییوّفر  ٬،ثثاننييییاً . تالممعلومما ممن" الححقييییقي" وممعننى
 األطراف تتواججه قد الججذاب٬، وججود عدم ححالة في. األخخرى األطراف اتتخخذتته إججراءٍ  إلى أو الظروف في ييییرتتغّ  ححدوث إلى دتتردّ  ودون فييییه

 االننخخراط ممن طرف كلل تتممننع أن ييییممكن التتي الداخخلييییة الممعارضضة في االننخخراط أو ببه٬، القييییام ييییججب مما ببششأن قرار اتتخخاذ في داً تتردّ  الممتتصصارعة
 .العننييییفة الصصراعات سسييییاق في وخخييییممة عواقب له ييییكون أن ييییممكن عدم القرار أو تترددهذا ال ممثثلل. العمملل ممن وححاسسم واضضح ممسسارٍ  في

 هذه ولكن كثثافتتها٬، ححييییث ممن الصصراعات وصصفعادة ييییتتّم . الممسستتعصصييییة الصصراعات وممعالججة تتصصور لوضضع ججدييییدة طرييییقة ييییوفر الممننظور هذا
. للقرار ممةوممقاوِ أن تتصصببح طوييییلة األممد  ٬،ممن الكثثافة ممننخخفض ممسستتوى ححتتى ممع ٬،للننزاعات ييییممكن كمما. سستتعصصاءاال ممسسألة تتلتتقط ال الممييییزة
 أو ييییججاببييییةإ لدييیینناممييییات افضضع ججذاببونو  لببييییةسس لدييیینناممييییة أقوييییاء ججذاببون ححكممهاييیی الممسستتعصصييییة الصصراعات أن ذلك ممن ببدالً  ننقتترحننححن 

 يه - سسلببييییةو ة٬، ممححاييییدة إييییججاببييییالت لتتفاع الممسستتداممة الدوللممججمموعة  - ننظامل الججذاب الممششهدبب ممعرفةالفإّن  ٬،وممن ثثمّ . ممححاييییدة ىححتتّ 
 .الممسستتعصصييییة الصصراعات ممن والتتححولل واالسستتقرار ٬،التتقدم لفهم ححاسسم أممر
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 ببالضضرورة ييییششججع ال الوضضع هذا ولكن القضضاييییا٬، ممنفييییمما ييییتتعّلق ببالعدييیید  التتوافق عدمبب ةالممتتننازع األطراف ببييیین ييییممكن وصصف عالقة
ممن  ححتتى ييییعّزز أو سستتعصصاءالا ننححو التتقدم ممننعقد ييیی العالقات هذه ممثثلل في األببعاد دتتعدّ  أو دييییتتعقفإّن ال ذلك٬، ممن العكس على. سستتعصصاءاال

 ححلل أو ممقاييییضضة ببممثثاببة هو الننزاعات ححللفإّن  اآلخخرييیین٬، على ييییسسود ولكن ححدةوا قضضييییة ييییخخسسر في قد طرفٍ  كللَّ  ألنّ و . الننزاع ححللّ  اححتتممالل
 ).1991 ٬،وآخخرون فييییششر( اممممننه كللٍّ  اححتتييییاججات لبّبيييییأفضضلل  ححللٍّ  إييییججاد الطرفييیین كالممححاولة  ممع ممششكلة٬،

 على وتتعتتممد ممتتراببطة ممتتممييییزة القضضاييییا تتصصببح عنندمما. الصصراع اسستتعصصاء عززهو الذي ييیی العالقات في التتعقييییدبب ننهييییاراال  فإن ذلك٬، وممع
 ججممييییع ييییرضضي ححللٍّ  إلى التتوصصلل اححتتممالل ييییتتنناقص وهكذا. األخخرى القضضاييییا ججممييییع اللفعّ  ببششكللٍ  ييییننششط واححدة قضضييییة تتفعييییللفإّن  ٬،الببعض ببعضضها
ك هننا ييییكون أن الممرججح فممن الصصراع٬، ممن تتارييییخ لها ممججاورةأممم  ببييیین ححدود ححادث ححدوث ححالل في الممثثالل٬، سسببييییلل على. الممقاببلل في القضضاييییا
 على الننزاع أطراف ّن تتسستتججييییبأ الممرججح نممببالتتالي٬، و . المماضضي ممن الممصصالح وتتضضارب الممتتصصّورة الممظالمو  االسستتفزازات٬، كلل تتننششييییطإعادة 

سسوف  خخرىاأل قضضاييییاال تتفعييییلل فإن ببأخخرى٬، أو ببطرييییقةٍ  التتححرييییض ممششكلة ححلل تتمّ  لو ححتتىو . التتححرييییض ضضخخاممة ممسسألة ممع ممتتنناسسب غييییر ننححو
 .الننزاع تتعممييییق ىتتّ وحح ييییخخدم الححفاظ على

 ممتتعددة الججمماعات وببييیین األششخخاص ببييیین العالقات تتكون مما وعادة. ننمماط الججذاببةاأل  تتطوييییر في ممبباششر ببششكلل الممسسألة تتعقييیید فقدان وييییرتتببط
 ببطرييییقة وغالبباً  ممخختتلفة ببقضضاييییا ييییتتعلق فييییمما ممخختتلفة٬، سسييییاقات في الممنناسسب٬، الوقت في ممخختتلفة ننقاط في العامملة اآللييییات ممخختتلف ممع األببعاد٬،

 القضضاييییا عرض ييییتتم أن ممثثلل ٬،الححلقات الممرتتدة التتغذييییة تتعزييییز ؤسسستت ٬،واححد ببعد في ممننفصصلة قضضاييییا ممححاذاةذلك٬، فإّن  وممع. تتعوييییضضييییة
 وججود زوتتعزّ  مممماثثلة ببطرييییقة تتصصببح ممفسّسرةً  للتتأوييییلل ممفتتوححة تتكون التتي األححداث كلل. تتعوييییضضييییة عالقة ممن ببدالً  ببعضضاً  ببعضضها زييییعزّ  التتي
 قد الممثثالل٬، سسببييییلل على ٬،الخخارج ججمماعة للقببَ  ممن السسلممييییة ممفاتتححةال ححتتى. األخخرى والججمماعات بباألششخخاص ييییتتعلق فييییمما السسلوك ممن ثثاببت ننممطٍ 

 .خخارجال ججمماعة تتججاه العداء ممن قوي خخزان هنناك كان إذا كخخدعة أو ممخخلصصة غييییر رعتتببَ تتُ 

 عالقة في والكراهييییة والالممبباالة الححب ممثثلل( ةججذابباط أننممعّدة  لدييییه ييییكون أن الممرججح ممن اججتتمماعي أو ننفسسي ننظام أي فإن ذلك٬، وممع 
 عنندمما. التتغييییييییر وممقاوممة االسستتقرار ممن ممخختتلفة ممسستتوييییات ممع السسلوكي أو العقلي التتمماسسك ممن اً فرييیید اً ننمموذجج رييییوفّ ممننها وكلل واححٍد  ٬،)وثثييییقة
 ححتتى لييییس رببمماو  للممراقببييیین٬، واضضححاً  كونييیی ال قد اآلخخر الببعضفإّن  لها٬، نججذاببييییال ممن واححدٍ  ببواسسطة ننظام اتدييیینناممييییّ  التتقاط ييییتتم

 لننظامل ممكننةهي مم دوللال أيَّ  دححدّ تت األننه الطوييییلل الممدى على للغاييییة ةممهممّ  كونتت قد ذلك٬، رغم ٬،ةكاممننال األننمماط الججذاببة ذهه. لممششاركييیینل
 خخلق في ببلل ممالححظتتها ييییممكن التتي لننظاما دولة في ٬، عنندها٬،تتننعكس ال قد ننظام٬، في الهاممة التتغييییييییراتإّن  .الظروف تتتتغييییر وعنندممامما  إذا
 .الممعننييییة األطراف لججممييییع ممرئئييییة غييییر ححالييییاً  هي ممححتتمملة دولةً  ييییممثثللالكاممن الذي  الججذاب تتدممييییر أو

 اتلننزاعببا القدرة على أن تتغييیّیر )ناألننمماط الججذاببة (الججذاببييییلدى  أن نندرك أن الممهم فممن للتتغييییييییر٬، كببييییرةال ممقاوممتتها ممن الرغم على
 ٬،Vallacher( ييییححدث هذا أنببمموججببها  ييییببدو التتيو  أسساسسييییة سسييییننارييییوهات ثثالثثة هنناك .ببالتتغييییييییرفعًال تتقوم وأن  للالحح على ممسستتعصصييییةال

" عكسسييییة هنندسسة"ك هاسستتخخدامم ييییممكن نالججذاببييیی إننششاء ييییتتمّ  كييییف مُ فهْ  ٬،ممننها واححدٍ  في). 2010 ٬،Wrzosinska-وببوي ننوفاك كولممان٬،
 تتصصببح) الممعلوممات ممن وقطع واألححداث٬، القضضاييییا٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على( ممننفصصلة عنناصصرك نييییالججذاببييییتتّم تتطّور . الححلل على ممسستتعصٍ  ابججذّ ل
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 ممن ببعضٍ  تتغييییييییر لزمتتسستت العكسسييییة الهنندسسةفإن  وببالتتالي. العمملل واتتججاه عالممي ممننظور لتتعزييییز الممرتتدة التتغذييییة تتعزييییز خخاللل ممن ممرتتببطة
 الننظام ننقلل على ييییننطوي الثثانني والسسييییننارييییو. الننظام في التتمماسسك سستتوىمم ضخخف وببالتتالي طة٬،ثثببِ الممُ  إلى عزييییزالتت ممن الممرتتدة التتغذييییة ححلقات

. والعالقات واإلججراءات٬، إييییججاببييییة٬، ححتتى أو ححممييییدة األفكار ححييییث ممن تتعرييییفه ييییتتمّ  الذي الكاممن الججذاب إلى واضضحال رالممدممّ  الججذاب ممن
 سستتراتتييییججييییاتإلا هذه وصصف ييییتتم. نالججذاببييیی وأننواع عدد في ممننهججي لتتغييییييییرٍ  الححالييییييیین نالججذاببييیی ببييیین الننظام ننقلل تتججاوزييیی الثثالث السسييییننارييییو

 .أدنناه الواردة التتوججييییهييییة الممببادئ في التتفصصييییلل ممن ببممزييییدٍ  الثثالث

 الثثواببت الرئئييییسسييییة فهم بييییتتطلّ  ااسستتخخداممهو . سستتعصصاءالا وممعالججة فهم خخاللها ممن ييییممكن لغةً و  اً ججدييیید اً ممننظور م قدّ تت الدييیینناممييیّیة الننظم ننظرييییةإّن 
أو  عوامملل الصصدّ  الكاممننة٬، الججذاببة اطاألننمم ن٬،ححلقات التتغذييییة الممرتتدة٬، الججذاببييیی الخخطييییة٬، غييییر ٬،الدييیینناممييیّیة الممعقدة ننظممةاأل ببييیین والعالقات

 ٬،Vallacher ؛2011 كولممان٬، ٬،الممعلوممات ممن لممزييییدٍ  ٬،راججع. الممقصصودة غييییر والعواقب والششببكات الذاتتي٬، التتننظييییم ظهور٬،ال ٬،الننفور
 وببارتتولي٬، لييییببوفييییتتش كوغلر٬، ٬،Wrozsinska-ببوي ننوفاك٬، كولممان٬، ٬،Vallacher ؛2010 ٬،Wrzosinska-وببوي ننوفاك٬، كولممان٬،
2013. 

 

 :الممسستتعصصييییة الصصراعات ممعالججة على الممتترتتببة اآلثثار

 لججذابخخلفييییات الننممط ا لتتغييییييییر تتوججييییهييییة ممببادئ 10

 

). أوفى ححسساب على للححصصولل 2011 ولممان٬،ك اننظر( الممممارسسة على الممبباششر تتأثثييییره له الممسستتعصصييییة اتصصراعلل الدييیینناممييیّیة الننظم ننمموذج
 اننظر( الننهج هذا ممن ظهرت التتي األممد الطوييییلة الصصراعات ممع للعمملل العاممة التتوججييییهييییة الممببادئ ببعضل العرييییضضة الخخطوط ٬،أدنناه ننضضع٬،
 ).1 الججدولل

 العدييیید ببثثببات تتقاوم ٬،ئئقة التتمماسسكعلى ننظم ممغلقة فا الممسستتعصصييییة الصصراعاتتتننطوي . سستتقراراال عدماالسستتفادة ممن : 1 رقم التتوججييییهي الممببدأ
 وممننهاج للتتفاهم األسساس روفّ ييیی" هم ممقاببلل ننححن" عن الممطلق والييییقييیین التتمماسسك هذا ييییكون عنندمما. التتغييییييییر في الننييییة ةححسسنن الممححاوالت ممن

 التتننظييییممي رظِّ الممننإلييییه  ييییششييییر مما التتححدي ييییصصببح هننا. األننمماط لتتغييییييییر ضضروري هو مما كلل ممن لالسستتفادة ممفييیید هذاف الصصراع٬، في العمملل
 الججدييییدة الظروف تتهييییئئة أو القائئممة األوضضاع ممن االسستتفادة اإممّ  ييییسستتلزم وهذا." االسستتقرار عدم أممام البباب فتتح"ك) 1996( ممورغان غارييییث

 .الننظام اسستتقرار الواقع فيتتزعزع  التتي

 الدائئممة الدولييییة الصصراعاتممن   850 ننححو ممنعلى أّن ) 2006 2001،٬( وججوييییتتز للادييیی للقببَ  ممن ببححثٍ  في العثثور تتمّ  الممثثالل٬، سسببييییلل على ٬،
 ممن سسننوات عششر غضضون في اننتتهتقد  ممننها أربباع ثثالثثة ممن أكثثر ٬، 1992-1816 األعوام ببييیینالعالم  أننححاء ججممييییع يف وقعت التتي
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 االسستتقاللل٬، وححركات ٬،الننظام تتغييییييییر العالقات٬، وقوة اإلقلييییم في كببييییرةال تتغييییييییراتال األهلييییة٬، والححروب العالممييییة الححروب( كببييییرة سسييییاسسييییة صصدممةٍ 
 إلى الننهاييییة في ىدأ اممممّ  السساببقة٬، األننظممة اسستتقرار في اً ششقوق الصصدممات هذه خخلقت ٬،DST2 ننظر وججهة ممن). الدييییممقراطييییة إلى االننتتقالل أو

 فيالييییوم  تتتتفججرالتتي  تتلك ممثثلل ٬،األححداث أن إلى ييییششييییر هذا. الصصراع خخلفييییات تترتتييییب وٕاعادة رئئييییسسييییة هييییكلة إلعادة الالزممة الظروف تتهييییئئة
ييییقع  وببالممثثلل٬،. والسسييییاسسييییة االججتتمماعييییة لننظمل دراممييیّیة تترتتييییب إلعادة الممثثلى الظروف زتتعزّ  ٬،)العرببي الرببييییع الممثثالل٬، سسببييییلل على( األوسسط الششرق
 ححدأل ججننائئييییة ٕاداننةو  عضضالل٬، ممرض ممن طفلللل تتششخخييییصوال الوالدييیین٬، قببلل ممن لطالقعن ا الممفاججئ اإلعالنببزممة األ وهدة في األسسرة ننظام
. القلقوضضع ضضعييییف فائئق  في األسسرة ننظام تتضضع ييییممكن أن ها ججممييییع ٬،لعممللل الدولةج ار خخوننقلل  سسرييییع قتتالعٍ ال الححاججة أو األسسرة٬، أفراد
فإّن  ذلك٬، وممع. الججذاب خخلفييییة ببنناء وٕاعادة تتفكييییكبب سسممحوأن تت أممده٬، طالل الذي الننزاع أننظممة اسستتقرار أن تتزعزع الصصدممات هذه لممثثلل ييییممكن
في  تتؤثثر التتي العوامملل في األرججح علىؤثثر تت األولييییة الصصدممة أنّ  ححييییث واضضححة٬، تتصصببحححتتى  سسننواتٍ  سستتغرقتتقد  سستتقراراال زعزعة ننتتائئج

 الننظم واسستتقرار تتمماسسكل قاتالتتممزّ  هذهممثثلل  أنّ  ننالححظ أن أييییضضا الممهمّ  وممن. ةالعلننييیی تتغييییييییراتال تتححدث ححتتى ا٬،ججرّ  وهلمّ  أخخرى عوامملل
 ممع العمملل عنند ييییةكاف غييییر ولكن تُتعتتبَبر ضضرورييییة أن ييییججب ولذلك. اً سسالمم أو اءً ببننّ  أو اً ججذرييیی اً ييییر تتغييیی تتضضممن ال والسسييییاسسييییة االججتتمماعييییة

 .سستتعصصاءالا

 ةٌ ممهممّ  هنناك  الممسستتعصصييییة٬، اتالصصراع ممع العمملل عنند .والصصراع لمللسسِّ  دييیینناممييییةال الببييییئئة خخرييییطة رسسم: طلتُتببسسِّ  دْ عقِّ : 2 رقم التتوججييییهي لممببدأا
 العنناصصر خخاللل ممن العمملل وتتححدييیید ييییواججهوننها التتي لممششاكللل ألواننه سساببق تتببسسييییطالممببالغة بب بتتججننّ وهي عالقة) (أصصححاب ال ممتتدخخلييیینلل ممركزييییة

 ييییواججهها التتي ىولاأل التتححدييییات أححدفإّن  لذلك٬، وننتتييییججة. الوضضع تتعقييییدات ممن أببلغهي  ببطرييییقةٍ  التتغييییييییر دتتقييییّ  أو تتدفع التتي للننظام الرئئييییسسييییة
مما هو  تتعزييییز أو على الححفاظ وه) سستتقطابالادييیینناممييییات " ضضدهم ننححن" قوي أي( التتعقييیید اننهييییار ممع ننظامٍ  في ييییعمملون الذييیین نالممتتدخخلو 
 & Redding وننغ ردييییننغ كولممان٬،( القضضييییة ييییتتعلق فييییمما تتكامملييییةال تتعقييییدبب اإلححسساسو  والتتنناقض٬، الغمموض٬، ممع الممتتننازعييیین وتتسساممح ببهم خخاصٌّ 

Ng،ببششكللٍ  الننظام وعرض والممتتنناقضضة٬، الغاممضضة الممعلوممات للتتححممّ  على قدراتٍ  مّمنتتضضييیی وهذا). 2001 ٬،وآخخرون كوننواي ؛قرييییببا سسييییصصدر ٬ 
 تُتْعِلمُ  ببطرييییقةٍ  ممعا الممعلوممات هذه وضضعل ثثمّ  وممن - الببعض ببعضضهابب ارتتبباطها وكييییفييییة - للممششكلة الممخختتلفة الججواننب رؤييییة في لننببدأ كلي؛
) قرييییببا سسييییصصدر( وننغ ردييییننغو  كولممان٬، وضضع وقد. صصغييییرة ةٍ ممهممّ بب لييییسست الششدييیید الطوييییلل األممد٬، الصصراع وقييییود ضضغوط تتححت ٬،هذهو . العمملل
 هاأننّ  لممعروفا الممؤسسسسييییةوضضاع األ وتتهييییئئة وتتقييییييییم والممتتننازعييیین٬، القرار صصنناع في الكفاءات هذه وتتعزييییز تتقييییييییم في للممسساعدة ممسستتوييییييیین إطار

 .إلييییهم تتفضضي

 تتتتطّلب الممدممرة الصصراعات ألنّ و . السسالمو  الصصراع خخرائئط رسسم للخخال ممن يه التتعقييیید لتتعزييییز ممتتزاييیید ننححو علىوششعببييییة  ممفييییدة واححدة طرييییقةٌ 
 ببعييییدا االننتتبباه لفتتت مما غالبباً  افإننه الممبباششر٬، السسييییاق في ةواضضححال والممظالم والممعانناة ٬،العدائئييییةواألعممالل  العننف٬، وٕالى واآلن٬، هننا إلى االننتتبباه

 التتعقييیید واسستتخخدام تتوظييییفإلى  السسالم ممممارسسي ممن لعدييییداييییلججأ  ييییوم٬،ال. الصصراعفييییه ييییتتطور  الذي األوسسع والسسييییاق ممسسار٬،الو  التتارييییخ٬، عن

                                                           
    DST =  Dynamical systems theory 2  نظظرريیة  االنظظمم  االدديیناميیة  
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 ؛2011 كولممان٬، ؛2007 ببييییرننز٬، اننظر( الصصراع ممن الممصصلححة أصصححاب مهْ فَ ببو  ببهم خخاصصة تتأطييییر إلعادة فعللال ردود ححلقات  خخرائئط ورسسم
 Körppen, Ropers & Giessmann, 2011؛ Ricigliano،٬ 2012.( 

 اننظر( الممرتتدة التتغذييییة ححلقة تتححلييییالت ممن سسلسسلة خخاللل ممن ممممثثلة تتكون أن ييییممكن - دييیینناممييییة ششببكة ششكلل في - اعللصصر  الدييیینناممييیّیة ننظام
 التتي الممرتتدة التتغذييییة عمملييییاتوتتثثببييییط  تتعزييییز خخرائئط لرسسم ممفييیید هوو  ٬،)1982 1963،٬( مماروييییامما وضضعتتها التتي ححلقة٬، تتححلييییلل). 1 الششكلل

 ممثثلل( آخخر اً عننصصر ) عدائئي عمملل ممثثلل( واححد عننصصرٌ ز ييییححفّ  عنندمما الفعلل ردود زييییعز تتححدث ييیی. الممدممرة الصصراعات تتتتصصاعد٬، وتتهدأ وتتثثبّبت
 عننصصرٍ  اتتججاه عكسييیی أو واححد عننصصر ييییممننع عنندمما فعللال ردود تتثثببييییط ييییححدثو . الححالي ممسساره طولل على) ةالسسلببييیی الممججمموعة خخارج ممعتتقدات

الممرتتدة  التتغذييییة تتعزييییز تتششكللييیی عنندمما اءقوييییاأل نييییالججذابب إننششاء ييییتتمو ). العدائئييییةاألعممالل الرأفة  أو ذننبالممششاعر  خخممدتتُ عنندمما  ممثثلل( آخخر
 .الننظام في ممثثببطةال فعللال ردود تتتتببّدد ببييییننمما سساببقا٬، ببييییننها عالقة ال عنناصصر ببييیین الححلقات
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.والسسالم في مموزاممببييییق للصصراع الممرتتدة التتغذييییة ححلقة تتححلييییلل: 1 الششكلل  

 تتححدييییدعلى  أييییضضا سساعدييیی أن ييییممكن ببلل ٬،الصصراع لننظم ممعقدةال الزممننييییة اتييییّ دييیینناممالو  دةممتتعدّ ال ممصصادرال فقط ييییلتتقطال  الفعلل ردود خخرائئط رسسم
 الصصراع في الرئئييییسسييییة العنناصصر تتححدييیید طرييییق عن عادة العمملييییة تتببدأ. أخخرى ببوسسائئلل علييییها التتعرف ييییممكنال  التتي واألننمماط الممركزييییة العقد

 خخاللل ممن تتطورييیی كمما التتححلييییلل هذا وصصف وييییممكن. العنناصصر هذه ببييیین الرواببط ةطببييییع وتتححدييیید التتصصعييیید ممن ممخختتلفة ممراححلل خخاللل تتظهر تتيال
 والممعرفييییة العاطفييییة الرواببط تتححدييیید( الفردي الممسستتوى على الخخرائئط تتتتولد أن ييییممكن). 1 الششكلل في 9-1 ممراححلل ممثثلل( ممخختتلفةال ننمموال ممراححلل
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 الممسستتوى على ٬،)اآلخخروببإححسساسسهم بب الممششكلة هذهبب الصصلة ذات قاتوالعال - همممعتتقداتتو  عمممششاعر و  ٬،همممواقف في ببها األطراف ييییتتممسّسك التتي
 خخرائئط رسسم ممثثلل( الببننييییوي الممسستتوى وعلى) ججرا وهلم ٬،السسلطة وهييییاكلل وأعداء٬، ححلفاء( األششخخاص ببييیین العالقات ممسستتوى وعلى الفردي
 التتننبّبهببقاء ل اممفييیید كونييیی أن ييییممكن هذاو ). 1 الششكلل في رأييییننامما  ممثثلل تتصصاعد٬،تت أن األححداث ممن ممعييییننة سسلسسلةل سسممححت التتي ممرتتدةال التتغذييییة

 .لألححداث الطرفييیین فهم في التتعقييییداإلححسساس بب واسستتعادة للصصراعلسسييییاق الممننهججي ل

 دممججرّ . االججتتمماعييییة للننظم الوظييییفييییة أو ببنناءةال ججواننبلاأكثثر  وفهم لتتححدييیید خخاص ببششكلل ممفييییدا ييییكون أن ييییممكن الفعلل ردود خخرائئط رسسمإّن 
 بباألمملل ششعوراً  رييییوفّ الذي  مما" أو" ؟إلى تتسسوييییة المماضضي في نتتوصّصلل الممتتننازعو  مَ لِ " "سسوءا؟ الصصراعييییزداد  ال ِلمَ " الممصصلححة٬، أصصححاب طرح

 الفّعالة العمملل ششببكات أو تتفاقالا ججزر هي أييیین" التتسساؤلل أو.  الننظام دييیینناممييییات أو أكثثر ببنناءة عنناصصر ننححو التتححلييییلل أن ييییوجّجه ييییممكن" الييییوم؟
 عادة التتي - الممعلوممات هذه" ؟)والممسستتششفييییات واألطفالل٬، العببادة٬، أمماكن( هننا والعننف للتتدممييییر مموججودةال لممححرمماتا ننوع هو مما" أو" الييییوم؟

 .الصصراع ممننع على تتعمملل التتي األننظممةبب الخخاصصة الذاتتييییة الممنناعة ننظام عن الكششف في تتسساعد أن ييییممكن - الننزاع تتححلييییلل في تتججاهلها ييییتتمّ  مما

 أو الوسسطاء٬، أو الممييییسسرييیین ممن ممسساعدة ممعو  ٬،)التتدرييییب ممن ضضئئييییلل قدرٍ  ممع( مما قببلل التتفاوض كممممارسسة وححدها الصصراع خخرائئط إننششاء ييییممكن
 هذه في الهدف. للصصواب ممواءممتتها ببالضضرورة لييییسهو  الهدف الصصراع خخرائئط رسسم ممع. الممصصلححة أصصححاب ممن صصغييییرة ممججمموعات في

 هو والهدف. للصصراع الممصصلححة أصصححاب فهم في والتتعقييیید ببالغمموض ححسٍّ  إلعادة ممححاولةٍ  في ؛ممخختتلفة أننها على الححصصوللفي هو  الممرححلة
زييییادة  وتتعزييییز ات٬،والهوييییّ  رواييییات٬،الو  واألفكار٬، والعواطف٬، دة٬،ممتتعدّ  ننظر وججهات وتتطوييییر السستتكششاف فرص لتتوفييییر: الننظام لفتتح ممححاولة

 .والسسلوكييییة العاطفييییة الممروننةبب ششعورال

أن  ببممكان األهممييییة ممنإنّنه ف ذلكول ٬،الصصراع اتلدييیینناممييییّ  للغاييییة ممعقدة تتصصورات إلىؤدي تت أن ييییممكن الفعلل ردود خخرائئط ححلقة رسسم ذلك٬، وممع
 أن للممرء ييییممكن ٬،مما ننظام تتعييییييیین ييییتتمّ  ححالمما الممثثالل٬، سسببييییلل فعلى. تتببسسييییطلوا لتتركييییزل سستتراتتييییججييییاتٍ على تتقدييییم إ الححق وقتٍ  فيو  قادرةً  تتكون

 أو الرواببط عدد مك( درججةال في ممسستتوييییاتتها ممثثلل العنناصصر٬، ممن ممخختتلفة ننوعييییات ملتتقييییييیی وممركزييییة الششببكة لتتححلييییلل األسساسسييییة التتداببييییر فوظّ ييیی
 الدرججة( مما ببييیین ذلكو ) األخخرى العقد على لصصراعا تتثثببييییط أو لتتححفييییز أسساسسي ممصصدر ببممثثاببة هي هلل( درججةال خخارج ٬،)تتغّذييییها التتي ححلقاتال

 تتسساعد أن ييییممكن العمملييییة هذه). 1994 ٬،Wasserman & Faust  توفاوسس اسسرممانو  اننظر األخخرى٬، العقد رببطتت وببالتتالي ٬،ببييیین ببييیینالتتي تتقع 
 تتعقييییداتته٬، على اطالعا أكثثر ببطرييییقة ذلك فعللتت افإننه ذلك٬، وممع. الننظام ببتتعقييیید السساححق ببالششعور الممرتتببط القلق وٕادارة التتححلييییلل تتركييییز على

 .والسسييییاق التتارييییخعلى و 

 هي ببلل الممسستتعصصييییة٬، اتالصصراع في ةهاممّ  اعتتبباراتٍ  دممججرّ  لييییسست العواطف .للصصراع العاطفييییة الممكاممن قراءة: 3 رقم التتوججييییهي لممببدأا
 ممع القرارات واتتخخاذ ببالعواطف الممتتعلقة الببححوث أن ٬،والواقع. والتتفاعالت إلدراكل٬، اممةهدّ  أو اءةببننّ  راتلتتصصوّ  الطرييییق دتممهّ  ألننها قضضييییةال

 ون أييییضضاً فقدفإنّنهم ييیی العواطف٬،اخختتببار  على القدرة النناس ييییفقد عنندمما أننهوججدت  ٬،دمماغال في خخطييییرة إصصابباتٍ  ممن ييییعاننون الذييیین الممرضضى
 .لها ممركزييییة ببلل هي ٬،ببالقرارات التتي ننتتخخذها صصلة ذات فقط لييییسست العواطففإّن  وهكذا٬،). 2004 ببششارة٬،( ةممهممّ  قراراتٍ  اتتخخاذ على القدرة
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 كولممان كوغلر٬، ؛2002 وآخخرون٬، ججوتتممان( همهي المم ةسسببإّن النن سسقة٬،ممتتّ  قصصةً  رويتت الصصراع ودييیینناممييییات العواطف على الممخختتببرييییة الببححوث
 ححييییالل لنناسممششاعر ا إييییججاببييییة مأ سسلببييییييییة هي كييییف ببالضضرورة لييییسفإنّنه ). 2004 ٬،Heaphyهييییفي و  وسسادال ؛قرييییببا سسييییصصدر ٬،Fuchs وفوكس
 الصصححييییييیین األزواج أن إلى سساتالدرا تتششييییر. الوقت ممرور ممع السسلببييییة إلى اإلييییججاببييییةهذه  ننسسببة ببلل الصصراع٬، في ححقا ييییهمّ  مما الببعض ببعضضهم

 طببييییعي٬، أممر وهذا. عالقاتتهم في السسلببييییة ممن درججةٍ  ببعض تتججرببةٕالى و  وججود خخالفات إلى تتممييییلل ممببتتكرةال العمملل وممججمموعات ٬،الوظييییفييییييیین
 اللقاءات هذه تتححدث أن ييییججب ذلك٬، وممع. عالقاتتهم في روالتتطوّ  مالتتعلّ  أججلل ممناألممر  هذا لتتججرببة ونححتتاججييیی مما عادةً  الواقع في والنناس
 ممفرط ببششكلل القوي التتأثثييییر هذا ممثثلل لها ييییكون سسلببييییةال اللقاءات وألن. وظييییفييییة عالقاتتتكون الل اإلييییججاببييییة ممن كافٍ  ممخخزونٍ  سسييییاق في السسلببييییة

 في الممتتننازعييیین أن العلمماء وججد وقد. السسلببييییة اآلثثار لتتعوييییض إييییججاببييییة أكثثر كببييییرة تتججارب هنناك تتكون أن ييییججبف والعالقات٬، النناس على
 سسلببييییة لقاءاتلتتججنّنب أن تتصصببح ال ةسسلببييیی ةٍ واححد لكلل اإلييییججاببييییة التتججاربممن  خخممسٍ  إلى وننصصف ثثالثٍ  ببييیین مما إلى ححاججةبب الممسستتممرة العالقات

 لوججود مما ييییكفي ححاججةبب همإننّ ). 2004 ٬، Heaphyو وسسادا ؛قرييییببا سسييییصصدر وفوكس٬، كولممان كوغلر٬،. ؛2002 وآخخرون٬، ججوتتممان( ضضارة
 الججذاببييیین وٕاداممة إننششاء على ييییسساعد اممممّ  ٬،السسلببييییة لقاءات(ببسسرعة) ال تتتتراكم سسوف ٬،هذا دونوممن . االححتتييییاطي في اإلييییججاببييییة العاطفييییة ممن

 .الممسستتعصصييییة الصصراعات أخخرى٬، وببعببارة. وعممييییق واسسع ننطاقٍ  على الممدممرة للعالقات

 الرغم على. الممششكالت وححللّ  تتححدييیید على ركييییزالتت إلى ييییممييییلون الننزاع ححللّ  ممممارسسو. العمملل هو مما ٬،ببدء ذي ببادئ: 4 رقم التتوججييییهي الممببدأ
 كلل تتقرييییبباف ذلك٬، وممع. ححلولللل المموججودة الفرص ححولل أو ببالفعلل للعممَ ييییُ  مماححولل  ننظرننا وججهة عرقلة إلى ييییممييییلل التتوججه هذافإّن  ٬،أهممييییتته ممن

 عببر للتتواصصلل اسستتعداد لىع الممخخاطر٬، ممن الرغم على ٬،هم الذييیین والممججمموعات األششخخاص على ييییححتتوي ٬،هوالً  األكثثر وححتتى صصراع٬، ننظام
 سسمّمييییهتتو  ٬،)1997 ٬،ججون ييییتتلللو  ببييییرس( فعالة عمملل ششببكات Chasin ششييییسسييیین لورا هدعو تت مما اهذو . والسسالم الححوار تتعزييییز على والعمملل الفججوة

ًا مما كثثييییر  أممدها٬، طالل التتي الصصراعات ممن العدييیید خخاللل هأنن ببلوم٬، وججدتقد  الممثثالل٬، سسببييییلل على. االتتفاق ججزر) 2007( ببلوم غاببرييییييییال
 أن ييییممكن .الصصراع ششدة ممن الرغم على والتتعاون٬، التتواصصلل في تتسستتممرّ  ححييییث ببييییننها العالقة في ممنناطق على الممتتننازعة األطرافتتححافظ 
 الممححلييییة الممججتتممعات في الججزر هذه تتظهر قد. الطببييییة الرعاييییة أو الممدننييییة والتتببادالت التتججارة أششكالل ببعض ممع الدولييییة الششؤون في هذا ييییححدث

 عن أو ٬،)الششائئعة األسسبباب على الممتتببادلل العمملل( الخخارججييییة الممصصالح ٬،)ممرييییض طفلل ممثثًال٬،( الممهننييییة أو الششخخصصييییة األزممات ححولل والممننظممات
 ةححدّ  ممن أن ييییخخّفف الججزر أو الششببكات هذه ودعم االعتترافببإممكان . اببه مموثثوق ثثالثثة أطراف خخاللل ممن االتتصصاالت ممن سسالسسلل طرييییق
  .عالصصرا اححتتواء على وييییسساعد التتوتتر

 الححرب خخاللل أوروببا في الننازييییة الححمملة خخاللل والييییهود األلممان ببييیین: الدولييییة السساححة في ذلك على األممثثلة ممن ييییححصصى ال عدد وهنناك
 هذه. الششممالييییة وكورييییا وٕاييییران٬، والصصوممالل دارفور ممثثلل أمماكن في والييییوم ٬،الثثمماننييییننات في أفرييییقييییا ججننوب في والببييییض السسود الثثاننييییة؛ العالممييییة
 النناس ؤالءه ييییصصببح قد الششدييیید٬، التتصصعييیید أوقات في. والججمماعات لألششخخاص الببنناءة الكاممننة ببةالججذااألننمماط  ممححور تتكون مما غالببا الششببكات

 والييییصصببحح الظروف٬، تتسسممح عنندمما ممسستتعدييیین للعودة ونكوننييیی مما غالببا ملكننه. ةالسسّرييییإلى  ححتتىقد ييییلججأون و  ممؤقتتا٬، خخامملييیین والججمماعات
 والعمملل ببعنناييییة٬، والششببكات٬، األفراد هؤالء ممع واالننخخراط الممببكرة التتدخخالت تتححدييیید ييییننببغي وببالتتالي٬،. الننظام للتتححوّ  في ييییناألسساسسييیی الالعببييیین

 .وممججدييییة ممأمموننة ببطرييییقة أننششطتتهم على الممفروضضة القييییود ممن التتخخفييییف على للممسساعدة ممعهم

466

436



 العننف ممن ممعييییننة أششكالل ارتتكاب ضضدّ  راسسخخة مماتالعالم ممححرّ  أننححاء ججممييییع في لدى الممججتتممعات ييییكون مما عادةً  ذلك٬، إلى وبباإلضضافة
 ٬،الببششري وججودال ممن األكببر ببالججزء مموججودة كاننت العننف ضضد الممججتتممعييییة الممححرممات إلى أنّ  األثثرييییة ببححوثال تتششييییر الواقع٬، في. والعدوان
 الججمماعات في رئئييییسسييییةال ةسسممفإّن ال ٬،وببالفعلل). 2007 فراي٬،( التتارييییخ قببلل مما عصصورفي  رححللال الببدائئييییة لعصصابباتل أسساسسييییة سسممة وكاننت

وججممييییعها . والممممارسسات واألييییدييییولوججييییات٬، واألعراف٬، الالعننفييییة٬، القييییم وججود يه الييییوم٬،أو  التتارييییخخييییة النناححييییة ممن سسواء السسلممييییة٬، والممججتتممعات
 أعضضاء إلى تتممتتد مماعنند القييییم٬، هذه. اآلخخرييیین رفاه على والححرص والالعننف٬، والتتسساممح٬، االننفعاالت٬، على السسييییطرة ممتتفاوتتة٬، ببدرججاتتتؤّكد٬، 

 .للصصراع سسلممي ححللٍّ  إلى للوالتتوصصّ  العننف ممن للوقاييییة كببييییرة إممكاننات تتححمملل األخخرى٬، الججمماعات

 إلى خخاص ببششكلل اسسةححسسّ  أننها بباسستتممرار ييییظهر الخخطييییة غييییر ننظممةاأل على الببححث. أهممييییة األكثثرهي  الببداييییات: 5 رقم التتوججييییهي الممببدأ
 النناس ييییششعر كييییف أنْ  ةلممسستتعصصييییا اتلصصراعل ممخختتببرننا في الدراسسات وججدت وقد. تتهم ببداييییاتال أنّ  ييییعنني وهذا. للننظام األولييییة الظروف

 ممنناقششاتتهم ممن الممتتببقييییة للفتترة العاطفييییة الننغممة دييییححدّ هو الذي  األخخالقييییة الصصراعات ححولل ببييییننهمما الممححادثثات ممن األولى الثثالث الدقائئق خخاللل
 عواطف ممن األولى القلييییلة الدقائئق: مممماثثلة اً آثثار وججدت   زواجالعن ) 2002( ممانججوتت وببححوث ). قرييییببا سسييییصصدر وفوكس٬، كولممان كوغلر٬،(

ى ححتتّ  أن إلى تتششييییر الصصراع لدييیینناممييییات الححاسسوببييییة الممححاكاة. ييییةالممسستتقببل هممالقاءاتت ممن ئئةاالمم في 90 الى ييییصصلل اتتننببئ عممّ  صصراع في زوججييیین
 هذه آثثار). 2008 وآخخرون٬، لييییببوفييییتتش٬،( كببييییرا فرقا الممطاف اييییةننه في تتصصببح أن ييییممكن األولييییة الظروف في ججدا طفييییفةال االخختتالفات
 ججرا موهلّ  أخخرى تتغييییييییراتٍ  إلىببدورها  تتؤدي أخخرى تتغييییييییراتٍ إلى  تتؤدي أن ييییممكن هاولكننّ  الببداييییة٬، في ممرئئييییة تتكون ال قد الصصغييییرة االخختتالفات

 الممواقف: ممخختتلفة ألششييییاء ننتتييییججةً  كونأن تت ىاألول فاتاالخختتال لهذه وييییممكن. دييیینناممييییاتال على كببييییر تتأثثييییر لها ييییكون ححتتى الوقت٬، ممرور ممع
 تتفاعالت تتارييییخ أو ؛سسَّرييییَ وتتُ  الممححادثثات إعداد ييییتتم وكييییف تتفكييییرهم٬، تتعقييیید ممسستتوى أو الححوار٬، على اننفتتاححهم في؛ ييیینالقادمم نناسلل القوييییة

 .ببعدها ييییلي مما كللِّ  ممن أكثثرتتهّم عادًة  األولييییة اللقاءات أنّ  واضضح هو مما ولكن. ممع ببعضضهم الببعض الممتتننازعييیین

 اعصصننّ  كثثييییرًا مما ييییرون ٬،أممدها طالل التتي الصصراعات في الممصصلححة أصصححاب ببأن متتسسلّ  وٕاذ. الصصراع على التتححاييییلل: 6 رقم التتوججييییهي الممببدأ
 ذهه في اءببننّ  ببششكلل العممللييییححاولون  أصصححاب العالقة)( الممتتدخخلييیین ببعضفإّن  الصصراع٬، ممسسرح في أييییضضاً  نالعببو  أننهم أننفسسهم على السسالم

 القوة أنّ  ححقييییقة هولالسستتعصصاء  الممرتتدة التتغذييییة ححلقةالتتعزييییز الرئئييییسسي ل أن هي هننا والفكرة. الصصراع على التتححاييییلل طرييییق عن اإلعدادات
فإن  ذلك٬، وممع. علييییه تتدييییم وببالتتالي األولل٬، الممقام في الصصراع ظروف خخلقت التتي الفتتننةٕالى و  سسلببييییةلكببييییر ل تتفاقم إلى ؤديتت للننزاع التتدممييییرييییة

 في القوى تتوازن على تتؤثثر أننها على إلييییها ننظرييییٌ  ممقاوممة؛ تتثثييییر مما عادةً  السسالم٬، عمملييییة سسييییاق في ممبباششرة٬، الظروف هذه ممعالججة ةححاولمم
 هذه لممعالججة ممللييییعسس هذاأّن  نوييییعتترف الممتتدخخلو ). الظروف ممن راتتضضرّ  األكثثرو طاقة األقلل  ممججمموعات دعم خخاللل ممن عادة( الصصراع
 ممششارييییع ممن العدييیید مما٬، ححدٍّ  إلى ٬،مما تتححاولل هذا .السسالم أو الصصراع عمملييییاتبب اإلطالق على اتتصصالل أي إججراء دون الممششقة٬، ممن الظروف

 في تتغذييییة ممبباششرة األكثثر هاأننّ  على إلييییها ننظرييییُ الششروط التتي   ييییسستتهدف التتكتتييییك هذا أن هو والفرق. أن تتححّققه الممججتتممعو  الدولييییة لتتننممييییةا
 ييییممكن). 2010 وكولممان٬، ننوفاك ٬،Prazskiar( السسالم عمملييییةارتتبباطها بب ممن الممببادرات هذه لتتطلييییق نممممك ججهدٍ  كللّ  ببذلل بوييییتتطلّ  لصصراع٬،ا

 في) ةججذببممنن( ممدرججة تتصصببح أن دون الصصراعات٬،بب الممرتتببطييیین والببؤس السسلببييییات ببعض ممعالججة في ححلل الننزاع هذه أن تتسساعد سستتراتتييییججييییةإل
 .للصصراع" الششر ضضدّ  الخخييییر" االسستتقطابدييیینناممييییات 
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فإّن األننمماط  ٬،صصراعال فيممبباششرة  ة أكثثر٬، ممهمما كان ضضرورييییًا التتدخّخلل ببطرييییقأححييییانناً . القوى الضضعييییفة التتمماس: 7 رقم لتتوججييییهيا الممببدأ
 لسسالمممن أججلل ا الضضاغطة القوييییة ييییدالممّد  ممححاوالت عادةً  ججاننببها ممن رفضتت ٬،الممدممرة لصصراعاتل راسسخخةال تتلكو  الححلل٬، على ممسستتعصصييییةال

 ممن لها ححصصر ال أممثثلة التتارييییخ موييییقدّ . ثثالث طرف وسساطة أو ةننييییالوْ الدّ  للدببلومماسسييییة ذلك ممن قسسراً  قللرببات األالممقا ححتتى أو واالسستتقرار٬،
 وفلسسطييیین٬، اسسرائئييییلل ممثثلل وةعداال ننظم في السسالم تتححقييییق في التتي فششلت األخخرى القوييییة الخخارججييییة واألطراف الممتتححدة والوالييییات ٬،الممتتححدة األممم

 الششعور قوة خخاللل ممن هو واححد وممسسار ٬،األممد الطوييییلة الصصراعات ممن األححييییان ببعض في السسالم جييییخخر  ذلك٬، وممع. وكششممييییر وقببرص٬،
 والححوافز العسسكرييییة٬، القوة" (ةالثثاببتت" أو الرسسممييییة السسلطة ممن قلييییللٍ  ممع والججمماعات النناس ممن فرييیید تتأثثييییر خخاللل ممن ٬،ييییعنني وهذا. ببالعججز

 األخخالقييییة٬، السسلطة ببالثثقة٬، الججدارة( الصصلة ذات" النناعممة" القوة ممع ولكن) ججرا هلمو  اإلننسسان٬، ححقوق أو قاننوننييییةال ممببرراتال االقتتصصادييییة٬،
 ممن تتعننتالو  ممقاوممةالممزييیید ممن ال اننتتزاع إلى تتممييییلل العالييییة الكثثافة ذات الننزاعات في الصصارممة القوة ننهج). وغييییرها والعطف٬، ٬، والححكممة
 ببدييییلة دوراتبب ششعور إدخخالل ببعنناييییة التتغييییييییر ممقاوممة إضضعاف على األححييییان ببعض في قادرةٌ هي  القوى الضضعييییفة ممن ثثالثثةال طرافاأل. أهدافها

ها ييییممكنن كمما ".هم ممواججهة في ننححن"للصصراعات  الراهن الوضضعششدة تتأكييیید  في والششك سستتججواببباال الششعور ححتتى أو التتغييییييییر٬، في أممللو  ٬،عمملللل
 غييییر واالتتصصاالت الممكوكييییة الدببلومماسسييییة ممثثلل الصصراع االششتتبباكممن  إييییججاببييییة أكثثر أخخرى وسسائئلل وتتششججييییع ننمموذجصصننع ء في الببدأييییضضًا 

  .التتفاوض سسالسسلل خخاللل ممن الممبباششرة

 أثثنناء. قوييییة أننظممة في' الودييییعة قوةال" عن فائئدة ممممتتازا ممثثاال لننا رتتوفّ  مموزممببييییقفي  السسالم عمملييییة التتسسعييییننات فيالتتي ششهدتتها  األححداثإّن 
 ببييیین تتببادللو  اتتصصالل أي وسسييییاسسييییا عسسكرييییاو  أييییدييییولوججييییا٬، هنناكلم ييییكن و . ججدا عاللٍ  عادييییةممالثثننييیین ممن أننظممة  الداخخلي التتمماسسك كان الننزاع٬،
مممّما  كاثثولييییكييییة٬، عادييییة ممننظممةوهي  إييییججييییدييییو٬، سساننت ججمماعة سسّهلتتها ممهددة غييییر اتتصصالل عمملييییات خخاللل ممن اممشو هال في تتغييییييییرال ببرز. الننظم
 ببفضضلل الممببدئئي االعتتببار ى هذاتتسسننّ و  .ححالييییا القائئم للوضضع ببدائئلل في لننظرببا عداوةال ممننظوممة في الرئئييییسسييییة الفاعلة الججهات لببعض سسممح

 .والممؤييییدييیین ممقتترححاتلا' ضضعف'

 الكاممننة مماط الججذاببةننواأل  الببييییان (المماننييییفسست) ممن كللٍّ  ممعممعًا  العمملل: 8 رقم التتوججييییهي الممببدأ

 ننطاقات في تتعمملل التتي ٬،ممعاً  الخخطييییة وغييییر الخخطييییة ٬،ةممعقدال ننظمال دلييییللر تتغييییُّ . الوقت ممرور ممع األممور تتتتغييییر كييییف فهم ييییتتطلب الفهم تتغييییييییر
 في ممتتنناسسب تتغييییر ييییننتتج عننه) التتعاون زييییادة الممثثالل٬، سسببييییلل على( واححد عننصصرٍ  أيِّ  في تتغييییييییر أيَّ  أنّ  ييییعنني خخطيال تتغييییرال. ممخختتلفة زممننييییة
التتي  تتلك ممثثلل ننظمال أححكام ججاننب إلى ٬،الممعقدة الصصراع عنناصصر تتممييییلل ذلك٬، وممع. وفورييییة ننسسببييییاً  ممبباششرة ببطرييییقة) أكثثر اءببننّ  صصراع( آخخر

 اً تتغييییر  ببالضضرورة للييییششكّ  ال واححد عننصصرٍ  أيِّ  في تتغييییييییرٍ  أيَّ  أنّ  ييییعنني وهذا .خخطييییة غييییر ببطرييییقة للتتفاعلل ٬،الممسستتعصصييییة لصصراعاتتتتّتسسم ببها ا
 كببييییرة آثثار له وهذا. الننظام تتششكلل التتي األخخرى العنناصصر لممخختتلف القييییم نع هافصصل ييییممكن ال التتغييییييییرات هذهممثثلل  ؛أخخرى ححاالت في اً ننسسببييیی
 .السسالم وببنناء الصصراع تتححوييییلل على

 التتغييییرات ببييییان الصصراعات دلةأل ييییممكن. ممخختتلفة زممننييییة لججداولل وفقا ونتتغييییر ييیی نوالججذاببييیی) الححالي( الدولل ننظام أن نندرك أن الممهم ممن أوال٬،
 ذلك وييییتتضضح .لسسلممييییةببكثثافة إلى ا الممدممرة الدولل ممن أو ٬،فةالعننييیی الججمماعات إلى ننسسببييییاً  السسلممييییة الدولل ممن – الدولل تتلك في والسسرييییعة الهائئلة
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 ٬،ججالدوييییلل" (الالعودة ننقطة" أو عتتببة تتسسممييییتته على اصصطلح مما عببر آخخر٬، إلى واححد ججذاب ننممط ممن االججتتمماعييییة العمملييییات ننقللتت عنندمما
. الكاممن الججذاب ممششهد في لتتغييییراتا وببييیین الصصراع ممن الراهننة الححالة في التتغييییييییرات هذه ممثثللببييیین  الخخلط ييییننببغي ال ذلك٬، وممع). 2000

 ممن الرغم على الصصلة٬، ذات واألننششطة الظروف ممن لممججمموعة ننتتييییججةً  الوقت ممرور ممع وتتدرييییججييییاً  أكثثر التتطّور ببببطء إلى ونممييییلييیی الججذاببون
 .الوقت لببعض ممعروفاً  صصببحييیی ال قد وججودهاأّن 

 تر تتغييییّ  ممتتىو  إذا لننظامل هي ممممكننةٌ  الدوللممن  أييیّیاً  دتتححدّ  ألننها الطوييییلل الممدى على للغاييییة هامّمة كاممننةال األننمماط الججذاببة تتكون قد ٬،اً ثثاننييیی
األننمماط  تتدممييییر أو خخلق في ببلل ممالححظتتها٬، ننظام دولة ييییممكن في تتننعكس ال قد ٬،مماننظام  في ةالهاممّ  التتغييییييییراتفإّن  ٬،ثثمّ وممن . الظروف

 ببييیین البباردة الححرب أثثنناء العالم ششهده مما هو هذاو . الممعننييییة رافاألط لججممييییع ححالييییاً  ممرئئييییةٍ  غييییر هي ممححتتمملة دولةً  ممثثللالتتي تت الكاممننة ةالججذابب
 العالقات اننتتقلت الببرييییسستتروييییكا٬، ببعد ولكن الببلدييیین٬، ببييیین عقود ممننذ ةواضضححكاننت  العدائئييییة العالقاتف. السسوفييییييییتتي واالتتححاد الممتتححدة الوالييییات
تتكون  الممدممرة٬، الصصراعات خخاللل. البباردة الححرب أثثنناء كاممنناً  ولكنْ  اً ممتتواججد كان الذي وببنناءة٬، تتسساممححا كثثراأل الججذاب إلى ببسسرعة ببييییننهمما

 اإلييییججاببييییة تتكون األننمماط الججذاببة ٬،مماً لسسِ  كثثراأل وقاتاأل خخالللو . كاممننةييییججاببييییة اإل األننمماط الججذاببةو  اضضححةو  عادةً  السسلببييییة األننمماط الججذاببة
 .كاممننة السسلببييییة األننمماط الججذاببةو  ممرئئييییة

 ٬،وآخخرون ننواك. ؛2007و 2006 ٬،وآخخرون كولممان( الممسستتعصصييییة اتالصصراع ممعالججةفي  ةهاممّ  اً آثثار  كاممننةلا األننمماط الججذاببة ممكانناتإلإّن 
 أن ييییممكن لججمماعةج ار خخا الننممطييییة قوالبالو  اإلننسساننييییة ممن التتججرييییدو  ٬،االخختتزالل ممثثلل عوامملل أن ممن الرغم على الممثثالل٬، سسببييییلل على). 2006

 ذلك٬، ممن ببدالً . فوراً ظاهرًا  ييییكون ال ربّبمما أثثرهافإّن  ٬،)Kriesberg 2005 ؛2003 كولممان( الممسستتعصصييییة الججمماعات ببييیین الصصراع زتتعزّ 
 وعلى. تتافهاً  ححتتىو  ننسسببييییا٬، ببسسييییطٌ الذي هو  ٬،االسستتفزاز على ردٍّ  فيججأة لننظام فأن ييییتتححّولل اييییممكن  ممعه٬، كاممنناً  اً ججذاببًا طننمم خخلقتت قد فإننها

 الججذاب خخلقتت قد فإننها ٬،القصصييییر الممدى فيعقييییممة  تتببدو قد السسالم وببنناء زاعاتالنن ححلل في الممببذولة الججهود أنّ  ممن الرغمبب ٬،هننفسس الممننوالل
 سسممححت إذا إلييییها فججأةأن ييییتتححّولوا  للججمماعات ييییممكن ممححتتمملة ةممييییّ دييییننا تتأسسييییس على ييییسساعد اممممّ  الججمماعات٬، ببييیین للعالقات الكاممن اإلييییججاببي
 الطوييییلل التتارييییخ ذات الفئئات ببييیین ححتتى للصصراع٬، سسرييییع الححّد ممن تتصصعييییدٍ  عززييیی أن ييییممكن كاممنناً  إييییججاببييییاً  اً ججذاببوممن ثثّم٬، فإّن . ببذلك الظروف

 الححلل. على ممسستتعصصييییة تتببدو التتي الصصراعات ممن

 ببأن االعتتقاد إلى ييییممييییلون النناس أن ممن الرغم على. الطوييییلل الممدى على لسسالماألننمماط الججذاببة لو  الصصراع تتغييییييییر: 9 رقم التتوججييییهي الممببدأ
 ححييییاتتننا في ننفسسه وقتال في مموججودةً  تتكون مما غالببا هممااتتكل إممكاننييییة أن األببححاث وججدت قدف للججدلل٬، لممثثييییرةا تتلك عكس هي السسلممييییة العالقات

 لكللٍّ  الكاممننة فإّن اإلممكاننات أخخرى٬، أوفقط  واححدةٍ  ححضضور عادةً  نناييییممكنن هأنن ممن الرغم على). 2002 وآخخرون٬، ججوتتممان٬، الممثثالل٬، سسببييییلل على(
. الببعض ببعضضها عن ممسستتقلة تتكون مما غالبباً  التتي طرقال في العمملل إلى الواقع٬، في ٬،تتممييییلل إننها .العالقات ممن الكثثييییر في مموججودة ممننهمما

 أن إلى ييییششييییر هذا. ببدييییلتتان ححقييییقتتان - تتعلقوالالكييییننوننة بب تتانوممسستتقل ممححتتمملتتان طرييییقتتانهمما  ببلل ٬،ضضّدييیین لييییسسا والسسالم الصصراع أخخرى٬، وببعببارة
 العمملل٬، زممالء الممطلقييیین٬، األزواج ببييیین العننييییف القتتالل ممن فتترات أثثنناء ححتتى. هننفسس الوقت في سسالمو  ححربٍ  ححالة في ييییكوننوا أن ييییممكن النناس

 الواقع في هي التتي - الكاممننة ةالججذابباألننمماط  – العالقات في ةخخفييیی اتإممكانن تتوججد واإلسسرائئييییلييییييیین٬، الفلسسطييییننييییييیین أو عرقييییة٬،ال عصصابباتالو 
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 ذلك على الدلييییلل ننرى أننننا ).قرييییببا سسييییصصدر 2010،٬ وآخخرون٬، Vallacher ؛2011 كولممان٬،( ببعضبب ببعضضهافي ارتتبباط  ببدييییلة ننزعات
 العكس. ييییححدث عنندمما أو ٬،ببعضضهم الببعض ببعضضهم الببعض إلى ازدراء رعاييییة ممن ججداً  سسرييییع ببششكلل الممججمموعات أو األششخخاص ييییتتننقلل عنندمما

 تتأثثييییرات ييییكون لها أن ييییممكن صصراع في تتخخذهانن التتي اإلججراءات هو أن السسالم أو للصصراعالكاممننة  ةالججذابباألننمماط  على الممتترتتب األثثر
 الوقت في العالقات في والوئئام العداء ممسستتوييییات( الراهن الوضضع ححولل: والصصراع السسالم خخلفييییات ممن ممتتممييییزة ججواننب ثثالثثة على ججداً  ممخختتلفة
 السسلببييییة للعالقات األججلل الطوييییلل اإلممكان علىو  ٬،)ييییججاببييییةاإل ةالججذابباألننمماط ( ييییججاببييییةاإل للعالقات األججلل اإلممكان الطوييییلل على ٬،)الراهن

 الراهننة الححالة ممعالججة) 1( تتكممييییلييییة ولكننها ممننفصصلة سستتراتتييییججييییاتإ وضضع إلى ححاججة في أننننا إلى ييییششييییر وهذا). سسلببييییةال ةالججذابباألننمماط (
. الممسستتقببلل في ممدممرةال لقاءاتال اححتتمماالت خخفض) 3( و الممسستتقببلل في الطرفييیین ببييیین ببنناءة عالقات إلقاممة االححتتمماالت زييییادة) 2( للصصراع٬،

 لعالقاتت ااححتتمماال زييییادة هممللتتُ  مما غالبباً  ولكن وثثالثثة٬، واححدتتهدف الرقممييیین الممدممر  للصصراع التتصصدي إلى الراممييییة الممححاوالت ممعظم
 ممعالججة في التتقدمفإّن  األطراف٬، ببييیین ييییججاببييییةاإل للعالقات األننمماط الججذاببة لدعم الكافي االهتتممام دون ممن ولكن. اإلييییججاببييییة الممسستتقببلييییة

 .فقط ممؤقتتا ييییكون سسوف الممسستتقببلييییة الصصراعات على والقضضاء الصصراع

 والعاطفييییة العقلييییة للممششاركة ممححتتمملة أخخرى أننمماط هنناك ييییكون قد الممتتننازعييیین٬، ببييیین التتفاعلل ممن طوييییلل تتارييییخ هنناك كان إذا الممثثالل٬، سسببييییلل على
 لييییسو  ٬،)اإلييییججاببييییة( األننمماط الججذاببة الكاممننة وتتعزييییز تتححدييیید لذلك٬، اً وفق. الججمماعات ببييیین اإلييییججاببييییة العالقات تتعزييییز ممننها الببعض والسسلوكييییة٬،

 كالسسييییكي ننهج اتتبباع. والتتدخخلل الصصراعات ننششوب ممننع ممنكللٍّ ل الهدف ييییكون أن ييییننببغي الظاهرة٬،) السسلببييییة( األننمماط الججذاببة تتفكييییك ممججرد
 الممطاف ننهاييییة في األطراف ببييیین الثثقةو  للتتعاون٬، أسساس إلرسساء ممححاولة في والهوييییات ممششتتركة أهداف وضضع أو تتححدييیید على ييییننطوي لهذا

 ببنناء وأننششطة الممصصالححة٬،عمملييییات و  الححوار٬،أّن  ظهر إذا ححتتى وهكذا٬،). ٬1987، Worchel ؛1973 دوييییتتش ؛1961 عام وآخخرون ششرييییف(
ممكن أن تتتتصصّرف ببششكلٍل ييیی فإننها األممد٬، طوييییلة صصراعات في خخوضال ححاالت في فعالة غييییر كببييییر ححدٍّ  إلىهي  الننزاعات ححلل وممببادرات الثثقة٬،

 االسستتقرار ييییسسوده لممسستتقببلل األسساس تتوفر قد التتي التتفاعالت ممن وٕاننسساننييییة أخخالقييییة ألششكالل الكفاييییة فييییه ببمما القوي الججذاب إننششاء ججدًا في دٍ ججييیی
 كونتت قد إييییججاببييییة لةدو  قاممةإل الطرييییق ييییممهد ولكننه ممححسسوس٬، غييییر ييییكون قد اإلييییججاببي للججذاب األممدإّن التتششييییييیید التتدرييییججي والطوييییلل . والسسلممييییة

 .ممسستتححييییلة اإلججراءات هذه ببال

 ممن الراهننة الححالة قممع يه وضضوححاً  األكثثر الححاججة. القصصة ممن اً ججزء سسوى لييییس للسسالم الكاممننة ةالججذابباألننمماط  إننششاء الححالل٬، ببطببييییعة
 أو اإلقلييییممييییة العسسكرييییة القوات ممن أخخرى اللأششك أو السسالم ححفظ قوات ببإدخخالل ذلك ييییتتمّ  مما وكثثييییراً . ببننششاط التتدممييییرييییة العمملييییات واححتتواء العننف
 أن نندرك أن ببممكان ييییةاألهممّ  فممن السسالم٬، ممن ححالةٍ  إلى تتننتتقللسسها أنن وييییببدو ةننظممتتهدأ األ عنندمما ححتتى ذلك٬، وممع. الششرطة دعم أو الدولييییة
 ةالججذابباألننمماط  وتتفكييییك هدم في للببدء طببننششا ننعمملل أن الممهم ممن هننا٬،. عممللييیی مما زالل) رةالممدممّ  ةالججذابباألننمماط ( رةالممدممّ  التتفاعالت اححتتممالل

 فيالششدييیید  التتمماسسك ممسستتوى خخفض وببالتتالي ٬،الصصراعييییة تتدييییم التتي الممرتتدة التتغذييییة ححلقات تتعزييییز ممن ببعضٍ  فصصلل ييییسستتتتببع وهذا. سسلببييییةال
 .الننظام

470

440



 اننظر( والتتصصعييیید التتعقييیید اننهييییار في تتسسهم التتي الممرتتدة التتغذييییة ححلقات تتعزييییز ببييیین االرتتبباط لفكّ  سستتراتتييییججييییاتاإل ممن ممتتننوعة ممججمموعة وهنناك
 إييییججاببييییة أممثثلة الخخارج٬، فإّن إظهار في األعضضاء لججممييییع تتصصورات ممعا تترببط الصصراع ببننييییة إذا كاننت الممثثالل٬، سسببييییلل فعلى). 2011 كولممان٬،
ممقارببة . الممججمموعة رجخخا أفراد ججممييییع سستتوعبييیی أن هييییممكنن ال اً واححد اً ححكمم نّ أل زييیید ببالتتعقييییدييیی الممججمموعة ييییممكن أن خخارج ألعضضاء ممن ممححددة
 الممججمموعة ششاطرييیی الو  األعضضاء ممججمموعة ممن) الكارييییزممييییة العالييییة٬، ممكاننةالبب الممثثالل سسببييییلل علىييییتتممتتع (عضضٍو ممهم  على العثثور هي أخخرى

 زعزعة تتمتتوسس الممججمموعة٬، داخخلل ا/تتهممييییششه ييییممكن ال فإننه أو إنّنها الكفاييییة فييییه ببمما اً ممركزييیی الششخخص هذا كان إذا. لننزاعبباوججهة ننظرها  الححالييییة
 .التتصصعييییدي للننظام األولييییة الخخرائئط رسسم خخاللل ممن أفضضلل ها ببصصورةتتححدييیید ييییتتمّ هذه و . الممججمموعة في ننظرال وججهة تتججاننس اسستتقرار

 ممع أعلى ممسستتوى على انندمماججها ممن وٕافراغها الفردييییة٬، العنناصصر إببراز اعادةهي في رة الممدممّ  ةالججذابباألننمماط  لتتفكييییك أخخرى سستتراتتييییججييییةإ
 ؛1998 وششتتراوس٬، مماركوس٬، ننوفاك٬، ٬،Vallacher راججع( هذه "التتفكييییك عمملييییة" ببششأن القرائئن الننفسسييییة الببححوث روفّ تتُ . أخخرى عنناصصر

Vallacher ،تتفاصصييییللزييییادة الل ييییناسسححسسّ  النناس لججعلل ممسستتممرّ  عممللٍ  في االخختتالالت تتممييییلل الممثثالل٬، سسببييییلل علىف). الصصححافة في وييییججننر٬ 
ييییتتم تتفكييییك  عنندمما. لسسردل أكببر ىممعننً  على التتركييییز ممن ببدال السسرد تتفاصصييییلل على لتتركييییزل تتعلييییمماتال فعللتت كمما العمملل٬، ممن ممسستتفادةال

 وججهة لظهور سسببييییالً  تتوفر التتي الججدييییدة للتتفسسييییرات عرضضة النناس صصببحييیی ٬،الطرييییقة هذه في والممعتتقدات األححكام وتتعممييییم االعتتييییادييییةاإلججراءات 
 ممن اعتتداال أكثثر ببششكلل للننهوض العنناصصر تتكوييیین وٕاعادة الصصراع ججذاب دتتعقييیی اسستتعادةهو في  سسببييییللال فإن الواقع٬، في. ممتتمماسسكة ننظر

 .التتمماسسك

 الكثثييییر) 1996( دورننر هاالتتي أججرا وثالببححننا تتعلمم. الححييییوييییة التتكييییف قاببلييییة خخاللل ممن االسستتقرارتتججقييییق  إعادة - 10 رقم التتوججييییهي الممببدأ
 وقد. الممسستتعصصييییة اتالصصراع في الممسستتداممة الححلولل لتتعزييییز هاممة اعتتبباراتٍ  تتثثييییر التتي الممعقدة األننظممة في والقييییادة والتتغييییييییر القرار صصننع عن

 قييیّیمموا :القرارات ممن الممزييیید واببذل) 1: عنندمما هاممع عمملوا التتي الممججتتممعات رفاه تتححسسييیین على قادرييیین كاننوا الممششاركييیین أن أببححاثثه أظهرت
وُوججد . ممسسارها وتتغييییييییر همقراراتت في الننظر وٕاعادة الفعلل ردودييیین على ظّلوا ممننفتتححو  بباسستتممرار٬،  ذلك ببعد تتكييیّیفوا ولكن ٬،وححّددوا الممسسار الوضضع

. الوضضع تتطورممع  ممججتتممعهمرفاه  لتتعزييییز اتاإلممكانن ممن الممزييیید ووججدوا ممخخططاتتهم٬، تتكششفت كمما أقلل٬، ال ٬،أنّنهم قامموا بباتتخخاذ قرارات أكثثر
 ممن غييییرها ممع وثثييییق ببششكلل ممرتتببطةلها  التتصصّدي تتمّ ييییي فهمموا أن الممششاكلل التت : أكثثرببتتعقييیید  واتتصصرف) 2 أييییضضاالفعالون  القرار صصنناع

 هدف تتححقييییق ممححاولة عنند اإلججراءات ممن العدييیید واأدخخلقد ف ولذلك٬،. ممتتعددة تتأثثييییرات مما ييییتتخخذوننه ممن إججراءات سسوف ييییكون لها أنّ و  الممششاكلل
 لها٬، التتصصدي على ٕاببقاء التتركييییزو  ممببكر وقت في الممركزييییة القضضاييییا تتححدييیید) 3 ون بالفعال القرار صصنناعقام  ذلك٬، إلى وبباإلضضافة. واححد
 .قامموا ببتتغييییييییر ننهججهم ٬،اللفعّ  غييییر أو ججدا ممكلفٌ  الححللَّ  أنبب فعللال ردود ببييییاننات همأببلغتت إذا. واححد ححللٍّ لم ييییششغلوا الذهن ببتتطوييییر ) 4 ولكن

 ةضضارّ  تتججعلها التتي والدييیینناممييییات دالقواع ممن فرييییدة ممججمموعةً  ببعتتتتّ  ننهاإ. ممخختتلفة الممسستتعصصييییة الصصراعات أن ننتتذكر أن الممهم ممن ٬،خختتامال في
 ححييییث ممن ٬،االخختتالف هذا ممفهوم إلى الدييیینناممييیّیة ننظرال وججهةإّن . والتتدخخلل لدببلومماسسييییةل القييییاسسييییة لننمماذجل االسستتججاببة على ةقادر  وغييییر للغاييییة

 ممن كثثييییر في ننوعها ممن فرييییدة سساننييییةاإلنن التتججرببة أنّ  ممن الواضضح دببييییْ  ذلك٬، وممع. هائئلة ٬،تتعقييییدها وراء تتكممن التتي األسساسسييییة الننوعييییة العمملييییات
 القييییام ذلك٬، على عالوة ننببغي٬،ييییو . ممعييیین صصراع سسييییننارييییو أي إلى الصصلة ذات ةالفقهييیی العوامملل عن غفللييیی ال أن للممرء وييییننببغي ٬،الننواححي
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 الخختتببار ببها مموثثوقالو  الصصارممة التتججرييییببييییة األسسالييییب وتتطوييییر ٬،فرضضييییات إلى الدييیینناممييیّیة والممببادئ الممفاهييییم تترججممة لممواصصلة العمملل ممن الكثثييییربب
 .السسالم اححتتمماالت لزييییادة االسستتراتتييییججييییات هذه فعالييییة زييییادة ٬،الممطاف ننهاييییة في ٬،أججلل ممن الفرضضييییات هذه

 

  لتتدرييییباالممتترتتببة على  ثثاراآل
 

 العدييیید دتتححدّ  هاوصصفتتُ  التتي التتوججييییهييییة الممببادئ فإن ذلك٬، وممع .الممججالل هذا في التتدرييییب الححتتييییاججات تتفصصييییلييییة ممنناقششةبب الححييیّیز هننا ييییسسممح ال
أن  ييییننببغي وبباخختتصصار٬،. ممسستتعصصييییةال اتالصصراع ممع العمملل ممججالل في لعامملييیینا لتتدرييییب ششامملل ببرنناممج في تتنناولها ييییننببغي التتي األهداف ممن

 :التتدرييییب هذا ممثثلل ييییتتنناولل

 االسستتقرار٬، ححقييییقوتت الخخطييییة٬، غييییر ممعقدة٬،عمملل األننظممة ال لكييییفييییة أسساسسي فهم تتطوييییر. السسببببييییة العالقة ممن الخخطييییة غييییر الششببكات فهم
 ٬،ممرتتدةال التتغذييییةوححلقات  ٬،والتتصصّدييییات ن٬،ييییالججذاببو  الذاتتي٬، التتننظييییمممع و  ٬،تتي تتظهرال فكاراأل ممع ممألوفة تتصصببح أن ذلك في ببمما والتتغييییييییر٬،

 .الممقصصودة غييییر والعواقب والششببكات٬،

 لتتوظييییفها الالزممة الممهارات وتتطوييییر والتتقارببي؛ لتتبباعديا التتفكييییر ببييیین الفرق متتعلُّ . الهوييییة وتتححدييیید ٬،واإلنناببة والششعور٬، ٬،الممعقد التتفكييییر تتعزييییز
 الدرججة زييییادة ٬،ييییعنني وهذا العاطفي٬، التتعقييیید) 1( على قدرتتننا تتعزييییز أييییضضا٬،. ممداأل وطوييییلة الممعقدة الممششاكلل ممعالججة عنند تتكرارييییة ببطرييییقة ممعاً 
 ٬،السسلوكي التتعقييیید) 2( العاطفة٬، فئئات ضضممن لدقييییقا التتممييییييییز على نييییقادر  وننكون العاطفييییة األححداث ممن واسسعة ممججمموعة اممعه خختتببرنن التتي
 على القدرة أو االججتتمماعييییة٬، الهوييییة تتعقييیید) 3(و النناس٬، هاعرضضالتتي ييیی الممتتننافسسةححتتى و  الممتتبباييییننةالسسلوكييییات  ممن ممججمموعة ببأننه فييییعرّ  الذي

 .ممتتنناقضضة ممججمموعة عضضاءأ ممع التتمماهي

 ممن ممسستتوى٬،ال في تتخختتلف العمملل اتهوييییّ  نّ أ الى ذهبتت العمملل تتححدييیید ننظرييییة .ببببعض اممببعضضه ييییرتتببطكييییف  – والفهم وممححلييییا٬، عالممييییا التتفكييییر
 عواقب إلى تتششييییر التتي أعلى ىممسستتوً  على الهوييییات إلى) والببلع الممضضغ ممثثلل( إججراء ييییتتم كييییف ححكيتت التتي الممننخخفض الممسستتوى ذات الهوييییات

 وممعالججة تتححدييیید وكييییفييییة ٬،"األسسفلل في العمملل" كييییفييییة ملتتعلّ  ممهمٌّ  االخختتالفات هذه فهم). الوزن اكتتسساب أو التتغذييییة على الححصصولل ممثثلل( العمملل
 .الججذاب خخلفييییات الننممط لتتغييییييییر األهممييییة ببالغ أممر هذاو . العاممة الممببادئ في تتعطييییلها دون للممششاكلل ننةالممكوّ  األججزاء

 ننفسسييییاً  تتعممللأن ييییممكن ) ججمماعاتال ببييیینوالممعتتقدات الضضممننييییة  ممواقفال ممثثلل) (كاممننةال( الضضممننييییة العمملييییات كييییف فهم. الكاممننة العمملييییات فهم
 .الوقت ممروربب الكاممننة ر وتتغييیّیر األننمماط الججذاببةتتطوّ  ةكييییفييییّ  فيثثاقببة  ةممهممّ  ننظرة وفييییرتتل واججتتمماعييییاً 
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على الممدى  والتتخخطييییط األزممات في للالتتدخخّ  ةكييییفييییّ  رؤييییة. الطوييییلل الممدى وعلى القصصييییر الممدى على والعمملل التتفكييییر ببييیین راتالتتوتتّ  إدارة
 طوييییلةال دييیینناممييییاتال إلدارة ببالننسسببة ححاسسممة أهممييییةذوا  أييییضضاً همما  فعالل تتوازن إقاممة كييییفييییة موتتعلُّ  عمملها أغراض في في تتعمملل مما غالببا الطوييییلل
 .الححلل على ممسستتعصصييییةال للصصراعات األججلل

 ننفهم أن الممهمّ  ممن. ا ييییتتعاييییششانببًا مملغا والسسالم الصصراع أنّ إلى  الدييیینناممييیّیة األننظممة ننهج ييییششييییر. تتننتتظرننا التتي والممخخاطر الفرص لممعرفة مالتتعلّ 
 تتصصوراتتننا على) واححالممننا آممالننا ححولل التتفكييییر( التتوججهات تتعزييییز ممقاببلل) ببالسسالممة الممتتعلقة الششواغلل( الممزممن ممننع هاتتتوججّ  لدييییننا رتتؤثثّ  كييییف

 والفرص التتححدييییات تتقدييییر ىعل سساعدنناييیی أن ييییممكن هذاو . الممسستتداممة الححلولل وتتححقييییق رلتتصصوّ ببالننسسببة  وأهممييییتتهمما ممعاً  االججتتمماعييییة٬، لصصراعاتل
 .واححد وقتٍ  في سسواء ححدٍّ  على والممدمّمرة ةالببنناء األننمماط الججذاببة على للعممللالممتتاححة 

 على والعمملل التتفكييییر األححييییان ممن كثثييییرٍ  فيب تتطلّ تت السسالم لتتححقييییق االححتتمماالت زييییادة. الممسستتوييییات ممتتعددة سستتراتتييییججييییاتإ ممن االسستتفادة
 على الممممكننة التوالتتدخخّ  األننششطة فهم ييییقتتضضي وهذا. واححد وقتٍ  في) والثثقافييییة والممؤسسسسييییة والهييییكلييییة اعييییةاالججتتمم الننفسسييییة٬،( ممخختتلفة ممسستتوييییاتٍ 
 الممسستتوييییات عببر الممببادرات هذه ببييیین تترببط التتي اآللييییاتبب والششعور ٬،مما ننظامٍ  في لتتتتكششف تتسستتغرقه ذيال وفروقات الوقت الممسستتوييییات٬، ممخختتلف

 ).قرييییببا رسسييییصصد ٬،Redding & Ng وننغ ردييییننغ كولممان٬،(

 هاكلّ  هذه. فعالل ننححوٍ  على الدييیینناممييیّیة األننظممة ممممارسسات تتوظييییف على القدرة لتتطوييییر ببنناء لببننات ممن ممججمموعةً  الممهارات هذه تتششّكلل ممعا٬، 
 .الممزييیید تتطوييییر ممن االسستتفادة ممعظممننا ششأن ممن ولكن – ممننا الكثثييییرون ييییممتتلكها ممهارات – للتتعلم قاببلة ممهارات

 

 خخاتتممة
 

 اححتتواءبب فقط ننأمملل أن ييییممكننننا ٬،التتدممييییرييییة القوة ممن الممسستتوى هذا إلى الصصراع وصصولل فببممججرد. سستتعصصاءالل ببسسييییطة ححلوللٍ ممن  لييییس هنناك
 هنناك ولكنْ  ششاقة٬، ممهممة وهذه. والعالقات واألمماكن٬، األششخخاصبب لححقت التتي األضضرار إلصصالح كببييییرة ببأعممالل والببدء الدمماء وٕاراقة العننف

 علييییننا ييییججبو . هاخخوتترسسّ  األزممة ببلوغ قببلل التتصصعييیید ممن طوييییلل تتارييییخٌ  الممسستتعصصييییة الصصراعاتلدى  ييییكون امم عادةً ف. الوقاييییة فيهو  األمملل. أمملل
 الححظ٬، لسسوء. اآلخخر الطرف اححتتييییاججات وصصالححييییة إننسساننييییة القدرة على رؤييییةييییمملكون  نالممتتننازعو  مما ييییزاللححييیینن ٬،ممسسببقاً  لتتدخخللا سسببلل ننججد أن
 سسبباقييیین كوننن أن علييییننا ننببغيييیی ولذلك٬،. الححكمبب وأننظممتتننا الدولي٬، والممججتتممع اإلعالم٬، سسائئللو  اننتتبباه تتججذب التتي األزممة ّدةحح عججلة عادةً  اإننه
 النناششئئة الخخالفات رصصد عهدتتهم كون فيييییسسو . الممججتتممع في والدولييییة واإلقلييییممييییة الوطننييییة الممسستتوييییات على رالممببكّ  إلننذارا ننظم إننششاء في

 على عثثورهو اال الممسستتعصصييییة لصصراعاتالعمملل على ا في األكببر أمملننا. لججةلممعاا ةممسستتححييییل تتصصببح أن قببلل الححاالت على اهتتمماممننا وتتركييییز
 .تتفادييییها سسببلل
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والعششرون لثثالثالفصصلل ا  

 

 الصصراع األخخالقي والتتعامملل ممع وججهات الننظر الببدييییلة
 
 

ييییوششييییدا-ببييییث فييییششر  
 إلييیین واسسارممان

 

 

ففي تتقدييییره٬، تتغذييییة. زوججها ييییدعو إلى ننزع هذا األننببوب٬، لل ببواسسطة أننببوبٍ  فقطححييییث تُتببقى على قييیید الححييییاة تتقببع في دار للرعاييییة اممرأة ششاببة 

هو ببممثثاببة ججرييییممة  فعًال كهذاييییّدعييییان أّن همما الممححاكم ووسسائئلل اإلعالم لممننع ممثثلل هذا التتدخخلل. و إلى والداها ه. ييییلججأ هذا مما كاننت لتتوّد فعل

 1قتتلل.

تتزداد ححدة  .عنندمما ننواججه ممعضضلة أخخالقييییة٬، ننججد أننفسسننا ننتتصصارع ممع قييییم غييییر ممتتسساوييییة ظاهرييیًیا  .ييییواججه كلل ممننا ممعضضالت أخخالقييییة في ححييییاتتننا

٬، عنندمما تتعرض تتصصببح الممعضضلة األخخالقييییة صصراًعا أخخالقييیًیا . ننتتقلل ممن قرار ششخخصصي خخاص إلى الخخطاب العامتتنندمما الممعضضلة األخخالقييییة ع

 التتغذييییة فإن الججدالل العام الدائئر ححولل ننزع أننببوب ٬،وببذلك. أخخالقييییة ممتتعارضضة اً ممججمموعات ممن األششخخاص في سساححة الخخطاب العام قييییمم

وكاننت الدافع وراء قاننون تتري٬، الذي  ٬،هييییممننت القصصة على وسسائئلل اإلعالم ألسساببييییعلييییة. المموصصلل لتتييییري ششييییافو كان ممثثاًال على هذه العمم

                                                           
٬، وأننببوب التتغذييییة تتييییري ششييییافوكاننت أييییضضًا مموضضع ججدالل٬، كمما قصصة  ٬،خخرىأييییوششييییدا" أن تتدرج قصصًة واقعييییة -ارتتأت الممؤلفة األولى لهذا الفصصلل "ببييییث فييییششر   1

األولى٬، سسوف ييیُیششار الححالة رصصة تتطببييییق الدراسسة في طييییات هذا الفصصلل على أكثثر ممن ممثثالل. وببمما أن الفصصلل في األصصلل ييییدور ححولل دراسسة لتتتتييییح للقارئ ف

 ححييییث تتننطببق الدراسسة ننفسسها٬، في هاممش الفصصلل ال في ممتتننه.فييییها إلى القصصة الثثاننييییة٬، وٕالى الممواضضع 

  االمثالل  االثاني  :

الححكوممة  اششتتببهت. كاننوا تتححت الححصصار نتتقدييییم اإلغاثثة اإلننسساننييییة إلى سسكان قطاع غزة الذييیی ممّدعييییةً ي تتركييییا أببححرت سست سسفن ممن ممننظممات غييییر ححكوممييییة ف

عنندمما دخخلت السسفن . هو كسسر الححصصار على قطاع غزة له التتي خخططتهداف األ أن هذه السسفن كاننت تتححمملل أسسلححة لدعم اإلرهاب وأن أححدبباإلسسرائئييییلييییة 

تتوقفت خخممس سسفن٬، إال أن السسفييییننة ممافي ممرممرة لم تتفعلل٬، واعتتلتتها قوات الدفاع . اقتترببت ممننهم قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة ٬،ممتتوسسطالممييییاه اإلسسرائئييییلييییة في الببححر ال

ومُمنني عدة ججننود  ٬،تتسسعة قتتلى على سسطححهاننششب ننزاع عننييییف عنندمما اعتتلى الججننود سسطح السسفييییننة ممافي ممرممرة تتاركييیین . اإلسسرائئييییلييییة لتتفتتييییش ممححتتوييییات السسفييییننة

  .لييییييیین ببججروح خخطييییرةإسسرائئييیی
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٬، في قضضييییة أخخرى. 2أننببوب تتغذييییة األسسرة لسسححب ييییعطي عممدة فلورييییدا سسلطة إببطالل القرار الششخخصصي الذي ييییتتخخذه ممرييییض أو فرد ممن أفراد

على سسييیینناتتور في ممججلس الششييییوخ٬، ننصصييییر  يأظهر تتششخخييییص أججر  أخخذ الججدالل الدائئر ححولل أببححاث الخخالييییا الججذعييییة مموقًفا ششخخصصييیًیا عنندمما

٬، خخاصصة الننظرة "التتصصممييییم الذكي"إن قرار تتدرييییس . على أببححاث الخخالييییا الججذعييییة اً للقاننون٬، أننه ممصصاب ببححالة كان عالججها الوححييیید قائئمم

عنندمما تتتتححولل ممعضضلة أخخالقييییة لششخخص . الدييییننييییة للخخلق٬، ممع ننظرة الننششوء واالرتتقاء٬، أظهرت ممسسألة دييییننييییة خخاصصة على سساححة الخخطاب العام

 .تتهدييیید ييییصصببح مموضضع إلى ممسسألة عاممة٬، فإن السسلطة الششخخصصييییة لهذا الششخخص أو اخختتييییاره للقرار الذي ييییتتخخذه 

 ٬،ولوججييییةييییوالصصراعات األييیید ٬،والصصراعات األخخالقييییة ٬،تتننششأ الصصراعات األخخالقييییة العاممة التتي ييییصصطلح على تتسسممييییتتها أححييییاننا ححروب الثثقافة

 .لممسسألة ممثثقلة ببالقييییم ةعنندمما ييییقوم أششخخاص عالننييییة ببأخخذ الججواننب الممعارضض ٬،ييییرة الححللوالصصراعات عسس

 

ممع الممواقف والتتصصرييییححات  تتتتالءمأو آخخر غالبًبا ممن األفراد تتننححييییة الممششاعر والممعتتقدات التتي ال  تتتتطلب ممنناصصرة ججاننبٍ 

الججاننببييیین  ممششروعة ممن كالالممخخاوف ال ةييییممييییقللل ممن قببرمّمتته عنندمما ييییعانني الننظام      ..    . الرسسممييییة الممرتتببطة ببججاننببهم

 .)1992ببييییكر وآخخرون٬،  ممقتتببس ممن. (وتتتتعرض القييییم الهاممة لإلسساءة

 

إن الممششكلة الكببرى هي أن كلل ججاننب ممرغم ممن دوافعه على التتصصرف ببششكلل ممثثييییر لضضييییق الججاننب "٬، )1997( وكمما ييییششييییر ببييییرس ولييییتتييییلججون

في إييییججاد سسببييییلل للتتوفييییق ببييیین األششخخاص الذييیین ييییممثثلون االخختتالفات الممتتضضارببة  ٬،والإن تتححدييییات عصصرننا الححالي تتتتممثثلل أ). 7. ص" (اآلخخر

 .في إييییججاد سسببييییلل ييییسسممح بباالعتتراف والتتعببييییر عن وججهة الننظر األخخرى انفي خخلق عمملييییة ييییهتتم ببها الطرفان وييییرغبب ٬،ظاهرييیًیا٬، وثثاننييیًیا

 ى الصصراع األخخالقي ممن خخاللل ثثالث عدسسات ننظرييییة؛ ننننظر إلاً أخخالقييیی اً في هذا الفصصلل سسوف ننكششف عن األششييییاء التتي تتممثثلل صصراع

 وهو مما قام ببه الممؤلفون. صصراعات أخخالقييییة؛ممثثممرة ممع األطراف الممششاركة في  ع ننمموذججًا وعمملييییة للتتعامملل ببطرييییقةلممتتداخخلة؛ ننطا

 

 ؟اأخخالقييیی اً مما هي األششييییاء التتي تتممثثلل صصراع

 
الننظام األخخالقي هو الننظرييییة التتي تتفهم ببها ممججمموعة ... ة غييییر ممتتسساوييییة الصصراع األخخالقي هو صصراع لدى أطراف الننزاع فييییه أواممر أخخالقييیی

عادة مما تتكون الصصراعات ). 51 .٬، ص1997ببييییرس ولييییتتييییلججون٬، " (ببششأن األفعالل السسلييییممة وغييییر السسلييییممة اً مما تتججرببتتها وتتصصدر أححكامم

                                                           
  :ومما ييییننطببق  هننا على ححادثثة سسفييییننة ممرممرة   2

. عمملييییةفإن الججدلل العام ححولل تتصصرفات قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة واألششخخاص الممتتواججدييیین على سسطح السسفييییننة ممافي ممرممرة كان ممثثًال واححًدا على هذه ال ٬،وببذلك
ننها إالتتي أججرت تتححقييییًقا عن الححادث وححكممت ضضد إسسرائئييییلل قائئلة  ٬،األممم الممتتححدة سسييییطرت القصصة على اإلعالم ألسساببييییع وأسسفرت عن عرض القضضييییة أممام

 . زعممت إسسرائئييییلل ببأن التتححقييییق كان ممننححاًزا وأننهم كاننوا في ححالة دفاع عن الننفس. عننًفا غييییر ضضروري اسستتخخدممت
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وتتكون الصصراعات األخخالقييییة عممومما ). اعاتلممطالعة ممنناقششة كامملة ححولل هذه الصصر  24اننظر الفصصلل . (عسسييییرة الححلل ٬،األخخالقييییة ششدييییدة

لها ننقطة ننهاييییة أو  تتششييییر إلى أننه لييییسممطوّلة ). 68 .٬، ص1997ببييییرس ولييییتتييییلججون٬، (صصراعات ممطّولة٬، ممخخّففة أخخالقييیًیا وممخخّففة ببالغييیًیا 

تتششييییر إلى ننزعة ببالغييییًا  فةممخخفّ .  د مما ييییدافعون عننهتتششييییر إلى ننزعة هؤالء الممننخخرطييیین في صصراع إلى أن ييییصصببححوا ممججرّ ممخخفّفة أخخالقييییًا . ححلل

وٕالى اممتتالك فهم ممححدود للننظام األخخالقي  ٬،ث عن الممججمموعة األخخرى ببممصصطلححات سسلببييییةالججمماعات الممننخخرطة في الصصراع إلى التتححدّ 

لل ز ممفردات االننخخراط في صصراع اسستتقطاببات الصصواب والخخطأ ممع كلل ججاننب غييییر قادر على تتخخييییّ تتعزّ . الخخاص ببالممججمموعة األخخرى

 .الججاننب اآلخخر التتي تتكممن وراء الممواقف التتي ييییتتخخذها هذا الججاننب اآلخخراححتتييییاججات 

قد تتخختتار ببعض الممججمموعات التتعاييییش وعييییش ححييییاتتهم وفًقا لقييییممهم األخخالقييییة . ال تتتتطور االخختتالفات األخخالقييییة دائئمًما إلى صصراعات أخخالقييییة

التتي ال تتببدأ على أننها  ٬،ببعض األممثثلة٬، تتصصببح الصصراعات في. بباع وطاعة قييییممهمدون اإلصصرار على قييییام الممججمموعة األخخرى بباتتّ  الخخاصصة

ييییصصببح عسسييییر الححلل ححييییث ) في ننزاعات األرض(أممثثلة ذلك رببمما صصراع قائئم على المموارد ممن . ببممرور الوقت أخخالقييییة ٬،صصراعات أخخالقييییة

كمما في الصصراع العرببي (كال الججاننببييیین على مموقفه واتتخخاذ مموقف ادعاء أفضضلييییة أخخالقييییة ببالححق في األرض الممتتننازع علييییها  ييییصصرّ 

 ).اإلسسرائئييییلي

أمما . ييییخختتلف الصصراع األخخالقي الذي ُوضضع في إطار ممششكلة عن الممعضضلة األخخالقييییة٬، إذ أن الصصراع ييییممكن تتححدييییده ووضضع إطار له وححله

ننضضغط أوال . ممتتأرججحًحافممححاوالت ححلل ممعضضلة أخخالقييییة ييییخخلق تتأثثييییًرا . الممعضضلة األخخالقييییة فلييییس ممن الضضرورة أن ييییكون لها ححال ننهائئييیًیا ححاسسمًما

ييییممكن تتححدييیید الممعضضلة ووضضع إطار . قصصد العلى ججاننب واححد ثثم سسعييیًیا لتتححقييییق تتوازن٬، ننتتراججع وننضضغط ببششكلل أكببر على الججاننب اآلخخر بب

 .كثثر ممن الححللأوهي ببححاججة إلى اإلدارة  ٬،لها
 

 ننظرييییات تتححلييییلل الصصراع األخخالقي
 

كششكلل ممن أششكالل الصصراعات عسسييییرة  اً أخخالقييیی اً خخلة؛ تُتظهر العدسسة األولى صصراعننننظر إلى الصصراع األخخالقي بباسستتخخدام ثثالث عدسسات ممتتدا

العدسسة الثثاننييییة هي عدسسة ننظرييییة الببنناء االججتتمماعي٬، التتي تتششييییر إلى أننننا ننصصننع داللة   ؛)٬1997، ؛ ببييییرس ولييییتتلججون2003كولممان٬، (الححلل 

التتي تتششييییر  ججاه التتواصصلل في ننظرييییة الببنناء االججتتمماعيتتّ اتتتتخخذ ؛ والعدسسة الثثالثثة )2004ججييییرججييیین وججييییرججييیین٬، (اججتتمماعييییة في سسييییاق العالقات 

وممنناسسببات التتواصصلل (ببييییرس٬،  والججذب الذي ييییححدث في الخخطاب االججتتمماعي إلى أننننا ننننششئ وننرسّسخ ممعننى في عمملييییاتتننا التتواصصلييییة٬، وهو الششدّ 

 ).1993؛ ششاتتييییر 1989

فالعدييیید ممن آبباء علم الننفس االججتتمماعي ممثثلل . على افتتراضضات أسساسسييییة قلييییلةعالوة  هافي الخخلفييییة الفكرييییة ننفسسة الممننظورات الثثالثثة تتششتترك كافّ 

هييییججلل ومماركس ووييییببر ودييییوي وممييییاد اششتتركوا في الطببييییعة الواقعييییة التتارييییخخييییة التتي قاممت على أسساس اججتتمماعي والسسببلل التتي تتتتششاببك فييییها 

وضضعها األطفالل ممن  التتيالطرييییقة  هت أعممالل ببييییاججييییأببرز ). 2002سسكي٬، ججوسست وكروججالننْ (االعتتراضضات الفردييییة والججمماعييییة ببششكلل ججدلي 

عالوة على ذلك٬، أببرزت األعممالل الكالسسييییكييییة في علم االججتتمماع التتي وضضعها . خخاللل ببنناء واقع ممششتترك في سسييییاق التتفاعالت االججتتمماعييییة

إلى القولل ) 1985(ججوننك قادت هذه التتطورات مماركوس وزا. قضضاييییا الببنناء وصصنناعة الداللة )1966(وببييییرججر ولوكممان  )1959(كوفممان 

). 213-212صصفححات " (السسممة الممممييییزة للممننظور اإلدراكي في علم الننفس االججتتمماعي هي الطببييییعة الببننائئييییة لإلدراك االججتتمماعي" ببأن

فالصصراع . فإن الداللة ممن ممننظور ببننائئي اججتتمماعي تتظهر بباسستتممرار وتتسستتنند على السسييییاق٬، وتتتتأثثر وتتؤثثر في دييیینناممييییات العالقة ٬،وببهذا

على ممدار . الننتتائئجخخالقي٬، ممن ممننظور ببننائئي اججتتمماعي٬، هو ننتتييییججة للطرييییقة والكييییفييییة التتي تُتصصننع ببها الداللة في العالقات٬، ممهمما كاننت األ
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 .ممنناقششتتننا٬، ننرسّسخ تتعرييییف الصصراع األخخالقي ببأممثثلة تتظهر دائئمًما على السساححة العاممة

 

 :ننمموذج وعمملييییة للعمملل ممع الصصراع األخخالقي
 لدالالتاإلدارة الممننسسقة ل 

 

تتججاه تتواصصلي في ننظرييییة الببنناء االججتتمماعي٬، اِ  ٬، ننظرييییة عمملييییة قائئممة على)1982كروننييیین وببييییرس٬، CMM(3 )(اإلدارة الممننسسقة للدالالت 

تتسساعد ممفاهييییم وأدوات ننظرييییة اإلدارة الممننسسقة للدالالت في التتعببييییر . ر أدوات خخاصصة للتتعامملل الببنّناء ممع الصصراعات األخخالقييییةوهي ننمموذج ييییوفّ 

االفتتراضضات والتتأثثييییرات التتي تتششكلل وججهات الننظر األخخالقييییة٬، ممن ثثم تتعمّمق الفهم ببييیین الججمماعات التتي تتححمملل ممججمموعات ممخختتلفة ممن  عن

عن قصصتتهم راوي إلى ) الششخخص األولل(قصصتتهم  كوننهالل ممن ييییسساعد اسستتخخدام هذه العمملييییة األششخخاص في التتححوّ . األننظممة األخخالقييییة

اآلن٬، ننصصف ننمموذج اإلدارة الممننسسقة للدالالت في سسييییاق الصصراع األخخالقي الذي سسييییطر على . )2004واسسرممان٬، ) (الششخخص الثثالث(

تتججاه ممششتترك لممواججهة اإلى اآلثثار الممتترتتببة على اتتخخاذ وننخختتم ببالننظر . وننطببقه أييییضًضا في العالقة ببممججمموعة ممعييییننة عمملننا ممعها ٬،األخخببار

 . اءلل ممن التتعامملل االسستتقطاببي إلى التتعامملل الببننّ فييییة التتححوّ ممع اقتتراححات ببكييیی ٬،الصصراعات األخخالقييییة في عالممننا الممعاصصر

 
 

 التتعامملل ممع الطرف اآلخخر
 

والتتقدييییم الصصححييییح  ٬،إن إدراك آراء الججاننب الممعارض ببوضضوح في صصراٍع أخخالقي ييییششمملل الممقدرة على رؤييییة مما وراء وججهة ننظر الطرف ننفسسه

٬، وهي )96 ص٬، "تتججرببة الججاننب اآلخخر"ييییصصف هذا األممر ببـ ) 1955(ر ببوببييیی. عالوة على التتعامملل بباححتترام ممع وججهات ننظر الطرف اآلخخر

إن القدرة على الفهم التتام . سسممة االرتتبباط في عالقة ممن خخاللل االننفتتاح على ممعتتقدات الججاننب اآلخخر ممع الببقاء وفييیًیا للممعتتقدات الششخخصصييییة

ييییصصف كييییججان هذا الننظام األعلى ممن ). 1994ييییججان٬، ك" (وييییتتطلب ننظامًما أعلى ممن الوعي لوججهات الننظر الممتتفاوتتة ظاهرييیًیا أممٌر ممعقد

إن الفهم التتام لوججهات . قد تتكون مموججودة الوعي كإقرار ضضممنني أولي ببأن وعييییننا مما هو إال إطار واححد ممن أطر ممرججعييییة عدييییدة ممححتتمملة

في  اً أكثثر صصراممة وثثبباتت عنندمما ننششتترك في صصراع أخخالقي٬، فإننننا رببمما ننصصببح. تتححت أي ظروف اً الننظر الممتتفاوتتة ظاهرييیًیا قد ييییكون صصعبب

ممن ممننظور تتواصصلي٬، .  أننظممتتننا العقائئدييییة الششخخصصييییة٬، وببذلك ننججعلل األممر أكثثر صصعوببة للفهم التتام لوججهات الننظر الممتتعارضضة ظاهرييیًیا

تتححافظ الممججمموعات الممششتتركة في صصراع أخخالقي على أطر غييییر ممرغوب فييییها ممن التتفاعالت ممن خخاللل التتزاممات كلل طرف ببأننظممتته 

هذه النُنظم األخخالقييییة هي تتعببييییر عن ممججمموعة ممن االلتتزاممات الممعقدة والممححظورات   ).1997ببييییرس ولييییتتييییلججون٬، (ة الششخخصصييییة األخخالقييیی

والواججببات والححقوق والطمموححات التتي أثثييییرت عنند االسستتججاببة للسسؤالل مماذا ييییتتعييیین علّي فعله؟ ييییرتتببط هذا األممر ببعمملل أقدم ممن أعممالل ممورتتون 

تتش٬، فإن إججاببة ششخخص ييییممن ممننظور دو . األخخالقييییة ممن تتوججه ننفسسانني ممع ممكوننات إدراكييییة ودافعييییة وأخخالقييییةييییصصف النُنظم ) 1985(تتش ييییدو 

ببمما أن كال الممججمموعتتييیین تتظلل ممتتخخنندقة في نُنظم أخخالقييییة أو ممججمموعة  .اآلخخر التتي ببييییننه وببييیین مما على هذا السسؤالل تتعتتممد على ننوع العالقة
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عنندمما تتكون كلل ممججمموعة ممصصّرة   .ححان ببوججود ححكاييییات أو سسردييییات ممتتعددة وأححييییاننا ممتتننافسسةممن القييییم األخخالقييییة خخاصصة ببها٬، فإننهمما ال ييییسسمم

مما لييییسست ممخختتلفة أو ممسستتقطببة ححًقا أننها رببّ  ر ممننظوراتتها األخخالقييییة٬، فإننها ال تتقرّ ٬، والتتي تتصصف وتتششرح وتتوضضح وتتببرّ الخخاصصة على ححكاييییاتتها

لذا فإن عدم اإلقرار ببوججود سسببلل أخخرى لرؤييییة العالم كمما رسسممتته ححكاييییات   ).(2005ييییوششييییدا٬، -فييییششر(خ لدييییهم في أولل األممر كمما تترسسَّ 

 .الكتتششاف األرضضييییة الممششتتركة اً الطرف اآلخخر٬، فإن هذا الطرف ييییفّوت فرصص

التتممكن ممن اممتتالك الممقدرة على ) 1996(ولييییفر أتتصصف . ييییتتطلب تتججاوز الصصراع األخخالقي تتححوًال ممن إطار الممننطق وااللتتزام وااللتتزاممات

ولييییفر خخممس سسممات تتسساعدننا على اإلفالت ممن اُألطر الهّداممة أ دوتتححد). 3ص ( ببالغة ننظاممييییةب ممننظور الطرف اآلخخر على أننه اسستتييییعا

وهي القدرة الِفطننة٬، الذي ييییتتضضممن أن ننكون ححسّساسسييیین تتججاه تتأثثييییرننا على اآلخخرييیین؛ التتواضضع٬، وهي . لتتعزييییز التتزاممات عالئئقييییة وأخخالقييییة أفضضلل

التتي تتقود إلى التتزام الممسسؤولييییة٬، فات ببالطرييییقة التتي ننفكر ببها وننقولل أننننا ننراقب أننفسسننا في اإلججراءات التتي ننتتخخذها؛ على التتممييییييییز ببييیین االخختتال

التتننافر لتتسسعييییلل اسستتعممالل  في ٬،الششججاعةواالننفتتاح على اآلخخرييیین؛  ز االححتترامهذا ييییعزّ  ببإعادة التتفكييییر قببلل اتتخخاذ قرارات واتتخخاذ إججراءات ألنّ 

ييییممكننها  اننعكاسسييییةتتممّهد تتلك السسممات إلى عمملييییة . تتججاه أننفسسننا واآلخخرييیین للقييییام ببأفضضلل ججهد ممتتوفر لدييییننا ٬،السسممَاححةلتتبباييیین؛ وولتتسسهييییلل االتتواصصلل 

   .تتججاوز الصصراع األخخالقي

 للتتواصصلل هاححلل الصصراعات األخخالقييییة أو تتقلييییص الصصراعات األخخالقييییة أو على األقلل ممححاولة ججممع األطراف الممسستتقطببة على الطاولة ننفسس

والننضضالل ضضد التتأثثييییرات السسلببييییة التتي  ٬،هنناك ممسستتوييییات كثثييییرة ججًدا ممن التتعقييیید ييییججب ممراعاتتها. اً صصعبب اً ممع ببعضضهم الببعض ييییممكن أن ييییكون أممر 

القسسم التتالي٬، ننقتترح اإلدارة الممننسسقة للدالالت كأححد اِالتتججاهات التتي قد في .  قد تترغب في إطالة أممد الصصراع ييییممكن أن تتكون صصعببة للغاييییة

 .د في تتضضييییييییق فججوة االخختتالفات ببييیین الممششتتركييیین في صصراع أخخالقي٬، عالوة على تتعزييییز ببالغة ممننهججييییةتتسساع

 

 العمملل ممع الصصراعات األخخالقييییة
 

قد ييییببدو أن . إن أححد أكثثر الخخطوات ححسساسسييییة وصصعوببة في ممواججهة الصصراعات األخخالقييییة هو اششتتراك أطراف الصصراع في عمملييییة ججدييییدة

ممع آخخرييیین ييییننظرون إلييییهم  هاممججمموعات التتي تترييیید تتعلييییق قتتالهم أو ننزالهم لفتترة طوييییلة كافييییة للججلوس في الغرفة ننفسسلهذه ال اً ببسسييییط اً هنناك دافع

 ز األطراف إلى الممششاركة في عمملييییة قد تتتتججاوز الصصراع؟هو كييییف ننقوم ببوضضع إطار للممححادثثة ببححييییث تتتتححفّ  ٬،والسسؤالل هننا. هم العدوعلى أننّ 

 يإججراء ممقاببالت ممع سسببعة عششر ممششارًكا ذو  لتتعاون وححلل الصصراع في كلييییة الممعلممييیین ببججاممعة كولوممببييییا٬، تتمّ في دراسسة أججراها الممركز الدولي ل

كييییف : سسؤالييیین رئئييییسسييییييیین وتتم طرح. في الوالييییات الممتتححدة على الممسستتوى الدولي في الصصراعات الطوييییلة وعسسييییرة الححلل ظاهرييیًیا ونخخببرة ييییعممل

الححصصولل على ممججمموعة ممتتننوعة وثثرييییة ممن اإلججاببات القائئممة على ممححاوالتتهم النناججححة  تُتششرك الطرفييیین وكييییف تتححافظ على اششتتراكهم؟ تتمّ 

ممن ببييیین هذه اإلججاببات٬، كان هنناك ببعض اإلججمماع على العوامملل الححسساسسة التتي ييییججب ممراعاتتها عنند ). نناججححة ججًدا تفقط ولييییسس ةنناججحح(

اقتترح الببعض اسستتهداف قادة الصصفوف العلييییا والممتتوسسطة . تتححدييیید األطراف التتي ييییججب أن تتتتواججد على الطاولة وكييییفييییة ححثّثهم على الممججيء

قتترح أييییضًضا اكمما .  في ححييیین اقتترح آخخرون اسستتهداف قادة الممسستتوى الششعببي والممتتطرفييیین ٬،الذييیین ييییششغلون ممننصصبًبا ييییهييییئئهم لتتننفييییذ التتغييییرات الببننائئييییة

هنناك عامملل . العمملييییة ممن ششأننه تتممكييیینآت ششرفييییة٬، أن تتقدييییم ححوافر ودعم لتتممكييیین النناس ممن الححضضور٬، ممثثلل الطعام وججلييییسسات األطفالل وممكاف

 للممششاركةأصصححاب الممصصلححة لكي ييییممكننهم السسييییطرة على اآلخخرييیین  آخخر عّزز العمملييییة وهو تتطوييییر العالقات ممع قادة الرأي الرئئييییسسييییييیین ممن ببييیین
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 ).(كولممان٬، وآخخرون

تتعممييییق في  أن ييییسساعد ) كطرييییقة وِاتتججاه ييییممكنCMM( عنندمما ييییججلس األششخخاص على الطاولة٬، فإن اسستتخخدام ننمموذج اإلدارة الممننسسقة للدالالت
فممن االفتتراضضات األسساسسييییة في ننظرييییة اإلدارة الممننسسقة .  أننفسسهم داخخلها نلممواقف التتي ييییججدو لممننهم لآلخخر و  كللٍّ فهممهم ألننفسسهم٬، وفهم 

د ى ممننظور ببننائئي اججتتمماعي ييییؤكّ إن الننظرييییة قائئممة عل. هو أن الداللة تتظهر في عمملييییة تتعامملل النناس ممع ببعضضهم الببعض) CMM(للدالالت 
وييییششتترك  .)1991تتتتّم في تتييییار ممتتواصصلل ممن التتفاعالت االججتتمماعييییة (ججييییرححييیین٬،  أفكارننا وممششاعرننا وسسلوكييییاتتننا وعمملييییات التتفكييییر الممننطقي أنّ 

رة الممننسسقة . تتححّولل ننظرييییة اإلدافي خخلق الممعننى ممن ِقببلل األطراف الممششاركة ولييییس ببببسساطة عن طرييییق الببييییاننات التتي ييییججرييییها كلل طرف
في ححييیین قد ييییكون لكلل ششخخص رسسالة ييییرغب ). 1997ببييییرس ولييییتتييییلججون٬، في عمملييییة التتواصصلل ( مما ننصصننعإلى  مما ييییقاللللدالالت التتركييییز ممن 

كلل إججاببة على مما ييیُیقالل٬، أو دور في . أو تترغب في تتوصصييییلها٬، إال أن الداللة ييیُیعتتقد أننها تتظهر في ممرححلة الششد والججذب ممن العمملييییة
 . ننع ممعننًى ججدييییًداالممححادثثة٬، تتصص

التتواصصلل  ييییفتترض ِاتتججاه. أخخالقييییةو  صصححييییححة وهي عارضضة ظاهرييیًیاتتممأخخرى ييییتتسسم الصصراع األخخالقي ببعدم الرغببة في قببولل أننه قد ييییكون هنناك ححكاييییات 
ردييییات الكثثييییرة بباإلضضافة إلى أن هذه السس. في ننظرييییة الببنناء االججتتمماعي أن هنناك ححقائئق عدييییدة تتتتكششف في السسردييییات أو الححكاييییات التتي ننقصصها

 .)2002وكروججالننسسكي٬،  ٬،ججوسست(تتعّزز فهممننا للممعننى ولححييییاتتننا 

هنناك ثثالثثة ممفاهييییم ممؤسسسسييییة في ننظرييییة اإلدارة الممننسسقة للدالالت تتسساعدننا في فهم الصصراعات األخخالقييییة وأننواع ممعييییننة ممن الممعضضالت ييییقدممها 

 ييییششييییر إلى كييییف ييییفسسر النناس ببييییئئتتهماالتتسساق ). 1990-1989 كروننييیین وببييییرس وششاننججششييییننج٬،(الغمموض و االتتسساق والتتننسسييییقهنناك . الصصراع

ييییفهم النناس تتفاعالتتهم ممع اآلخخرييیین ببنناء على كييییفييییة انندمماججهم ممع خخببرات المماضضي أو السسردييییات أو الححكاييییات أو الممخخطوطات . وخخببرتتهم

ممن الممححتتمملل أن الممججمموعات التتي . ببه في عالقة ممع آخخرييیین لخخلق ممعننى ممششتتركننقوم هو مما التتننسسييییق . التتي خخرججوا ببها ممن هذه الخخببرات

في اسستتخخدام . ببطرييییقة ممخختتلفة للغاييییة ببنناء على خخببرات سساببقة ممن المماضضي هأخخالقييییة ممتتعارضضة ببوضضوح قد تتفسسر الححدث ننفسس اً تتححمملل نُنظمم

٬، هاننفسس ال ييییسستتوججب التتننسسييییق اممتتالك القصصة. اإلدارة الممننسسقة للدالالت٬، سسييییكون هدف ممن األهداف هو اسستتكششاف هذه القصصص الممخختتلفة

ممن طرق . ننوافق أم ال كنناإذا عمما ننفهم ننححن واآلخخرون ششييییئئا مما٬، ببغض الننظر  كييییفببقدر مما ننصصننعها عنندمما ييییسستتطييییع كلل ممننا إييییججاد سسييییاق 

فالتتواصصلل ججييیید التتننسسييییق سسوف ييییكون تتححرك الزوججييیین في ششكلل ممتتسسق ممع . سسييییكون التتفكييییر ببزوججييیین ييییرقصصان على أننغام المموسسييییقى ٬،ششرح ذلك

 .هاننفسس وببالخخطوات هالى المموسسييییقى ننفسسببعضضهمما اآلخخر ع

ببافتتراض أن ممسستتوى التتعقييیید . ييییعكس االححتتمماالت غييییر الننهائئييییة للوضضع الححالي ومما ييییممكن أن ييییكون علييییه الوضضعالغمموض٬، الممفهوم الثثالث٬، 

طببقات ممتتداخخلة وممتتششاببكة ممتتواججد في عالممننا الممعاصصر٬، فإن درججة التتعقييیید التتي تتكممن وراء الصصراعات األخخالقييییة التتي قد ننششتترك فييییها تتششمملل 

وييییفتتح اسستتكششاف . سسوف ييییكون هنناك أوججه ججدييییدة لم ييییكششف عننها الننقاب ببعد في أي مموقف. ممن األححداث والنناس والتتارييییخ وعنناصصر أخخرى

لل ييییذكرننا ممفهوم الغمموض أن مما ال ننعرفه أو ننفهممه ييییممثث. ممواطن الغمموض وسسائئلل ببدييییلة لوضضع سسييییاق للعالقات وممن ثثم الصصراعات األخخالقييییة

 .لالكتتششاف أكثثر ممننه للييییأس٬، وييییدعوننا إلى أن ننكون فضضولييییييیین وننسستتكششف الممججهولل لكي ننتتححصصلل على فهم أفضضلل لببعضضننا الببعض اً فرصص

ببها الننمموذج لرؤييییة ححكاييییتتننا على أننها ننسسخخة  لقد اخختترننا أرببع أدوات ممن أدوات اإلدارة الممننسسقة للدالالت لوصصف الوسسائئلل التتي ييییسساعدننا

تتسساعدننا األدوات في اسستتكششاف ححكاييییاتتننا عن ببعضضننا الببعض وعن أننفسسننا في . ي القصصة أثثنناء ممححاولتتننا لفهم المموقفممححتتمملة أو طرييییقة لححك

ييییممكن اسستتخخدام األدوات االننعكاسسييییة األرببع ببششكلل ممننفرد أو اسستتخخداممها . صصالح التتممكن ممن التتننسسييییق الججييیید للممعننى الذي ننصصننعه في العالقات

ننسستتخخدم األدوات كعدسسات لرؤييییة دورننا وُأطر سسلوكننا . ة ننظر ممخختتلفة داخخلل الرؤييییة األوسسع للصصراعتتببرز كلل أداة وججه. ممًعا في ممججمموعة

 كممششاركييیین في هذه الصصراعات.
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 والننمموذج الممتتسسلسسلل.٬، "LUUUTT"ننمموذج ٬، وننمموذج زهرة األقححوان٬، األفعى ننمموذج واألدوات األرببع هي

٬، لوصصف الخخصصائئص الممممييیّیزة لكلل 2005العام  العام العالممي في ممطلع٬، التتي ججذبّبت اننتتبباه الخخطاب وسسوف ننسستتخخدم قضضييییة تتييییري ششييییاف

للقضضييییة٬، ثثم ننقدم كلل أداة لننوضضح األببعاد  زسسوف ننقوم أوًال ببوصصف مموجج  .4والممواقف التتي قد ننسستتخخدممها فييییها لتتعممييییق التتفاهم الممششتترك ٬،أداة

 .مموقفلكييییفييییة التتي ييییصصننعون ببها الداللة ببششكلل ممننفرد أو ججمماعي في هذا اللالممخختتلفة 

 

 5أدوات اإلدارة الممننسسقة للدالالت وتتييییري ششييییافو

 

ببقييییت تتييییري على أججهزة طببييییة للممححافظة  .  تتييییري ششييییافو اممرأة ششاببة دخخلت في غييییببوببة ببسسببب ننقص في الببوتتاسسييییوم ممرتتببط بباضضطراب غذائئي

كان  .التتغذييییة المموصصلة لها أم الها ححولل إزالة أنناببييییب ؤ على ححييییاة الممرييییض لممدة تتقارب خخممسسة عششر عامًما٬، ببعدها اخختتلف زوججها وأببننا

اتتفق الزوج ممع األخخصصائئييییييیین الطببييییييیین الذي قرروا أننها كاننت تتعانني ممن ضضرر  .لفكرة إزالة األنناببييییب وتترك تتييییري تتمموت ببوقار اً زوججها ممؤييیید

 والداهاييییمما ييییظن ف .ببالدمماغ٬، كان في ححالة خخامملة٬، وكاننت غييییر قادرة على التتعرف علييییهم أو الححصصولل على ججودة الححييییاة التتي تتسستتححقها

أححسسوا ببأن إزالة   .في غييییببوببة٬، إال أننها ال تتزالل على قييیید الححييییاة٬، وقدمموا لهم عالممات قلييییلة لالعتتراف ببوججودها رغم كوننها وٕاخخوتتها أننه 
                                                           

٬، لوصصف الخخصصائئص الممممييیّیزة لكلل أداة والممواقف التتي اسستتخخدممت فييییها لتتعممييییق 2010 ححادثثة فلوتتييییال غزة٬، التتي ججذببت األننظار في عامأييییضضًا خخدم ننسستتوسس     4
  .الفهم الممششتترك

  :ااألددووااتت  االمنسقة  للددالالتت  ووحاددثة  فلووتيیال  غزّزةة     5
على ذلك فرضضت إسسرائئييییلل والربباعييییة الدولييییة في الششرق األوسسط (األممم الممتتححدة  ورًدا ٬،فازت ححركة ححمماس بباالننتتخخاببات التتششرييییعييییة الفلسسطييییننييییة 2006في عام 

وببات الدولييییة في والوالييییات الممتتححدة واالتتححاد األوروببي وروسسييییا) عقوببات اقتتصصادييییة ضضد السسلطة الوطننييییة الفلسسطييییننييییة والقطاعات الفلسسطييییننييییة. ُرفعت هذه العق
ممع غزة. تتم رفع ببعض قييییود الححصصار  ييییًدا أششد قسسوة ضضد غزة. أغلقت إسسرائئييییلل وممصصر ححدودهمماببعد ححرب غزة٬، لكن إسسرائئييییلل فرضضت ححصصاًرا ججد 2007

وسُسممح ببننقلل الممسساعدات اإلننسساننييییة عببر الححدود. لم تتكن هنناك ججببهة مموححدة ببخخصصوص هذه  ٬،ببممرور السسننييیین كممححاولة للتتخخفييییف ممن الممعانناة اإلننسساننييییة
الححصصار وممعانناة  ححولل هاممخخاوفححمملل بب وججمماعات ححكوممييییة وغييییر ححكوممييییة أخخرىممات السسالم ممننظ. واصصلت ات الححكوممييییة ممثثلل ممججمموعات إننسساننييییةالتتصصرف

تتلك الممخخاوف٬، ششددت إسسرائئييییلل على قضضاييییاها ممع اإلرهاب الذي تتدعممه ححمماس والججمماعات األخخرى وححاججتتهم ألممن إسسرائئييییلل  ةممواججهالنناس في غزة. ل

 .والششعب اإلسسرائئييییلي
فك الححصصار الببححري الذي تتفرضضه إسسرائئييییلل ممن أججلل تتقدييییم  سست سسفن قادم ممن تتركييییا قببلل أسسببوع ن ممن٬، ححاولل أسسطولل ممكوّ 2010ممارس  31وفي 

 ممرات ممن السسفن التتوججه إلى ممييیینناء أششدود القرييییب في  عدةوححدة ببححرييییة ممن قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة  تالممسساعدات اإلننسساننييییة إلى النناس في غزة. طلبب
ننقلل ببعد التتفتتييییش سسييییتتم أننه ييییش الششححننة خخوًفا ممن وججود أسسلححة ممن ششأننها ممسسانندة اإلرهاب الذي تتقوده ححمماس٬، و . أرادت قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة تتفتتإسسرائئييییلل

السسفن٬، ممافي ممرممرة٬، لم تتتتوقف واسستتممرت في الممضضي قدمًما تتججاه غزة. اعتتلت قوات الدفاع  إححدىالممسساعدات اإلننسساننييییة ببالششاححننات إلى قطاع غزة. 
عننييییف أسسفر عن ممقتتلل تتسسعة ركاب على السسفييییننة وججرح ججننود ممن قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة. هنناك قصصص ممتتضضارببة ححولل ممن  اإلسسرائئييییلييییة السسفييییننة وانندلع قتتالل

ن الركاب إهاججممتتهم ببوححششييییة وقالت قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة  ن قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییةإوأسسلححة ممن التتي اسستتخخدممت ببالفعلل. قالل الركاب  ٬،اببتتدأ العننف
 هاججمموهم.
ممتتضضارببة ححولل الححدث. أرسسلل ممججلس ححقوق اإلننسسان التتاببع لألممم  اً ححدثثًا عالممييیًیا ننقلتته وسسائئلل اإلعالم ممن ممخختتلف دولل العالم التتي تتننقلل قصصصص كان هذا

 ٬، للتتأكد ممن ححدوث أي اننتتهاكات للقاننون الدولي٬، ببمما في ذلك القاننون2010ييییوننييییو/ححزييییران  2الصصادر في  14/1الممتتححدة ببعثثة تتقصصي ححقائئق ححسسب قرار 
٬، أعد األممييیین العام لألممم الممتتححدة لججننة اسستتقصصاء لممراججعة التتححقييییقات الممححلييییة ممن أججلل 2010 /آبوقاننون ححقوق اإلننسسان. في أغسسطس ياإلننسسانني الدول

٬، قاممت إسسرائئييییلل وتتركييییا ببعمملل تتححقييییقات عن الححادث. 2010ييییو/ححزييییران وأغسسطس/آب ننححدوث أممثثلة كتتلك ممرة أخخرى. في ييییو عمملل تتوصصييییات لضضممان عدم 
 اننتتهاكه وممن كان ممخخطئًئا. كاننت هنناك تتححقييییقات كثثييییرة وننسسخ كثثييییرة عمما ححدث ببالفعلل٬، ومما تتمّ 
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 .وأننه ييییججب السسمماح لها بباالسستتممرار في العييییش ححتتى ييییأذن اهللا ببأن هذا أججلها ٬،ال ححاججة له اً أنناببييییب التتغذييییة سسييییكببدها ألمم

 .كان أفراد أسسرتتها ممخختتلفييیین ممع ببعضضهم الببعض ححولل أفضضلل قرار لصصالححها .مموقف تتييییري ششييییافو كممعضضلة أخخالقييییة ببدأ

فمما ببدأ كصصراع ببييیین  .تتييییري ببطببييییعة الححالل أن تتدلي ببدلوها في هذا الححوار عن ممصصييییرها الششخخصصيببممقدور لم ييییكن 

تتششار ممع ممججمموعات ججهات خخارججييییة كثثييییرة واسسع االنن اً إعالممييیی اً أصصببح سسرييییًعا ححدثث ٬،أششخخاص ححولل اخختتالف في القييییم

تتطور األممر إلى صصراع أخخالقي ححييییث كان  .تتأخخذ مموقًفا أخخالقييیًیا وتتسستتخخدم تتييییري كممننصصة لتتقدييییم أججننداتتهم الششخخصصييییة

الببدائئلل هي وأصصببححت الممواقف الممتتطرفة الخخاصصة ببالححييییاة أو المموت  ٬،هنناك طرييییق ممتتوسسط ضضئئييییلل ييییممكن طرقه

 6.الوححييییدة

ييییتتأثثر ببالننقطة التتي ننببدأ ببها القصصة٬،  ٬،وكييییف ننقييیّیم ممواقف أفراد األسسرة الممخختتلفييیین ٬،األخخالقييییةلة أكييییف ننفهم هذه الممسس

كييییف ننخختتار وضضع ححدود لتتححدييیید   .وكييییف تُتروى القصصة٬، ومما هي األششييییاء الواضضححة٬، ومما هي األششييییاء الممسسكوت عننها

ييییممكننننا ببدء  7.تتننوعة الممتتعلقةوهو أممر ضضروري لممعرفة طرييییقة تتعرييییف أو وضضع إطار للصصراع والعوامملل المم ٬،القصصة

القصصة عن تتييییري ششييییافو عنندمما كان ببننتًتا صصغييییرة تتكببر وتتسستتكششف ششؤوننها الخخاصصة ببتتقدييییر الذات فييییمما ييییتتعلق ببوزننها٬، أو 

ييییممكننننا ببدء القصصة عنندمما تتزوججت٬، أو عنندمما فقدت كممييییة كببييییرة ممن الوزن٬، أو عنندمما دخخلت ألولل ممرة في غييییببوببة أو 

 .عنندمما تتممت إزالة أنناببييییب التتغذييییة آخخر عششرة أييییام ممن ححييییاتتها

ييییصصف ننمموذج األفعى تتدفق الححوار أو سسلسسلة ممن األححداث على أننها عمملييییة. تتسستتخخلص الداللة في سسييییاق مما ححدث قببلل ححدوث مما ييییأتتي في 

تُتححّدد األييییام القادممة٬، أكثثر ممن كوننه صُصننع في مموقف. ييییكتتسسب كلل ححدث أو تتعلييییق ممعننى ججدييییدا عنند ححدوث تتعلييییقات وأححداث ممتتعلقة. 

وييییممكن تتعرييییف تتلك اإلججراءات الججدييییدة ممن خخاللل التتعلييییقات واألفعالل الممتتعلقة. التتركييییز على أمماكن  ٬،اإلججاببات وردود الفعلل مما قييییلل أو ُفعلل

                                                           
رت إسسرائئييییلل عن فلوتتييییال كممثثالل على الطرييییقة التتي تتححدد ببها الممعضضالت األخخالقييییة األفعالل. عببّ  ييییممكننننا رؤييییة الححصصار على غزة كممعضضلة أخخالقييییة وححادثثة   6

ممن أهداف إسسرائئييییلل  ٬،نناة الششعب اإلسسرائئييییلي ممن العييییش تتححت التتهدييیید الممسستتممر ببححدوث هججممات إرهاببييییة. لهذا السسبببححولل اححتتييییاججاتتها األممننييییة وممعا ممخخاوفها
في غزة الذييیین ييییعييییششون قطع اإلممدادات الممححتتمملة لألننششطة اإلرهاببييییة. النناس  واألممر لدعم هذا الهدف ه ٬،هو تتأممييیین األممة واألفعالل الممتتعلقة ببها الرئئييییسسييییة

القييییام ببذلك  ييییممكننهم. الممواد الغذائئييییة والممييییاه واألممناألسساسسييییة ممن  اححتتييییاججاتتهمكافة  تتلببييییةأدننى كححدٍّ تتضضممن  هم ممع ننوعييییة ججييییدة ممن الححييییاةييییرييییدون إعالة أننفسس
م في التتممكن د خخييییاراتتهححدّ قد . وألن الححصصار اإلسسرائئييییلي الذي اممتتد ببقسسوة األسساسسييییةالسسلع  علىالححييییاة والححصصولل ممن ججودة لهذه ال تتوّفرسسببلل العييییش التتي  ممع

) التتي ممقرها تتركييییا٬، ببالتتدخخلل ممن خخاللل إرسسالل سسفييییننة I H Hممن دعم أننفسسهم٬، قاممت أطراف خخارججييییة٬، ممثثلل ممؤسسسسة اإلغاثثة اإلننسساننييییة التتركييییة (بباإلننججلييییزييییة: 
في غزة. وممن وججهة الننظر  سر ممعييیین٬، ييییببدو األممر ممسساعدة إننسساننييییة خخالصصة للنناو ممن ممننظ ٬،في ظاهر المموضضوعالخخييییرييییة لججلب إممدادات ألهلل غزة.  فلوتتييییال

ألننهم ييییعتتقدون أن  ٬،اإلسسرائئييییلييییة التتي تتتتممثثلل ححاججتتها الرئئييییسسييییة في األممن٬، فإن تتصصرفات ممؤسسسسة اإلغاثثة اإلننسساننييییة التتركييییة تتببدو وكأننها تتصصرف إرهاببي ممححتتمملل
ننة ممافي ممرممرة اسستتممرت في رححلتتها دون الرضضوخ وأن سسفييیی ٬،نييییممؤسسسسة اإلغاثثة اإلننسساننييییة التتركييییة تتممولها ححمماس وممننظممة تترببطها عالقات بباإلخخوان الممسسلمم

كان عممًال إننسساننييیًیا  لححدود الححصصار. ببالننسسببة ألهلل غزة وهؤالء الممرتتببطييیین ببممسساعدات اإلغاثثة التتي تتححمملها السسفييییننة فلوتتييییال٬، فإن القييییام ببإرسسالل تتلك اإلممدادات
 .الضضرورييییةوهم كاننوا ببححاججة إلى كسسر الححصصار الممفروض لتتوفييییر تتلك االححتتييییاججات  ٬،خخالصًصا

  
٬، ومما هي كييییف ننفهم هذه الممسسألة األخخالقييییة وكييییف ننقييیّیم ممواقف األطراف الممخختتلفة الممتتورطة ييییتتأثثر ببالننقطة التتي ننببدأ ببها القصصة٬، وكييییف تُتروى القصصة   7

ف أو وضضع إطار كييییف ننخختتار وضضع الححدود لتتححدييیید القصصة وهو أممر ضضروري لممعرفة طرييییقة تتعرييیی. األششييییاء التتي تتم تتوضضييییححها٬، ومما هو ممسسكوت عننه
٬، أو 1967ييییممكننننا ببدء قصصة ححادثثة السسفييییننة فلوتتييییال عنند إننششاء دولة إسسرائئييییلل٬، أو ييییممكننننا ببدء القصصة ممن ححرب عام . للصصراع والعوامملل الممتتننوعة الممتتعلقة

 .عنندمما تتششكلت ححركة ححمماس٬، أو عنندمما ببدأ ححصصار غزة٬، أو عنندمما اننطلقت السسفييییننة فلوتتييییال ممن تتركييییا إلى غزة
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.عدیدة القصص یمكن أن یخلق معانٍ  مختلفة داخل  

القصة. في ھذه  ومتى نبدأ، مختلفة بناًء على كیف یتم وضعھا في سیاق معانٍ  الة تیري شیافو، تأخذ حكایة أزمتھا القلبیة وتدھورھافي ح

منھم وجھات نظر مختلفة واحد كل  الحالة یمكننا التخمین والتأمل فقط. إذا كانت العائلة مشتركة في ھذا التفكیر، فقد یكون لدى

تتضمن ھذا  ).25.1 انظر الشكل. (لیعرضھا. فّكر في مثال أن الحكایة "أ" بدأت عندما أصیبت تیري بأزمة قلبیة ودخلت المستشفى

بوسعھم؟ كل ما كان  األخصائیون الطبیونفعل القصة األسئلة متى اتصل زوجھا باإلسعاف؟ كیف أصیبت ھذه الشابة بأزمة قلبیة؟ ھل 

81؟ةالسن الصغیر هكیف لھذه الواقعة المأساویة والمستبعدة أن تحدث المرأة شابة ال تستحق أن یحدث لھا ھذا األمر في ھذ  

 

ما ال نعرفھ ھو ما الذي جعل تیري تفقد  .فقدان الوزنبتیري  تفلوریدا وبدأ قد تبدأ الحكایة "ب" عندما تحركت تیري ومایكل إلى

یكل حیال مظھرھا الجدید؟ ھل كان مایكل قلقًا حیال كیف تفقد تیري وزنھا؟ ھل الحظ أنھا في طریقھا إلى اإلصابة كیف شعر ما. الوزن

ات البوتاسیوم لدیھا خارج المستوى المطلوب؟ ھل كان مایكل قلقًا، ونتیجة لذلك، ھل حاول تشجیع تیري على بالجفاف بفقدان مستوی

ن من بینھم ومن الممكن أن یكون آخر .تناول الطعام؟ قد یُفسر تشجیعھ لھ كتعبیر عن الغیرة ألنھا اآلن أكثر جاذبیة إلى رجال آخرین

أسرتھا  

 
نموذج األفعى 25.1 الشكل  

 

																																																													
في ھذه الحالة . في حالة حادثة فلوتیال غزة، تأخذ حكایة اعتالء سطح السفینة مرمرة دالالت مختلفة بناء على السیاق والنقطة التي بدأت منھا القصة 	81

راجع مثال تبدأ فیھ . رضھاكانت األطراف مشتركة في ھذا التفكیر، فقد یكون لدى كل منھم وجھات نظر مختلفة لیعإذا . یمكننا التخمین والتأمل فقط
تشمل الحكایة أسئلة متى وكیف حذرت قوات ). 25.1انظر الشكل . (نشب احتكاك عنیفیعندما تم اعتالء سطح السفینة مافي مرمرة و" أ"الحكایة 

لسفن على توجیھات قوات الدفاع الدفاع اإلسرائیلیة السفینة مافي مرمرة والسفن األخرى في قافلة سفن الحریة فلوتیال؟ ماذا كان الرد المباشر ل
الحادث  ا؟ كیف تصاعد ھذالقادمة اإلسرائیلیة؟ ھل كان جمیع األشخاص على سطح السفینة متفقین على الشكل الذي سوف تكون علیھ الخطوات

المأساوي إلى العنف؟  
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 9.دهاججسسالششكلل الججدييیید لببتتتتممتتع ببدأت أننها أخخييییًرا الوزن الذي سسببب لها ممتتاعب لممدة طوييییلة و تتفقد قد سسّرهم أن ييییروها 

مما ال ننعرفه هو مما هي الرسسائئلل  .في الممدرسسة الثثاننوييییة عنندمما ببدأت تتييییري في اكتتسساب وزن "ج"ممن الممممكن أن تتببدأ الححكاييییة 

تتييییري  ببذلتتهامما هي الممججهودات التتي  .أصصدقائئها وممن الثثقافة الممسسييییطرة فييییمما ييییخخص وزننهاالتتي تتلقتتها تتييییري ممن أببوييییها وممن 

لفقدان الوزن؟ مماذا كان ييییعنني ححججممها ببالننسسببة لها؟ مماذا كان ييییعنني الححججم في عالقتتها ممع مماييییكلل عنندمما تتقاببال ألولل ممرة؟ 

 تتييییري؟ عالقة مماييییكلل ببوالديْ  تكييییف كانن

خخييییوط  عفلورييییدا؟ مما هي القصصة التتي روتتها تتييییري لوالدييییها عن عالقتتها ببمماييییكلل؟ تتوسسييییكييییف ششعر مماييییكلل ححييییالل االننتتقالل إلى 

 10 .القصصة ييیُیكثثر ممن األسسئئلة والححكاييییات التتي تتسساعد في فهم مموقف ممؤلم
 
ممييییتتة تتقع ججزئئييییًا على مما إذا كان النناس قد ظنّنوا أن تتييییري  ٬،إّن األببعاد األخخالقييییة لممسسألة مما إذا كان ييییججب إزالة أننببوب التتغذييییة 

دمماغييییًا. إن سسلسسلة األححداث التتي أّدت إلى كوننها في غييییببوببة٬، وممححتتججزة في ممسستتششفى٬، ولدييییها إزالة أننببوب التتغذييییة٬، ييییممكن 

 ححّولل أو أطوار في ننمموذج األفعى. تتتتصصوييییرها على أننها ننقاط 

ة التتي تتؤثثر ببششكلل واضضح على الممسسألة ننمموذج زهرة األقححوان هو أداة تتسستتخخدم إلظهار األصصوات الكثثييییرة أو الححوارات أو العوامملل الممؤثثر 

عنندمما ننفكر في زهرة األقححوان٬، ننرى أن هنناك ) 25.2اننظر الششكلل . (الرئئييییسسييییة أو الححدث الرئئييییسسي الذي ييییححدث في ممننتتصصف األقححواننة

 الطببقة العلييییا ممن ييییممكننننا التتفكييییر في .طببقات عدييییدة ممن التتوييییججات

 

                                                           
؟ مما الذي أغرى 2006صصار في عام مماذا كاننت ممخخاوف إسسرائئييییلل والربباعييییة الدولييییة عنندمما ببدأت الحح. عنندمما ببدأ ححصصار غزة" ب"قد تتببدأ الححكاييییة     9

مما هي ظروف النناس في غزة ببعد سسننوات  الربباعييییة الدولييییة ببعد ممرور عام ممن فرض الححصصار إلى رفعه٬، في ححييیین اسستتممرت إسسرائئييییلل في ححصصارها على غزة؟
وكييییف  ٬،للقافلة فلوتتييییال ممن تتركييییا إلى غزةمماذا كاننت ننواييییا ممؤسسسسة اإلغاثثة اإلننسساننييییة التتركييییة في إرسسالل سست سسفن خخييییرييییة  عدييییدة ممن العييییش تتححت الححصصار؟

مما  لممسساعدات اإلننسساننييییة الوصصولل إلى أهلل غزة ببطرييییقة أخخرى؟لكييییف ييییممكن  مماذا كاننت رؤييییة الححكوممة التتركييییة ببخخصصوص هذا الححدث؟ ممّولوا هذا األممر؟
ممة وتتنناقلت تتقارييییر اإلعالم٬، ببنناء على الممصصدر٬، قصصصًصا الدور الذي تتلعببه الوالييییات الممتتححدة في ممواججهة ممثثلل هذه األممور؟ هنناك ممعلوممات كثثييییرة غييییر ممعلو 

. لعلل هنناك ببعض الدولل واألششخخاص الذييیین ييییدعممون فلوتتييییال٬، لكننهم ال ييییرييییدون الممضضي قدمًما ألسسبباب سسييییاسسييییة. ممتتضضارببة عن األطراف والننواييییا والننتتائئج
  مماس٬، لكننهم ال ييییرييییدون الممضضي قدمًما ألسسبباب سسييییاسسييییةوببالممثثلل٬، لعلل هنناك ببعض الدولل واألششخخاص الذييیین ييییدعممون ممخخاوف إسسرائئييییلل ببششأن ححركة حح

ببعد الححرب العرببييییة اإلسسرائئييییلييییة. مما  1948ممن الممممكن أن تتببدأ القصصة "ج" عنندمما أسسسست دولة إسسرائئييییلل في عام ف    :ححادثثة فلوتتييییال غزةأأّما  بالنسبة  إإلى     10
وتتم  1948لششرق األوسسط والدولل العرببييییة األخخرى والممججتتممع الدولي ممننذ عام ننعرفه ججييییًدا أن هنناك رسسائئلل كثثييییرة ممتتنناقضضة ييییتتم تتنناقلها في إسسرائئييییلل وغزة وا

هذه الدولل لييییعمملوا ببالتتعاون ممع ببعضضهم الببعض؟ مماذا ييییعنني تتأسسييییس إسسرائئييییلل ببالننسسببة  ووضضع ححدود وطننييییة ججدييییدة. مما هي الججهود التتي ببذلتتها الدولل وممواطنن
سسطييیینني؟ مماذا كاننت رؤييییة اإلسسرائئييییلييییييیین والفلسسطييییننييییييیین تتججاه الدولل األخخرى التتي تتششارك في وضضع لإلسسرائئييییلييییييیین؟ مماذا ييییعنني األممر كذلك ببالننسسببة للششعب الفل

خخييییوط القصصة ييیُیكثثر ممن األسسئئلة والححكاييییات التتي تتسساعد في فهم  عححدود قوممييییة ججدييییدة. كييییف اسستتممرت الدولل األخخرى في الممششاركة في الممننطقة؟ تتوسسييیی
  .مموقف ممؤلم

ا كان ييییججب أن ييییكون هنناك ححصصار ممن عدممه وكييییفييییة التتعامملل ممع االححتتييییاججات اإلننسساننييییة لششعب غّزة الذي كان األببعاد األخخالقييییة للسسؤالل عمَّ إذ
إن سسلسسلة األححداث التتي أدت إلى الححصصار٬، واعتتراض قوات الدفاع ممننعزًال ححييییالل التتهدييیید الذي كان ييییممارسسه اإلسسرائئييییلييییون والنناس في غزة. 

  .األفعىسسفييییننة ممن الذهاب ممبباششرة إلى غزة٬، ييییممكن تتصصوييییرها ججممييییًعا كننقاط تتححولل أو أطوار في ننمموذج ممرممرة٬، وممننع ال اإلسسرائئييییلييییة للسسفييییننة ممافي
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زھرة األقحوان.موذج ن  25.2الشكل    

 
 

 
 
 
 
 

 زهرة األقححوان.مموذج نن  25.2الششكلل  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).2000ببييییرس٬، (ممأخخوذ وممعّدلل عن ننمموذج زهرة األقححوان : الممصصدر
 

ننوييییة ممن وييییججات على أننها تتممثثلل تتلك التتأثثييییرات التتي تتؤثّثر ببششكلل أكثثر قوة على ممننتتصصف األقححواننة٬، في ححييیین قد تتممثثلل التتوييییججات السسفلى الممسستتوييییات الثثاالتت
 ا أو تتغييیّیر األمماكن ببتتححرييییك ممواضضع الببروز أو التتراججع أكثثر إلى الخخلفييییة.التتأثثييییر.  في أي وقت ييییممكن أن تتححّولل األقححواننات تتركييییببه

 .في ححالة تتييییري ششييییافو٬، قد تتممثّثلل التتوييییججات أصصواتتًا وححوارات وتتأكييییدات ممخختتلفة على السسلطة األخخالقييییة التتي كاننت تتتتننافس لتتححدييیید الننتتييییججة

لو . في الخخطاب العام؛ مموقع الججدالل األخخالقي فييییمما ييییخخص تتييییري تتممثثلل التتوييییججات الممححددة في الششكلل األصصوات والححوارات التتي تتم سسمماعها 

 11.أكثثر خخصصوصصييییة٬، فإن التتوييییججات الببارزة قد تتتتكون ممن ححوارات ششخخصصييییة أكثثر تتعكس ححممييییممييییة العالقة اً كان هذا قرار 
 

هي " LUUUTT). "25.3اننظر الششكلل . (األوججه العدييییدة لرواييییة القصصة والتتي هي ججزء ممن أي مموقف" LUUUTT"ييییببرز ننمموذج 
اخختتصصار ييییرممز للقصصص الححييییة٬، والقصصص غييییر الممروييییة٬، والقصصص غييییر الممسسمموعة٬، والقصصص الممججهولة٬، والقصصص الممروييییة ورواييییة 

                                                           
 .في ححالة ححادث فلوتتييییال غزة٬، قد تتممثثلل التتوييییججات أصصوات وححوارات وتتأكييییدات ممخختتلفة على السسلطة األخخالقييییة التتي كاننت تتتتننافس لتتححدييیید الننتتييییججة    11

وارات التتي تتم سسمماعها في الخخطاب العام؛ مموقع الججدالل األخخالقي فييییمما ييییخخص ححادثثة فلوتتييییال غزة. لو كان هذا تتممثثلل التتوييییججات في الششكلل األصصوات والحح
   .ت وممخخاوفهمأكثثر خخصصوصصييییة٬، فإن التتوييییججات الببارزة قد تتتتكون ممن ححوارات ششخخصصييییة أكثثر تتعكس ححممييییممييییة العالقا اً قرار 
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 مع اآلخر، الُمعاشة ،ھناك قصص یعیشھا اإلنسان. تتم روایة القصة وفقًا ألطر أو قواعد معینة). 1998بیرس وبیرس، (القصة  

والقصص المرویة بواسطة األشخاص المشتركین في الصراع، والتي قد تختلف عن القصص المرویة بواسطة أشخاص غیر مشتركین 

قد نعتقد أن القصص التي . عات في مسافة التباین بین القصص الُمعاشة والقصص المرویةقد تظھر صرا .بشكل مباشر في الصراع

ربما تكون . نفسناأآخرین و تھدف إلى إقناعوصف حقیقي للقصص التي نعیشھا أو قد نروي نسخة معینة من قصة بطریقة ھي نرویھا 

أن تكون مھذبة  ل أن یكون ھناك قاعدة أن القصص یجبومن المحتم. ھناك عادة روایة القصص التي تناسب أطر التبرم والشكوى

عن أي مشاعر تالزمھا.بغّض النظر   

 

 

 
 

 ممع اآلخخر٬، المُمعاششة ٬،هنناك قصصص ييییعييییششها اإلننسسان. تتتتم رواييییة القصصة وفًقا ألطر أو قواعد ممعييییننة). 1998ببييییرس وببييییرس٬، (القصصة 
لممششتتركييیین في الصصراع٬، والتتي قد تتخختتلف عن القصصص الممروييییة ببواسسطة أششخخاص غييییر ممششتتركييیین والقصصص الممروييییة ببواسسطة األششخخاص ا

قد ننعتتقد أن القصصص التتي . قد تتظهر صصراعات في ممسسافة التتبباييیین ببييیین القصصص المُمعاششة والقصصص الممروييییة .ببششكلل ممبباششر في الصصراع
رببمما تتكون . ننفسسنناأآخخرييیین و  تتهدف إلى إقنناعببطرييییقة وصصف ححقييییقي للقصصص التتي ننعييییششها أو قد ننروي ننسسخخة ممعييییننة ممن قصصة هي ننروييییها 

أن تتكون ممهذببة  وممن الممححتتمملل أن ييییكون هنناك قاعدة أن القصصص ييییججب. هنناك عادة رواييییة القصصص التتي تتنناسسب أطر التتببرم والششكوى
 عن أي ممششاعر تتالزممها.ببغّض الننظر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ننمموذج زهرة األقححوان 25.3الششكلل 
 ).2000ببييییرس٬، ( LUUUTTوممعّدلل عن ننمموذج  ممأخخوذ: الممصصدر

 

ببعض القصصص لم تُتسسممع في . ذاتتها تتؤثثر على القصصص التتي تُتروى بباإلضضافة إلى القصصص التتي لم تُتروَ  إن عمملييییة رواييییة القصصص في ححدّ 

صصص التتي تتممثثلل فالق. ييییممكن للقصصص أن تتكون ممتتممييییزة ألننها ججزء ممن الرأي الممسسييییطر. أخخرى ممممييییزة وييییتتم تتضضخخييییممها اً ححييیین أن هنناك قصصصص
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بعض القصص لم تُسمع في . ذاتھا تؤثر على القصص التي تُروى باإلضافة إلى القصص التي لم تُروَ  إن عملیة روایة القصص في حدّ 

ً حین أن ھناك قصص فالقصص التي تمثل . ص أن تكون متمیزة ألنھا جزء من الرأي المسیطریمكن للقص. أخرى ممیزة ویتم تضخیمھا ا  
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ً وتدعم الرأي المسیطر تمتلك إذن ً واضح ا ً وصریح ا في حین قد تكون القصص التي لم تُسمع صرخات نجدة أو مصادر . بأن تُروى ا

إن عملیة االجتماع سویًا وتحدید تلك القصص . قد تكون القصص المجھولة مرتبطة بما أرادتھ تیري لنفسھا. اإلحباط أو أفعال ھّدامة

.المجھولة وغیر المرویة وغیر المسموعة قد یحولھا بعد ذلك إلى قصص معلومة ومرویة ومسموعة  

ھا ؤكان أفراد عائلتھا وأصدقا .ھناك قصص كثیرة مجھولة عن تیري وقصص لم تروھا تیري بنفسھا منذ أن كانت في غیبوبة

قد نتعجب أیًضا كیف أنھا عانت في صمت  .كالمھم في العملیة مع بعضھم اآلخر وتضاربَ  ،ن یحاولون التعبیر عن صوتھاوالحمیم

21.من وزنھا لسنوات عدیدة من الخجل  

 

 

 

 
 

 
 

في ححييیین قد تتكون القصصص التتي لم تُتسسممع صصرخخات ننججدة أو ممصصادر . ببأن تُتروى اً وصصرييییحح اً واضضحح اً وتتدعم الرأي الممسسييییطر تتممتتلك إذنن

إن عمملييییة االججتتمماع سسوييیًیا وتتححدييیید تتلك القصصص . قد تتكون القصصص الممججهولة ممرتتببطة ببمما أرادتته تتييییري لننفسسها. اإلححبباط أو أفعالل هّداممة

 .غييییر الممروييییة وغييییر الممسسمموعة قد ييییححولها ببعد ذلك إلى قصصص ممعلوممة وممروييییة وممسسمموعةالممججهولة و 

كان أفراد عائئلتتها  .هنناك قصصص كثثييییرة ممججهولة عن تتييییري وقصصص لم تتروها تتييییري ببننفسسها ممننذ أن كاننت في غييییببوببة

قد ننتتعججب  .ركالممهم في العمملييییة ممع ببعضضهم اآلخخ وتتضضاربَ  ٬،ن ييییححاولون التتعببييییر عن صصوتتهاو ها الححممييییممؤ وأصصدقا

 12ممن وزننها. أييییضًضا كييییف أننها عاننت في صصممت لسسننوات عدييییدة ممن الخخججلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الننمموذج الممتتسسلسسلل 25.4لششكلل ا

 .2000ببييییرس٬، : الممصصدر

 
 
 
 

 .قد تتكون قصصتتها غييییر ممسسمموعة في صصراخخها للقببولل الذي أدى إلى أننها تترييیید تتغييییييییر صصورة ببننييییتتها الججسسدييییة إلى هذه الدرججة
 

ييییممكن أن تتكون القصصص ). 25.4اننظر الششكلل . (ييییصصور الننمموذج التتسسلسسلي كييییف تتححتتوي القصصص على ممسستتوييییات ممتتعددة ممن السسييییاق

                                                           
ن األششخخاص الذييیین كاننوا على سسفييییننة ممافي ممرممرة وعن اإلسسرائئييییلييییييیین. كان هنناك هنناك قصصص كثثييییرة ممججهولة وغييییر ممروييییة عن النناس في غزة وع   12  

آخخرون ييییسسعون ببششكلل ممبباششر وغييییر ممبباششر إلى إظهار أصصواتتهم في العمملييییة التتي تتنناقضضت ممع ببعضضهم الببعض. قد تتكون قصصصصهم هذه غييییر ممسسمموعة وسسط 
  .ننداءاتتهم ببضضرورة وججود طرييییقة ممخختتلفة للممششاركة ممع ببعضضهم الببعض
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.درجةقد تكون قصتھا غیر مسموعة في صراخھا للقبول الذي أدى إلى أنھا ترید تغییر صورة بنیتھا الجسدیة إلى ھذه ال  

 

یمكن أن تكون القصص ). 25.4انظر الشكل . (یصور النموذج التسلسلي كیف تحتوي القصص على مستویات متعددة من السیاق

																																																													
الذین كانوا على سفینة مافي مرمرة وعن اإلسرائیلیین. كان ھناك  ھناك قصص كثیرة مجھولة وغیر مرویة عن الناس في غزة وعن األشخاص 21 

آخرون یسعون بشكل مباشر وغیر مباشر إلى إظھار أصواتھم في العملیة التي تناقضت مع بعضھم البعض. قد تكون قصصھم ھذه غیر مسموعة وسط 
.نداءاتھم بضرورة وجود طریقة مختلفة للمشاركة مع بعضھم البعض  
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إن الشخص الذي یروي . وغیرھا الكثیر من الموضوعات ،شخصیة أو عن عالقات أو محملة بمحتوى أو عن جماعات أو عن ثقافة

كما أن العناوین التي نضعھا إلظھار . حد ویضع المستویات األخرى مع بعضھا داخلھ وحولھالقصة وطبیعة القصة تضّخم مستوى وا

.تلك الطبقات المختلفة من السیاق قد تتغیر اعتماًدا على العوامل الممیزة ألي موقف معین  

إن الششخخص الذي ييییروي . وغييییرها الكثثييییر ممن المموضضوعات ٬،ششخخصصييییة أو عن عالقات أو ممححمملة ببممححتتوى أو عن ججمماعات أو عن ثثقافة

كمما أن العنناوييیین التتي ننضضعها إلظهار . الممسستتوييییات األخخرى ممع ببعضضها داخخله وححولهالقصصة وطببييییعة القصصة تتضضخّخم ممسستتوى واححد وييییضضع 

 .تتلك الطببقات الممخختتلفة ممن السسييییاق قد تتتتغييییر اعتتمماًدا على العوامملل الممممييییزة ألي مموقف ممعييیین

 :قد تتششمملل السسييییاقات
 التتفاعلل والتتي تتعننى مما ييیُیقالل أو الممححتتوى أو الححدث أوأفعالل الكالم٬، 

 في العالقة ممع اآلخخرييیین الذاتا عن القصصة التتي ننروييییه

 أو سسييییننارييییوهات مما قد ييیُیتتوقع وححرييییة التتصصرف التتي ييییممكننننا التتصصرف في إطارها )العالقات(العالقة 

 أو اإلطار الذي ححدث فييییه التتفاعللالححكاييییة 

 الذات والعالقة افييییه ضضعتْ وُ  التتيالممججمموعة  

 .والننظام األكببرالثثقافة  
 

 .للمموقف ببسسببلل ممخختتلفة اً ثثلون الججواننب الممخختتلفة ممن القضضييییة وضضعوا سسييییاقفي قضضييییة تتييییري٬، هؤالء الذييیین ييییمم
وممن ثثم فإن اإلعالء ممن تتييییري٬،  فعلل كالمميكال الججاننببييیین ييییممكن أن ييییضضع إزالة أنناببييییب التتغذييییة على أننه 

 .ب ببها كلل ججاننب الذاتممع ذلك٬، تتخختتلف الطرييییقة التتي ييییرتتّ  .وٕاعطاءها األسسببقييییة على سسييییاقات أخخرى الذات٬،
ممدممج في الفعلل الكالممي ببة لزوججها٬، مماييییكلل٬، فإن سسلسسلة السسييییاقات والقصصص الممصصاححببة قد تتكون أن ببالننسس

  ألن تتييییري ببححاججةالذات 

 

 

 

 

 

 

 

 25.5لششكلل ا
 

تتتتممثثلل في أننه كان زوججها الححببييییب وأقرب ششخخص ححممييییم لها٬، وكاننت لدييییه سسلطة اتتخخاذ القرارات العالقة فإن  وممن ثثمّ . كرييییم إلى مموتٍ 

قد ييییقوم الزوج بباالححتتكام . سسننة ممضضت 15في ببداييییة ممححننتتها القاسسييییة عنندمما دخخلت في غييییببوببة ممننذ  الححكاييییةييییممكن تتأكييیید . االخخاصصة ببححالتته

ن علييییهم فييییها اتتخخاذ الخخييییارات الصصعببة ححالييیًیا لممواقف ممششاببهة تتعييییَّ  ناألزواج والزوججات الذييیین قد تتعرضضوا أييییضًضا أو ييییتتعرضضو ممججمموعة إلى 
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25.5لشكل ا  

إن الششخخص الذي ييییروي . وغييییرها الكثثييییر ممن المموضضوعات ٬،ششخخصصييییة أو عن عالقات أو ممححمملة ببممححتتوى أو عن ججمماعات أو عن ثثقافة

كمما أن العنناوييیین التتي ننضضعها إلظهار . الممسستتوييییات األخخرى ممع ببعضضها داخخله وححولهالقصصة وطببييییعة القصصة تتضضخّخم ممسستتوى واححد وييییضضع 

 .تتلك الطببقات الممخختتلفة ممن السسييییاق قد تتتتغييییر اعتتمماًدا على العوامملل الممممييییزة ألي مموقف ممعييیین

 :قد تتششمملل السسييییاقات
 التتفاعلل والتتي تتعننى مما ييیُیقالل أو الممححتتوى أو الححدث أوأفعالل الكالم٬، 

 في العالقة ممع اآلخخرييیین الذاتا عن القصصة التتي ننروييییه

 أو سسييییننارييییوهات مما قد ييیُیتتوقع وححرييییة التتصصرف التتي ييییممكننننا التتصصرف في إطارها )العالقات(العالقة 

 أو اإلطار الذي ححدث فييییه التتفاعللالححكاييییة 

 الذات والعالقة افييییه ضضعتْ وُ  التتيالممججمموعة  

 .والننظام األكببرالثثقافة  
 

 .للمموقف ببسسببلل ممخختتلفة اً ثثلون الججواننب الممخختتلفة ممن القضضييییة وضضعوا سسييییاقفي قضضييییة تتييییري٬، هؤالء الذييیین ييییمم
وممن ثثم فإن اإلعالء ممن تتييییري٬،  فعلل كالمميكال الججاننببييیین ييییممكن أن ييییضضع إزالة أنناببييییب التتغذييییة على أننه 

 .ب ببها كلل ججاننب الذاتممع ذلك٬، تتخختتلف الطرييییقة التتي ييییرتتّ  .وٕاعطاءها األسسببقييییة على سسييییاقات أخخرى الذات٬،
ممدممج في الفعلل الكالممي ببة لزوججها٬، مماييییكلل٬، فإن سسلسسلة السسييییاقات والقصصص الممصصاححببة قد تتكون أن ببالننسس

  ألن تتييییري ببححاججةالذات 

 

 

 

 

 

 

 

 25.5لششكلل ا
 

تتتتممثثلل في أننه كان زوججها الححببييییب وأقرب ششخخص ححممييییم لها٬، وكاننت لدييییه سسلطة اتتخخاذ القرارات العالقة فإن  وممن ثثمّ . كرييییم إلى مموتٍ 

قد ييییقوم الزوج بباالححتتكام . سسننة ممضضت 15في ببداييییة ممححننتتها القاسسييییة عنندمما دخخلت في غييییببوببة ممننذ  الححكاييییةييییممكن تتأكييیید . االخخاصصة ببححالتته

ن علييییهم فييییها اتتخخاذ الخخييییارات الصصعببة ححالييیًیا لممواقف ممششاببهة تتعييییَّ  ناألزواج والزوججات الذييیین قد تتعرضضوا أييییضًضا أو ييییتتعرضضو ممججمموعة إلى 
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 13.التتي تتعزز الححقوق الفردييییة األكببرالثثقافة وممن ثثم  هاننفسس

ببعد الححدث والثثقافة٬، قد . للثثقافة األخخالقييییة األكببر التتي ييییننتتممون إلييییها والتتي تتتتغاضضى عن تترك األنناببييییب ٬،االعتتقادات الدييییننييییة
وى الممسستت. ألننه ببالننسسببة لوالدييییها قد تتكون الححكاييییة ححييییاتتها ببالكامملل ألننها اببننتتهمما ومما زالت على قييیید الححييییاةالححكاييییة٬، ييییضضعون 

ألننهم أسسرتتها األقرب وأولل ممن عرفها لذا ييییججب أن ييیُیممننححوا الثثقة التتخخاذ تتلك القرارات العالقة التتالي ممن السسييییاق قد ييییكون 
الصصعببة الخخاصصة ببححييییاتتها أو مموتتها. لعلهم ييییضضعون الممعتتقدات الدييییننييییة ببعد ذلك زاعممييیین أن لييییس هنناك ششيء ييییججب أن ييییقف 

ي ششعرت ببها عائئلة ششلنندر ممع العائئالت األخخرى التتي تتممر ببممواقف ممششاببهة في طرييییق الححفاظ على الححييییاة. والصصلة التت
الممأخخوذة ممن سسييییاقات قممننا  آخخر للفهم والتتعاطف ممعهم في أزممتتهم. هذه واححدة فقط ممن ممججمموعة ممن القصصص اً تتوفر سسييییاق

 14غييیّیر ممن القصصة.ييییننححن ببتترتتييییببها. تتغييییر المموضضع ألي ممن ممسستتوييییات السسييییاق ييییممكن أن 

تتفتتح اتتججاهات التتواصصلل والببنناء االججتتمماعي الطرييییق لننا ننححو  .الممننسسقة للدالالت على العمملييییة فوق الممححتتوى والداللة الظاهرة فوق الححقييییقة الثثاببتتةتتؤكد اإلدارة 

 .إن اححتتممالييییة وججود وججهات ننظر أخخرى ودالالت ببدييییلة ييییدعوننا إلى اسستتكششاف الغمموض .اححتتممالييییة أن رؤييییتتننا مما هي إال واححدة ببييیین رؤى كثثييییرة

إن فرصصة ججممع األششخخاص الذي ييییححمملون ممننظورات ممخختتلفة سسوييیًیا للتتفكييییر في ممواقفهم الششخخصصييییة والتتأثثييییرات التتي تتججعلهم ييییتتخخذون هذا 

تتسساعد هذه الممججمموعات ممن األدوات على تتعزييییز التتراببط ممع أننفسسننا والتتنناسسق ممع  .المموقف تتححمملل إممكاننييییة تتعزييییز وججهات ننظر ججدييییدة

ممننظور تتواصصلي بباسستتخخدام أدوات اإلدارة الممننسسقة للدالالت قد  اتتخخاذ  .ر مما قد ييییكون ببششكلل آخخر ممأزقوممن الممححتتمملل أن تتفسسّ  ٬،اآلخخرييیین

 .ححكاييییات ججدييییدة نييییعمّمق ممقدرة األششخخاص على رؤييییة وججهات ننظر ببعضضهم الببعض وننتتييییججة لذلك ييییخخلقو 

 . عة ممششتتركة في ححوار عببر االخختتالفاتييییصصف الججزء التتالي كييییف ُاسستتخخدممت أدوات اإلدارة الممننسسقة في تتعزييییز داللة ممششتتركة في ججمما
 

                                                           
للمموقف ببطرق ممخختتلفة. ييییضضع كال  اً في قضضييییة ححادث فلوتتييییال غزة٬، هؤالء الذييیین ييییممثثلون الججواننب الممخختتلفة ممن القضضييییة وضضعوا سسييییاق   13

ييییأخخذ أسسببقييییة عن سسييییاقات  الججاننببييیین فلوتتييییال فوق غزة على أننها فعلل الكالم وممن ثثم فإن تتصصعييیید األششخخاص على سسفييییننة ممرممرة على أننها الذات٬،
الطرييییقة التتي ييییرتتب ببها كلل ججاننب الذات. ببالننسسببة لممؤسسسسة اإلغاثثة اإلننسساننييییة التتركييییة على سسطح السسفييییننة٬، فإن سسلسسلة  أخخرى. ممع ذلك٬، تتخختتلف

ممن السسييییاقات والقصصص الممصصاححببة ييییممكن أن تتكون هي فعلل الكالم المموججود في الننفس ألن عممالل الممسساعدات اإلننسساننييییة في ممهممة إغاثثة 
م ششعروا ببالتتعاطف ممع النناس الذييیین ييییعاننون في غزة وأن لدييییهم سسلطة اتتخخاذ مموقف في ججذب االننتتبباه إننسساننييییة. ييییممكن اعتتببار العالقة في أننه

ييییممكن تتأكييیید الححكاييییة في ببداييییة ححصصار غزة. قد ييییطلببون ممن ممججمموعة عممالل الممسساعدات اإلننسساننييییة اآلخخرييیین الذييیین قد ششاهدوا أييییضًضا أو  ألزممتتهم.
تتقدييییم الممسساعدات ثثم ججزء ممن الثثقافة الكببرى التتي تتسسانند  ييییةعن كييییفهاالصصعببة ننفسس للخخييییارات ن ححالييیًیا في ممواقف ممششاببهة االضضطرارو ممتتواججدهم 

 ححقوق اإلننسسان.
  
قد ييییروي اإلسسرائئييییلييییون وقوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة قصصة ممخختتلفة ججًدا عن الححدث في الممننتتصصف٬، فعلل الكالم ببالننسسببة للسسفن التتي غادرت    14  

غزة. فقد ييییضضعون الممججمموعة ببججوار أننهم ييییششعرون ببالتتهدييیید اإلرهاببي كججزء ممن وججودهم الييییوممي٬، وممن ثثم تتركييییا في قافلة فلوتتييییال الممتتججهة إلى 
فإن سسببب الممخخاوف األممننييییة العالييییة ببخخصصوص قافلة فلوتتييییال التتي ججاءت لكسسر الححصصار. ببعد فعلل الكالم والممججمموعة قد ييییضضعون الذات 

وفرون األممن للششعب اإلسسرائئييییلي. ببعد الذات قد تتكون العالقة ألن العالقة ججييییراننهم وسسوف تتُقدم قوات الدفاع اإلسسرائئييییلييییة على أننهم أفراد ييیی
تتححمملل كلل خخصصائئص الصصراع. هذا األممر ممن ششأننه أن ييییؤدي إلى وضضع القصصة في التترتتييییب التتالي وأفعالهم وتتححذييییراتتهم ثثم اعتتالء سسفييییننة ممافي 

في الثثقافة ألننهم ييییعييییششون في ببييییئئة هذا كله ممن الممممكن أن ييییكون ممتتضضممَّننا  ممرممرة لممننع السسفييییننة ممن الوصصولل إلى غزة خخوًفا ممن الخخطر األممنني.
 .الالححقةججممييییع التتصصرفات  هذا المموضضوع الججاممع أللوان العداء ييییصصببغفي السسييییاق األكببر ممن التتهدييییدييییات األممننييییة الممسستتممرة. و ممعادييییة 
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 في ححوار عن اإلسسرائئييییلييییييیین والعرب: قصصة القضضييییة
. في ججاممعة كولوممببييییا ٬،"Columbia Unbecoming"٬، عرض الفييییلم الوثثائئقي٬، 2004خخرييییف عام في 

ييییزعم الفييییلم الوثثائئقي وججود تتممييییييییز وممضضاييییقات ذات طببييییعة ممعادييییة للسساممييییة في الججاممعة صصدر عن أسساتتذة في 
 .م لغات وثثقافات الششرق األوسسط وآسسييییاقسس

 ىالفييییلم الوثثائئقي عببارة عن خخممس وعششرييیین دقييییقة أننتتججتته ممججمموعة ممؤييییدة إلسسرائئييییلل ممقرها والييییة ببوسسطن تتسسممّ 

 ىججداالت واننتتقادات واسسعة٬، كان ممن ببييییننها أن رأ الفييییلمأطلق ". The David Project" ممششروع دييییفييیید أو

كاننت الممششكلة الكببرى في ننظر الببعض تتلك الخخاصصة . غييییر كافٍ الججاممعة على الممزاعم  الببعض ببأن ردّ 

 .ببالححرييییة األكادييییممييییة في الححرم الججاممعي

ن ممن الطالب٬، على وججه التتححدييیید الييییوننبباك٬، ممججمموعة عمملل سسييییاسسي ممؤييییدة إلسسرائئييییلل في كولوممببييییا٬، وتتراث٬، ممننظممة طالببييییة ييییببالننسسببة لممججمموعتت

ببدأت الممججمموعتتان في عقد سسلسسلة ممن . تتهم في عمملل أسسرع مممما كاننوا ييییخخططونعرببييییة في كولوممببييییا٬، هذه السسلسسلة ممن األححداث ججعل

عنندمما اننعقدت الججلسسات٬، . لببعضضهمما الببعضالححوارات ببهدف ضضم طالب على األقلل ممن هاتتييیین الخخلفييییتتييیین الممخختتلفتتييیین لتتعزييییز فهم أعممق 

أسساببييییع ممن الفصصلل الدراسسي لتتببادلل الننقاط الرئئييییسسييییة في لذا قرروا قضضاء ببضضعة . ممننهم ييییعرف القلييییلل عن ثثقافة وتتارييییخ اآلخخر كالً أدركوا أن 

 .تتارييییخ كلل ممننهمما اآلخخر

األممر الذي ببدأ كقضضاييییا . ووضضعننا أييییدييییننا على ممججمموعة ممن الممسسائئلل التتي تتممييییز الصصراع األخخالقي ٬،لقد كننا ننتتاببع الفعالييییات في كولوممببييییا

اتتصصلننا ببقادة الممججمموعتتييیین وببآخخرييیین ممن رواد . على الخخلفييییة العرقييییةالححرييییة األكادييییممييییة ججذب االننتتبباه أييییضًضا إلى تتصصورات التتممييییييییز ببنناًء 

 الححوارات العرببييییة اإلسسرائئييییلييییة وعرض علييییننا تتييییسسييییر ححوارهمما والتتوصصلل إلى تتفاهم ممتتببادلل وممششتترك بباسستتخخدام ننمموذج اإلدارة الممننسسقة للدالالت

أججلل الممضضي قدمًما ببأفراد ممججمموعاتتهم٬، سسوف ييییححتتاججون إلى  هذا األممر اسستتححسسان قادة كال الممننظممتتييیین الذييیین ششعروا ببأننه ممن ىالق. كعمملييییة

قرر الممؤلفون سسوييیًیا أننهم سسوف ييییرسسلون دعوة ببالببرييیید اإللكتترونني إلى أعضضاء الممؤسسسسات التتي . اننتتهاج طرييییقة ممخختتلفة في هذه العمملييییة

  .ييییننتتممون إلييییها وأي أششخخاص ييییروننهم ممنناسسببييیین لهذا األممر
وكان ممعظم الطالب ممننششغلييیین ببالتتححضضييییر إلججازاتتهم كاننت ننهاييییة الفصصلل الدراسسي في الرببييییع 

لكننننا تتممكننا رغم ذلك ممن تتججممييییع ممججمموعة ممن سسببعة أفراد٬، ييییتتراوححون ببييیین طالب ججدد . الصصييییفييییة
. ت أرببع سساعاتوطالب في السسننة الننهائئييییة إلى آخخرييیین ممتتخخرججييیین ببالفعلل٬، سسوييیًیا لججلسسة ححوار اممتتدّ 

مما في الممججمموعة٬، لكن لييییس هنناك واححد  اً في ببعض األححييییان كان ججممييییع الممششتتركييیین ييییعرفون ششخخصص
ببعض أفراد الممججمموعة ممن قببلل في ححوار ممع ببعضضهم  اششتترك. ممننهم ييییعرف كلل الممششتتركييیین اآلخخرييیین

قام الممششتتركون بباخختتييییار أننفسسهم ببنناء على . الببعض ححولل مموضضوع الصصراع العرببي اإلسسرائئييییلي
 .مموضضوع ججلسسة الححوار

ت كأداة لممسساعدتتهم في تتقدييییم ببعض القصصص والتتأثثييییرات واالفتتراضضات الواضضححة التتي ششّكلت سسردييییات تتم تتقدييییم عمملييییة اإلدارة الممننسّسقة للدالال

هذه القصصص والححوار الذي أثثاروه ممن الممححتتمملل أن ييییعمّمق فهممهم ألننفسسهم وفهم كلل ممننهم . مموقفهم وعالقتتهم كممججمموعة ممع ببعضضهم الببعض

 ).2004؛ واسسييییرممان٬، 2000ييییوششييییدا٬، -فييییششر(لآلخخر وللصصراع 

ببرز االسستتقصصاء التتعاونني ). 2004واسسييییرممان٬، (كاننت فكرة العمملييییة التتي اسستتخخدممنناها قائئممة على ممننهججييییة اسستتقصصائئييییة تتعاوننييییة تتقدييییرييییة 
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بباسستتخخدام هذه الممننهججييییات٬، ُطلَب ممن . وهمما ممكممالن لببعضضهمما الببعض ممًعا ٬،واإلدارة الممننسّسقة للدالالت كالهمما في الببنناء االججتتمماعي

ييییببدأ هذا االتتججاه ببححوارات ممزدوججة ممسستترششًدا ببعمملييییة . لعمملييییات الببننائئييییة التتي ممكننتتهم ممن االششتتراك في قصصص ممننفصصلةالممججمموعتتييیین تتححدييیید ا

؛ لودييییمما 1995 كوببراييییدر وببارييییت سسرييییفاسستتفا٬،(اسستتقصصائئييییة تتقدييییرييییة٬، وهو ممننهج ببححثثي إججرائئي مموججود في ننظرييییة الببنناء االججتتمماعي 

 ٬،ببأن مما ننتتححدث عننه وكييییف ننتتححدث هي أششييییاء ضضرورييییة للداللة الممششتتركة التتي ننصصننعها ٬،ييییممثثلل االعتتقاد). 1999وكوممببراييییدر وببارييییت٬، 

ببسسببب تتركييییز االسستتقصصاء الذي ننقوم ببه على الظروف التتي تتتتعدى الصصراع عسسييییر الححلل٬، فقد قممننا ببالممسساعدة التتالييییة . ممركز هذا االتتججاه

 :لممححادثثاتتهم

ع ششخخص كاننت لدييییه وججهة ننظر ممخختتلفة عن وججهة ننظرك عن العالقة اإلسسرائئييییلييییة العرببييییة وقضضاييییا تتببادلل قصصة عن ممرة ششاركت فييییها مم

مما هي العوامملل التتي ممّكننت . على إججراء ممححادثثة رصصييییننة وعممييییقة وممححتترممة اً كننت قادر  كاألرض٬، وببالرغم ممن وججهة ننظرك الممخختتلفة٬، إال أنن

 ودور الششخخص اآلخخر والظروف التتي ممّكننت ممن ححدوث هذا األممر؟ححدوث ممثثلل هذه األننواع ممن الممححادثثات؟ مماذا كان دورك ممن 

إن التتححدث عن األممور التتي ممّكننتتهم ممن إججراء ممححادثثات ممححتترممة فييییمما ييییخخص المموضضوعات الخخالفييییة أظهرت الممببادئ التتي عززت ننججاح تتلك 

التتي تتدعم الممششاركة في ممححادثثات ممع ممججمموعة أخخرى ببعد ممححادثثاتتهم الثثننائئييییة٬، تتعرفننا على مما تتعلمموه كممججمموعة ممن قصصصصهم عن األممور . الممححادثثات

هذا اإلججراء ممّهد للخخطوة التتالييییة٬، وهي عمملييییة سسوف ييییسستتخخدمموننها للتتفكييییر في ممححادثثاتتهم السساببقة بباسستتخخدام ننمموذج اإلدارة . لدييییها وججهة ننظر ممخختتلفة ججًدا

 .الممننسّسقة للدالالت كدلييییلل

ثثم قام الممششتتركون ببتتششكييییلل ممججمموعتتييیین صصغييییرتتييیین واسستتخخدمموا . ة للدالالت وأدواتته األرببعببعد الممقاببالت٬، قممننا ببتتقدييییم ننمموذج اإلدارة الممننسّسق

للتتعرف على  LUUUTTعلى سسببييییلل الممثثالل٬، ُاسستتخخدم ننمموذج . األدوات التتي اخختتاروها كدلييییلل في ححواراتتهم عن المموقف العرببي اإلسسرائئييییلي

 الذيروييییت ببه القصصص٬، و  الذيعمملييییة رواييییة القصصة األسسلوب  أببرزت. في إسسرائئييییلل القصصص التتي عاششتتها ممججمموعات ممخختتلفة ممن النناس

اسستتكششف هؤالء األششخخاص القصصص الممروييییة في  .كششف كييییف ييییتتححولل األششخخاص ممن مموقع السسييییطرة على اآلخخر إلى التتعاطف ممع اآلخخرييیی

الننمموذج النناس  اكمما دع. امالممججتتممع الييییهودي وفي الوالييییات الممتتححدة وفي الممججتتممع العرببي وفي الششرق األوسسط وفي الخخطاب الششعببي الع

إلى التتححدث عن القصصص غييییر الممروييییة والقصصص غييییر الممسسمموعة وفتتح اححتتمماالت اسستتكششاف سسببلل أخخرى للداللة ممن خخاللل تتخخييییلل القصصص 

في عمملييییة اسستتخخدام أدوات اإلدارة الممننسّسقة للدالالت ببعض القصصص غييییر الممروييییة وغييییر الممسسمموعة والقصصص الممججهولة تتممت . الممججهولة

 .تتها وسسممعها الججممييییع وأصصببححت ممعرفة ممتتببادلةرواييیی

األححداث الممخختتلفة التتححوالت والتتقلببات في  ممييیّیزتوكييییف  ٬،سساعد ننمموذج األفعى في وضضع خخرييییطة الممد والججزر في العالقات خخاللل فتترة زممننييییة

ووسسط وننهاييییة هذه الححكاييییات ببنناًء  ببمما إن لدى كلل ممننا طرييییقتته الخخاصصة في تتححدييیید ببداييییة. هذه العالقة ببالننسسببة لكلل ممججمموعة ممن الممججمموعات

رت ببششكلل كببييییر على ببدء قصصتتننا٬، فإن الححدود التتي وضضعها الممششتتركون لوضضع إطار للفتترات الزممننييییة أثثّ في  هاعلى الننقطة التتي اخختترننا

القتتتتالل٬، وتتغييیّیر مملكييییة هذه القصصة ببالذات٬، تتححّولل التتقلببات في التتارييییخ العالقات ممن االزدهار إلى افي . السسييییاق واألدلة الممأخخوذة ممن القصصة

األرض والححدود الججغرافييییة٬، وتتغييیّیر الذييیین ييییممسسكون ببزممام السسلطة في الححكم٬، وتتغييیّیر تتعرييییف األدوات الداخخلييییة واألدوات الخخارججييییة كييییف تتؤثثر 

٬، ٬1976، أو إلى 1973إلى عام  2000ببداييییة القصصة ممن عام  ننناقش الممششتتركون كييییف تتتتغييییر القصصة عنندمما ييییغييیّیرو . في ببعضضها الببعض

 ! قببلل الممييییالد ٬300، أو إلى ٬10، أو إلى ٬900، أو إلى ٬1896، أو 1948أو إلى 

ن ببششأن العرب واإلسسرائئييییلييییييیین وعالقاتتهمما ييییأظهر ننمموذج زهرة األقححوان التتأثثييییرات والححوارات والقصصص الممخختتلفة التتي ششكلت آراء الممششتترك

تتضضممن ذلك تتححدييیید . ائئييییلييییة العرببييییة في الخخطاب العامالببعض٬، بباإلضضافة إلى عالقتتهم الششخخصصييییة ببالدييیینناممييییات اإلسسر  ببببعضضهمما

494

464



 

االححتتييییاججات والرغببات واالسستتححقاقات على أسساس كييییف أثثرت في تتششكييییلل التتوارييییخ التتي عاششوها وأطر الممححادثثات التتي 

أببرزت . عقدوها ببييیین عائئالتتهم التتي تتتتزاييیید٬، والقصصص التتي ورثثوها٬، واألخخببار الكببرى التتي سسممعوها وششاهدوها على السسواء

٬، أو أن تتخخلق عالقات "إننهم أنناس ييییرييییدون إببادتتننا"اآلخخر٬، كمما في ححالة  تتدييیینالتتوييییججات كييییف ييییممكن للقصصص القدييییممة أن 

 ".هااسستتعدننا العييییش كججييییران٬، وننححن ننششتترك في عدد كببييییر ججًدا ممن القييییم األسساسسييییة ننفسس"تتعاوننييییة٬، 
 

على سسببييییلل الممثثالل٬، أسسهببت . طرييییقة التتي ييییروون ببها قصصصصهمسساعد الننمموذج الممتتسسلسسلل الممششتتركييیین في تتححدييیید السسييییاق الذي ييییفضضلوننه ببال

ببغض الننظر عن ممواطن االخختتالف٬، فإننهمما وضضعا الححفاظ على عالقتتهمما في قممة . قصصة اممرأة واححدة في عالقة ششخخصصييییة ممع صصدييییقها

كاننت أقلل تتأثثييییًرا على كييییف ف ٬،قصصتتها٬، كاننت العالقة هي السسييییاق األسساسسي٬، أمما قصصص الصصراع فييییمما ببييیین الججمماعات والثثقافةفي . األولوييییات

ببالننسسببة . آخخر في الممججمموعة كان لدييییه طرييییقة ممخختتلفة ججًدا في تتفهم الداللة اً كمما أن هنناك ششخخصص. بباسستتننتتاج الداللة وفسّسرت األححداثقاممت 

سسمماع قصصص هذا السسييییاق أو العدسسة كاننت واضضححة ججًدا لدرججة أننه ييییصصعب علييییه . له٬، كان تتارييییخ الغزو والهييییممننة في الطببقة الببارزة

سساعد الننمموذج الممتتسسلسسلل الممججمموعة في اتتخخاذ ممننظور طرف ثثالث للوقوف على ححدود كييییف ييییسستتخخلصصون الداللة ممن . الممصصالححة واألمملل

ييییخختتلف تتححلييییلننا . ببششكلل ممرئئي كييییف تتضضع طببقات عدييییدة الداللة٬، ببححييییث كلل طببقة ممتتضضممننة في طببقة أخخرى صصوّر الننمموذج. قصصص ممششاببهة

وأي  ٬،فننححن ججممييییًعا ججزء ممن ننظام أكببر. مملل ببششكلل كببييییر اعتتمماًدا على الطرييییقة التتي ننتتححدث ببها عن األححداثلمما هو واقعي ومما هو ممححتت

 .ششيء ييییححدث في ممسستتوى واححد ييییرسسلل مموججات ممن التتأثثييییر على كلل الممسستتوييییات األخخرى

عنندمما ننفكر ممع آخخرييیین . ييییكوننوا ييییعرفوننهعلى مما لم  نوييییتتعرفو  ييییسسممعوه التتفكييییر الممششتترك للممججمموعة قّدم ننافذة ممن خخاللها ييییممكننهم سسمماع مما لم

تتارييییخخييییة قد تتكون في صصراع ممع قصصصصننا٬، فإن لدييییننا فرصصة التتعرف  اً ييییححمملون وججهة ننظر ممخختتلفة ججًدا٬، خخاصصة هؤالء الذييیین ييییححمملون قصصصص

 ).2004واسسييییرممان٬، ( على أننفسسننا ببششكلل ممخختتلف في العالقة ممع اآلخخر

 

 الداللة الظاهرة
ممششتتركون خخممسسة ممببادئ ممن الممششاركة تتسسممح لهم بباالسستتممرار في الححوار. ننعتتقد أن هذه الخخصصائئص ممهممة. د الححدّ  ٬،في ححواراتتهم األولييییة

 كاننت هذه الممببادئ كالتتالي:

وهي أننمماط ممتتكررة ممن االسستتمماع  ٬،ييییخختتلف هذا عن االسستتمماع للتتححدي والرغببة في الهزييییممة -قييییممة قوييییة لالسستتمماع ممن أججلل التتعلم  • 

 .الصصراعسسببق أن ششهدنناها في ممواقف 

 .وهي سسلوك آخخر ييییخختتلف عن المموقف التتننافسسي الذي ييییتتخخذه الببعض في الصصراع -السسعي إلى الفهم وعدم ممححاولة اإلقنناع   •

 .) كعننصصر في الببالغة الممننهججييییة1996( وججهات ننظر واسسعة ومما وصصفتته أولييییفر -قييییممة ممششاهدة كال الججاننببييیین   •

 .ولوججييیًیا وتتعكس قييییممهمييییفاظ علييییها ممن خخاللل ممسستتوييییات أهممييییة ممتتمماييییزة أييییدالتتزام ششامملل ببتتكوييیین وتتطوييییر عالقاتتهم والحح • 

 .اهتتممام ححقييییقي وفضضولل وتتقدييییر لوججهة ننظر الطرف اآلخخر -رغببة في التتعلم وتتننممييییة العالقة ممع اآلخخرييیین الممخختتلفييیین عننهم  • 
 
 

تتححتتاج إلى أن تتوضضع في اخختتببار٬، في  قالل الببعض أن العواطف. ححمملل الممششتتركون ممببادئ ممخختتلفة ببخخصصوص دور العاطفة في ممححادثثاتتهم
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 تتححدييیید هذه الممببادئ وتتطوييییر ججاهزييییتتننا على القدرة على تتححدييییدها ييییتتطلب . ححييیین قالل آخخرون أن التتعببييییر عن العواطف أممر ممهم وممصصون

ممواججهتتها ممن الوعي ببالذات ييییتتأتتى عببر لححظات تتأمملل الننفس الححسساسسة ححييییث تتوضضع االفتتراضضات والقييییم الواضضححة على السسطح وتتتتم  ممسستتًوى

 .الححوار واسستتخخدام أدوات اإلدارة الممننسّسقة للدالالت هي أدوات تتخخلق فرص ححدوث تتلك التتغييییرات التتححولييییة). 2003ييییوششييییدا٬، -فييییششر(

اسستتخخدممت كال الممججمموعتتان األدوات . لببعض الببعض اممن ممخخططاتتهمم اً ها وقدممتتا قصصصصاعرضضت الممججمموعتتان األدوات التتي اسستتخخدممتت

قاء القصصص والقواعد وااللتتزاممات واالسستتححقاقات التتي أثثرت في ححواراتتهم في هذا المموضضوع وكييییف اسستتخخلصصوا ببطرق ممخختتلفة لتتوسسييییع واننتت

التتي " الييییهودي الطييییب"و" الممسسلم الطييییب"و" اإلسسرائئييییلي الطييییب"و" العرببي الطييییب"الهوييییة٬، قصصة  أولل األممر٬، كاننت هنناك قصصص. الداللة

وفي ببعض ". الطرف اآلخخر"عمملل أححييییانًنا على ممننع االخختتالط ببـ تتإن ححدود تتلك القصصص  .كتتببت داخخلل وخخارج ححدود كلل ممججتتممع على السسواء

وممع ذلك٬، . إننهم تتلقوا رسسائئلل ممخختتلطة ببأن ببعض أفراد ممججمموعاتتهم ششجّجعت االششتتراك في ححوار. الححاالت٬، ييییعتتببر ممثثلل هذا االخختتالط خخييییاننة

فاألششخخاص الذييیین غاممروا ممن أججلل هذه الممسساعي . ممكن االسستتهاننة ببهفإن قوة تتأثثييییر والممششاعر الممححتتمملة لننببذ ششخخص ممن ممججمموعتته أممٌر ال ييیی

 .هننفسس أححسسوا أننفسسهم غربباء في كال الممججمموعتتييیین في الوقت

ييییفوق الححق في أن  اً فقد كان هنناك أفراد ممن كلل ممججمموعة ششعروا ببأن لدييییهم ششعور . وكمما سسممعننا٬، فإننننا ييییممكننننا سسمماع صصوت السسلطة األخخالقييییة
تتصصف اإلدارة الممننسسقة للدالالت هذا الصصوت ببأننه قوة ممننطقييییة في أننها التتأثثييییر الممسسييییطر الذي ييییرششد . ن ججمماعتتهمييییكوننوا الصصوت الممعببر ع

والقوة الممننطقييییة هي الششعور السساححق ببالححاججة إلى التتصصرف ببنناء على التتزامماتتننا٬، أو إححسساسسننا ببمما ييییننببغي فعله٬، أو مما ييییننببغي . وييییححدد الداللة
الممششتتركييیین٬، فإن كممييییة الممعانناة الششخخصصييییة كاننت هي ممعييییار تتححدييیید الششخخص الججدييییر ببالتتححدث ننييییاببة عن ببالننسسببة لهؤالء . أن ننكون علييییه

اسستتنند ممننطقهم في هذا على اإلطار القائئلل ببأن هؤالء الذييیین عاننوا في المماضضي ييییححق لهم التتفوييییض أكثثر ممن هؤالء الذي لم . الممججمموعة
غييییر ممفوضضييیین للتتححدث بباسسم وججهة ننظرهم٬، فإننهم ييییششعرون ببإححسساس الخخسسارة٬، إححسساس  ببالننسسببة لهؤالء الذييیین ششعروا أو ُأببلغوا ببأننهم. ييییعاننوا

 .الممننببوذ ممن ممججتتممعاتتهم
إن ممسستتوى تتدخخلل العاطفة في القصصة ممن الججاننب اآلخخر أثثرت على قدرتته على سسمماعها٬، خخصصوصًصا عنندمما تتعارضضت ببششدة ممع قصصة ببدييییلة 

اب التتححولي عن اخختتالفات الهوييییة التتارييییخخييییة الراسسخخة ححييییث كان دور التتدخخلل ييییؤييیید هذا األممر دراسسة ححدييییثثة عن الخخط. مموججودة ييییممتتلكها
في هذ الممثثالل٬، عنندمما ححلت قييییممة العالقة ممححلل  .)2004واسسارممان٬، (التتححولي  العاطفي ححسساسًسا خخاللل إطار رواييییة القصصة ببالننسسببة للتتعلم

السسمماع وقببولل ممننظور أو قصصة تتخختتلف ببششكلل كببييییر عن القضضاييییا في الصصراع٬، كان الممششتتركون قادرييیین ببششكلل أفضضلل على الممششاركة و  ىممححتتو 
 ).2003؛ ببييییرس وببييییرس٬، 1955ببييییببار٬، (قصصتتهم٬، ببييییننمما ييییظلون في ححالة التتوتتر الممصصاححب للتتممسسك ببالقصصة الخخاصصة ببهم 

 

 التتأثثييییرات
 

ممن . ييییة وعالقاتتننا ممع اآلخخرييیینتتششكلل كييییف ننفهم عوالممننا االججتتمماعالتتي رات العدييیید ممن الممؤثثببأن هنناك  تتقّر وججهة الننظر الببننائئييییة االججتتمماعييییة

عالوة على ذلك٬، ييییششدد ممننظور . العالقات االججتتمماعييییة والححقائئق الححالييییة االججتتمماعييییة والسسييییاسسييییة واالقتتصصادييییة والعالئئقييییة ؛ببييیین هذه التتأثثييییرات

سسييییاسسات أو  التتواصصلل على أننننا ننسستتخخلص الداللة في عمملييییات االححتتكاك الممسستتممرة ممع ببعضضننا الببعض ممن خخاللل تتصصرفات أو كلممات أو

الخختتييییار والننظر في مموقفننا٬، ومما ننخختتاره للتتقييییييییم وكييییف ننصصننع الداللة ممع  اً وألننننا ننرى األممر كذلك أييییضًضا٬، ننضضع دائئمًما أمماممننا فرصص. ممممارسسات

  .ببعضضننا الببعض
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ور ممننهججي ييییخخلق هذا الننهج ممن ممننظ. إن اننتتهاج ممننظور التتواصصلل في صصراع أخخالقي ييییححولل ممكان التتححلييییلل ممن الممححتتوى إلى العمملييییة

إدراًكا ممننا ببأن مما ننقوم ببه سسوييیًیا ييییسسلط الضضوء على . اححتتمماالت ججدييییدة في األششييییاء التتي تتصصورننا أننها قد تتكون ممييییؤوس ممننها في المماضضي

إن ُأطر األفكار والممششاعر٬، الممششاعر الممتتأصصلة٬، عنندمما . ممسسؤولييییتتننا ووسساطتتننا في العمملييییة التتي تتتتممثثلل في كييییف ننتتواصصلل إلححداث اخختتالف

 .صصراححة٬، ييییممكن أن تتخخلق عالقات ججدييییدة وُأطر تتببادلل ببنناءة وججدييییدةتُتذكر 

قد تتلغي وججهة ننظرننا الششخخصصييییة٬، ييییتتطلب التتي صصييییاغتتها و  ٬،فالقدرة على رؤييییة وججهة ننظرننا ججننبًبا إلى ججننب ممع وججهة ننظر ششخخص آخخر

هذا األممر تتفكييییر تتببادلل األننظممة٬، أو ييییسسممى كييییججان ). 1994كييییججان٬، ( ممسستتوًى ممن التتفكييییر ننححن غييییر ججاهزييیین له في روتتييیین ححييییاتتننا الييییوممييییة

 .قدرة على دممج أو تتولييییف وججهات ننظر عالممييییة أخخرى ممتتبباييییننة ممع وججهات ننظرننا

ييییممكننننا ممن االننضضممام والتتننسسييییق ممع  اً عزز الممننظور التتواصصلي ممن فكرة تتفكييییر تتببادلل األننظممة القتتراح أننننا ييییججب أن ننججد قواعد أو ممننطق

 ). 1997ببييییرس ولييییتتييییلججون٬، (آخخرييیین 

 روس الممسستتفادة ممن الممججاللالد
 

الوطييییس٬، أن  األششخخاص اآلخخرييیین الذي ييییعمملون ممع ممججمموعات ممن النناس ممششتتركييیین في صصراعات أخخالقييییة ححاممييییةممن تتعلممننا ممن عمملننا و 

 هذه العقببة٬، فإن التتححدي الثثانني الذي نالببعض هو غالبًبا العقببة األكببر. عنندمما ييییتتخخطو  ببعضضهمججممع األششخخاص على الطاولة لالححتتكاك ممع 

طرق ممتتضضارببة ممن التتفكييییر ٬، ال ييییممكن ممواججهة أن ييییلتتقوا فييییه. ببغض الننظر عن القضضييییة ييییواججههم هو خخلق السسييییاق الذي ييییممكن لألششخخاص

عمملييییة خخلق سسييییاق  لوصصف الممتترفعة ) الببالغة1997ييییسستتخخدم ببييییرس ولييییتتييییلججون (). 1985الذي ظهرت فييییه (ببييییرننششتتاييیین٬،  هداخخلل الننظام ننفسس

د الخخطوات الهاممة للننظر في ججممع النناس سسوييیًیا ولتتهييییئئة رق تتفكييییر ممتتضضارببة أن ييییلتتقوا. في هذا الفصصلل٬، ننححدّ إلى ط نييییممكن ألششخخاص ييییسستتنندو 

 الممسسرح والسسييییاق لعمملييییة التتفكييییر الممششتترك.

أكثثر األششخخاص الواعدييیین إذ أننهم  نممن االعتتببارات الهاممة مَمْن ييییججب أن ييییششتترك. فاألششخخاص في غييییر ممواقع القييییادة غالبًبا مما ييییكوننو 
 ن ببششكلل أقلل على مموقف ممججمموعتتهم.و ببممححسسو 

ببممسساححة تتأمملل لن  اً ييییخخلق التتفكييییر المُمييییسسَّر ششعور . ن لمموقفهم ييییححتتاججون إلى التتأكد أننهم ومموقفهم لن ييییسسححقوا في العمملييییةو واألششخخاص الممححبب
االلتتقاء وتتححسسييیین الصصلة  ييییممكن للممييیُیسسِّر أن ييییعزز ممن هذا الششعور ببالححمماييییة ممن خخاللل. ييییتتعرضضوا للتتهدييیید فييییها ببسسببب مموقفهم الذي ييییححمملوننه

. ننائئببييیین عن كلل مموقف نعنند قييییاممهم ببذلك٬، فإننهم في الواقع ييییصصببححو . واإلننصصات ببعممق إلى قصصصصهم ٬،ممع كلل ممججمموعة ببششكلل ممننفصصلل
 .ممطالب كلل ججاننب ٬،ييییممكن للممييیُیسّسر أن ييییببححث االححتتييییاججات الكاممننة وييییعييیید تتششكييییلل الممطالب

تتممننح . صصصصهم الخخاصصة ممع تتدرييییببهم على ننمموذج اإلدارة الممننسسقة للدالالت وتتطببييییقاتتهالخخطوة الثثاننييییة هي إعطاء النناس فرصصة للتتفكييییر في ق
إلى أن قصصتتهم " القصصة"ببعض الخخببرة واالعتتييییاد على عمملييییة التتفكييییر وتتسساعدهم على التتححرك في فكرة أن قصصتتهم هي  هذه الفرصصة النناس

الججاننب "والششكوك واألسسئئلة التتي تتتتواججد ببييیین النناس على  في هذه العمملييییة٬، ممن الممفييیید إظهار االخختتالفات. ببييیین القصصص" قصصة"ممججرد 
هذا األممر ييییقللل ممن . هاححتتى إذا لم ييییششتترك ججممييییع األششخخاص في الممعتتقدات ننفسس ٬،إن هذا أممر ححييییوي لضضممان سسالممة الممججمموعة". اآلخخر

 .اححتتممالييییة إخخراس ببعض األصصوات في العمملييییة أو اعتتببارها خخييییاننة عنندمما ييییتتم التتعببييییر عننها
وهي عمملييییة ممششاببهة للعب األدوار٬، فييییمما عدا أن األششخخاص داخخلل ممججمموعتتهم الخخاصصة . لثثالثثة هي التتي تتعرف ببـ اننعكاس الدورالخخطوة ا

ييیُیطلب ممن النناس في هذا المموقف التتفكييییر في . ييیُیطلب ممننهم اسستتكششاف مموقف واححتتييییاججات الطرف اآلخخر كمما لو كاننت ممواقفهم واححتتييییاججاتتهم
 .ننها ممممارسسة في تتوسسييییع وججهات الننظر وٕاننمماء التتقممص العاطفي أو ممعرفة الغييییرإ. أببعاد ححكاييییات الججاننب اآلخخر
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على سسببييییلل الممثثالل٬، عنندمما ججممع . ححييییث أننه ممن الممفييیید الببدء ببننششاط أو ممنناقششة ححييییادييییة. الخخطوة الراببعة هي ججممع أفراد ممن الممججمموعتتييیین سسوييیًیا
٬، ُدعوا إلى )1996تتششازييیین وآخخرييیین٬، (الدائئر ححولل اإلججهاض  فييییمما ييییخخص الججدلل ةممششروع الححوارات العاممة أششخخاصًصا ممن ججواننب ممتتعارضض

ييییممكن . ححفلل عششاء تترححييییببي وتتم تتششججييییعهم على التتعرف على ببعضضهم الببعض ممن خخاللل ممنناقششة أي ششيء ببخخالف آرائئهم ححولل اإلججهاض
عض وٕارششادات إلدارة أننفسسهم االششتتراك ممع ببعضضهم البب ييییةأن تتببدأ تتلك اللقاءات أييییضًضا ممع أششخخاص ييییصصننعون قائئممة ببالقواعد األسساسسييییة لكييییف

 .ي العمملييییة ممثثلل العمملييییة التتي وصصفتتها ممججمموعة الييییوننبباكف

إن وضضع رواييییة القصصة كعمملييییة تتفكييییر ممتتببادلل٬، كمما هو . عنندمما ييییكون هنناك ببنناء لببعض الصصالت٬، ييییممكن للنناس الببدء في تتببادلل قصصصصهم
إن تتببادلل القصصص ييییغييیّیر عالقاتتهم . عنند االححتتكاك بباالخختتالفاتممالححظ في الممججمموعات التتي عمملننا ممعها٬، ييییسساعد على تتعزييییز ممعرفة الغييییر 
 .ممع قصصصصهم الخخاصصة وممع ببعضضهم الببعض والطرييییق التتي ييییرون ببها المموقف

إذ أننها تتلممس كببد ححقييییقتتننا وكييییف ننعرف  ٬،فالصصراعات األخخالقييییة قد تتكون أكثثر ممن ذلك. الصصراع في أي سسييییاق أممر صصعب وييییششكلل تتححدييیًیا
ييییقدم هذا الفصصلل أدوات تتزرع األمملل والببششرى بباالششتتراك في صصراع أخخالقي ببهذه الطرييییقة التتي ييیُیعاد تتعرييییف . ة وهوييییاتتنناأننفسسننا وقييییممننا األسساسسييیی

 .القضضييییة ذاتتها وتتتتححولل العالقات في العمملييییة

 

 خخاتتممة
 

ي ننفكر وننششعر وننتتواصصلل ى الطرييییقة التتمما تتتتخخطّ ب ممننا الممششاركة في ممواججهتتها ببالسسببلل التتي رببّ تتممثثلل الصصراعات األخخالقييییة تتححدييیًیا وتتتتطلّ 

ييیُیقتترح اسستتخخدام اإلدارة الممننسسقة للدالالت كممججمموعة واححدة ممن األدوات التتي عرفت ببأننها ممفييییدة في دعم تتكوييیین . وننتتصصرف ببها ححتتى اآلن

ألن  ممن الششرح لببعض االححتتمماالت التتي ييییممكن أن تتظهر ممزييییدٍ قممننا ببتتقدييییم تتلك األدوات وتتطببييییقاتتها لتتوفييییر . فهم ممششتترك عببر االخختتالف

  .أو المموقف ييییممكن أن تتظهر وتتتتم تتببادلها ننفسسه لححدثلدالالت ببدييییلة 

وييییؤثثر هذا على الطرييییقة التتي  ا٬،هنناك اححتترام واضضح وصصرييییح لوججهات الننظر الممتتننوعة والنُنظم األخخالقييییة التتي ججلببتتها األطراف الممخختتلفة ممعه
٬، هقدراتتننا للتتعامملل والعييییش ممع قصصص ممتتعددة في الوقت ننفسس وكلمما طّورننا ممن. ييییرون ببها أننفسسهم وببعضضهم الببعض والمموقف ممن الصصراع
 .كلمما كننا قادرييیین على العييییش في تتنناسسق ممع ببعضضننا الببعض
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 الفصصلل الراببع والعششرون
 
 

 ممسسائئلل العقييییدة
 الصصراع ححللّ الدييیین والصصراع و 
 
 
 مموييییكسببرييییدججييییت 
 

 
 

د السسالم  ربّ    ببالعننف اإلننسساننيأببدا ال ييییممججَّ
 تتومماس ممييییرتتون

 
 
 

أسسفر  ٬،ننزاع ممسسلح ممع ححكوممة أوغنندافي الرب للممقاوممة ججييییش ححركة التتممرد التتي تتطلق على ننفسسها اسسم دخخلت  ٬،ممن الزممان عقدييیینلقراببة 
الممتتححدة واححدة ممن أسسوأ الكوارث اإلننسساننييییة في العالم. في  األممم أطلقت علييییهمما  وخخّلف أكولي٬،عن تتششرييیید مملييییونني ششخخص في ششممالل ممننطقة 

ألطفالل والعننف لالخخطف الججمماعي ححتتى علمموا ببعمملييییات  ججييییش الرب للممقاوممةأكولي الممهمّمش اقتتصصادييییا وسسييییاسسييییا بب رححب ششعب ٬،الببداييییة
تتهدف ححركة تتممرد ششن ممن خخاللل ه ورث قوى روححييییة وأننه ييییلببي دعوة دييییننييییة أنن ججوزييییف كونني٬،زعم قائئد الححركة ييییننييییييیین. الوححششي ضضد الممد

فلل ط 40,000  قام ججييییش الرب للممقاوممة ببعمملييییات اخختتطاف لححوالي  .للكتتاب الممقدس دولة ججدييییدة تتقوم على الوصصاييییا العششر إلقاممة
ظييییات أو ممن الصصغار أو كممحح ججننودييییججببرون األطفالل على الخخدممة في الججييییش ك اسستتممرت لسسننوات ممن أججلل ممللء صصفوف الججييییش٬، وكاننوا

الروححييییة ممع الننصصوص  األصصلييییة والتتقالييیید الدييییننييییة الممسسييییححييییة ممن ممزييییججا قوييییاقام ججييییش الرب للممقاوممة ببتتلقييیین آالف األطفالل ممسستتخخدمما . كخخدم
ال ييییممكن ييییفتتقدان للممننطق و وججييییش الرب للممقاوممة  يكوننممن أن كًال  أوغنندارأت ححكوممة . ححرببه الممقدسسةلممكافححة الفسساد في  الخخاصصة ببه
 عن ننججاح ييییذكر.  واتسسنن ممدارسسفر على لم ييییعسسكري للممششكلة ممعهمما٬، فببدأت في اعتتمماد ححلل التتفاوض 
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الممججتتممعات ببالتتي عصصفت  األهلييییةالححرب  إننهاءفي  همأمملالممسستتممرة٬، ممع  ف األطفاللاطتتخخا عمملييییاتعلى وقف وببتتصصممييییم  1998في عام 
لزعمماء الدييییننييییييیین. ببدأ ل يكولببممببادرة سسالم أننججلييییكان والزعمماء الدييییننييییييیین التتقلييییدييییييیین في ششممالل أوغنندا األو الكاثثولييییك والممسسلممييیین قام قادة ة٬، الممححلييیی

عمملييییات االخختتطاف التتي ييییقوم ببها لييییلل" الذييیین ييییببححثثون عن ممالذ ممن ممسسافري البباسسم " ييیینف األطفالل الممعروفآالممصصاححببة ممببادرة ببالزعمماء 
 وغييییرها ممن األمماكن العاممة. والممننتتزهات األتتوببييییسسات ممححطات خخاللل الننوم في ٬، ممن ب للممقاوممةججييییش الر 

 ممببادرة السسالمزعمماء قام الزعمماء الدييییننييییييیین الدعم الممادي والممعننوي لألطفالل وييییسساعد على ردع هججممات ججييییش الرب للممقاوممة. ييییقدم وججود 
ممن ششأننها تتممرييییر قواننييیین  ٬، وذلك ببغرضممججتتممعهمصصالح أفضضلل وسسييییلة إل ية هالممصصالححإييییمماننا ممننهم ببأن  نناججححةممنناصصرة ححمملة لدعوة ببششن 

عمملل ممججتتممعاتتهم.  سسلممي فيببششكلل دمماج والعودة لالننعلى اسستتعداد لتترك الححرب ممممن كاننوا ممقاتتلي ججييییش الرب للممقاوممة لالعفو أن تتوفر 
ة ببييیین رسسممييییالغييییر قامموا ببالوسساطة و  ٬،وييییة الصصراعاتم وتتسسالسسالصصننع  علىالممححلييییييیین ممببادرة السسالم على تتدرييییب الممئئات ممن القادة زعمماء 

دببلومماسسييییة الممسسار الثثانني) للممسساعدة علييییها  (غالببا مما ييییطلق  الححكوممييییييیین الممسسؤولييیینببييیین ججييییش الرب للممقاوممة و  ممتتوسسطي الممسستتوى في قادةال
في ششممالل أوغنندا ببننششاط للممسساعدة  الدييییننييییون القادةعمملل ييییضضببط الننفس. على  األطرافالممفاوضضات وححث كلل  في وقف إطالق الننار وتتششججييییع

التتوصصلل إلى ححلل ببغييییة ببييیین أطراف الصصراع تتقرييییب وال ةروححييییالدوافع الالعننف الذي تتححركه درء د ممن الممعانناة و والححفي ححمماييییة الممدننييییييیین 
 اسستتممرت ألكثثر ممن عقدييیین.ححرب  التتي ننتتججت عن روححييییةالججتتمماعييییة و واالقتتصصادييییة االممادييییة و الخخسسائئر ال٬، ببعد سسلممي

. وممع أم ال سسكان ششممالل أوغننداببييیین تتننججح في اسستتعادة السسالم وتتححقييییق الممصصالححة سسالدييییننييییة أكولي إذا كاننت قييییادات الححسسم ببعد  ال ييییممكن
 ٬،الروححييییة لتتببرييییر العننف رييییطاسسن واأللدييییزعمماء ممببادرة السسالم ل إلى طرف اسستتخخدام همإييییمماننالقائئممة على  ٬،صصننع السسالمل همججهودفإن  ذلك٬،

 ممممارسسة عمملييییة السسالم.في و  اإلننسساننييییةدور الدييیین في الصصراعات ل عقدةممتتظهر لننا الطببييییعة ال
 

 ةالدييییننييیی الييییقظات
 

الممممييییتتة األكثثر رسسوخخا  لصصراعاتممببسسط لإججراء ممسسح عنند  اإلننسساننييییة في الممننازعاتالدييیین لعببه ييییالذي ر دو المملححة لزييییادة فهم التتببرز الححاججة 
وممن ممنناطق أكولي الفقييییرة لننييییججييییرييییا  ٬،سسرييییالننكا والسسودان ودولل الببلقانممرورا بب لششممالييییةييییرلنندا اأ إلى األوسسطممن الششرق  في ششتتى أننححاء العالم.

ححقييییقة  دييییننييییةالدوافع للعننف ذي الالقوة التتدممييییرييییة تتججد أن  ٬،ممدييییننة ننييییوييییورك ولنندنبب الممراكز الممالييییةححتتى الممننطقة الششممالييییة ممن أوغنندا في 
قد تتدفع  ٬،االننقسساممات الدييییننييییة ببسسببب ٬،هذه اآلفة العالممييییة للححييییاة الببششرييییةن رؤييییتتننا لإ ب في ججممييییع أننححاء العالم.و ششعالتتعييییششها وممروعة  ةصصارخخ

على ممدار فتترة و  ٬،في الواقعوببالتتالي سسييییصصببح العالم ممكاننا أفضضلل ببدوننه.  صصراعسسببب خخطييییر للالدييیین في ححد ذاتته لالعتتقاد ببأن الببعض 
لم تتححدث هذه . وأقلل تتقلببا أكثثر ممننطقييییةوببزوغ عصصر  ببححث علمميكييیین العدييیید ممن العلمماء زوالل الدتتوقع ن القرن المماضضي٬، زممننييییة طوييییلة مم

 تتأثثييییرا أكببر. في السسننوات األولى ممن القرن الححادي والعششرييیین٬، ييییكتتسسب ٬،الدييیین أولكن ببد ٬،تتوقعاتال
ببالييییييیین  6لغ عددهم البباممن ببييیین سسكان الكرة األرضضييییة دييییننييییة. ال اتججمماعييییننتتممون إلى إححدى ال ثثلثثي سسكان العالمأن تتقرييییببييییة التتقدييییرات دلت ال
 ححواليو هنندوس ك مملييییون 900-800وححوالي  مملييییار ممسسلممييیین 1.3و ييیینممسسييییححييیی مننفسسهأ ييییسسمّمون ننسسممه ممننهممملييییار  2ححوالي ييییطلق ننسسممة 
ممججمموعات مملييییون ممن الييییهود وممالييییييیین أخخرى تتننتتممي إلى  14وننححو  ييییعتتننقون أدييییاننًا تتقلييییدييییة مملييییون 300-200و مملييییون ممن الببوذييییييیین 350

 .ننسسممة مملييییون 1ييیین أو إننسساننييییييیین ححوالي على أننفسسهم علمماننييییون أو ييییطلقممعييیین  دييیینلممن ال ييییننتتممون إلى  يتتقدييییر ييییببلغ العدد الدييییننييییة صصغييییرة. 
التتفسسييییر ببننفسسه ٬، ببدأت األصصولييییة٬، التتي تتتتصصف  في الوقتو في السسننوات األخخييییرة. هذا العدد في االننخخفاض   على الرغم ممن ذلك٬، أخخذ

في االرتتفاع على الصصعييیید  ٬،لغربباءالقاسسي ل رفضالو على القواعد االججتتمماعييییة  قممعي في كثثييییر ممن األححييییان)(للعقييییدة والتتححفظ الششدييیید الرججعي 
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 أن الدييیین واقع ححيييییننص على الواقع الححالي فإن  ٬،تتوقعات السساببقةالكاننت  وأييیّیاً هم عالم سسرييییع التتغييییر. ححييییث تتعانني الششعوب لف ٬،العالممي
 لنناس في ممعظم أننححاء العالم.ححييییاة ممعظم ا مما في ششكالوسسييییظلل قائئمما ممتتخخذا 

 الدييیین نييییتتضضممننججد أن  الصصراعات العننييییفة٬،ممع ت التتي ييییتتداخخلل فييییها الدييیین ححااللعدد الكببييییر لوممع األخخذ في االعتتببار الننظر لهذا الواقع ببال
صصننع السسالم دور الدييیین في ححاالت الصصراع وججهود اكتتششاف  ممؤخخراتتم  ٬،أصصببح أممرا ححتتممييییا. لسسوء الححظ تتهننظرييییة ححلل الصصراع وممممارسسفي 

 ٬،ححاالت الصصراع العننييییف والممممارسسييیین وصصنناع القرار على ححد سسواء. بباإلضضافة إلى ذلكللتتصصدي ييیین على امملاعممن خخاللل ال ببششكلل ممننهججي٬،
تتوضضع ببعد ببششكلل ججييیید٬، ولم تتسستتخخدم ببششكلل فعالل في ححلل لم  سساعد في ششرح العالقة ببييیین الدييیین والصصراع وصصننع السسالمالتتي تت الننظرييییةفإن 

لعالقة لهم ننهائئي فال تتزالل أي ممححاولة لف ٬،هذا الممججاللييییقودون والممممارسسييیین  علمماءالببرز أأن عددا ممن رغم ن الدولييییة. ؤو ات الششدراسسو  الصصراع
 الممننالل. ةببييیین الدييیین والححرب والسسالم ببعييیید

وممممارسستتها٬، ببييیین وححله ببييیین ننظرييییة ححلل الصصراع  ٬،دور الدييیین في الصصراع لفهم تتكاممالييییششرح هذا الفصصلل ممدى الححاججة إلى فهم عمملي أكثثر 
. اتتعاطف وأكثثر دمماءلأقلل إراقة لببششكلل تتتتعاييییش على تتننوعها٬، ححتتى  لألسسرة الببششرييییةصصاننعي القرار األطرف وأي ششخخص ييییببغي تتقدييییم ييیید العون 

ممواقف  فهم أفضضلل لتتأثثييییر الدييیین فيقد ننتتممكن ممن سسد الثثغرة المموججودة في ممعرفتتننا وطرييییقة تتعامملننا ممع الصصراع اإلننسسانني إذا وصصلننا ل
قد  ك٬،هم ممن ذلطرف ثثالث". األ"ب) 1999ولييییام أوراي ( كججزء مممما وصصفه ممن خخاللل دراسسة الدييیینو  ٬،اإلييییججاببييییةممننها و  السسلببييییة ٬،لصصراعا

 العالم.ة الدييیین كقوة قادرة على الششفاء في وتتعزييییز قو كسسببب للقتتلل٬،  لدييیینالممدممر ل سستتخخداماالأججلل الممسستتقببلل للححد ممن  ننتتممكن ممن العمملل ممن
 

 رب والسسالماألدييییان ببييیین الحح
النناس  لعدييیید ممنلالسسائئد كان التتصصور  .ششكوكببالححلل الصصراعات وصصننع السسالم الدييیین الببنناءة في  ممسساهمماتتتوضضييییح لممببذولل أي ججهد ييییقاببلل 

سسببتتممببر. في  11مما ببعد عالم خخاصصة في ٬، قدممهاييییفوق ببكثثييییر أي ممسساهممات إييییججاببييییة قد ييییعلى العالقات اإلننسساننييییة  الدييیین السسلببي أثثرهو أن 
الذييیین ششمملهم االسستتطالع في الوالييییات الممتتححدة  األششخخاصئئة ممن افي المم 65 أنممننتتدى ببييییو ححولل الدييیین والححييییاة العاممة وججد ٬، 2002عام 

 /http://pewforum.org/publications) قدر ال ببأس ببهسساهم ببقدر كببييییر أو إمما ببالححرب سساهم في الدييیین أن  ييییعتتقدون

surveys/religion.pdf)  قد ييییكون األممر غييییر فججائئي المماضضي والححاضضر٬، في  دييییننييییةالدوافع الالذي تتححركه لة العننف أممثث كثثرة. ننظرا إلى
 ٬، كمما اسستتخخدمالححروب الصصلييییببييییة لششناسستتخخدم الدييیین  السسالم. في عمملييییةلدييیین العقييییدة ببالقوة اإلييییججاببييییة لكثثييییر ممن النناس صصعوببة في ييییججد  أنبب
العدييیید ممن الفصصولل في تتارييییخ  تتججاهللببممثثاببة الصصراع سسييییكون  إذكاءفي  تتججاهلل دور الدييیینإن والححرب.  فولتتببرييییر العننقهر للقممع و لل

 الببششرييییة.
التتغلب على و تتعزييییز ححقوق اإلننسسان الدولييییة و ححلل الخخالفات في  ممعاتتتججممهام في ممسساعدة الال ندور الدييییممع هذا ال ييییممكن أن ننننكر ححقييییقة 

 الححلل السسلممي للصصراعات.الححث على و الششدييییدة ظلم ممواقف ال
هان  هاتننْ ثثييییتتش و األسسقف تتوتتو و أسسمماء ممعروفة ممثثلل الممهاتتمما غانندي والقس كييییننغ بب اً رتتببطممالعقييییدة صصننع السسالم القائئم على  غالببا مما ييییكون

ببأممثثلة لششخخصصييییات تتارييییخ غنني فال. وممع ذلك )لعننفا يأعضضاء كننييییسسة ممعارضضوالممييییننوننييییتتز (لكوييییكرز السسلممييییة ل تتقالييییدالوالداالي المما أو ممع 
ننظرائئهم الييییهود و الزعمماء الدييییننييییييیین عمملل و  م٬،فييییتتنناو الوالييییات الممتتححدة الححرب ببييیین ضضد الفييییتتنناممييییييیین الششججاع  ييیینوذييییالببممثثلل ششاهد : ششهرةأقلل 

ييییششمملل هذا  في الفلببييیین.قوة الششعب  ححركة القييییادة الننششطة لرججالل الدييیین الكاثثولييییك فيو  ٬،الممسسلممييیین في الششرق األوسسط خخاللل سسننوات العننف
إييییمماننهم للممسساعدة الذييیین وججهوا العالم ججممييییع أننححاء ييییححصصى ممن األفراد والممججتتممعات في ننسساننييییة عددا ال دور الدييیین األقلل ششهرة في الششؤون اإل

 تتؤكدو هذا العمملل. االضضطالع بب الييییومون ححتتى واصصلالممححطممة٬، وييییوججد عدد أكببر ممننهم ممممن ييییالعالقات  ببنناءفي ممننع العننف وٕاعادة 
 .سسييییعد خخطأ سسلببييییة فقطعلى آثثاره الييییة دراسسة دور الدييیین في العالقات اإلننسساننممسساهمماتتهم أن ححصصر 
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قد ييییعتتممد ؟ كالهمماممن الممششكلة أو ججزءا ممن الححلل؟ أو  اً ججزءبباعتتبباره هلل  الدييیین؟قضضييییة ححلل الصصراعات  والطالب وممممارسسإذن كييییف ييییتتنناولل 

ننلممس لممششاكلل. لسستتججاببة نند االاألخخرى ع االقتتصصادييییةو االججتتمماعييییة والثثقافييییة والسسييییاسسييییة ات الدييیین ممع الدييیینناممييییّ تتفاعلل  ةكييییفييیی ليعممننهم  الكثثييییر
تتواججد الدييیین في كلل مما ييییتتعلق ببالسسييییاق االججتتمماعي السسييییاسسي لممواقف الصصراع٬، وهو ييییتتأثثر ببها وييییؤثثر فييییها أييییضضا؛ إننه ألممر ححتتممي أن ننفهم 

تتكون  ٬،سسييییاسسيم الدييیین لتتأججييییج العننف الاسستتخخداكييییفييییة ححولل  أوضضحححييییننمما ننصصلل لفهم ممعقدة. ال ممننظوممة الببششرييییةالبباعتتبباره ججزءا ممن الدييیین 
الججة إن العامملييیین على ممعتتصصاعد الخخالفات.  األرواح وممننع ذإننقاببهذا الششكلل٬، وقد ننتتممكن في الممسساعدة في  الصصراعات عرضضة لالسستتغاللل

 ٬،الدييیین ألغراض هداممةاالعتتراف ببأننه قد تتم اسستتخخدام  ممسسؤولييییة م٬، تتقع علييییهالنناششئئة عن أسسبباب دييییننييییةصصراعات ال وخخاصصة ٬،ححاالت الصصراع
لعمملييییة السسالم القائئممة على العقييییدة٬، الممممارسسة الممسستتممرة و طوييییلل التتارييییخ الإن الضضرر. في الوقت ننفسسه٬،  عن طرق للححد ممن واببححثثأن ييیی علييییهمو 
على وهكذا إال أننها غييییر ممسستتغلة.  ٬،مموارد كببييییرة ممن أججلل ححلل الصصراعاتييییقدم  الدييیینأن إلى تتششييییر  ٬،ببصصورة ممتتزاييییدةييییتتم االعتتراف ببها التتي و 

التتي تتقدم دعممًا أفضضلل  فهم الظروفل واسسعييییممتترسسخخة أن الالصصراعات  على ممعالججة ييیینمملالبباححثثييیین وصصنناع القرار العالممممارسسييیین وا
ححالة ممن كلل في المموارد ممتتاححة في ششكلل مما تتلك  .ببنناء السسالممموارد لببححث عن في اوالعمملل ببننششاط  ٬،لممسساهممات الدييییننييییة في ححلل الصصراعاتل

 .تتقرييییببا الصصراع تححاال
 

 لثطرف ثثاكالدييیین 
 

٬، ييییصصعب تتفادي بو ششعللعقييییدة في ححييییاة ال قويالتتأثثييییر العببر التتججرببة اإلننسساننييییة و  الروححييییةالتتقالييیید تتننوع و  دعوةاسستتممرار الو الدييیین  اننتتششارممع 
في كلل مموقف٬، إال  صصننع السسالما لممورد وال ييییقدم خخالففي كلل  اننششط ادور  ييییلعبا الببعض. في ححييیین أن الدييیین ال ممببعضضهلالدييیین والصصراع 

 أننه وقتتمما ييییننفججر مموقف للصصراع٬، غالببا مما ييییششكلل الدييیین ججزءًا ممن السسييییاق االججتتمماعي والثثقافي الذي ييییححييییط ببالخخالف. أننننا ننججد
وقد  ٬،الممججتتممعات الممححييییطةفي  دييییننييییةالقد تتتتأثثر الججمماعات . ممعييییننة أعضضاء ببعض ججمماعات دييییننييییة ممؤممننييیین أوممن ال نو لممششاركقد ييییكون ا 

ييییششكلل غالببا لدييیین ا فإنسسلممي. وهكذا ببششكلل  للممسساعدة في إننهاء الصصراع ىسسعييییغاثثة اإلننسساننييییة أو قدم اإلييییممييییلل للتتححييییز وييیی ببششكللتتسسعى للرد 
 "الطرف الثثالث". ب )1999ولييییام أوراي (مما وصصفه ججزءا مم

). 7 .ص٬، 1999 ٬،اي(أور  "ألي صصراع ممتتصصاعدححاوييییة الذي ييییعمملل ك"الممججتتممع الممححييییط إننه أورواي٬،  وفقا لمما قالهمما هو الطرف الثثالث؟ 
أكثثر في ببعض (ببييیین دولتتييیین أو  أو اححتتييییاججات الحالننمموذج التتقلييییدي لححلل الصصراع ييییرى الصصراع على أننه تتصصادم ببييیین ممواقف أو ممصص إن

ولكن رببمما ممع ببعض بباعتتممادهم على أننفسسهم  ششكلها األممثثلل كونييییو  ٬،الصصراع وسسييییلة لححلل واججدييییييییججب أن ممممن أطراف  وأاألححييییان) 
الممججتتممع و  ممبباششرببششكلل األطراف الممعننييییة  لييییششمملل اعصصر لرؤييییتتننا للطرف الثثالث" ييییوسسع ل"إن إششراكننا   .ييیینالخخارججييیی الممتتداخخلييیینالممسساعدة ممن 
هم ححييییث تتوججد على ممججتتممعاتتوييییعييیید وضضعها ممرة ثثاننييییة داخخلل  فراغالالصصراعات الفردييییة ممن  الطرف الثثالث الصصراع. ييییأخخذبب األوسسع الممححييییط

 صصراعببالالممججتتممعات الممححييییطة . ييییوججد داخخلل ة واالقتتصصادييییة واالججتتمماعييییة والثثقافييییةالسسييییاسسييییة و ننفسسييییات الالدييیینناممييییّ ممججمموعة واسسعة ممن  الممححك
دفع تتححد ممن الممعانناة و ييییة قوة إييییججاببييییة ثثالثثة في الصصراع ببححييییث تتعلافبب اسستتخخداممهاعنند قد تتصصببح المموارد التتي ننششطاء و ممججمموعة واسسعة ممن ال
تتننظييییم ننفسسها التتي تتعمملل على  "الولييییدة ممججتتممعممششييییئئة ال"ببأننه  لثثالثأوراي الطرف اييییصصف  الننسسييییج االججتتمماعي.تتصصلح و  الطرفييیین ننححو السسالم

ححلل وال ممننعال(ممثثلل  ع ببأدوار عدييییدةضضطالاال هوييییممكنن العدييیید٬، ممسساهمماتييییششمملل الطرف الثثالث  ببنناء. ششكللللممسساعدة في إننهاء الصصراع بب
في الممججتتممع الننششطاء ممججمموعة واسسعة ممن ثثالث ممن الطرف ال). ييییتتألف ة ومما إلى ذلكداششهوال الششفاءتتوفييییر والتتوسسط و والتتعلييییم الششممولل والو 
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 سساعدممن ششأننه أن ييیی ذيأوراي "الطرف الداخخلي الثثالث" الوهي مما ييییطلق علييییه  ٬،االججتتمماعييییة والقييییم الششخخصصييییةالقواعد وكذلك  ٬،الممححييییط ببهم
ييییتتكون ممن إججراء واححد فقط  ال. وهكذا فإن الطرف الثثالث ةسسلممييییتتسسوييییة ننححو تتتتججه  ٬،عن العننف ةي دورات صصراع ببعييییدفك النناس ييییتتححر على 

 ممن أججلل السسالم.كثثر ششمموال األ تتعببئئة الججمماعة دننششأ عنن٬، وممن التتأثثييییر الذي ييییإرادة ججمماعييییة ممن ولكنفقط  فرد واححدأو ممن 
 ط٬،ببالممججتتممع الممححييیی. ببعض األفراد أو الججواننب اإلييییججاببييییة الغاييییاتممهتتممة ببممثثلل هذه  صصراعببالكلل أججزاء الممججتتممع الذي ييییححييییط لن ننججد  وببالطببع

في ممعظم  ٬، تتتتأثثرلي أو تتسسعى ببننششاط إلى تتصصعييیید الصصراع لتتححقييییق ممكاسسب خخاصصة ببهم. وممع ذلكلن تتبباببمما فييییها العنناصصر الدييییننييییة٬، 
على األقلل رغببة في تتححقييییق  ممعظم النناس ييییظهروفي ممعظم الححاالت٬،  .ممن ججراء العننف الممججتتممعات الممححييییطة ببششكلل ممبباششر الصصراعات

التتححدي ييییكممن والننششاط. الممججممعة  الطاقةال ييییتتواججد الطرف الثثالث إال ممن خخاللل  .على تتححقييییقهللعمملل  وكثثييییر ممننهم على اسستتعداد السسالم٬،
 الممججتتممع الممححييییط وسسييییاقممن خخاللل  هاوتتششججييییعالممدفوعة تتججاه السسالم  تتلك المموارد ىالعثثور علفي الممتتممثثلل في تتصصور وتتممكييیین الطرف الثثالث 

 لتتوتترات.لتتأججييییج الممزييیید ممن ا لتتفادي هتتقييییييییدو السسلببييییة  العواممللتتأثثييییر  الصصراع والححد ممن
أن ييییكون ججزءا فعاال في طرف ثثالث قوي إذا تتممت ييییممكن ٬، و ممن الممججتتممع الممححييییط اممهمم اججزءييییششكلل الدييیین ننججد أن في ممعظم الححاالت٬، 

كييییف ييییممكن و  ٬،الطرف الثثالثسسننلقي اآلن ننظرة سسرييییعة على أرببعة طرق ييییتتواججد ببها الدييیین في في اتتججاه السسالم. ممن الخخارج ودعممه  تتهتتعببئئ
  في الطرف الثثالث:ات هذه الدييیینناممييییّ أن تتسسهم 

 ثثالث كطرفاألرببعة الدييیین ججواننب تتداخخلل ) الهوييییة. رغم 4( والششببكات ) الهييییاكلل االججتتمماعييییة3( وأتتبباعهم لقادة) ا2( الممعتتقدات والقييییم )1(
ممججمموعة ممن األسسئئلة طرح ننسس. تتهالصصراع وتتسسوييییالننظر في دور الدييیین في  تتححلييییلل عنند على ححدة لممسساعدتتننا في وضضع إطارإال أننها ممقدممة 

الدييیین الذي ييییلعببه لدور للل إلى فهم أفضضلل و صصالسسييییاسسة ببهدف الو تتسسوييییة الصصراعات وصصنناع ممممارسسو سستتخخدممها أن ييییييییممكن على كلل طرف 
 لدييیین.لالسسلببي الححد ممن االسستتغاللل لدعم ججهود ببنناء السسالم و  وننأمملل أن ننححدد ممداخخلل لولل ممعييییننة٬،ضضممن حح

 
 وقييییم اتممعتتقدك الدييیین

كننائئس ممصصرعهم٬، وأضضرممت الننييییران في الف النناس لقي آالببييیین الممسسلممييیین والممسسييییححييییييیین ننييییججييییرييییا في السسننوات األخخييییرة. الججاري ننف طّوق الع
في ممججتتممعاتتهم. أي اسستتببدالل صصراع  قييییم وتتقالييیید عقييییدتتهمبب اننييییججييییرييییييییسستتعييیین اثثننان ممن الزعمماء الدييییننييییييیین ببرض. والممسساججد إلى أن اسستتوت بباأل

وييییو ممتتأثثرييیین ججييییممس أششافا و  ممححممدكان كال ممن  ٬،ششببابببدورهم كوسسط التتوتتر الممسستتممر ببييیین ممججتتممعاتتهم .  التتعاون ببييیین األدييییانبب ناألدييییا
ممن ذراعييییه في القتتالل.  وفقد وييییو إححدى األسسرةالممححببب وفردًا ممن  ممعلممهأششافا ممججتتممعاتتهم. فقد ببأعممالل العننف ببييیین الممسسييییححييییة واإلسسالم في 

ع لتتححوالت و خخضضببالعلى ححدة قام كللٌّ . اتتهمنناتتقالييیید دييیی فهم أعممق لتتعالييییمن ببوضضع الرججالهم٬، قام بباب في ممججتتممعاتتلششلقادة خخاللل دورهم ك
ممن خخاللل صصننع السسالم تتم الوصصولل إلى و ٬، االححتترام والتتعاطفو في ننششر تتعالييییم التتسساممح  كلل ممننهمما وببدأ ٬،عن العننفببممننأى  ششخخصصييییة خخاصصة

أن تتششكلل األسساس ممن ششأننها قييییم في ششتترك تت واإلسسالمتتعالييییم الممسسييییححييییة كللٍّ ممن ججوهر ببأن  مماها ممنناقتتنناع التتقالييیید الخخاصصة ببكلل ممننهمما.
آييییات الكتتاب آييییة ممن سسببعييیین اسستتعاننا فييییه بب كتتابباا ممعا وألف ٬،ممببادرة الححوار ببييیین األدييییان والقس وييییو أششافااإلممام  ٬، ببدأللسسالم ببييیین األدييییان
تتممكن  ممسسلممييیین في ننييییججييییرييییا.الببييیین الممسسييییححييییييیین و  التتعاونو  والتتسساممح والتتعاطفتترام تتننص على االحح آييییات القرآنآييییة ممن الممقدس وسسببعييیین 

والممششاركة في ححوار األدييییان التتقالييیید الدييییننييییة لكلل ممننهمما  الممسسلممييیین والممسسييییححييییييیین في ورش عمملل للتتعرف على ششببابف الرججالن ممن ججممع آال
 ببييیین األدييییان.والعمملل ممعا ممن أججلل إعادة ببنناء الممسساججد والكننائئس التتي دممرها العننف 

لكلل ممننهمما٬،  تتححوالت الششخخصصييییةالفضضال عن  ٬،ببييیین األدييییانألعممالل ببنناء السسالم ببوصصفه أسساسسا كلل ممن أششافا ووييییو للننص الدييیینني  اسستتخخدامإن  
ننفسسه كننوع ممن [الداخخلي] ييییششييییر لطرييییقة واححدة ححييییث ييییعمملل الدييیین كججزء مممما وصصفه أوراي ب"الطرف الثثالث الداخخلي": ييییببييیین الطرف الثثالث 
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 إلىاالسستتمماع  ىالقدرة علوهو  ٬،القدييییممةاألححزان لتتئئام ييییدفعننا إلى ا الذيوت إننه الصصالصصراع. الممششتترك في واححد الفرد ببداخخلل ال ممييییرضضال
 ).21 .ص 1999،٬ ٬،(أوراي ببلل هو الدافع إلى اححتترام االححتتييییاججات اإلننسساننييییة األسساسسييییة للججممييییع ٬،التتعاطف وٕاببداءالطرف اآلخخر 

ة لتتقالييیید العقييییدة ننصصا ممن ششأننه أن الروححييییتتقدم التتعالييییم عقييییدة. الممن ححييییث الممعتتقدات والقييییم والممببادئ و ٬، ييییانفي أغلب األحح٬، الدييیینييیینناقش 
 مملتتهممعاللسسلوك الششخخصصي لإلننسسان وطرييییقة  ممببادئ تتوججييییهييییة الدييییننييییةتتضضع القييییم . ألننفسسهم فييییه وٕاييییججاد ممكانٍ  فهم العالم علىسساعد الممؤممننييیین ييیی

 ظهورييییننببغي فعله عنند ٬، ببلل ييییممكن أن تتضضع تتعلييییممات ممححددة لمما قواعد إلدارة العالقات اإلننسساننييییةلدييییننييییة العقييییدة اضضع لآلخخرييیین. ييییممكن أن تت
٬، إال أننه تتم التتوصصلل لعدد ممن التتقالييیید فييییمما ييییخخصالدييییننييییة ببششأن قضضاييییا الححرب والسسالم تتخختتلف اخختتالفا واسسعا ننججد التتعالييییم  الصصراعات. ببييییننمما

وقدسسييییة الححييییاة ييییة كراممة اإلننسساننالالرححممة والممححببة والتتسساممح واححتترام وهي  ٬،العالمسسييییة في ججممييییع أننححاء األدييییان الرئئييیی ممششتتركة في ججممييییعالقييییم ال
في كببييییر ببششكلل سساهممت قد و أرضضييییة ممششتتركة٬،  تتششكللهذه القييییم إال أن دييییاننة ممعييییننة خخاللل تتعالييییم الالتتقالييیید وتتفسسييییر  اخختتالفاترغم و الببششرييییة. 

 فلسسفة وممممارسسة عمملييییة السسالم.الاألخخالقييییة والقاننون اإلننسسانني و ر عاييییييییالدولييییة والمم ممعاييییييییر ححقوق اإلننسسان تتننممييییة
الرححممة على  ؤكد الببوذييییةتتلصصراع. السسلممييییة لإلدارة لمموارد الزممة كخخدم سستتالتتي ييییممكن أن تته الخخاصصة ببه تتعالييییمم لكلل دييیینبباإلضضافة إلى ذلك٬، 

 وضضعت الدييییاننة العدالة ورعاييییة الفقراء.بباآلخخرييیین وااللتتزام أدييییان اإلسسالم التتسساممح ممع ييییعلممننا . غييییر عننييییفالتتعاييییش ببششكلل وعلى ججممييییع التتججاه 
ححولل الصصفح وٕاححاللل ييییسسوع ورفع تتعالييییم ب و ححر تتقالييیید الخخاللل الممججرد لححد ممن اسستتخخدام العننف ممن ششأننها اضضح قواعد او ششكلل الممسسييییححييییة بب

تتححث . التتييییششوفالممصصالححة ممن خخاللل عمملييییات ممثثلل العدالة االججتتمماعييییة وححمماييییة ححقوق األقلييییات واالسسالم.  تتعزز الدييییاننة الييییهودييییة ممببدأ 
 األدييییان األخخرى.ممع تتججاوز األنناننييییة ولها تتارييییخ طوييییلل ممن التتسساممح على الهنندوسسييییة 

الننصصوص مملل تتممعتتقداتتهم. تتششالخخاصصة بباالرتتقاء إلى ممسستتوى أفضضلل القييییم والتتعالييییم على  ادوممم ن وأتتبباعهو الزعمماء الدييییننييییال ييییركز  وببالطببع
إن تتركييییز  ٬،. على سسببييییلل الممثثالل٬، وهو غالببا مما ييییححدثفسسر ببطرييییقة ببنناءةتتكمما ييییممكن أن  ٬،طرق ممدممرةبب تتفسسر قدتتعالييییم الدييییننييییة على لغة و 

تتقدييییم القصصص أممثثلة التتسساممح والالعننف والعدالة االججتتمماعييییة ممن خخاللل  اتتبباعسساعد النناس على ييییممننقذ ييییممكن أن كالممسسييییححييییة على الممسسييییح 
اننقسسام ييییممكن أن ييییؤدي إلى هم فقط اآلممننون الذييیین ييییؤممننون ببييییسسوع على أن هؤالء ن التتركييییز إ ٬،آلخخرييییسسوع. وعلى الطرف الححييییاة  ةننججييییلييییاإل

الالهوت ننظرييییة ييییممكن أن تتسستتخخدم ييییر الممسسييییححييییييیین. لغتتججرييیید اإلننسساننييییة النناس إلى أنناس داخخلل الممججمموعة وأنناس خخارججها٬، ومما ييییححممله هذا ممن 
ممصصدر لالننقسسام ك أن تتسستتخخدم في العالم أو للسسالمششججييییع وججود ممعييییار أخخالقي رفييییع تتببالممثثلل في فكرة "الششعب الممخختتار" الخخاصصة ببالييییهودي 

لتتعالييییم ببششأن ممعامملة غييییر الممسسلممييیین الممتتننوعة لتتفسسييییرات ححولل ال. وييییججري ننقاش ممسستتفييییض داخخلل اإلسسالم الييییوم لآلخخرييیینوالتتججرييیید ممن اإلننسساننييییة 
العالم. في لججمماعات الممتتدييییننة ححولل ل ةممؤلمم وغالببا مما تتكون الطرق صصعوببات٬،وكييییف تتتتعامملل ممع ال ودور الممرأة والعالقة ببييیین الححكوممة والدييیین

 التتعاون أوهي التتي تتححدد إذا كاننت الممعتتقدات الدييییننييییة والقييییم سستتعزز  ةممقدسسال وصننصصالكلممات ضضرورييییا أن تتكون لييییس  ٬،ننهاييییة الممطاف
 ثثقافييییة. الججتتمماعييییة و االسسييییاقات التتتتغييییر ببممرور الوقت وعببر العوامملل التتي ا  هي ششرححهعلى  نوتتفسسييییر العامملييیی هار ييییتتفسس ييییةولكن كييییف٬، الصصراع

ججزء ك اححتتممالل وججود الدييیینكون ممؤششرا هامما على تتسسإال أننها  ٬،ححالة الصصراعفي  الدييییننييییة تتسساهم سسلببا أو إييییججابباوالقييییم اء كاننت الممعتتقدات سسو 
في ممواقف الدييییننييییة والقييییم فهم دور الممعتتقدات  ممححاولةأسسئئلة ججدييییرة ببالننظر في تتششمملل . أم ال٬، وكييییفييییه عمملل هذا  اإلييییججاببي ممن الطرف الثثالث

 مما ييییلي:ممعييییننة٬، صصراع 
 
 عمملل في الممججتتممع؟ مما هو تتارييییخ التتعالييییم الدييییننييییة في الممججتتممع؟التتي تت اتالممعتتقدننظم مما هي أببرز التتقالييیید الدييییننييییة أو • 
عننها  عربييیی؟ ححتتى وٕان لم في الممججتتممع الممححييییط ببهع و في الصصراييیین الممششارك ممن خخالللالقييییم والتتعالييییم الدييییننييییة عن علننا التتعببييییر كييییف ييییتتم • 

 الممححييییط؟الممججتتممع  صصراع ممنالفي  ممنالممعتتقدات والقييییم على قرارات وسسلوك ييییببدو تتأثثييییر ٬، كييییف ننيعل ببششكلل
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إذا كان األممر ممححددة أو ننص ممححدد ممرتتببط ببششكلل ممعييیین ببالصصراع؟  روححي أو دييیینني؟ هلل هنناك تتعالييییم دييییننييییةعلى ننص الصصراع ييییششمملل هلل  •
 تتصصعييیید أو التتخخفييییف ممن وطأة الصصراع؟التتعمملل على  هللك٬، كذل
هلل ييییوججد ننص دييیینني أو تتعالييییم قد  ؟ببششكلل ببنناء إدارة الصصراععلى  الممججتتممع وتتششججع مححتتراالتتي تتححظى ببامما هي القييییم والممعتتقدات الدييییننييییة  •

  .ييییة سسلممييییة؟لتتسسو  اً إطار  قدمأو تت ٬،العننفدائئرة ببعييییدا عن  تتححرييییكهم في ببنناء الججسسور ببييیین الطرفييیین و تتسساعد 
 

 قادة وأتتبباعك الدييیین
ننججد أن عددا آخخر كببييییرا ممن  ٬،غييییر العننييییف ضضد القممعفي كفاححهم  فعاللال همدور  موتتوتتو وداالي المما ممششهود لهوكننج في ححييیین أن غانندي  

الغفار خخان.  عببدعييییم ببالذكر الز ججدييییر ممن العالم أكثثر سسالمما. ممن أججلل  لييییوم ضضد الظلماعلى ممر التتارييییخ و الزعمماء الدييییننييییييیین وقفوا ببششججاعة 
ححييییث في خخضضم الصصراعات واالضضطراببات خخان ننششأ  .الهنند الببرييییطاننييییةببييییششاور في وادي في  تترببىالببششتتون و عائئلة ممن الممزارعييیین  ولد في

العننييییف  همتتارييییخخبب الببششتتون أننفسسهمعرف  .مالخخاصصة ببهالصصراعات القببلييییة والدييییننييییة االسستتعمماري ووسسط  الححكمتتححت  الهننديكافح الششعب 
. وممع ذلك أصصببح خخان على قنناعة ببأن الالعننف الننششط هو أفضضلل أفراد عششييییرتتهكثثييییر ممن في ننظر ال اششاذ أممراً غانندي ل خخانننت صصداقة وكا

تتعلييییم والتتننممييییة االججتتمماعييییة لتتروييییج ال ببييییششاوروادي خخان العمملل عببر ببدأ . الصصادقييیین ممسسلممييیینلوسسييییلة لممواججهة الظلم والطرييییق الصصححييییح ل
 ٬،مملك الخخانناتوتتعنني ببادششاه خخان وكان ييییطلق علييییه  الببششتتون٬،ببييیین  ازعييییمم أصصببحلقد هنند. الممن أججلل ححرييییة  طوالتتسساممح والالعننف الننشش

والححييییاة غييییر العننييییفة خخدممة الححرييییة ببأتتبباعه لننببذ العننف وااللتتزام  اودع ٬،في الهنند الصصراعاححتتدم . امملتتزمم اممسسلمم ااححتترام بباعتتبباره ممعلممححظي ببو 
ييییطلق على ننفسسه غييییر عننييییف أولل ججييییش خخببييییر  أصصببحمما  إلىالننضضممام في ا رججلل ممسسلم 100,000 أكثثر ممن قاد. سسرعان مما ببششكلل فعالل

عقييییدة إلى ممثثلي ببششتتون ممسسلم أو  أن ييییننضضم"لييییس هنناك مما ييییثثييییر الدهششة في أن  اهللا. وأوضضح ألتتبباعه يدمماأو خخ خخوداي خخدمماتتججارز
 ."الالعننف

كلل  هاوممننذ ذلك الححييیین ييییتتببع ٬،ممكة الممكرممةطوالل فتترة تتواججده بب قرننا ممن الزممان٬، أرببعة عششرلقد اتتببعها الننببي قببلل ججدييییدة٬، عقييییدة لييییسست  إننها 
الهنند ممن الححكم تتبباعه في تتححرييییر خخان وأ سساعدفي ححييیین  ). 103ص. ٬، 1984 -(أييییزوارانالذييیین ييییرييییدون التتخخلص ممن ننييییر الطغاة 

وا أسسهممقد ف هذاق ممننفصصلة للهنندوس والممسسلممييیین. وممع ممنناط إلىممننع تتفكك الممننطقة إال أننهم لم ييییتتممكننوا في ننهاييییة الممطاف ممن االسستتعمماري 
ببوننججاب وقام لى إالعننف  اتتسسعت دائئرةعنندمما 1945،٬ححرججة. في عام أوقات في الممسساعدة على وقف سسفك الدمماء في  ببششكلل كببييییر

سسهم لححمماييییة ممن الممسسلممييیین أننفوكلهم  زممن خخوداي خخدمماتتججار وسسييییة٬، دعا خخان عششرة آالف التتي تتححثثالطاون ببتتهدييیید الممححلييییون الممسسلمم
 السسييییخ واسستتعادة السسالم إلى الممدييییننة.ممججتتممعات و  ييییةالممججتتممعات الهنندوسس

الدييییننييییة في ممواقفه  األهم ممنننببعت وهذا ولكن رببمما  القوييییة٬، ةييییالقييییاد هوممهاراتتتته الششخخصصييییة ششججاعممششاهد ممن ننببعت سسلطة خخان ممع الببششتتون  
عننف في ممواججهة والقييییام ببأننششطة ال تتسستتنند إلى الننببذ العننف لاآلخخرييیین دعوة ممححتترم لزعييییم ممسسلم كسستتخخدم خخان سسلطتته الممعننوييییة االممججتتممع. 

تتتتدخخلل للممسساعدة في ممننع العننف وححمماييییة األرواح. وببهذه الطرييییقة سساعد في  تتممكننت ممن أن ةكببييییر  اتححركببتت تتبباعهقام أالظلم والصصراع. 
 ببييییششاور.ننششط في وادي  وضضع طرف ثثالث

في  ممسساعدةلداخخلل الممججتتممع ل األخخالقييییة سسلطتتهملسسالم في ححاالت الصصراع عن طرييییق اسستتخخدام ل اثثالثث ان طرفييییو لزعمماء الدييییننا عززييییممكن أن ييیی
ييییرتتقوا في الممججتتممع أن كمما ييییممكن ممن خخاللل كوننهم أصصححاب أصصوات ممححتترممة  صصراع.لل ببنناءةتتججاه إدارة  ن العننفع اآلخخرييیین ببعييییداقييییادة 

لتتعزييییز  خخرىاألممججتتممعات الة ببهم والوصصولل إلى كببار رججالل الدييیین في أفضضلل التتقالييیید الدييییننييییة الخخاصصتتححث على  التتي ببالتتعالييییم الروححييییة 
ببممثثاببة الممححفز االججتتمماعي والسسييییاسسي على ننطاق واسسع ممن الدوائئر  واييییكوننييییممكن أن  األدييییان.العننف الممضضاد ببييیین العالقات ببييیین الججمماعات و 
ببششكلل أكثثر  ممششاركةللفي تتعببئئة أتتبباعهم  واسساعدييییممكن أن دوائئر تتششتترك في اللغة والثثقافة والواقع االججتتمماعي. ييیی٬، في ججممييییع أننححاء الممججتتممع
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ججسسر ببييیین صصاننعي العمملل كو لسسلطات الححاكممة ل اهتتمماممات الممججتتممع الممححليفي الوقت ننفسسه  ييییقدممواأن و  ٬،في أننششطة صصننع السسالمفعالييییة 
أييییضضا في دعوة قد تتكون ممححفوفة  او ششاركييییييییممكن أن  ٬،ممححتترممييیین ورججالل ممؤممننييیین قادةببصصفتتهم و ). 1997 -لييییدييییراش ( القرار والممججتتممع األوسسع

ن ججزءا و الزعمماء الدييییننييییغالببا مما ييییششكلل وغييییرها ممن األسسبباب الججذرييییة للصصراع. عالوة على ذلك٬،  ببالممخخاطر للممسساعدة في التتصصدي للممظالم
العمملل على  للالصصراعات ييییممكن اسستتخخالصصها ممن أججسسييییاق مموارد خخارج على مملل تتوالتتي تتشش التتي تتتتخخطى الححدود القوممييییة٬،العقييییدة ششببكات  ممن
 "طرف خخارججي ثثالث".أن نندعوه ب مما ييییممكنفييیی ببنناءة خخالتاتتد

 ننسسألل:قد  الممححتتمملة٬،واسستتطالع مموارد الححلل  عنند دراسسة ححاالت الصصراع ٬،فهم أفضضلل لدور القادة الدييییننييییييیین وأتتبباعهمللوصصولل إلى 
 
 في في الصصراع أوممننخخرطون ببششكلل فعالل  تتاببعوهمن أو و الزعمماء الدييییننييییهلل أتتبباعهم؟  همن في الممججتتممع؟ ممن و ممن هم رججالل الدييیین الببارز • 

 .الججهود الممببذولة لححلها؟ إذا كان األممر كذلك٬، كييییف؟
 .؟مالدييیین لتتغذييییة العننف واالننقسسام؟ إذا كان األممر كذلك٬، كييییف؟ ممن ججممهوره هنناك قادة ببعييییننهم ييییسستتخخدممونهلل • 
أن  دييیین في الصصراع؟ كييییف ييییممكناالسستتخخدام السسلببي لللححد ممن أو افي ممننع ن والججمماعات الدييییننييییة و لزعمماء الدييییننييییكن أن ييییسساعد اكييییف ييییمم• 
 .إدارة أكثثر سسالمما أو تتسسوييییة الوضضع؟وا في سساهممييیی

أن تتسساهم ممن ششأننها التتي و لممججتتممعات الممححلييییة وان و لزعمماء الدييییننييییييییها اححصصلل علالتتي ييییممكن أن ييییأو غييییر القوممييییة الخخارججييییة  مما هي المموارد• 
 إييییججاببي في تتخخفييییف وححسسم الصصراع؟ببششكلل 

 
 اججتتمماعييییة وششببكات تممؤسسسساك :الدييیین

ممذهب أو الببوذا (التتننوييییر) ودارمما ( ببججاننب ححرجعننصصر وهو في الببوذييییة٬، الثثالثثة  العقييییدةسساننغا أو الممججتتممع واححدة ممن ججواهر ييییششكلل ال
الممججتتممع  وأ والممسسرححييییات في ححييییاة األفراد الببوذييییييیین األوسسعأو الممججتتممع الببوذييییييیین دورا هامما سسواء ممن خخاللل الرهببان سساننغا ييییلعب ال الححقييییقة).

الببوذييییة كاننت السساننغا كممببودييییا وخخاللل الححرب في فييییتتننام٬،  فيالوححششي ببولل ببوت  ححكم أثثنناءفي الممججتتممعات الببوذييییة. والسسييییاسسي  االججتتمماعي
 ة التتيسسلممييییوممة الوالممقا القوىي االججتتمماعي تتننظييییممها الدور ننظرا ل ةممسستتهدفالششببكات الوطننييییة و والممننظممات الممججتتممعييییة  األدييییرة والممعاببدها ممثثلتت

لححرب والعننف التتي لقوة ممقاوممة  ٬،والهييییاكلل االججتتمماعييییة هاممؤسسسساتت ممممثثلة في الببوذييییةأصصببححت  روججت لها ببييیین أعضضائئها. في كممببودييییا وفييییتتننام
ف في تتسسعى إلى تتججاوز االننقسساممات والعنن اججتتمماعييییةممكاننة تتممثثلل إال أننها كاننت سساننغا ببششدة ممن ججراء الصصراع رغم تتأثثر التتججتتاح الببالد. 

الششخخصصييییة وأعممالل العصصييییان الممدنني. إضضافة إلى ممششاهداتتهم الححرب ممن خخاللل  واسساننغا وقاوممال ىإلن و الببوذييییو ف الرهببان آاللججأ الببالد. 
الممججتتممع  وأقاممت راببطًا ببييییننهم وببييیینالححفاظ على الرواببط األسسرييییة والممججتتممعييییة عببر خخطوط الصصراع في سساعدت الششببكات الببوذييییة  ذلك٬،

 لقييییام ببححممالتل الببوذييییة وغييییرها ممن ججمماعات الممججتتممع الممدنني في الوالييییات الممتتححدةممع فييییتتننام  في لححربل ونممقاوممالن و الببوذييییتتواصصلل الدولي. 
 أننححاءالنناس فى ججممييییع  وححركواننتتبباه الدولي اال تفللسسالم للطوييییلة  في القييییام ببممسسييییراتن في كممببودييییا و الببوذييییششرع . ححربممنناهضضة للإننسساننييییة 

إعادة  ببراممج قييییادةل ببوذييییةالممننظممات تتدخخلت ال٬، وٕاصصالححهاالدولة  ةهييییكل ححييییننمما وججب إعادة ٬،ححرب في فييییتتننام وكممببودييییاالببالد. في أعقاب ال
ننسساننييییة اإلممعوننة ال تتقدييییمببتتننظييییم الببوذييییة قاممت السساننغا  ٬،داء الححكوممة والخخدممات االججتتمماعييییةأاالقتتصصادييییة واالججتتمماعييییة. في غييییاب اإلعممار 

إعادة ببنناء ممن أججلل تتضضممييیید الججراح و  ورعاييییة األرامملل واألييییتتام وخخلق فرص للممصصالححة األسسرلم ششمملل الممججتتممع و  وتتعلييییم األطفالل ودعم تتننممييییة
االقتتصصاد الممححلي وببنناء قاعدة ممججتتممع  وٕاننعاشالششببكات االججتتمماعييییة التتي دممرتتها الححرب  على إعادة ببنناء. سساعدت هذه الججهود مممججتتممعاتته

بباعتتبباره ممججمموعة ممن الممؤسسسسات االججتتمماعييییة والششببكات  ٬،ييییكون الدييیین أنببهذه الطرييییقة٬، ييییممكن  دائئم ببييیین األعداء السساببقييیین.ممن أججلل سسالم 
 ممن أججلل السسالم.التتعببئئة على طرف ثثالث قوي ييییسساعد ججزءا ممن  ٬،الصصراعببالممححييییطة 
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ببممثثاببة مملججأ٬، ان األححييییإال أننها كاننت في أغلب  ببششكلل دوري٬،لعننف خخاللل الصصراعات لالكننائئس والممسساججد والممعاببد ممسسرححا  كاننتفي ححييیین 
 ٬،لتتعببئئة الممججتتممع الممدنني للرد على الصصراع قائئممة الججمماعات الدييییننييییة ششببكةتتقدم  ححفظ السسالم.ممببادرات لججهود اإلننسساننييییة و مموقعا ل توأصصببحح

لججمماعات سستتكون ااالننقسساممات. في ممعظم ححاالت الصصراع٬،  لسسد اً خخلق فرصصتتر خخطوط الصصراع و غالببا مما تتعببالششببكات وممن هننا ننججد أن 
للصصراع  اممببكر  االششببكات الدييییننييییة إننذار ييییقوممون ببخخدممتتها. قد تتقدم على الممججتتممعات التتي  ثثرأننه ييییؤ ححييییث  ممببكر ببالصصراع وعيعلى ييییننييییة الد
ي خخارججالالهتتممام ادولي للممسساعدة في ححششد القلييییممي و هذا اإلننذار على الممسستتوى اإل وتتممد٬، لخخطرممن اتتححذييییر اآلخخرييیین ببهدف تتصصاعد المم

 ممنلممتتضضررييیین ممن ججراء الصصراع وتتعببئئة آخخرييیین ا ممسساعدةتتعمملل على  ٬،ممن أوائئلل الممسستتججييییببييیین لألزمماتالدييییننييییة أييییضضا  تتعد الششببكاتوالمموارد. 
السسييییاسسة ممنناقششات الححججج األخخالقييییة في  ححييییث تتقدم هامما في ممججالل الدعوةأييییضضا دورا الممننظممات الدييییننييییة تتلعب  .لالسستتججاببة ممعهم الممججتتممع
 ). الممججتتممعات الممهششممةن و و الفقراء والممهاججر  :(على سسببييییلل الممثثاللثثييییال أو األقلل ححظا األقلل تتممالفئئات وتتتتححدث ممن أججلل العاممة 

ييییعطييییها قوة كببييییرة دائئممة في ححييییث  ننفسسها الدولةعن الطرف الثثالث  ججزء ممنوامما كاججتتمماعي أكثثر دننظم الدييیین كممببششتتى الطرق٬، ييییكون 
ممثثلل قوة ييییزالل مما ييییو  ٬،ببلل وقت طوييییلل ممن ظهور الدولة القوممييییةق تتننظييییم الممججتتممع ممن خخاللل ممؤسسسساتته وهييییاكله علىالدييیین سساعد  الصصراعات.

تتتتأثثر  ٬،ببنناء على خخطوط العقييییدةاالننقسساممات عنندمما تترسسم خخاصصة  ٬،الصصراعات أثثنناء. هاعببر ححدودداخخلل الدولل و كببييییرة لتتننظييییم الممججتتممعات 
أو اننهييییار الدولة  تتششققلى إييییؤدي الصصراع  ححييییننمماللرد ببطرييییقة مما. وتتوضضع في مموقف تتححدٍّ  اً ممبباششر  ار تتأثثّ والششببكات  الدييییننييییة  الممؤسسسسات

أججلل إعادة ممن  الثثالثالطرف داخخلل مممما ييییججعلها سساححات هاممة  ٬،الببقاء في الدييییننييییة والششببكاتتتننججح الهييییاكلل  غالببا مما ٬،والممننظممات الممدننييییة
 الببنناء وججهود الممصصالححة.

ممثثلمما كان الححالل سساببقا في أي فعلل ششببكات وال الدييییننييییة  الممؤسسسساتييییممكن اسستتخخدام الممججتتممع٬،  ببها فيالدييیین ييییعمملل ممثثلل غييییرها ممن الطرق التتي 
 تتششمملل األسسئئلة الواججب أخخذها في االعتتببار:. ييییعد ششييییئئا ممهمما ممعييییننةدورها فى ممواقف  فإن فهم ٬،. وببالتتاليصصالح كان أو ضضاراً 

 
x  ممن السسكانأي ججزء  داخخلل الممججتتممع؟وفعالل  ننششطببششكلل عمملل التتي تتمما هي الممؤسسسسات الدييییننييییة والممننظممات والهييییاكلل االججتتمماعييییة 

 .؟ييییخخدممها وييییتتداخخلل ممعها
x سسييییاسسييییة؟ ببججداولل أعممالهم الاألطراف الممعننييییة أو ببلصصراع و بباصصلة ممبباششرة  أو ممؤسسسسات قائئممة على الدييیین ذات هلل هنناك ممننظممات

 ؟.الصصراعببممبباششر  تتتتأثثر ببششكلل ممؤسسسسات دييییننييییة وهييییاكللهلل ييییوججد هنناك 
x وكييییف ييییممكن  الصصراع٬، مما هو دورهفي ا الممسساهممةببششكلل ممبباششر في رك ممعييییننة تتششا ممؤسسسسات دييییننييییة وججمماعات دييییننييییة لو أن هنناك

 .؟ممننه أو الححدتتأثثييییرها التتخخفييییف ممن 
x   صصننع السسالم وتتسسوييییة الصصراعات؟ مما ممببادرات ييییممكن اسستتغاللها في  فعللممششاركة ببالممؤسسسسات دييییننييییة  وأممننظممات دييییننييییة  تتوججدهلل

 .؟ممدهاو أها تتعزييییز ها أو ججهودممسسانندة ؟ كييییف سستتلعببهاهي األدوار التتي 
 

 هوييییةك الدييیین
 الخخطوط الفاصصلة ببييیین الييییهود والممسسلممييیینإن  الششرق األوسسط. نأكثثر مم العالقة ببييیین الدييیین والهوييییة والصصراع تتتتقلب فييییهرببمما ال ييییوججد ممكان 

ييییات الروا تتححكيدييیینني. ال ومماهييییتتك تتتتححدد ببششكلل كببييییر ممن خخاللل اننتتممائئك ة٬،عممييییق في الممججتتممعات في الممننطق ممرسسوممة ببششكللن ييییوالممسسييییححييیی
العالم ببالننسسببة إلى الصصراعات الدائئرة الممكان الذي ييییتتنناسسب ممع كلل واححد في ييییششرح  اً إطار تتضضع و  ها٬،وششعوبب االدييییننييییة تتارييییخ الممننطقة وأرضضه

تتصصعب عمملييییة االنندمماج ممع آخخرييیین ممممن  .تتتتصصارعوأححييییاننا  ببعضالببعضضها  ى ممنغذتتالقوممييییة والدييییننييییة وتتتتتتداخخلل الهوييییات في الممننطقة. 
٬، ببلل ومما هو في تتححدييیید الهوييییة في الششرق األوسسط تتججاهلل الدييیینخخطييییرة. ممن الصصعب  قد تتصصببح أييییضضاببلل ة٬، ممننببوذ ت أخخرىلدييییانناييییننتتممون 
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الججهود الممببذولة  تتتتواصصلل في خخضضم العننف٬،و  ٬،. ممع ذلكتتعمملل على تتججاوز االننقسسام ولييییس تتعممييییقهالتتعببييییر عن الهوييییة الدييییننييییة ببطرق أصصعب 
الححوار ببييیین األدييییان في الششرق  ٬،الصصراعوهو ممممارس دارس لححلل ممححممد أببو ننممر ييییقود والممسسييییححييییييیین. الييییهود والممسسلممييیین ننات للححوار ببييیین دييییا

تتعممييییق ببقدر مما تتتتعلق بب آلخخرييیینلفهم التتقالييیید الدييییننييییة ال تتتتعلق ببتتعلم و األدييییان في كثثييییر ممن األححييییان  ححوار تتججرببةأن  الححظو  ٬،األوسسط
 همسسلوكو تتششكلل وججهة ننظرهم العالممييییة أننها وكييییف  ببهم الخخاصصة الدييییننييییة هوييییتتهملأعممق  اً األفراد فهممييییكتتسسب ننفسسه. دييیین الششخخص اسستتكششاف 

تتطور العالقات الششخخصصييییة كمما تتالنناس ممن ممخختتلف التتقالييیید  ببييیین والتتسساممح ييییننممو االححتترامممن خخاللل الححوار ببييیین األدييییان.  تتججاه اآلخخرييیین
 ححواججز سسوء التتفاهم.وتتتتكسسر 
ممع  تتهأو عالقالششخخص وعضضوييییة  مما إلى ممججتتممع بباالننتتمماءتتأثثييییر القادة والششعور و والقييییم الهوييییة الدييییننييییة ممن ممزييییج ممن الممعتتقدات تتتتششكلل 

تتأثثييییرات  ششممللالتتي تتالدييیین في الطرف الثثالث و  ييییعمملل ببهااألخخرى التتي  الثثالثثة الطرق تتقاطع ممعتتالممؤسسسسات الدييییننييییة والششببكات. وممن ثثم 
وييییسساعد على تتححدييیید األفراد  ببالذاتششعور الهوييییة واححد ييییسسهم في مملل مما هو إال عا الدييیینإن ". ةخخارججييییالداخخلييییة" و"ال"الطرف الثثالث 
ألن الدييیین و . هببعييییدا عنن النناس ننححو صصراع عننييییف أو في تتححرييییكتتأثثييییر قوي  ييییصصببح الدييیین ذا ؛ على الرغم ممن ذلك٬،الممججتتممع والججمماعات في
هوييییة أخخرى. على أييییة اتتخخاذ القرارات الهوييییة الدييییننييییة  دفغالببا مما تتتتغلب عنن ٬،ممعظم األسسئئلة األسساسسييییة لححييییاة العدييیید ممن النناسن ييییقدم إججاببات ع

الببششري و  ٬،دننسالممالممقدس و  :ممن ييییدخخلل الممججمموعات وممن ييییخخرج ممننهاالخخطوط الفاصصلة ببييیین  أييییضضا أن تترسسم أعممقلهوييییة الدييییننييییة ييییممكن ل
تتششكييییلل الممسساهممة في قدرة عالييییة على ها فإن ل ٬،هذه االننقسسامماتممثثلل لل ييییتتششكببسسببب قدرتتها على الخخييییر والششر. و  اآلممننون والهالكون ٬،واإللهي

أححقييییتتها وهذا خخرى لزييییادة األججمماعات التتعتتممد على إننكار  هوييییات ججمماعييییةوهي : لة الصصفرييییةممححصصهوييییات ال كييییلممانهييییرب  ييییطلق علييییهمما 
لممششاركييیین في خخطوط الهوييییة الدييییننييییة ممن قببلل ا غالببا مما تتسستتغلل ٬،لألسسف ).1987لججهود الراممييییة إلى تتسسوييییة الصصراع (ل اخخاصص اتتححدييییييییقدم 

 .ججدا قوييییةححييییث ييییممكننها أن تتكون الصصراع 
٬، التتعاطف واالححتترام والتتسساممح والعدالة للغييییر ا فهذا ييییعنني إظهارممؤممننححييییننمما تتكون لهوييییة الدييییننييییة أن تتأخخذ ششكال ممخختتلفا. ممع ذلك ييییممكن ل
 .وببنناء السسالم لممننع العننفببششكلل ننششط سساهم أن ييییلششعب إلى االدييییننييییة الفرد هوييییة وييییممكن أن تتقود 

تتعد ننافذة وٕاننمما  اً الهوييییة الدييییننييییة صصفر  ةال تتصصببح ممححصصلللششخخص٬، ييییهدد التتججرببة الدييییننييییة  الأممر ييییعزز ببه ك وييییححتتفىعنندمما ييییححتترم التتننوع الدييیینني 
ححوار. اللتتواصصلل ممع أطراف الصصراع ممن أججلل ببنناء الثثقة وفتتح ننقطة دخخولل ل تتوفرأن  لهوييییة الدييییننييییة أييییضضاييییممكن ل. الممششتترك لتتفاهم والتتعاونل

سستتراتتييییججييییات ححلل الصصراعات التتي إوهي عقائئدي: القائئممة على أسساس الدببلومماسسييییة ببالهوييییة الدييییننييییة في مما ييییسسممى ييییممكن أن تتسساهم ذا الممعننى ببه
 ).2003 ٬،لتتعزييییز السسالم والممصصالححة (ججوننسستتون واتتتسسعى لالسستتفادة ممن الهوييییات الدييییننييییة كأدو دببلومماسسييییة دممج العقييییدة في التت

 ة على الممننطققائئمماالححتتييییاججات الفهم القوى الممححركة وراء في ييییننييییة في إطار تتححلييییلل الصصراعات ييییممكن أن ييییسساعد دراسسة الهوييییة الد إن ششممولل
التتي ييییججب سسئئلة األ. ببنناءة ببششكلل أكببر ننححو غاييییات وسسائئلل فرييییدة إلششراك النناستتدلل على وييییممكن أن  ٬،قود الصصراعتتممصصالح التتي ييییممكن أن الو 

 لل مما ييییلي:الصصراع تتششممأخخذها في االعتتببار في ححاالت 
 
في لهؤالء الممششاركييیین ممججمموعة لالذات والششعور بباالننتتمماء لالششعور ببفي  اهامم الهوييییة الدييییننييییة عاممالهلل تتششكلل الممججتتممع؟  مما ممدى تتدييیین• 

 .لممججتتممع الممححييییط؟ل ببالننسسببةالصصراع؟ 
خخارج إطار ن هنناك ججمماعات الججمماعات الدييییننييییة في الممججتتممع ممششاركة أم أ كللهلل صصراع على طولل خخطوط الهوييییة الدييییننييییة؟  لل تتم رسسمه• 

في   ببببعضضها الببعضعوامملل الهوييییة تترتتببط ؟ كييییف أييییضضاأخخرى اننقسساممات على خخطوط هوييییات ؟ هلل هنناك االننقسساممات تتتتخخطىأو الصصراع 
 الصصراع؟
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راتتييییججييییات وضضع اسستتعنند  ييییممكن أخخذ عنناصصر الهوييییة الدييییننييییة في االعتتببار األسسبباب الججذرييییة للصصراع؟ كييییفببالهوييییة الدييییننييییة  مما ممدة ارتتبباط• 
 ححلل الصصراع؟

في خخدممة ححلل  سستتغللتت للهوييییات الدييییننييییة الممششتتركة أنالصصراع؟ كييییف ييییممكن  الممششاركة فيججمماعات ممششتتركة تتعببر ال دييییننييییةهوييییات هلل هنناك • 
 ؟السسلممي الصصراع

 
واألتتبباع والممؤسسسسات االججتتمماعييییة  الممعتتقدات الدييییننييییة والقييییم والقادة ححوللسسئئلة السساببقة األ ببالهوييییة الدييییننييییة إلى طرف الممتتعلقةسسئئلة األهذه تتقدم  

 قدممعا هننا ببوصصفها إطارا للتتححلييییلل قممننا ببعرضضها . في الصصراعات وتتححلييییلل ححلل الصصراع الدييییناننطالق أسساسسييییة في دممج ننقطة كوالششببكات 
صصننع ٕاممكاننييییة و  ممعييییننةإلى فهم دور الدييیین في صصراعات  عنند السسعيححلل الصصراعات دارسسو و  اتالسسييییاسسوصصنناع السسالم  وسستتخخدممه ممممارسسييیی

ممننع سسييییاسسات وتتسستتخخدم عنند العمملل على تتطوييییر  ٬،لصصراعاتأوسسع لتتححلييییلل  فيهذه األسسئئلة ييییممكن دممج ممثثلل  .عقييییدةالسسالم القائئم على ال
لكن عنند طرح ممثثلل هذه  ٬،ممججرد ببداييییة ممع إننها أن تتدعم أو تتعزز الطرف الثثالث.ممن ششأننها ببراممج  وللرد٬، أ سسييییاسساتببنناءة٬، أو صصراعات 
 ٬،الدييیین في ححاالت الصصراع هلعببالذي ييییييییججاببي اإلسسلببي و ال الدور تتسسلييییط الضضوء على علىسساعد ننفإننننا قد  ٬،ننهججييییةببششكلل أكثثر مماألسسئئلة 

 لدييیین.للطرف الثثالث ة لببنناءالممححتتمملة ال قدرةالالتتأثثييییرات الممدممرة وتتعزييییز  لل الححد ممنييییتتححلييییلل أعممق في سسبب ننصصلل إلىو 
صصننع السسالم في أننششطة هم كاششر إأو  همييییممكن دعمملدييییننييییييیین الرئئييییسسييییييیین الذييیین الننششطاء اهذه األسسئئلة في تتححدييیید ييییممكن أن ييییسساعد طرح ممثثلل 

العقببات الممححتتمملة التتي وا ببششكلل أفضضلل فهممالعلمماننييییة أن ييییصصننع السسالم ججهود  ن في الححكوممة أوييییمملاعذلك ال. قد ييییسساعد الفننيالدعم و مموارد ببال
عد تتسساوسسالقائئممة على الدييیین ممفييییدة  الدببلومماسسييییةإذا مما كاننت قتترح ييییأن ييییممكن ها. كمما و تتججاهلقد  ييییممكن أن ييییكوننواوالفرص التتي  مقد تتواججهه

أكثثر فعالييییة في ببششكلل الدييیین  لدممجإييییججاد السسببلل العمملييییة إن  ٬،. في الننهاييییةفي تتححدييیید الممششاكلل الممححتتمملة التتي قد تتننششأ عن ممثثلل هذه الججهود
أكثثر ننججاححا ممممارسسة الدييییننييییة و  اتدييیینناممييییّ التتوضضييییح دور  سسس لوضضع ننظرييییة أقوى للممسساعدة فياأل ضضعسسييیی ٬،تتسسوييییة الممننازعاتججهود و  ٬،تتححلييییلننا

 للدعم واإلدارة والتتسسوييییة السسلممييییة للصصراعات.

 
 : وضضع إطار للتتححلييییلل والعممللوالتتطببييییق الصصراعات سسوييییةتتدممج الدييیین في ننظرييییة 

 
 دور الدييیین في أي سسييییاقأفضضلل ل الق لفهمٍ ننقطة اننطاألسسئئلة التتالييییة  تتقدم في ححاالت الصصراع. اً سسلببييیی أو اً إييییججاببييیی اً دور الدييیین لعب ييییأن ييییممكن 
 هذا لتتححلييییللاإطار ننقدم . ببششكلل سسلممي الصصراعات وتتسسوييییةالببنناءة إلدارة  ممواردالالممدممر ببالدييیین وتتممكييیین التتالعب ة والتتخخفييییف ممن ححدّ ممعييیین 

 على ححاالت ممعييییننة. هقييییتتطبب ممدييییده ححييییث تتمّ وتتالسستتخخداممه ننقطة ممرججعييییة أولييییة ك
 

 ممعتتقدات وقييییمك :الدييیین )1
 

 .الدييییننييییة في الممججتتممع؟التتعالييییم في الممججتتممع؟ مما هو تتارييییخ التتي تتوججد  اتالممعتتقدننظم مما هي أببرز التتقالييیید الدييییننييییة أو  • 
٬، ممعلننةغييییر كاننت ؟ ححتتى لو الممججتتممع الممححييییط ببهفي الصصراع و  ييیینالممششارك ممن خخالللالقييییم والتتعالييییم الدييییننييییة عن  علنناالتتعببييییر ييییتتم  كييییف • 

 .الممححييییط؟الممججتتممع في الصصراع ممن الممششاركييیین الممعتتقدات والقييییم على قرارات وسسلوك هؤالء ييییببدو لك تتأثثييییر كييییف 
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هذا بب ببششكلل ممعييیین ذات صصلة ننصصوصهنناك تتعالييییم دييییننييییة ممححددة أو هلل ؟ اً أو دييییننييیی اً روححييییننصصًا الصصراع ييییتتضضممن هلل  •  
  .تتعمملل على تتصصعييیید أو تتخخفييییف الصصراع؟هلل الصصراع؟ إذا كان األممر كذلك٬، 

لصصراع؟ ل ةالببنناءاإلدارة  الممزييیید ممنعلى  تتششججعرام الممججتتممع والتتي اححتتلتتي تتححظى ببوالممعتتقدات االدييییننييییة مما هي القييییم  • 
أو  ٬،عن العننف ببهم ببعييییداً  واالببتتعادف اطر الججسسور ببييیین األ أتتبباعها على ممدّ  ييییة تتححثّ دييیینن أو تتعالييییم ننصصوصهلل هنناك 

 .للتتوصصلل إلى تتسسوييییة سسلممييییة؟ إطارتتقدييییم 
 

 قادة وأتتبباعك الدييیین )2
 

هم ببششكلل فعالل ن أو أتتبباعو الزعمماء الدييییننييییهلل ييییششارك هم أتتبباعهم؟  ممنن في الممججتتممع؟ و ممن هم رججالل الدييیین الببارز  • 
 .ححله؟ إذا كان األممر كذلك٬، كييییف؟لالججهود الراممييییة اع أو في الصصر ننششط في و 

الصصراع؟ إذا كان األممر أوقات  خخاللل لعننف واالننقسسامإلححمماء االدييیین قوممون بباسستتغاللل ييییزعمماء ممححددون هلل هنناك  • 
 .؟مكذلك٬، كييییف؟ ممن هو ججممهوره

في االسستتغاللل السسلببي للدييیین  ممنلححد اأو تتسساعد في ممننع  أن لزعمماء الدييییننييییييیین والججمماعات الدييییننييییةلكييییف ييییممكن  • 
 .؟ببششكلل سسلممي الوضضعفي تتسسوييییة أو أكثثر سسلمما  في إدارة واهمماسسييییأن هم الصصراع؟ كييییف ييییممكن ل

لممججتتممعات الممححلييییة التتي وا ٬،نو لزعمماء الدييییننييییييییها اححصصلل علالتتي ييییممكن أن ييییأو غييییر القوممييییة الخخارججييییة  مما هي المموارد • 
 .وححسسم الصصراع؟إييییججاببي في تتخخفييییف ببششكلل أن تتسساهم ممن ششأننها 

 
 ممؤسسسسات اججتتمماعييییة وششببكاتكالدييیین ) 3

 
السسكان ممن  أي ججزءتتعمملل ببننششاط داخخلل الممججتتممع؟ التتي مما هي الممؤسسسسات الدييییننييییة والممننظممات والهييییاكلل االججتتمماعييییة  • 

 .؟ييییششاركأو ييییخخدم 
ججدولل ببييییة أو األطراف الممعننممع  وأالصصراع  ممعممبباششر ببششكلل  تترتتببطوممؤسسسسات  الدييیینقائئممة على  هلل هنناك ممننظممات • 

 .الصصراع؟ببممبباششر تتتتأثثر ببششكلل هييییاكلل و  ممؤسسسسات دييییننييییةهلل هنناك ؟ الخخاص ببهمالسسييییاسسي  األعممالل
الصصراع  في الممسساهممةببششكلل ممبباششر  في التتي تتششارك ببعض الممؤسسسسات الدييییننييییة والججمماعات الدييییننييییة  هنناك وٕاذا كان • 

 .؟ممننها أو الححدأثثارها وكييییف ييییممكن التتخخفييییف ممن  هادور  ٬، مما هوببششكلل مما
صصننع السسالم وتتسسوييییة ممببادرات ييییممكن اسستتغاللها في  فعللممششاركة ببالممؤسسسسات دييییننييییة  وأممننظممات دييییننييییة  تتوججدهلل  • 

 .؟ممدهاأو ها تتعزييییز ها أو ججهودممسسانندة ؟ كييییف سستتلعببهاالصصراعات؟ مما هي األدوار التتي 
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 طرف ثثالث دييییننيتتححدييییات 

  
تتسساهم في صصننع السسالم الداعممة التتي ظروف الفي ننهاييییة الممطاف  للسسالمقوي ممن طرف ثثالث  كججزءتتعزييییز دور الدييیین ييییججب أن ييییششمملل 

واضضححة وقاطعة ببششأن مما العثثور على إججاببات . في ححييیین أن العننييییف إلى التتطرف الدييییننيتتدفع ححد ممن الظروف التتي القائئم على العقييییدة وال
الدييیین أكثثر أو أقلل أن ييییكون ببعض العوامملل ييییممكن أن تتسسهم في إال أن  ببي أممر ننادرإذا كان دور الدييیین في ححالة صصراع إييییججاببي أو سسل

وتتسساعد االججتتمماعييییة واالقتتصصادييییة والسسييییاسسييییة تتممتتد الرواببط التتعددييییة ححييییث  الممججتتممعاتكون قد تتألغراض هداممة. واالسستتخخدام عرضضة للتتالعب 
ببييیین األدييییان أن تتوفر وتتعاون تتواصصلل ننششطة تتتتممييییز ببثثقافة ييییممكن ل دوافع دييییننييییة. يأقلل عرضضة لعننف ذفي رببط الممججتتممعات الدييییننييییة الممخختتلفة 

ييییممكن أن ييییرقى تتعزييییز التتسساممح الدييیینني واححتترام التتننوع ممن قببلل القادة . ةالدييییننييیی للخخطوطالصصراع  الراممييییة لججذبممححاوالت للقوييییة ممواججهة 
 أييییضضا في سساعدييییواضضح ببييیین الكننييییسسة والدولة الفصصلل ييییببدو أن الممننع العننف. إلى السسييییاسسييییة و وكذلك الممؤسسسسات االججتتمماعييییة والقاننوننييییة الدييییننييییييیین 

تتججد وسسائئلل ييییممكن أن دييییممقراطييییة الننظم اإلسسالممييییة األكثثر رب تتججاكاننت لدييیین ألغراض سسييییاسسييییة (وٕان ببالتتالعب تتقلييییص الممسساححة الممتتاححة ل
 ).التتوتترمموازننة  ممع اسستتممراردممج الدييیین والسسييییاسسة لججدييییدة 

تتغييییر ححييییننمما ييییححمملل ال. اإلننسسانني لتتغييییرلالعمملييییات الججارييییة ممع تتكييییف ييییسستتججييییب و ييییججب أن ييیی ححيتتعببييییر إننسسانني الدييیین هو إن في ننهاييییة الممطاف٬، 
إلدارة عالقات ببنناءة ة ججدييییدببطرق  ٬، علييییهم أن ييییسستتعييییننواتتهدد األفراد والممججتتممعاتممن ششأننها أن لممفتترضضة التتي اات القائئممة أو صصراعللششرارات 

 قوة سسلببييییة.وها ببقاومموييیی ييییتتفاعلواأن  همأو ييییممكنن ببييیین عقييییدتتهم والعالم
 

 هوييییةك الدييیین) 4
 

لهؤالء ممججمموعة لالذات والششعور بباالننتتمماء لالششعور ببفي  اهامم الهوييییة الدييییننييییة عاممالهلل تتششكلل الممججتتممع؟  مما ممدى تتدييیین • 
 .لممججتتممع الممححييییط؟ل ببالننسسببةفي الصصراع؟ الممششاركييیین 

الججمماعات الدييییننييییة في الممججتتممع ممششاركة أم أن هنناك  كللهلل صصراع على طولل خخطوط الهوييییة الدييییننييییة؟  لل تتم رسسمه • 
؟ كييییف أييییضضاأخخرى لى خخطوط هوييییات اننقسساممات ع؟ هلل هنناك االننقسساممات تتتتخخطىأو خخارج إطار الصصراع ججمماعات 

 .الصصراع؟ببببببعض  ييییببعضضهاعوامملل الهوييییة تترتتببط 
عنند  ييییممكن أخخذ عنناصصر الهوييییة الدييییننييییة في االعتتببار األسسبباب الججذرييییة للصصراع؟ كييییفببالهوييییة الدييییننييییة  مما ممدة ارتتبباط •  

 .وضضع اسستتراتتييییججييییات ححلل الصصراع؟
 للهوييییات الدييییننييییة الممششتتركة أنالصصراع؟ كييییف ييییممكن  اركة فيالممششججمماعات ممششتتركة تتتتججاوز ال دييییننييییةهوييییات هلل هنناك  • 

 .لصصراع؟السسلممي لححلل الفي خخدممة  سستتغللتت
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 األصصولييییة
سسرعة التتححدييییث وعلممننة كثثييییر ممن الممججتتممعات ل اً قوييیی اً ببييییسسل فعللٍ  دَّ األخخييییر في األصصولييییة الممتتطرفة في العدييیید ممن التتقالييیید الدييییننييییة ر  ييییممثثلل التتزاييیید

 ظهوراالهتتممام العالممي في اآلوننة األخخييییرة ركز على أن رغم  ة ببعييییننها٬،تتقالييیید دييییننييییال تتخخص األصصولييییة  إنالخخممسسييیین سسننة المماضضييییة.  عببر
الممححافظييیین ن قببلل مم 1920 معا اسستتخخدم ألولل ممرة في ٬،في واقع األممر٬، ممتتطرفة. فإن ممصصطلح األصصولييییةال اإلسسالممييییة ممججمموعاتال

التتقالييیید  ججممييییع فيححركات األصصولييییة اآلن تتوججد ال. التتطورييییييیینححمماييییة عقييییدتتهم ممن وا لسسعححييییث ننججييییلييییييیین في الوالييییات الممتتححدة الببروتتسستتاننت اإل
ييییوصصف األصصولييییون  ٬،في أوضضح صصورهملتتقالييیید. ببييیین األدييییان وفي اوكثثييییرا مما تتكون عاممال في الصصراعات  كّله٬، العالمفي  العقائئدييییة الكببرى

عدم تتظهر تتننببؤات رهييییببة و اججتتمماعييییة ججاممدة وغالببا قممعييییة ولها قواعد ذات  وأححييییاننا ممممججدة قييییادة صصارممةتتححت لتتححدييییث والعلمماننييییة ل همرفضضبب
نندة أججححركات األصصولييییة غالببا مما ييییكون للالتتقالييیید الدييییننييییة الخخاصصة ببهم. ججمماعات الممعتتدلييیین ممن تتججاه تتججاه الغربباء و ببششكلل كببييییر التتسساممح 

أننهم ممححافظون  األصصولييییون فييییه ممن التتححدييییث. في الوقت الذي ييییدعيالتتي تتتتراءى لهم تتهدييییدات الإححبباط ة ببهدف سسييییاسسييییأخخرى و  ةدييییننييیی
وييییتتالعببون الممقدسسة  لغة ممن الننصصوص ونفي واقع األممر عادة مما ييییخختتار إال أننهم  ٬،الدييییننييییة همإححييییاء الححقائئق األسساسسييییة لتتقالييیید وييییعمملون على

ممن ششأننها لل افعأ ودردننججدهم ييییتتخخذون  دييییننهمإلى أسساسسييییات  ييییردون مأننهون . في الوقت الذي ييییدعممعييیین خخدممة ججدولل أعمماللض ببغر التتعالييییم بب
 ). 2003 ٬،وسسييییفان ٬،أببلييییببيو  ٬،ألممونندالعالم ممن ححولهم (تتغييییييییر 

عة للعولممة والححييییاة العصصرييییة. النناس ببححاججة إلى وسسائئلل للتتغلب على التتغييییرات السسرييییإن ممششكلة: الكون تتقد ال  ااألصصولييییة في ححد ذاتتهإن 
ججداولل أعممالل تتلججأ لسستتخخدم الدييیین لتتببرييییر العننف و ححييییننمما تتلعالقات اإلننسساننييییة على ا ببششكلل واضضح رةييییخخط بباتتتاألصصولييییة الححركات غييییر أن 

ممن  داالأكثثر اعتت أعضضاءممن رك تتتتطلب الممزييیید ممن الججهد الممششالممتتطرفة ييییألصصولييییة ا ممن وطأةييییف إن العمملل على التتخخفممتتطرفة. قتتالييییة 
فضضال عن ببششكلل ببنناء٬، إدارة التتهدييییدات الممتتصصورة ممن التتححدييییث والعمملل على  ببييیین األدييییانححوار والححد ممن الصصراع الالعقييییدة لفتتح داخخلل تتقالييیید 

ًا وردببششكلل كامملل٬، األصصولييییة غييییر عقالننييییة تتببدو والسسييییاسسييییة. في ححييیین  واالججتتمماعييییة الممششاكلل االقتتصصادييییةعالج ييییييییممكن أن  ذيننهج العلمماننييییة ال
تتسساهم في  الببييییئئي والثثقافيوالتتدهور والفوارق في السسلطة والتتهممييییش  يالعالمماالقتتصصاد  على التتححدييییث٬، فإن الممششاكلل الححقييییقييییة فيممتتطرفًا 

 .ة وتتححتتاج إلى التتعامملل ممعهاممتتطرف ةدييییننييیی دعوة ننداءات
 

 والممصصالححة الوقاييییة
 إييییججاببي.ببششكلل سسهم ييییأو أقلل ل ممالءممةً راع قد ييییكون الدييیین أكثثر خخاللل دورة الصصوهو أننه  ٬،ييییسستتححق الننظر فييییهواححد ننهائئي هنناك تتححدٍّ 

لطرف لن تتكون ممسساهمماتتها الممححتتمملة ل ٬،الصصراع ححدوث طوالل فتترة  ةكون مموججودتتوالممؤسسسسات والهوييییة قد الننششطاء في ححييیین أن القييییم الدييییننييییة 
ممن  ممتتقلب ججزءأننه  على ييییننظر إلى الدييیین في ببعض الححاالت٬، قدفممييییع الظروف. ججوتتححت  ببششكلل دقييییقننقاط الفي ججممييییع  ممتتمماثثلةالثثالث 
 إن اخختتييییار اإلسستتراتتييییججييییةسسييییكون ببممثثاببة صصب الوقود على الننار. على أييییة ححالل٬، في ححلل الممششكلة دراججه علننا إل ةححاولوأي مم ٬،الممششكلة

 ببغرض تتعظييییم المموارد الدييییننييییة لصصننع السسالم سسييییكون تتححدييییا ال ممححالة. الممنناسسب السسلييییممة في الوقت
الكوييییكر  ننظرائئهمفرق ممع  الممححلييییة ببتتججممييییع كوييییكرالالممججتتممعات قاممت  داخخلي٬،العننف الأعممالل  ججراءممئئات اآلالف قتتلل ببعد ٬، في ببورونندي

 ييیینالببورونندييییدفعت الكوييییكر ممن الصصراع  عقودٍ  إن تتعاييییش سسببلل إلعادة العالقات وكسسر دائئرة الصصراع.ببهدف إييییججاد ممن الوالييییات الممتتححدة 
 م ببممببادرات ممببتتكرةأعممالل العننف ممن ححوله أن ييییردوا علىإييییمماننهم و تتقالييیید لسسالم والالعننف في عييییة لدا ننصصوص دييییننييییة غييییر ممتتكششفة السستتعادة

على ننطاق واسسع  ) التتعامملل1: (وهمما ٬،ببنناء ببلدهم إعادةلممسساعدة في لقد قامموا ببتتححدييیید اثثننييیین ممن االححتتييییاججات المماسسة ببهدف اسسالم. الصصننع ل
ححتتى  همممهارات وتتدرييییببال) تتزوييیید النناس بب2سسننوات العننف العرقي ( خخالللججمموعات ممالججممييییع  في هاششاهدو  التتيممع الصصدممات الننفسسييییة 

وببدائئلل الننفسسييییة عالج الصصدممات  ححوللعمملل  ورش راتتكلقد قامموا بباببالممسستتقببلل.  العننف في ىإدارة الصصراع دون اللججوء إل ىعل مهو سساعدييیی
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ممن أججلل تتححقييییق ببالدهم ضضلل وببييییننمما تتنناممن الممججتتممعات.  في كثثييییرممرة وا ممعا ألولل الهوتتو والتتوتتسسي والتتّْ  التتي ججممعت عممالل العننفأل
الممهارات الححييییوييییة على  ببورونندي أننححاءالنناس فى ججممييییع آالف ممواصصلة تتدرييییب في الببورونندييییة  ٬، تتسستتممر الكوييییكرالهش السسالماالسستتقرار في 

 إلعادة ببنناء العالقات وممننع العننف في الممسستتقببلل.
ووضضع ححد  السسالم وطرح إننقاذ األرواح  فيللممسساعدة العننييییف الصصراع  في خخضضمتتححركوا ان العدييیید ممن الزعمماء الدييییننييییييیین الششججعأن في ححييیین 

 لييییصصلل إلىالصصراع  أن ييییححتتدمقببلل ييییببدأ أكثثر فعالييییة عنندمما  غالببا مما ييییكونضضطلع ببه الدييیین ييییالطرف الثثالث الذي ٬، ننججد أن دور لقتتللعممالل األ
٬، ننججد الننششطاء الممدفوعييیین دييییننييییا قادرييیین على لعب أدوار هاممة راع عننييییفأو للممسساعدة في إعادة العالقات ببعد الححرب. في وسسط صص ٬،عننف

 لصصراعا دييیینناممييیّیات ممن خخاللل اً ممححدودتتأثثييییرهم على األرججح  سسييییكون ولكن٬، تتوفييییر ممالججئ آممننةممن خخاللل سسالم  ةححفظككششهود وححمماة وححتتى 
للعمملل ييییججاببييییة اإل للممسساهممات الدييییننييییة أكثثرفرص اح تتتتأكببر و  اتممسساحح٬، تتتتواججد الصصراع ييییننححصصرييیینندلع العننف أو عنندمما  أن. قببلل الممتتصصاعدة

ممتتاححة إلدارة الصصراع ببششكلل  سساححةالإن ال ييییقتتصصر هذا الدور على الدييیین٬، ححييییث الححرب.  إلىإعادة ببنناء الممججتتممعات وممننع االننزالق على 
أن ييییتتححولل إلى صصعوببة ببعد الفائئق الصصراع  . ييییكون التتعامملل ممعمما قببلل ومما ببعد الصصراعممرححلة  هي دائئمما أكببر فيو  ٬،ببنناءغييییر عننييییف و 

الممعتتقدات والقييییم والقييییادة والششببكات االججتتمماعييییة والهوييییة أكثثر فييییمما ييییتتعلق بب ييییججاببييییة الدييییننييییةاإلممسساهممات تتصصببح القاتتلل. وممع ذلك٬، صصراع 
 لوقاييییة والممصصالححة.ا طرق فعالييییة في

لدييیین لتتأججييییج الصصراعات لالسسلببي لالسستتخخدام  ممن خخاللل التتصصدي الممممييییتتةممننع الصصراعات تتأن وييییججب ألعممالل الدييییننييییة ييییممكن أن تتسساعد ا
ببششكلل أكثثر العدييیید ممن قادة الممسسلممييیین في ججممييییع أننححاء العالم ييییتتححدث كراممة اإلننسسان. ممثثالل على ذلك٬،  واححتتراموتتعزييییز التتعاون والتتسساممح 

 إسسالممييییة.ممهام القييییام ببالتتي تترتتكببها ججمماعات ممتتطرفة تتدعي و ضضد الممدننييییييیین  زييییادة ححدة وعدد الهججممات األخخييییرةضضد فعالييییة 
 همعمملممن خخاللل  لهذه الببعثثات في الممسستتقببلل الممتتاححييیین دييییننهم وخخفض عدد الممججنندييیینلالسسلببي  االسستتخخدامفي تتقييییييیید الزعمماء الدييییننييییون  ييییأمملل
ن لزعمماء الدييییننييییييیین ممييییممكن ل ٬،. على ننححو مممماثثللالعالمالممسسلممييیین في ننببذ العننف على ممسستتوى ٕاششراك لإلسسالم و  ةالممقدسس الممكاننة اسستتعادةعلى 

لصصراع والححد ممن ببنناءة لإدارة اتّتبباع األدييییان والممسساعدة في على التتسساممح واالححتترام ببييیین تتعالييییم التتي تتششججع ييییروججوا للججممييییع األدييییان أن 
ن في و لزعمماء الدييییننييییييییممكن أن ييییتتقدم ا ٬،في التتصصاعد الصصراعات ببدأتدورات ججدييییدة ممن العننف الذي تتححركه دوافع دييییننييییة. إذا قييییام اححتتممالل 
ها الزعمماء الدييییننييییون ببغرض الححد ممن ببذلييییهذه الججهود التتي ممثثلل التتوصصلل إلى ححلل. ممن أججلل ردع العننف والممسساعدة في التتوسسط لالممججتتممع 

ممطلوب ببششكلل عاججلل إعطاء ولكن  ٬،الدمماء في العدييیید ممن الححاالت إراقةتتججننب الصصراعات العننييییفة والححد ممن على قد سساعدت  العننف
 العننف ببصصورة عاججلة. قببلل انندالعوغييییرها ممن مموارد صصننع السسالم للتتعببئئة الدييییننييییة  االهتتممامالممزييیید ممن 
 الممصصالححة ببييیین الممححارببييیین السساببقييیین.على تتششججييییع الالعالقات و  السستتعادة أداة ححييییوييییة ببعد تتججرببة الصصراع العننييییفأن ييییصصببح  أييییضضا ييییممكن للدييیین

تتسستتطييییع كثثييییرة٬،  ننواحٍ ممن و ت ممع األعداء السساببقييیین. إدارة العالقا التتسساممح والممصصالححة أو تتعالييییم ححولل على الدييییننييییة التتقالييیید تتححوي ممعظم
مموارد بباألفراد الذي اخختتببره  ق األلمافي أعمم أن تتصصلل إلييییها العلمماننييییة االعممار إعادةججهود ال تتسستتطييییع  أمماكن أن تتصصلل إلىالعقائئدييییة الججهود 

أو  تتننججو وتتببقى ببعد الححروبدييییننييییة غالببا مما الهييییاكلل والممؤسسسسات الفإن آننفا٬،  ننالممسساعدتتهم على العثثور على األمملل ممن ججدييیید. وكمما ذكر 
والكننائئس والممعاببد والممسساججد أولل ممن  العقييییدةششببكات غالببا مما تتكون . األخخرىالححكوممييییة و االججتتمماعييییة ببعد أن تتتتححطم الممؤسسسسات الدولة  تتننهار
الممسساعدات و الممججالل اإلننسسانني  العامملييیین فيرححييییلل وسستتظلل ججزءا ممن الممججتتممعات لفتترة طوييییلة ببعد  ٬،ببعد الححرب األججزاءالتتقاط في ييییببدأ 

اننححسسار الصصراع ممن عنناوييیین  عنندأسساس دييیینني القائئممة على  ججهود ببنناء السسالملممزييیید ممن الدعم الممتتواصصلل غالببا مما ننححتتاج إلى الدولييییة. 
 .الصصححف
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ة إلى ممزييیید ممن ححاججوتتببرز ال ٬،ححد سسواءى علوٕاييییججاببي  سسلببيببششكلل دورة الصصراع  ممراححللعمملل في ججممييییع ييییييییممكن أن هي أن الدييیین  الخخالصصة 
وفي إعادة العالقات  ٬،ييییممكن أن تتكون فعالة في الججهود الوقائئييییة لتتججننب العننفوكييییف دييییننييییة الدوافع الذات ححولل ججهود ببنناء السسالم  اتالدراسس

 في أعقاب الححرب.
 

 خخاتتممة
 

لححسسن  .العمملي ححوث والتتعلموف تتتتطلب الممزييیید ممن الببتتها سسممارسسوممأكثثر ششمموال وفعالييییة في ححلل الصصراعات ببششكلل الدييیین إن ننظرييییة تتضضممييیین 
وفي إدارتته الدييیین في الصصراع الذي ييییلعببه  دورييییسستتكششفون ال أننفسسهمورججالل الدييیین ن ييییوالممممارسس السسييییاسسات ين وصصاننعييییاألكادييییممييییننججد الححظ 
صصننع و" "العقييییدة"الدببلومماسسييییة القائئممة على  ممثثلل ببششكلل واضضحممفاهييییم الننظرييییات ششرح ننا مما زلننا في ححاججة لوضضع سسلممي. في ححييیین أننببششكلل 

ال واالعتتراف ببششكلل كببييییر. و  التتوثثييییقببدأت في ممرححلة العالقات اإلننسساننييییة في ييییججاببييییة إ وكقوة سسلببييییة أالخخببرة العمملييییة للدييیین ف السسالم الدييیینني"
 الممتتزاييیید ييییفتتح ببابباً الدييیین والصصراعات وتتسسوييییة الصصراعات العامملييیین على إششراك العالقة ببييیین  ولكن عدد ٬،تتححدييییاتو تتزالل هنناك فججوات كببييییرة 
 ممششاكلل الببششرييییة.لالببححث عن ححلولل لفي أكثثر تتكاممال ججزءا صصببح على أمملل أن العقييییدة سستت

 فرص لدعمال في ححاالت الصصراع وتتححدييییدالتتي تتعمملل الدييییننييییة  دييیینناممييیّیاتللأفضضلل فهم األسسئئلة الممطروححة في هذا الفصصلل ننقطة اننطالق لتتقدم 
ححلل الصصراعات والممممارسسييیین وواضضعي السسييییاسسات لتتححفييییز رؤى ججدييییدة لدارسسي  عمملييییة أداةتتكون ببممثثاببة  أن وننأمملللسسالم. الممسساهممات الدييییننييییة ل

داخخلل تتقع ممسسؤولييییة تتعزييییز التتسساممح والقييییم التتعاوننييییة ٬، في الوقت ننفسسهأسسئئلة ججدييییدة وتتححسسييیین الننهج الممتتببعة لممعالججة الصصراع. وٕاييییججاد 
تتقدم  قادة والممؤسسسسات التتيالالتتعالييییم و ورفع العلممانني لم العا عفتتح الححوار مم؛ لببنناء صصالت ببييیین األدييییان و على عاتتق رججالل الدييیین ممججتتممعاتال

أولئئك  ممن خخاللل تتضضافر ججهودننا قد ننتتممكن ممن الححد ممن تتأثثييییرفي ممآلل األممر٬،  الخخاصصة. همفي تتقالييییدببنناءة  إدارة صصراعممن أججلل المموارد 
 سسالم.ببنناء الممن أججلل ييیین الممححتتمملل للد الثثالث"الطرف ييییسستتخخدممون الدييیین لتتببرييییر العننف وتتعزييییز" الذييیین
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 والعششرون خخاممسالفصصلل ال
 

 

 وححقوق اإلننسسان فّض الننزاع
 
  

  آنندرييییا ببارتتولي

 ييییاننييییس ببسسييییمموببولوس
  
  
  

وتتتتهييیّیأ لممواججهة تتوسّسعات أكببر في الممسستتقببلل القرييییب. لطالمما كاننت العالقة  ٬،ببسسرعة فّض الننزاعممججاالت الببححث في ححقوق اإلننسسان و تتتتطّور 
ص وححاالت التتوتّتر ببييیین الممججالييیْین مموضضوَع تتركييییِز هذا ممتتبباَدلة٬، ححييییث ييیُیعتتببر اسستتكششاف الُفرَ ببممننفعة  تتتتممتّتع فّض الننزاعببييیین ححقوق اإلننسسان و 

فّض لححقوق اإلننسسان كننتتاٍج ل عالمميّ ر التتارييییخخّي الخخاّص ببممذاهب ححقوق اإلننسسان٬، ننسستتعرض اإلعالن الطوّ للتتد وصصٍف . ببعد إييییراالفصصلل
في التتوجّجه وأسسالييییب الببححث في ِكال  الفروقامملل ببييیین الممججالييیْین. ففي ححييیین أّن ممنناقششة الححاججة إلى وججود ححاالت تتكإلى . ييییقودننا ذلك الننزاع

-الححاججة إلى تتححدييیید أفضضلل إسستتراتتييییججييیّیات التتدخّخلل في الننزاعات الممممييییتتة العننييییفةبب في مما ييییتتعّلق ال سسييیّیمما- األوقاتالممججالييیْین واضضححٌة في ببعض 
لل٬،  إلننسسان ييیُیعتتببر الخخييییارَ وححقوق ا فّض الننزاعر نناججعة ببييیین ٬، فإّن اححتتممالل خخلق ححاالت تتآزُ  في ممججالل ححظر التتطهييییر  وببخخاصّصةالمُمفضضَّ

 العرقّي. 
 

 التتطّور التتارييییخخّي لممذاهب ححقوق اإلننسسان
 

ة الثثاننييییة لييییسستتببدلل ممصصطلححاٍت أكثثر ِقَدمًما٬، عالممييییّ إّن التتعببييییر "ححقوق اإلننسسان" ججدييییٌد ننسسببييییا. دخخلل هذا التتعببييییر إلى الخخطاب العاّم ببعد الححرب ال
ة ببالممفاهييییم قتته الممتتعلّ ا)". لم ييییححَظ التتعببييییر "الححقوق الطببييییعييیّیة" ببأفضضلييیّیة ننظًرا لتتداعييییman( اإلننسسان"ححقوق  ق الطببييییعييیّیة" وَ ممثثلل "الححقو 

ببدلل الممصصطلح "ححقوق ة األخخرى٬، اسستتُ ججتتمماعييییّ التتأرييییخخييیّیة للقواننييیین الطببييییعييیّیة. بباإلضضافة إلى ذلك٬، وممع ننششوء الححركات الننسسوييیّیة والتتغييیّیرات اال
 كذلك.ضضممننه )" لتتوضضييییح أّن الننسساء ممششمموالت man( اإلننسسان
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 عنندم.)٬،  ق. 406-496 ححوننأمّما ممفهوم "ححقوق الفرد" فممردُّه إلى الييییوننان القدييییممة ورومما القدييییممة. أننتتييییججونني٬، في ممأسساة سسوفوكلييییس (
اإللهييیّیة التتي ال تتتتغييیّیر٬، والتتي  أن تتتتصصّرف ببححسسب القواننييیینعلى األممر الذي أصصدره المملك كرييییون ببعدم دفن أخخييییها الممقتتولل٬، أصصّرت  تتججاهلها

وهي ممذهٌب فلسسفيٌّ -م.)  تتتتممتّتع ببممكاننٍة أعلى ممن األننظممة التتي ججاء ببها الببششر. بباإلضضافة إلى ذلك٬، أعلننت الرواقييیّیة (القرن الراببع ق.
ببمموججب قاننون الطببييییعة وأن  علييییه كمححة عامملة تتتتخخّللل كلّل الخخلييییقة٬، وأّن السسلوك الببششرّي٬، ببالتتالي٬، ييییججب أن ييییُ أّن هنناك طاقة كوننييییّ  -ييییونناننيّ 

 1القاننون الطببييییعيّ ثّثر ببممذاهب أالممتت). في وقٍت الححق٬، أججاَز القاننون الرومماننّي ٬13، ص. ٬1989، Westonممع هذا القاننون بباننسسججام ( دممجييییُ 
وهو -) 228الث؛ تتوفي عام ببالححقوق الكوننييیّیة ببصصرف الننظر عن الججننسسييیّیة. أعلَن أولببييییان (القرن الثث (قاننون األممم)٬، التتممتّتعَ íus gentium و

 غييییر ذلك. مأأّن القاننون الطببييییعّي ييییسسري على ججممييییع النناس٬، سسواء أكاننوا ممواطننييیین رومماننييیّیييیین  -رومماننيّ فقييییٌه ححقوقيٌّ 

الممششرِّعون ٬، ممع ححظر السسلوك الذي ييییؤّدي إلى ننششوب ننزاع. ححاولل ججتتمماعيّ الممتتعّلقة ببممعاييییييییر السسلوك اال ٬،غالبًبا تتعامملت أقدم القواننييیین
٬، وتترسسييییخ ممششارييییع ثثاببتتة للححقوق والواججببات. كذلك٬، قاممت اججممع القواننييیین وتتننسسييییقه  )565-438ن٬، ججاسستتننييییا ممن أممثثاللوممان والببييییزننطييیّیون (الر 

ن مم ةنناببع أخخالقييیّیة وممعننوييیّیة سسلوكييیّیةججممييییع الدييییاننات الرئئييییسسييیّیة في العالم (الببوذييیّیة٬، الممسسييییححييیّیة٬، الهنندوسسييیّیة٬، اإلسسالم٬، والييییهودييیّیة) ببتترسسييییخ ممعاييییييییر 
ممن  ) قد تتضضمّمننت ششذراٍت ببسسييییطةً 1274-1225س تتومما األكوييیینني (ييییم.) والقد ق. 322-348( أّن كتتاببات أرسسطوالقواننييیین اإللهييیّیة. ورغم 

ححدوث تتغييیّیرات  إال ببعد٬، لم تتتترسّسخ ا في ييییوممننا هذاعالممييییّ ها وقببولها تتصصّور  ججرىممفاهييییم الححقوق الححدييییثثة٬، فإّن فكرة ححقوق اإلننسسان٬، كمما 
عمملّي للسسلوك اإلننسساننّي وتتفاعالتته٬، فإّن الححقوق إطاٍر ننة. فرغم أّن ممفاهييییم الكراممة اإلننسساننييیّیة قد تتخخّللت كلّل ممححاولٍة لتتقدييییم تتارييییخخييیّیة ممعييییّ 

 والممسساواة٬، لم تتححَظ ببقببولٍل صصرييییح. في الوقت ننفسسه٬، اعتترفت ممذاهب فالسسفٍة ببارزييیین ببششرعييیّیة الرِّقِّ والرِّقِّ  ححّرييیّیةالججوهرييیّیة٬، كتتلك الخخاصّصة ببال
 اإلقطاعّي.

) 1648الخخاممس عششر)٬، الذي أّكد على التتعببييییر الذاتتّي واسستتقاللييیّیة التتفكييییر٬، وببعد صصلح وسستتفالييییا (و  ببعد عصصر الننهضضة (القرننييیْین الراببع عششر
ة ببصصفتتها واججببات إلى القواننييیین الطببييییعييییّ  الطببييییعييیّیة ممع االننححسسار الالححق الذي تتعّرضضت له اإلقطاعييیّیة٬، ححدث هنناك اننتتقالل ممن القواننييیین

). قببلل ذلك٬، كان ببإممكان أّي ششخخص التتممتّتع بباممتتييییازات وواججببات اعتتمماًدا على ممكاننتته أو ٬13، ص. ٬1989، Westonها ححقوًقا (صصفو بب
ضضّم الفرد واححتتييییاججاتته وكراممتته إلى  ججرى. للممّرة األولى في التتارييییخ٬، الفردة. ببعدها٬، اننتتقلل التتركييییز إلى اححتتييییاججات ممششاركة ججتتمماعييییّ عالقاتته اال

والممسساواة عببر القاّرة األوروببييیّیة. ممن هننا٬، ننقتترح  ححّرييیّیةالممتتعّلقة ببال اللييییببرالييیّیةخخطاب العاّم. في الوقت ننفسسه٬، كان هنناك اننتتششاٌر لألفكار ححييیّیز ال
ششر ة الششدييییدة التتي تتخخّللت أوروببا في القرننييیْین السسادس عججتتمماعييییّ أسُسس الممفاهييییم الححدييییثثة لححقوق األننسسان ُوضِضَعت أثثنناء التتغييیّیرات االأّن 

تتومماس و )٬، 1645-1583فتتِرُد في التتعالييییم الممؤثثِّرة لفالسسفٍة ممن أممثثالل هييییوغو غروتتييییوس ( ٬،والسساببع عششر. أمّما الدالئئلل التتي تُتششييییر إلى التتغييیّیر
). أششارت التتغييیّیرات إلى أّن الببششر قد 1689)٬، إضضافًة إلى وثثييییقة الححقوق اإلننججلييییزييیّیة (1704-1632)٬، وججون لوك (1679-1588هوببز (

 ).٬13، ص. ٬1989، Westonبباّدعاء أّن للمملوِك ححقوًقا ورثثوها عن آلهتتهم (وا ححقوًقا ال ييییممكن سسلبُبها٬، وهي غييییر قاببلة للننببذ أو التتقييییييیید ُوِهبب

                                                           
الطببييییعة ببأّن القواننييیین العادلة  . ييییححاججج قاننونون األخخالقَ كُ أن ييییَ  ننببغيأسساس القاننون ييیی تتطرح فكرًة مُمفاُدها أنّ ة ة ممعييییارييییّ ة قاننوننييییّ أو قاننون الطببييییعة: ننظرييییّ  القاننون الطببييییعيّ   1

اكتتششافها ال غييییر. بباإلضضافة في ممسستتطاعه مما ننييیین٬، وٕاننّ اإننششاء تتلك القو  على سسببييییلل الممثثالل)– وثثييییقة الححقوق(ك بِبنْنييییة قاننوننييیّیةلة في الطببييییعة٬، وببالتتالي٬، ال ييییممكن ألّي ممتتأصصّ 
. غالبًبا ييیُیرّكز إلى ححّد ببعييیید ممتتضضافرانالقاننون واألخخالق فإّن ممن هننا٬،  .وفلسسفييیّیة أخخالقييیّیةٌ  ممببادئُ إلى ذلك٬، تُتححاججج ننظرييیّیات القاننون الطببييییعّي ببأّن القواننييیین ييییججب أن تتقودها 

في الواقع؛ لذلك٬، هنناك تتأكييییٌد على الممببادئ العلييییا. ننججد ببييیین فالسسفة  هذا القاننون عمملل ييیّیة٬، ببدًال ممن كييییفببها ييیُیفتترض أن ييییعمملل القاننونالتتي  ييیّیةكييییفالقاننون الطببييییعة على 
-. ييیُیننظر فلسسفة التتششرييییع الممعاصصرةججوزييییف ببوييییلل في و روببرت ججورج٬، و ججون فييییننييییس٬، كذلك سسكييییو؛ و تتمموننو تتومما األكوييیینني٬، و ن الطببييییعّي الببارزييیین كال ممن أرسسطو٬، القاننو 

 .٬2006، ٬Boston: Houghton Mifflin Company، Law, Politics, and Societyس.  سساممييییولل٬، :في 2الفصصلل  :-على سسببييییلل الممثثالل
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وعقالننييیّیة رييییننييییه دييییكارت٬، وتتججرييییببييیّیة فراننسسييییس الثثاممن عششر)٬، ببالتتزاممن ممع اكتتششافات غالييییلييییو٬، -صصر التتننوييییر (القرننييیْین السساببع عششرعأثثنناء 
ببالِفكر اإلننسساننّي واإلننسساننييیّیة٬، األممر الذي ححّفز على تتطوييییر  -آخخٌذ ببالننمموّ -التتطّورات األخخرى في ممججالل الِعلم٬، كان هنناك اهتتمماٌم ببييییكون و 

٬، ألنّنهم ُوججدوا في ipso factoوششجّجع على ممنناقششة ننظاٍم كوننّي. اّدعى ججون لوك أّن هنناك ححقوًقا ممعييیّیننة تتخخّص األفراد قاننون الطببييییعة فكرة 
والمملكييیّیة تُتعتتببر ممن أكثثر القييیَیم السسائئدة. بباإلضضافة إلى  ححّرييیّیةة قببلل أّي ممننّظممة في الممججتتممع. ججادلل لوك كذلك٬، ببأّن ححقوق الححييییاة٬، الالطببييییع

  2)1778-1712ججاك روسسو (-)٬، وججان1778-1694فولتتييییر (و )٬، 1755-1689ذلك٬، سساهممت كتتاببات فالسسفٍة٬، ممن أممثثالل مموننتتسسييییكو (
 الدوغمماتتييیّیة العلممييیّیة٬، والرقاببة.و ٬، دييییننيّ التتعصّصب الو التتسساممح٬، ي ننششر أفكار ممححارببة عدم ف

ة لتتعزييییز ممصصالح الششعب. وننظًرا كفكرة ممثثالييییّ  الدولةننششوء ححقوق اإلننسسان ببالتتوازي ممع ظهور الدولة الححدييییثثة كننمموذٍج للححكم. ننششأت  تتطّورَ 
تتهم. ورفاهييییسسة السسُّلطة قادرة على تتششكييییلل تتهدييییٍد على ححييییاة الممواطننييیین ت ممممار ات التتننفييییذ٬، كاننالسسُّلطة وآلييییّ ببننوطًة ّن الدولة وآلييیّیاتتها كاننت ممَ أل

ببييیین سُسلطة الدولة ورفاهييییة الممواطننييیین٬، الذييیین ييیُیفتترض أن تتقوم الدولة  ب على التتوتّتر القائئمكآلييیّیات "أممننييیّیة" للتتغلّ  تتعمملل ححقوق الممواطنممن هننا٬، 
 ححمماييییة للممواطننييیین في وججه القوى السسييییادييیّیة الخخاصّصة ببالدولة ننفسسها.ببتتعزييییز ممصصالححهم وححمماييییتتها. ببكلممات أخخرى٬، تتعمملل الححقوق كوسسييییلة 

قائئلة ببأّن الفرد ممن خخاللل ممششاركتته في ببييیین الممواطننييیین والدولة٬، إلى ججاننب اقتتراححات لوك ال ججتتمماعيّ العَقد اال إّن اقتتراححات روسسو الممتتعّلقة ببِـ 
 ذاتتها٬، قد ححّفزت ننششوء ممذاهب تتتتعّلق ببِـ  عن الححقوق ببححدّ  ال٬، قطدولة٬، فلصصالح الييییتتننازلل عن تتطببييییق تتلك الححقوق الطببييییعييیّیة  ممدننيّ الممججتتممع ال

دة السسييییاسسييیّیة ممن خخاللل ارتتكازها على ننْ ججِ . وببذلك٬، تتححّولت ححقوق الممواطن في اإلطار العمملّي للدولة إلى ججزٍء ممن األَ )man( اإلننسسانححقوق 
) ممن أججلل ححمماييییة man( اإلننسسان" آننذاك واإلعالن عننها. ننششأت ححقوق تفششالببدييییهييیّیات الكوننييیّیة التتي تتححكم الطببييییعة واإلننسساننييیّیة٬، والتتي "اكتتُ 
أخخرى٬، صصعدت الححكوممات إلى  عببارة). بب9-٬7، ص. ٬2003، Tomuschatالممواطن في وججه سسييییادة الدولة وسُسلطتتها الششرعييیّیة (ييیُیننظر 

وط ببممممارسسة سُسلطات الدولة ننُ كوممة٬، األممر الممَ السسُّلطة ببمموافقة الششعب. لذلك٬، ييییكون الششعُب ممخخّوًال٬، دائئمًما٬، لسسححب تتفوييییضضه الذي ممننححه للحح
 بباسسممهم.

) اننتتقلت٬، كذلك٬، ممن أوروببا إلى أممرييییكا الششممالييیّیة أثثنناء ححرب man( اإلننسسانإّن األفكار اللييییببرالييیّیة السساببق ِذكُرها عن طببييییعة ححقوق 
ألهممتته٬، قد  هذه األفكار كاننت٬، الذي )1826-1743الممسستتعممرات لتتححقييییق االسستتقاللل عن التتاج الببرييییطاننّي. لقد أصصّر تتومماس ججييییفرسسون (

هذا على أن ييییكون رفاقه ممن أببنناء الوطن "ششعبًبا ححرا ييییطالب ببححقوقه الممسستتقاة ممن قواننييیین الطببييییعة والتتي ال تُتعتتببر هدييیّیة ممن قاضضييییهم." ججّهز 
ييیین٬، وٕاّن خخالقهم قد ممننححهم سساو ممتتعبّبرت ببببالغة عن أّن "ججممييییع الببششر خُخلقوا  تتي٬، ال1776االسستتقاللل عام  لوثثييییقةالممذهب أرضضييیّیة خخصصببة 

في فرننسسا٬، ببعد ببضضع سسننوات٬، وفي أعقاب والسسعي ممن أججلل السسعادة."  ححّرييیّیةالححييییاة وال ثثاببتتة ال ييییممكن اننتتزاعها ممننهم٬، وممن ببييییننها: ححقّ ححقوًقا 
تتتتطّلع  خخطوةاإلعالن )؛ كان 1791صصييییاغة وثثييییقة هامّمة أخخرى٬، وهي إعالن ححقوق اإلننسسان والممواطن ( ججَرتْ ٬، 1789ة عام الثثورة الفرننسسييییّ 

 إلى ممفهوم ححقوق اإلننسسان كمما ننفهممها الييییوم.

إلى الححّد ممن  رممي) دوٌر ممححورّي خخاللل القرننييیْین الثثاممن عششر والتتاسسع عششر٬، ييییmanكان لفكرة الححقوق الطببييییعييیّیة أو ححقوق اإلننسسان (
والممسساواة. ولذلك٬،  ححّرييیّیةالححّكام في اححتترام ال). فقد ننببعت تتلك الححقوق كردٍّ على فششلل ٬14، ص. ٬1989، Westonالممطلقييیّیة السسييییاسسييیّیة (

ييیّیة ججممييییع األفراد في الححصصولل ـأن تتقببلل ببأححقّ ة وسسييییاسسييیّیة ممعييیّیننة٬، ممن أججلل اججتتمماعييییّ ّن اإلننسساننييیّیة كاننت ال ببّد أن تتممّر عببر تتغييیّیرات إكثثييییًرا مما ييیُیقالل 
 على ححقوٍق أسساسسييیّیة وججوهرييیّیة.

                                                           
لة أفكار   2 ـلتروسسو السسييییاسسييیّیة ممفصصَّ  .)Principles of Political Right)1762  َون ببِـ ننْ عَ ٬، أو الممُ The Social Contract : كتتابالفي  أكثثر مما ُفصصِّ
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٬، وأببدييیّیة)٬، إلى ججاننب ححقييییقة أنّنها طالببت غييییر قاببلة للتتغييییييییر٬، غييییر قاببلة للسسلبها تتلك الححقوق (رغم ذلك٬، وننظًرا للممييییزة المُمطلقة التتي تتممتّتعت بب
مما ببييییننها. بباإلضضافة إلى ذلك٬، كاننت  فاٍق في(ببالننسسببة لكلّل ششخخص)٬، تتببييیّیَن أححييییانًنا٬، أّن الححقوق لم تتكن على اتتّ  erga omnesبباححتترام 

خخاللل الننصصف الثثانني ممن القرن الثثانني عششر وأوائئلل القرن التتاسسع عششر.  ال سسييیّیمماقد٬، ننظرييیّیات القواننييیین الطببييییعييیّیة ُعرضضًة لكثثييییٍر ممن النن
فرييییدرييییك كارلل فون سسافييیینني و )٬، 1888-1822هننري مماييیین (و  )1873،٬-1806ججون سستتييییوارت ممييییلل (و )٬، 1832-1748ججييییرييییممي ببييییننثثام (

المماركسسييیّیون٬، وممذاهب فلسسفييیّیة أخخرى٬، ححاولوا و ون٬، الننفعييییّ و  الممثثالييیّیون األلممان٬،و  )1951،٬-1889لودفييییش فييییتتغننششتتاييیین (و )٬، 1779-1861(
) manييیّیة الححقوق." كاننت الننقاط الممثثييییرة للججدلل تتتتممححور ححولل مما إذا كاننت الححقوق الطببييییعييیّیة أو ححقوق اإلننسسان ("خخاصصّ  تتقدييییم تتفسسييییرهم لِـ 

 .3ةالوضضعييییّة القاننوننييییّ التتعاطي ممعها عن كثثب٬، عببر ممننظار  ننببغيه ييیینناببعة ممن قاننون الطببييییعة٬، أو أننّ 

سسلوكييیّیات  -دون أدننى رييییب-ة الثثاننييییة والممححرقة٬، عمملييییا٬، أّن ببعض السسلوكييیّیات هي عالممييییّ ة للححرب الوييییّ اممع ذلك٬، ببييیّیننت األححداث الممأسس
لل للححصصولل إاإلننسساننّي هو ححقٌّ طببييییعّي ممن ححييییث الححّق ٬، ببصصرف الننظر عن أّي ممذهب كان. اتّتضضح٬، كذلك٬، أّن خخاطئئة ّن كلّل إننسسان ممخخوَّ

(ججنندر)٬،  اججتتمماعيّ ننوع أو ِعرق٬، أو كييییاٍن سسييییاسسّي٬، أو تتييییججًة إلججراٍء قاننوننّي أو لالننتتمماء إلى أّي ننظاٍم سسييییاسسّي أو إلى أّي دييییٍن٬، علييییه٬، لييییس نن
د ل ننتتييییججةهو ومما إلى ذلك٬، ببلل  ٬، فإّن غاييییتتها السسييییاسسييیّیة ببششكلٍل ممؤكَّد األفراد تتكون إزاءَ كوِن اإلننسساِن إننسسانًنا. ورغم أّن ححقوق اإلننسسان ممججرَّ

هةلرئئييییسسييیّیة ا  .تتححسّسننهاو  وتتححتترممها تتححممييییهاييییججب أن ننححو الدولة٬، التتي  مموججَّ

ها ننّ وذلك أتتششمملل تتنناقضًضا مُمالِزمًما في الممصصطلححات. ٬، دوليّ التتأكييیید أّن ححقوق اإلننسسان٬، كمما ييییتتصصّورها الممججتتممع ال ننببغيذلك٬، ييیی عالوة على
٬، في ححييیین أّن ممثثلل هذا اججتتمماعيّ عببارة عن نِنتتاٍج الفرد أّن  إالّ تُتعلن كوننييیّیة طببييییعتتها عببر التتأكييیید على ممكاننة الفرد في الوقت ننفسسه. 

ى غييییر ممقببولل. ببعض اإلججراءات الدييیینناممييیّیة قد ححّفزت االننتتقالل ننححو غييییر ممنناسسب أو ححتتّ  -سساببقةوثثقافاٍت  عصصورفي -اعتتبُِبر الممصصطلح 
أّن  االفتتراضالتتححدييییث٬، ييییممكن ججتتممع. عببر ممننظار وأننششأت الححاججة إلى وججود ححمماييییة أفضضلل للفرد ببصصفتته وححدة في إطار المم ٬،َدننة الححقوقرْ فَ 

الممججتتممعات (الممججاالت  تتصصننييییعو  تَتمْمِدييیین ة االننتتقالل السساببق ِذكُرها:عمملييییّ  ة وتتارييییخخييیّیة رئئييییسسييیّیة عّززتاججتتمماعييییّ هنناك ثثالثثة تتغييیّیرات أخخييییرة 
 ممن خخاللهم قدَّ الذي تتُ ششار وسسائئلل اإلعالم العامّمة اننتتالتتعلييییم والممعلوممات (ممواججهة أفكار ججدييییدة)؛ و  تتنناممية٬، الممركَّببة والممتتججاننسسة)؛ دييییّ التتعدّ 

 ).18-٬15، ص. ٬1987، Donnelly and Howard :(ييیُیننظر كذلييیّیة٬، ومما إلى ممع الممادّ  ممواججهاتٍ و  ٬،ججدييییدةً  ةً اججتتمماعييییّ  تتصصّوراتٍ 

ُفرص ممع تتأسسييییس األممم الممتّتححدة ة الثثاننييییة ُفرصصًة إلعادة صصييییاغة العالقات ببييیین اإلننسسان والدولة. ننششأت إححدى العالممييییّ أتتاححت ننهاييییة الححرب ال
لححقوق اإلننسسان٬، الذي فتتح الطرييییق أممام  عالمميّ ٬، تتببنّنت األممم الممتّتححدة اإلعالن ال1948 عام للكاننون األوّ ممن  10الـ . في 1945عام 

ر تت ر ممننُعها٬، وتتوضضييییح الرغببة اإلننسساننييیّیة التتي كان ممن الممقرَّ      4ححقييییُقها.التتعببييییر عن الممعانناة اإلننسساننييیّیة التتي كان ممن الممقرَّ

                                                           
ببٌط ببييیین القاننون واألخخالق. ببكلممات ممدرسسة فكرييیّیة قاننوننييیّیة تتقولل ببأّن القواننييیین ممن صصننع الببششر٬، ولذلك٬، لييییس هنناك را ي) ه"ة (ممقاببلل "القاننون الطببييییعيّ ة القاننوننييییّ الوضضعييییّ   3

لة٬، ببالفضضييییلة والعدالة واألخخالق. تتارييییخخييییا٬، الوضضعييیّیة القانن ججييییرييییممي طرححها ٬، التتامّ وننييیّیة٬، ببممعنناها أخخرى٬، إّن صصالححييیّیة الممننطق القاننوننّي ال تترتتببط ببالضضرورة٬، وببصصورٍة ممتتأصصِّ
ئئييییسسييیّیة الممتتعّلقة ر ات الى السسننوات األخخييییرة٬، ببمما في ذلك الججدلييییّ ننييیّیة ممن أوائئلل العصصور القدييییممة ححتتّ ر األفكار القاننو وُّ طببننثثام وببعده ججون أوسستتييیین. لننظرٍة ششامملة ححولل تت

 Penner, Schiff, and Nobles (eds.), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory, Oxford: Oxford :ات الممخختتلفة٬، ييیُیننظرببالننظرييییّ 

University Press, 2002; Harris, J. W. Legal Philosophies, Oxford: Oxford University Press, 1997.. 

 Chapter III, Theoretical Foundations of Human Rights in Falk, R. A. Human :ر ممفاهييییم ححقوق اإلننسسان عببر التتارييییخ٬، ييیُیننظرلممزييیید ححولل تتطوُّ   4
Rights and State Sovereignty, New York: Holmes and Meier Publishers, 1981; Kretzmer, D. and Klein, E. (eds.), The Concept 
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 لححقوق اإلننسسان ببصصفتته تتطّوًرا ممعاصصًرا عالمميّ اإلعالن ال
 

ة الثثاننييییة. كمما عالممييییّ تتوجّجه صصننع الممعاهدات ببعد ننهاييییة الححرب اللييییس ممعاهدة. ولكنّنه ييییعكس  )UDHRلححقوق اإلننسسان ( عالمميّ اإلعالن ال
عييییاٍر مُمششتتَرك للححقوق ببالننسسببة لججممييییع النناس على الممسستتوى أّن ممن ششأن ذلك ننفسسه أن ييییؤّكد أّن الهدف ممن هذا اإلعالن كان تترسسييییخ مم

. لقد ششّكلل اإلعالن لححظًة قتتصصاديّ أو اال ججتتمماعيّ الوضضع االو األييییدييییولوججييییا٬، و (الججنندر)٬،  ججتتمماعيّ الكوننّي٬، ببصصرف الننظر عن الننوع اال
) ٬174، ص. ٬2001، Glendonألممم والححقوق" (او  النناستتراببط  -ججدييییدًة في تتارييییخ اإلننسساننييیّیة. "في الججوهر والصصييییغة٬، هو إعالٌن للتتراببط 

لححقوق اإلننسسان  عالمميّ ولم ييییطرح٬، ببأّي ححالٍل ممن األححوالل٬، التتزاممات قاننوننييیّیة قاببلة للتتننفييییذ. ببلل على العكس ممن ذلك٬، إّن تتطببييییق اإلعالن ال
أولئئك الذييیین  وال سسييیّیممانناس ححولل العالم٬، تتصصّرف كلّل دولة لوححدها. إّن ممن ششأن الوثثييییقة أن تتؤثّثر على ممالييییييیین ال ححّرييیّیةييیُیتترك٬، ببششكلٍل كامملل٬، ل

ة التتي ة والسسييییاسسييییّ ة التتقلييییدييییّ ممدننييییّ . تتججدر الممالححظة٬، كذلك٬، إلى أّن الوثثييییقة تتكاد تتضضّم ججممييییع الححقوق الححّرييیّیةال في سسببييییلل في السساببقنناضضلوا 
 على الننححو التتالي: ييییة الوثثييییقة فهياألننظممة والدسساتتييییر القاننوننييیّیة الرئئييییسسييیّیة في العالم. أمّما ببننْ ُأعِلَن عننها في 

الممسساواة واألخخّوة تتششّكلل األعممدة األرببعة التتي و  ةييییّ الححر و  الكراممةها. ئئوممببادييیُیرسّسخ هذا القسسم أهداف الوثثييییقة  :2و 1الدييییبباججة والمماّدتتان أ. 
لة في ججممييییع أعضضاء ة الممتتأصصّ االعتتراف ببالكرامم"...: ييییِرُد الننّص التتالي ٬،في أّولل الدييییبباججة ٬،ححقوق اإلننسسان. ممبباششرةً  أهمّمـييیّیة"تترتتكز" علييییها 

 والعدلل والسسالم في العالم." ححّرييیّیةوهو مما ييیُیششييییر إلييییه ببصصفتته "أسساس ال ؛رة الببششرييیّیة وببححقوقهم الممتتسساوييییة الثثاببتتة"األسسْ 

ًال وضضممييییًرا ة للممششروع: "ييییولد ججممييییع النناس أححراًرا ممتتسساوييیین في الكراممة والححقوق٬، وقد ُوهببوا عقالطببييییعة المُملِهممة والكوننييییّ  1 مماّدةتتعكس ال
في الننّص األصصلّي إلى التتأكييیید الصصارم على قواعد ححقوق ججممييییع  مماّدةييییعود سسببب ضضّم هذه ال ."وعلييییهم أن ييییعامملل ببعضضهم ببعضًضا ببروح اإلخخاء

 إلى ذلك.(الججنندر) ومما  ججتتمماعيّ الننوع االو  الِعرقببصصرف الننظر عن ٬، اننصصفً تتعاممًال مم ممع الججممييییع عقالننييیّیة اإلننسسان والتتزاممه ببالتتعاممللو الببششر٬، 

ححظر  :5-4تتان في الححييییاة؛ الممادّ الححّق ٬، 3 مماّدة(الذاتتها  : الححقوق التتي ييییُعتتببر الفرد مُمخخوًَّال للححصصولل علييییها ببححدّ 11-3 مموادّ الب. 
ببششأن  ححيّ في اإلججراء اإلصصالالححّق : 8 مماّدةوالممسساواة أممام القاننون؛ ال : الححقوق في االعتتراف القاننوننيّ 7-6تتان االسستترقاق والتتعذييییب؛ الممادّ 

ة الخخضضوع إلججراءات ججننائئييییّ في الححّق : 10 مماّدةالححجْجر أو الننفي؛ الأو  ببعدم التتعّرض لالعتتقالل التتعسّسفيّ الححّق : 9 مماّدةالمَمّس ببالححقوق؛ ال
 ة القواننييیین الججننائئييیّیة).: االعتتراف ببالممببادئ الججوهرييیّیة لقاننون العقوببات (افتتراض الببراءة وعدم رججعييییّ 11 مماّدةعادلة؛ ال

رتته أو ممسسكننه أو عدم تتعّرض أححد لتتدخّخلل تتعسسفّي "في ححييییاتته الخخاصّصة أو أسسْ  ححّرييیّیة: 12 مماّدة(الييییّات الفرد : ححقوق وححرّ 17-12 مموادّ الج. 
في االلتتججاء والححصصولل على لججوء الححّق : 14 مماّدةلل؛ الالتتننقّ  ححّرييیّیة: 13 مماّدةممراسسالتته" إضضافة إلى "ححممالت على ششرفه وسسممعتته"؛ ال

 في التتممّلك). الححّق : 17 مماّدة: الححقوق في الزواج والعائئلة؛ ال16 مماّدةفي الججننسسييیّیة؛ الالححّق : 15 مماّدةسسييییاسسّي؛ ال

 مماّدةالرأي والتتعببييییر؛ ال ححّرييیّیة: 19 مماّدةالضضممييییر والتتفكييییر؛ الو  الدييیین ححّرييیّیة: 18 مماّدة(الالعامّمة والسسييییاسسييییّة و  دييییننييییّة: الححرييییّات ال21-18 مموادّ الد. 
 ة).ممدننييییّ : الححقوق في الممششاركة السسييییاسسييیّیة وال21 مماّدةواالششتتراك في ججممعييیّیات؛ ال التتججمّمع ححّرييیّیة: 20

؛ اححر ننمموا  ششخخصصييیّیة الفرد ننمموّ و ة ججتتمماعييییّ في الضضمماننة االالححّق : 22 مماّدة(الة والثثقافييییّة ججتتمماعييییّ االو  ةقتتصصادييییّ : الححقوق اال27-22 مموادّ الهـ. 
                                                                                                                                                                                                         
of Human Dignity in Human Rights, The Hague: Kluwer Law International, 2002; Ishay, M. The History of Human Rights: 

From Ancient Times to the Globalization Era, Berkeley: University of California Press, 2004. 
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٬، يممتتسساو العمملل ال لقاء يممتتسساو الججر األ :على سسببييییلل الممثثالل-عادلة التتعّلقة ببششروط العمملل في العمملل والححقوق الممالححّق : 24-23تتان الممادّ 
في العييییش الممعييییارّي الكافي الححّق : 25 مماّدةالححمماييییة ممن الببطالة٬، تتششكييییلل ننقاببات تتججارييیّیة٬، الححقوق في الراححة٬، أوقات الفراغ والُعَطلل؛ ال

على سسببييییلل - ححقوق الممتتعّلقة ببالتتعلييییم وأدواتته: ال26 مماّدةلألمموممة والطفولة؛ ال للششخخص وعائئلتته والححصصولل على ممسساعدة ورعاييییة خخاصّصتتييیْین
في الححّق : 27 مماّدة"ييییججب أن تتهدف التترببييییة إلى إننمماء ششخخصصييیّیة اإلننسسان إننمماًء كاممًال"؛ ال "٬،لّي إلزاممييییا"ييییججب أن ييییكون التتعلييییم األوّ  :الممثثالل

 مموادّ افة إلى الححقوق في ححمماييییة "الممننتتججات" الفكرييیّیة للفرد). تتججدر الممالححظة أّن ممججمموعة الالممششاركة الكامملة في الححييییاة الثثقافييیّیة للممججتتممع٬، إضض
تُتششييییر إلى مما  27ى ححتتّ  22 مموادّ الوححدات. ييییتترّكز الفرق على ححقييییقة أّن ال سسائئرتتخختتلف٬، إلى ححدٍّ مما٬، ممن ححييییث الممفهوم عن  22-27

النناس  لِـ ٬، إلى مما ييییججب عدم فعله ةرئئييییسسييییّ  صصورة٬، بب21ى ححتتّ  3 مموادّ ال ببييییننمما تتششييییر النناس (ممن النناححييییة اإلييییججاببييیّیة)٬، ممن أججللييیُیفتتَرض أن ييیُیفعلل 
)Glendon ،٬2001 .٬187، ص.( 

ق تتتتححقّ  دوليّ و  اججتتمماعيّ في التتممتّتع ببننظام الححّق : 28 مماّدة(ال االخاتمةببدًال ممن  -والدولة  ممدننيّ الممججتتممع الو : الفرد 30-28 مموادّ الو. 
ة القائئممة على الححقوق ممن أججلل واججببات تتججاه الممججتتممع الذي ييییننتتممي إلييییه الفرد والححدود الششرعييییّ : 29 مماّدة؛ الييیّیاتتهببممقتتضضاه ححقوق الفرد وححرّ 

ا القسسم األخخييییر ممن إعالن ححقوق : ححظر أّي سسوء تتفسسييییر للوثثييییقة). أممّ 30 مماّدةالححصصولل على اححتترام ممتتبباَدلل ورفاهييییة في أّي ممججتتممٍع كان؛ ال
التتي تتطالب ببها هذه الوثثييییقة. عنند دراسسة  ححّرييیّیةممكن ممن خخالله تتححقييییق االححتترام والتتممتّتع الفعلّي ببالححقوق والالذي ييیی فييیُیرسسِّخ الممششهدَ  ٬،اإلننسسان

االّدعاء أنّنه في  هنناك ننقصًصا هامما في ممججالل الببييییئئة٬، فقط. رغم ذلك٬، ييییممكن ببعد ننصصف قرن ممن الزممن٬، ييییتّتضضح أنّ  ٬،إعالن ححقوق اإلننسسان
   5  5.في الححييییاة والعييییش الكافي والممعييییاريّ الححّق ن طرييییق الححقوق ممثثلل إلى هذا الممججالل ع الممسستتطاع التتوصّصلل

 

 ححاالت الفهم الححالييیّیة لححقوق اإلننسسان

 
ها ححقوٌق ييییتتممتّتع ببها الفرد ببفضضلل كوننه . إننّ دوليّ تُتعتتببر ححقوق اإلننسسان في ييییوممننا هذا ججزًءا ممن الننظام القاننوننّي الداخخلّي والننظام القاننوننّي ال

صصفها رغبباٍت كوننييیّیة لرفاهييییة ججممييییع النناس٬، التتي و أن ييییكون هنناك مَمطَلب ألّي ششرٍط إضضافّي٬، ححييییث تتسسري تتلك الححقوق بب إننسسانًنا ال غييییر٬، دون
ه ححّق ممن تُترجِجمَمت إلى ِهبباٍت تتتتممتّتع ببججوهٍر قاننوننّي. رغم ذلك٬، لييییس كلّل مما ييییعمملل لتتححسسييیین رفاهييییة النناس ييییممكن أو ييییججب أن ييیُیقببلل على أننّ 

أخخرى٬، لقد اعتترف الممججتتممع  عببارةفتترض ممفهومًما ممعييیّینًنا لإلننسسان. ببتت ببححّد ذاتتهاذلك٬، إّن فكرة ححقوق اإلننسسان  ححقوق اإلننسسان. بباإلضضافة إلى
أن تُتححتتَرم. إزاء هذه الخخلفييیّیة٬،  ننببغيٌف ببهم كأششخخاص ذوي كراممة ييییببأّن ججممييییع الببششر٬، فعًال٬، ييییششتتركون في ششيٍء مما. ججممييییعهم مُمعتترَ  دوليّ ال

 ):٬8، ص. ٬1990، Sieghartلى الننححو التتالي (ييیُیننظر ييییممكن رسسم ممببادئ ححقوق اإلننسسان ع

اها أّي ححاكم عن طرييییق أّي ننوٍع ممن الششراء٬، : لكلّل إننسسان ححقوق ممعييیّیننة٬، ييییممكن تتعدادها أو تتححدييییدها٬، وال ييییممننححه إييییّ الممييییراث الكوننيّ  •
 ها ممتتوارثثة فييییه ببفضضلل إننسساننييیّیتته وححدها.ولكننّ 

                                                           
لل لإلعالن العالممّي لححقوق اإلننسسان٬، ييیُیننظر  5  Glendon, 2001, pp. 173–191; Tomuschat, 2003, pp. 24–83; Morsink, J. The :لتتححلييییلل ممفصصَّ

Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999, p. 
8. 
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 ممن هذه الححقوق٬، ال فعلييییا وال ممن قبَبلل أّي ححاكم.: ال ييییممكن تتججرييیید أّي إننسسان ممن أيٍّ ة سسلببهاإممكاننييییّ  •

ببمما ييییتتوافق ممع ثثاببت ممسستتقلّل تتججرييییببّي على ننححٍو ب ببييیین الححقوق عببر تتطببييییق سسييییادة القواننييیین ى ححلّل أّي تتضضار ييیُیججرَ سسييییادة القاننون:   •
 اإلججراءات العادلة.

 

لل لل على ببعض الججواننب الججوهرييیّیة. ييییتتنناولل الججاننب األوّ مما ييییتتعّلق ببالممببادئ الوارد ِذكُرها أعاله٬، ييییممكن االسستتدالفي لى ذلك٬، و عالوة ع
تتتترسّسخ الححقوق ببصصييییغة ممزدوججة. ففي كلّل ححقٍّ تتقرييییبًبا٬، هنناك واججٌب ججممعّي  في الممعتتاد٬،. "االعتتييییادييیّیة"ببييیین "ححقوق اإلننسسان" والححقوق  التتممييییييییزَ 

٬، الححقوق العادييییّةالمملكييیّیة). إلى ججاننب ذلك٬،  ّدعاءاتا :ييییححمملل الححقوق (على سسببييییلل الممثثالل ممفروٌض على ششخخٍص آخخر٬، أي غييییر ذاك الذي
٬، ححقوق اإلننسسانعلى الننقييییض ممن ذلك٬، و . اججائئزً ييییببقى ص ممننها٬، وٕالغاؤها٬، في ححييیین أّن التتممييییييییز في الممعامملة التتخخلّ و ٬، ييییممكن ننقلها٬، ببصصفة عامّمة

عن طرييییق أّي فعلل أو أّي ححدث. تتقع  ٬،هاأو إخخممادُ  ٬،ص ممننهاالتتخخلّ أو تتححوييییلها٬، أو لب٬، ال ييییممكن اكتتسساببها٬، الممتتوارثثة وغييییر القاببلة للسس
الواججببات الممتتالزممة على عاتتق الدولل وسُسلطاتتها. ببممعننى آخخر٬، ححقوق اإلننسسان٬، ببششكلٍل ممببدئئّي٬، عببارة عن اّدعاءات ضضّد سُسلطات الدولة 

قوق اإلننسسان: هذا هو الججاننب الهاّم الثثانني الذي ييیُیششييییر إلى ججوهر فهم حح .)17-٬16، ص. ٬1990، Sieghartببششكلٍل ججوهرّي (ييیُیننظر 
 العالقة الممتتببادلة ببييیین ححقوق اإلننسسان والدولة٬، التتي تتعكس٬، كذلك٬، عالقات الفرد والدولة.

 ة ممن خخاللل ثثالث طرق ممخختتلفة:ببمما أّن الدولة تتعبّبر عن سسييییادة٬، فببإممكاننها ممممارسسة سُسلطتتها المُمسستتقاة ممن السسييییادة الوطننييییّ 
) عببر تترسسييییخ عالقات ممع دَولل أخخرى ذات 3( ؛ة)ممع ممننطقتتها (السسييییادة اإلقلييییممييییّ  )2( ؛) عببر التتعامملل ممع ممواطننييییها (سسييییادة مُمفرَدننة)1(

(ييیُیننظر  ممن االننتتهاكات لححقوق الممواطننييیین كثثييییرٌ  ننتُتج عننهاييییَ  قد وم ببها الدولة في الممججتتممع الححدييییثسسييییادة. رغم ذلك٬، إّن تتلك الوظائئف التتي تتق
Sieghart ،٬1990 .12-٬11، ص(. 

). بباإلضضافة إلى ذلك٬، كثثييییًرا مما تتححاولل الدولل تتعزييییز الممتتضضارببةالممصصالح  الممنناورة؛ ؛(صصراع الطببقات والفئئاتالدولة لييییسست كييییانًنا ححييییادييییا 
ممن هننا٬، ييییممكن  قد ييییؤثّثر٬، كذلك٬، على ححقوق اإلننسسان. وهو مماوالححفاظ على الننظام الداخخلّي٬،  ة عببر التتوححييیید األييییدييییولوججيّ سُسلطتتها الداخخلييییّ 

إذا كاننت هنناك  طة لدعم ححقوق اإلننسسان٬، إالّ لْ ٬، ننادًرا مما تُتسستتخَخدم السسفي الواقعححقوق الفرد. بببّبص تتهدييیید ييییتتر  طة السسييییادييیّیة أن تتتتححّولل إلىلْ للسس
إّن الدولل التتي تتكون فييییها قواعد السسُّلطة ممننفصصلة (فصصلل السسُّلطة وججعلها ف ا٬،عن تتلك التتي تتتتححّكم ببالدولة. لذقوى تتعوييییضضييیّیة ال ببّد أن تتخختتلف 

 .)23-٬20، ص. ٬1987، Donnelly and Howard :ن ييییححممي ححقوق اإلننسسان (ييیُیننظرلل ممَ ممركزييیّیة) تُتعتتببر أفضض ال

ححقوق تتقرييییر بب ةثثييییقييیُیعبّبر ممببدأ عدم التتدخّخلل عن عالقٍة و  6الت.تتدخخّ  أيّ  دوليّ ححظر القاننون الاننتتهاك ححقوق اإلننسسان٬، ييییَ  عنند٬، على وججه العمموم
في تتقرييییر ننمماذج  ححّرييیّیةكممججمموعٍة أو ممججتتممع (ولذلك٬، ييییكون لألفراد كامملل ال ٬، ببالتتالي٬، ممن ححقوق األفراد٬، الذييیین ييییسسلكونييییننببع ذلك 7.الممصصييییر

إلصصرار على الممتتعّلق بباوهائئلًة لدرججٍة تتججعلل الججدلل  ٬،الممننهججييیّیةو  العننف تتهاكات ححقوق اإلننسسان ششدييییدةَ حُحكم دولتتهم). رغم ذلك٬، تتكون انن
ششييیّیة على عاتتق ولييیّیة ممننع الممزييیید ممن األعممالل الوححهننا٬، تتقع ممسسؤ للسسخخرييییة؛ ممن  اى ممثثييییرً ممنناسسب أو ححتتّ  ببدو غييییرَ ييییالححقوق وتتقرييییر الممصصييییر 

                                                           
 .Walzer, M. Just and Unjust Wars, New York: Basic Books, 1977: لننظرة عامّمة ححولل ممفهوم عدم التتدخّخلل٬، ييیُیننظر  6

 

 ,Pollis, A. and Schwad-P. (eds.), Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives  :لممزييیید ححولل عالقة ححقوق اإلننسسان ببالثثقافة٬، ييیُیننظر  7
New York: Praeger, 1979; An-Na’im, A. A. Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus, 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992. 
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ممع االننتتهاكات التتي تتعّرض لها  همّمـييیّیةفي ممثثلل هذه األححداث٬، تتكون ححقوق اإلننسسان على درججٍة ممتتسساوييییة ممن ححييییث األ. دوليّ الممججتتممع ال
 ).٬13، ص. ٬1987، Donnelly and Howardة (دولييییّ والتتي تتطرح تتببرييییًرا أخخالقييییا لإلججراءات اإلصصالححييیّیة ال

/أو تتعزييییز األننظممة السسييییاسسييیّیة ة في ممخخاطببة ححقوق اإلننسسان وَ إزاء هذه الخخلفييیّیة٬، تتتتعّلق إححدى الممعضضالت الججوهرييیّیة بباالسستتخخدام الممششروع للقوّ 
ننسسان تُتدافع٬، ببقّوة٬، أّن ححقوق اإلالججدلل الدائئر ححولل ممفهوم التتدخّخلل وسسع. أوضَضَح أاححتتراِم ححقوق اإلننسسان على ننطاٍق ضضي أكثثر إلى ببصصورٍة تتُفْ 

 أييیّیامة صصييیَیغ ممخختتلفة٬، خخصصوصًصا في رببط العننف ببححقوق اإلننسسان ببعدّ  ججرىعن تتأييییييیید اسستتخخدام القّوة ححسسب الضضرورة. بباإلضضافة إلى ذلك٬، 
 ).1789الثثورة الفرننسسييیّیة (

تتخخدام العننف؛ ِعلمًما أّن صصرييییححة وواضضححة تتححتتاج إلى تتننفييییذ صصارم٬، تتممييییلل تتلك الححقوق إلى تتششججييییع اسسفور تتححدييیید ححقوق اإلننسسان كممببادئ 
اءات أكببر٬، على اإلججر  تتركييییًزا٬، فّض الننزاعالكثثييییر٬، ححتتى في ممججالل ننششاط ححقوق اإلننسسان٬، سسييییعتتببرون العننف غييییر ممقببولل. تُترّكز تتوجّجهات 

وعببر وسسائئلل لححقوق اإلننسسان  عالمميّ صصييییاغتته في الوقت الراهن عببر اإلعالن ال وهو مما تتججريأممًرا ممثثالييییا ( وتتعتتببر تتوسسييییع ححقوق اإلننسسان
أممَر اسستتخخدام العننف ببهدف  فّض الننزاعممن الخخببراء في ممججالل  ونكامملل. لهذا السسببب٬، ييییرى كثثييییر  على ننححوٍ ق ببعُد طببَّ ييییُ فهم أو أخخرى) لم ييییُ 

لججممعّي ي الفهم الة فلل عقببًة ببدًال ممن أن ييییححلّل التتوتّترات الممتتأصصّ ر إششكالييییا ججدا٬، ممن ششأننه أن ييییششكّ ًها عمملييییا ييیُیعتتببَ تتوججُّ تتطببييییق ححقوق اإلننسسان 
 ننفسسها.لححقوق اإلننسسان 

غالب٬، إننججاًزا ثثقافييییا الييیُیقالل إّن تتطّور ححقوق اإلننسسان ييیُیعتتببر٬، في  8الثثقافة وححقوق اإلننسسان.إححدى ننقاط التتوتّتر األخخرى هي العالقة ببييیین 
في ببعض ة ممخختتلفة. على سسببييییلل الممثثالل٬، في اإلممكان٬، لذلك٬، تتطببييییق ممفاهييییم ححقوق اإلننسسان في دولٍل تتتتممتّتع ببخخلفييیّیات ثثقافييییّ  أوروببييییا٬، وٕانّ 

الممعاِرضضة على أّن الثثقافة  األفكارّر ببعض ييیْین. ممع ذلك٬، قد تُتصصِ تُتعتتببر الممششاَركة السسييییاسسييیّیة فعًال غائئبًبا عن الخخطاب والممممارسسة العاممَّ الدولل٬، 
 ةججتتمماعييییّ ن عن التتغييیّیر٬، ِعلمًما أنّنهم ييییتتأثّثرون ببالببننييییة االييییلممممثثّ َدْور  ييییؤّدونالثثقافات ال تتتتغييیّیر٬، وأّن األفراد  عببارة عن تتكييییُّف (ولييییسست ثثاببتتة)٬، وأنّ 

ن تتعدييییلل التتقالييیید ٬، تتممامًما كمما ييییممكن أن تتكون هنناك ممصصالح ششخخصصييیّیة ألولئئك الذييیین ييییححاولو هذاإلى الثثقافة واألييییدييییولوججييییا السسائئدة. بباإلضضافة و 
ييییادييیّیة ممن ححييییث تتأثثييییرها على ممخختتلف ححوق اإلننسسان لييییسست ولئئك الذييیین ييییححاولون الححفاظ علييییها. ممن هننا٬، ححق٬، كذلك ييییكون ححالل أأو تتغييییييییرها

 Donnellyوالسسييییاسسّي ( قتتصصاديّ على الممسستتوييیَیييیْین االلممججتتممع ممعييیّین  أخخرى٬، تتعكس الثثقافاُت التتننظييییَم األسساسسيَّ  عببارةاألفراد والممججمموعات. بب
and Howard ،٬1987 .قام  9الننسسببييییّة الثثقافييییّةإلننسسان٬، فييییننببع ممن ممذهب أمّما "التتوتّتر" الذي ييییتتعّلق ببالبُبعد الثثقافّي لححقوق ا). 20-٬18، ص .

ة في إطار ثثقافتته٬، األممر الذي ححقوق ممعتتقدات الفرد صصالححة أو ممننطقييییّ  التتي مُمفاُدها أنّ ) ببتتأسسييییس الفرضضييیّیة 1942-1858فراننز ببوعز (
   10  ةة واألخخالقييییّ ضضالت الممعننوييییّ ه اننطوى على ممججمموعٍة ممن الممعأثثار٬، ببالتتالي٬، ججَدًال أكادييییممييییا وسسييییاسسييییا سساخخنًنا٬، ننظًرا ألننّ 

 

                                                           
 .Pollis, A. and Schwad  :لممزييیید ححولل عالقة ححقوق اإلننسسان ببالثثقافة٬، ييیُیننظر  8

 :Chapter 3 in Vincent, J. Human Rights and International Relations, Cambridge:الثثقافييیّیة وححقوق اإلننسسان٬، ييیُیننظرلممزييیید ححولل الننسسببييیّیة   9
Cambridge University Press, 1986. 

 ,Sen, A. Universal Truths: Human Rights and the Westernizing  :لححقوق اإلننسسان٬، ييیُیننظر الممفهوم الغرببيّ  طَلق علييییهلننقٍد ششامملل ححولل مما ييییُ   10
Harvard International Review, 20:3, pp. 40–43. 
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 وححقوق اإلننسسان فّض الننزاعالتتراببط ببييیین 

 
االننخخراط في الننزاع٬،  ححّرييیّیة دونتتعببييییٍر كامملل عن ححقوق اإلننسسان ممن خخر. لييییس هنناك اآل كلّل طرف ممننهمماكمّملل ييیی وححقوق اإلننسسان فّض الننزاع

لة في كللّ ننفي ححقوق اإلننسسان أثثنناء الننزا ججرىولييییس هنناك ححلّل ننزاٍع ببنّناء إذا  ششخخص ببفضضلل كوننه إننسسانًنا٬، وهي  ع. ححقوق اإلننسسان ممتتأصصِّ
دعممها وتتححقييییقها. بباإلضضافة إلى و  ة واإلقلييییممييیّیة على االعتتراف ببهاالوطننييییّ و ييیّیة ـمُمسستتوجَجب الييییوم٬، ببصصرف الننظر عن قدرة الهييییئئات الممححلّ  ححقٌّ 

اق كلّل قواالننتتهاك والننكران. لعلّل أببلغ مما ييییعبّبر عن اسستتحح ججاهللا أنّنها ييییممكن أن تتتتعّرض للتتذلك٬، لييییس في اإلممكان سسلب ححقوق اإلننسسان؛ ِعلممً 
أعظم الِهببات التتي ششِهدها الننصصف األخخييییر  إححدىلححقوق اإلننسسان. ييیُیعتتببر ننششوء ححركات ححقوق اإلننسسان  عالمميّ إننسسان ججاء في اإلعالن ال

 لححقوق اإلننسسان.  عالمميّ في اإلعالن ال اأسساسسييیی  اكمما أّن لذلك٬، ببكلّل وضضوح٬، تتعببييییرً  ممن القرن العششرييیین٬،

ننقطة اننطالٍق ننححو تتطّوراٍت ممسستتقببلييیّیة في الممججالل. صصححييییٌح أّن ذلك كان عببارًة عن لححظٍة ججوهرييیّیة ممفعممة  عالمميّ ييییرى كثثييییرون في اإلعالن ال
ها الدَولل ممع تتأكييیید٬، ببالننسسببة لححركٍة تتممّكننت خخاللل ببضضع سسننوات ممن صصييییاغة ححييییاة الببالييییييیین عببر تتححوييییلل الطرييییقة التتي تتتتفاعلل بب ببالننششاط٬، ببكللّ 

. ييیُیعتتببر ننممّو ننششاط ححقوق اإلننسسان أممًرا خخارًقا ججدا٬، لدرججِة أّن هنناك الييییوم آالف في مما ببييییننهمن و ييیین٬، والتتي ييییتتعامملل ببححسسببها الممواطننالممواطنن
 ٬،ةدولييییّ ال ة العفوممننّظمم(كة عالممييییّ ون في الممننّظممات الطات الممكرَّسسة لتتقدييییم ححقوق اإلننسسان٬، في ححييیین أّن ممالييییييیین األششخخاص ممننخخر ممننّظممال

لححقوق اإلننسسان ييییرى الننور٬،  دوليّ فّعاًال في ججعلل اإلعالن ال فّض الننزاعكثثييییرون ال ييییدركون كييییف كان ال. ممع ذلك٬، )وهييییوممان راييییتتس واتتش
 .ببالعكس والعكس ٬،أن ييییسساهم أكثثر في تتطوييییر ممججالل ححقوق اإلننسسان فّض الننزاع في ممسستتطاع هوكييییف أننّ 

 1945) عام .U.Nححدة (األممم الممتتّ  هييییئئة تلكّ ٬، والممعانناة الممسستتعصصييییة على كلّل وصصف٬، ششُ فائئقال ببعد ممالييییييیین الضضححاييییا٬، وعدد الممصصاببييیین
بباإلضضافة إلى ذلك٬، إّن الطمموح ننفسسه الذي  .فّض الننزاعتتوفييییر إطاٍر ممؤسّسسساتتّي ييییممكننه تتقدييییم الممسساعدة في الححفاظ على السسالم عببر  اببتتغاءَ 

ة الذي أممكننه تتقدييییم الممسساعدة إلى األممم لححلّل ننزاعاتتها ببصصورٍة ببنّناءة. رغم أّن الدراسسة الممننهججييییّ  أّدى إلى تتششكييییلل هييییئئة األممم الممتتححدة كان األممللَ 
٬، ٬1997، Zartman and Rasmussen :ننسسببييییا (ييیُیننظر٬، على سسببييییلل الممثثاللتُتعتتببر ججدييییدًة  -ها ممججاًال أكادييییممييییا أو ممهننييییاصصفو بب- فّض الننزاعل

 ببصصورٍة عننييییفة. فّض الننزاعببصصورٍة ببنّناءة تُتعتتببر إننسساننييیّیًة ببالِفطرة٬، كمما هي القدرة على  الننزاع فّض )٬، فإّن القدرة على 2الممقّدممة والفصصلل 

 فّض الننزاعتتححقييییقه ممن خخاللل عدٍد ال ييیُیححصصى ممن الصصييیَیغ على ممدار التتارييییخ. إّن مما ييییعرضضه ممججالل  ججرىالننزاع هو خخييییاٌر ببششرّي ججوهرّي 
الممالِزممة لها ممن أججلل أن تتظهر ججلييیّیًة للعييییان٬،  لكييییفييیّیة تتطببييییق هذه الخخييییارات٬، إلى ججاننب الششروطِ وُعممًقا وممننهججييیّیًة  الييییوم هو فهٌم أكثثر وضضوحًحا

 ييییننتتهي بباسستتخخدام أكثثر الببدائئلل ُعننًفا وتتدممييییًرا. ممرءال هالذي ييییججعلل الننزاع الذي ييییننخخرط فييیی والسسبببِ 

ممن الننادر  هلححقوق اإلننسسان قد صصدَر على ننطاق واسسع٬، فإننّ  إزاء هذه الخخلفييیّیة٬، وفي ححييیین أّن العمملل التتصصوييییرّي الممتتعّلق ببننششوء اإلعالن العامّ 
الـ إلى الممسسّودة األخخييییر في  1947. ولكن٬، لو اننتتقلننا ممن الممسسّودة السسكرتتارييیّیة األولى عام فّض الننزاعججعلل هذه القراءات تتصصّوره كإججراٍء ل

الذي  الححممييییممة والتتكاممللَ  ٍة العالقةَ ششّد◌ّ بب ٬، ممن ششأننه أن ييییدعمفّض الننزاعننششوء إججراٍء رائئع ومُمثثمِمر ل لالححظننا٬، 1948عام لل كاننون األوّ ممن  10
 ييییتتممتّتع ببه الممججاالن.

ممسسّودة  ؛هممفري. كاننت هنناك عّدة ممسسّودات (ممسسّودة الممممكننة ةالوححييیید ةلححتتممممالاللغة إّن اللغة الممسستتخخَدممة في اإلعالن الفعليِّ المُمببَرم لم تتكن 
عننه  تأن عبّبر إلى "الننضضالل" القائئم إلييییججاد لغٍة ييییممكننها التتعببييییر عمّما لم ييییسسببق  اسساببقة ممَردُّهكثثرة الممسسّودات ال إنّ  11  ممسسّودة ججننييییف) ؛كاسسييیین

                                                           
 .Glendon, 2001, pp. 271–309 :ييیُیننظر  11
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دة كانت معضلةً إنسانیّة جوھریّةة بتلك المصطلحات. دولیّ أیّة ھیئة  األمر الذي یعبّر عن  ،المشكلة التي انكّب علیھا القائمون على المسوَّ

المجھول.  

حدید الكرامة في كان یربطھم مع العائلة البشریّة جمعاء. بالفعل، فكرة ت متأّصالً ما  ئًاشیساَد بین أعضاء اللجنة شعوٌر مشتَرك بأّن ھناك 

واضحةً آنذاك. بكلمات أخرى، كانت المسؤولیّة تجاه المستقبل  لم تكن دیباجة اإلعالن، من أجل تمثیل جمیع البشر، أفراًدا وجموًعا،

ن یحّق لھ أن یر. مَ كّل كلمة وكّل تعبو نفسھا آخذة بالنشوء مع كّل حركة كانت المعضلة . كذلكُعلیا أھّمـیّةواألجیال البشریّة الحالیّة تتمیّز ب

نا نعلُم، رغم تشكیك البعض، أّن اختالف القائمین على المسّودة كان إشكالیًّا، بكّل تأكید، لدرجٍة أّدت إلى ث باسم الجمیع؟ إنّ یقّرر أنّھ یتحدّ 

لحقوق اإلنسان  دوليّ نشأ اإلعالن ال ة.دینیّ الثقافیّة والو القانونیّةو ٍل واسٍع من الخلفیّات الفلسفیّةتشكیل مجموعة خبراء حاولوا تمثیل مجا

ة خبراء للتعبیر عن المجھول. ولكن، ھل كان ھذا الشرط صحیًحا لوحده، فقط، الذي جمع تولیفةً من عدّ  فّض النزاعكثمرٍة ناجحة إلجراء 

من بینھا حقوق اإلنسان- ا ھذا؟ في عّدة مجاالتھ یصلُح في یومننّ إ، أم 1948عام  جمعیّة، الكثیر من المجاھیل.  ال نزال نواجھ، بصورةٍ  -

مّما یؤھّلھ الكثیر یتوافر فیھ من المجاالت، بوصف فّض النزاع مجاالً إّن كیفیّة قیامنا بمخاطبتھا بصورٍة جمعیّة یُعتبر مسألةً جوھریّة. و

نّاءة.في المساعدة على مخاطبة المزید من التطویرات بصورٍة بَ  ةساھمللم  

ھي أّن التطّور یحدث أثناء المحادثات. كان ذلك صحیًحا بصورٍة واضحة عبر اإلجراء  فّض النزاعسیّة لمجال لعّل إحدى المقّدمات الرئی

عنى بالتطویر المستمّر ، ولكنّھ صحیٌح كذلك في عدٍد ال یُحصى من المجاالت التي تُ على نحٍو نھائيّ  عالميّ إلعالن النّص االذي أّدى إلى 

ة والثقافیّة، على سبیل المثال، لرأینا كیف تكون الُمجادالت منفتحة تَنبُض قتصادیّ االو ةجتماعیّ لحقوق االلحقوق اإلنسان. لو نظرنا إلى ا

سري على بالحیاة، وبالطبع، ُمثیرة للجَدل. لو حّولنا انتباھنا، على وجھ الخصوص، إلى دینامیّات التطّور على مستوى أبعاده، كْونھ یَ 

یّة ترابط المجالْین.ّمـأھلوجدنا لمحةً من  كذلك، فّض النزاعحقوق اإلنسان و  
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{غیر مسالم مسالم عالقات   

غیر مستقر ثابت دینامي   

قوة  

غیر متكافئة  

متكافئة  

. التعلیم1  

. مواجھة2  

. مفاوضات3  

. سالم دائم4  

نزاع مستتر  

نزاع معلن  

الوعي للنزاع منخفض  مرتفع    

تطّور النزاع  27.1رسم رقم ال  

12.   }1971، أ. صنع السالم، لندن: تافیستوك برس، المصدر: كورل  

ضات لتحقیق وومع انتقال النزاع من وعٍي منخفٍض إلى آخر مرتفع، تصبح العالقات مضطربة. ال بّد من إجراء عدٍد كبیٍر من المفا

اإلنسانّي القائم على االحترام. تلعُب حقوق ھ نظاًما دینامیًّا من التفاعل صفوُدًما نحو سالٍم دائم، بالتطّور المنشود، من أجل التحّرك قُ 

) طرح قاعدة عمل تُخاطب حاالت 2) رفع الوعي لحاالت الظلم؛ (1اإلنسان، من ھذه الزاویة، دوًرا مركزیًّا یُقسَّم إلى ثالث مراحل: (

) توضیح نظام المرجعیّة لتقییم الوعي والظلم على حدٍّ سواء.3الظلم تلك؛ (  

ن على أّن یوافقو فّض النزاعالمفاوضات في المرحلة الثالثة، ال تتعلّق جوھریًّا بحقوق اإلنسان. لعّل الخبراء في  لذلك، یجب التأكید أنّ 

یمكن أن یوافق على  فّض النزاعاسّي عبر المفاوضات. لیس ھناك خبیٌر واحد في مجال یل مع الواقع السختدایأّن توضیح تطبیقھا ال بّد 

الخاّص بأّي حلٍّ أخیٍر وسلمّي  اإلطار المفاھیميّ  ھایرتكز على ما یتعارض مع حقوق اإلنسان باعتبار امً دائِ  امً تصّور سالأن یأو  عفادأن ی

.من بینھا عنفًا ركثاأل ال سیّما تلكللنزاعات،   

 

																																																												 	
 ,Lederach, J. P. Building Peace:  Reconciliation in Divided Societies, Washington, D.C.: U.S. Institute for Peace :یُنظر كذلك 12
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 ححقوق اإلننسسانو  فّض الننزاعممججالْي نناهج ممخختتلفة ببييیین مم
  

وححقوق اإلننسسان ننششأت في ممواججهة ممعضضلة التتطببييییق ممع خخييییار الكثثييییر ممن نناششطي  فّض الننزاعننقاط التتوتّتر ببروًزا ببييیین ممججالْي لعلّل أكثثر 
 ححقوق اإلننسسان ضضممن ممننهججييیّیة "التتسسممييییة والفضضح".

ششرائئح  تتقّرة إلى ححدٍّ كببييییر ببالننسسببة لطببقات الحُحكم صصاححببة الننفوذ٬، والتتي كثثييییًرا مما تتقف ضضدّ غييییر ممسس سسلطوييیّیة هييییكلييیّیة عالٍم ال ييییزالل ييییششهدُ في 
 ها ممججّرد اببتتذاالت ال قييییممة لها. ولكنّ اإلننسسان على أننّ  ححقوقَ  ٬،أصصححاب الننفوذ ٬،هذه الننُّخَخب يممممثّثلكثثييییٌر ممن  رَ تتصصوَّ  ٬،كببييییرة ممن ممججتتممعاتتها

تتوازن السسُّلطة ببششكلٍل مملمموس. كان الممعتتقلون  ممن قلب تتممّكنه ييییدعم ححقوق اإلننسسان ت ذات تتوججُّ ن لممننّظمماو الننششاط الذي قام ببه رّواٌد تتاببع
لل نناششطي ة٬، في األننظممة التتي لم تتححتترم ححقوق اإلننسسان٬، ييییننججون أححييییانًنا ممن التتعذييییب والمموت ببفضضلل تتدخخُّ السسييییاسسييیّیون الذييیین ال ححولل لهم وال قوّ 

ى لدى أممٍم أببعد مما ة أّن في اإلممكان إححداث التتغييییييییر٬، ححتتّ دولييییّ ممة العفو الالف ممن ممننظّ ححقوق إننسسان أججاننب. على سسببييییلل الممثثالل٬، ببييیّیَن اآل
ننظممييیّیة ججدييییدة ممن خخاللل أخخذ ث ببييیین لييییلٍة وضضححاها. سساعد كثثييییٌر ممن النناششطييیین على ننششوء سُسلطٍة دلم ييییحح التتغييییييییر الححقييییقيّ تتكون عن الوطن. 

ييیًیا ججوهرييییا ممن قبَبلل ممدافعي ونناششطي ححقوق اإلننسسان التتاببعييیین عييیّیة للدَولل فواججهت تتححدّ ييیّیة. أمّما القدرة القممدّ خخطاببات ححقوق اإلننسسان ببصصورٍة ججِ 
 ة. دولييییّ لششببكات العمملل الوطننييیّیة وال

 تُتسساهم٬، فّض الننزاعتتقف ممننهججييیّیات "التتسسممييییة والفضضح" والممننهججييیّیات "القسسرييیّیة"٬، ببسسطححييیّیة٬، في وججه أدببييیّیات  أنّنه عنندمما ييییصصببح ممن الواضضح لذا٬،
ييیین ممممثّثلالدَولل وال لزامإإّن القوى القممعييیّیة وصصاححببة الننفوذ إلى قوى أكثثر اننفتتاحًحا ولطًفا. ببكلممات أخخرى٬،  تتححوييییللفي  -ممرفي ححقييییقة األ-
نًنا ال غننى عننه ممنييیُیعتتببر  دّ ججِ ال على ممححممللخخذ ححقوق اإلننسسان ببأييیین دولييییّ ال طة الذي ححدث٬، والذي ال لْ ممكّوننات إججراء إعادة تتوزييییع السس ممكوِّ

لل على تتقلييییص االننتتهاكات ات ححقوق اإلننسسان٬، بباسستتخخدام الضضغط إلججببار الدوَ ممننّظممه ؤّدييییلححدوثثه. إّن الدور الذي تتتتزالل هنناك ححاججٌة 
تتقلييییص ححركة ححقوق  ججرىكان دوًرا ججوهرييییا. ولكن٬، إذا التتعببييییر الكامملل عن ححقوقهم٬،  ييییتتييییح للممواطننييیین اخختتببارَ  على ننححوٍ ننفسسها وٕاصصالح 

 ممججتتممع ححقوق اإلننسسان إلى تتححقييییقها ة الوححييییدة التتي ييییطممحإلى أسسالييییب قسسرييیّیة (ببححييییث تتتتممححور الممهممّ  اإلننسسان إلى ممججّرد "تتسسممييییة وفضضح" أو
 .فّض الننزاعتتعارض ممع أفضضلل ممممارسسات قد ييیی دالِعننافإّن ممثثلل هذا  ٬،ظر عن وسسائئلل تتطببييییقها)تتطببييییق الممعاييییييییر المُمرسسَّخخة٬، ببصصرف الننفي 

على ممسستتوى ممججتتممع ححقوق  ببالتتأكييیید لييییس في مموضضع ييییححظى ببتتوافق٬، سسواء أكان ذلكإّن تتببرييییَر ححرٍب كطرييییقٍة لتتطببييییق ححقوق اإلننسسان هو  
تتدممييییًرا وعننًفا قد أثثممرت ننتتائئح ممذهلة ممن خخاللل مُمششاركة  أّكد كثثييییرون أّن الوسسائئلل األقللّ على األصصّح٬، . فّض الننزاععلى ممسستتوى  ماإلننسسان أ
ام ال ييییممكننهم الدفاع عن الححرب ببسسهولٍة٬، ممن غييییر االعتتراف٬، على ى أننصصار تتغييییييییر الننظييیین الممححتترممة في اإلججراءات. ححتتّ ممممثّثلججممييییع ال

 عننفّي. ٬، ببتتججارب التتححّولل القوييیّیة للعمملل الججممعّي الالاألقللّ 

ها ممتتنناقضضة. فممن ججهة٬، هنناك تتصصّوٌر لححقوق اإلننسسان كممججالل٬، اعتتمماًدا ٬، في ببعض األححييییان٬، على أننّ فّض الننزاعر ححقوق اإلننسسان و صصوَّ تتُ 
عببارة عن عمملٍل في ببييییئئٍة غييییر  فّض الننزاعممسساوممة. وممن ججهة أخخرى٬، هنناك تتصصّور ببأّن ممججالل  ةة٬، والتتي ال تتقببلل أييییّ على الممببادئ األخخالقييییّ 

ون فييییها الممححافظة على كلّل ششيٍء غاممضًضا٬، ممن أججلل تتوسسييییع اححتتممالل ننششوب ننزاعات اسستتقرار سسييییاسسييیّیة. ممن ججهة٬، ممممثّثلعاِلم٬، ييییرييیید الواضضححة الممَ 
ممن ججهٍة أخخرى٬، هنناك ممطالببة ببتتججرببة سسييییاسسييیّیة وثثقافييیّیة٬، إلى ججاننب مما هو مُمححتتمَملل في وقٍت و ق اإلننسسان٬، هنناك تتصصوييییٌر لطهارة ممببادئ ححقو 

 مُمعييییَّن.

طات السساببقة ال تتعدو كوننها قوالب ننممطييیّیة. ممع ذلك٬، ممن الششائئع أن تتججد كتّتابًبا ييیُیججادلون ححولل التتوتّتر ببييیین العدلل ممن الواضضح أن الممخخطَّ 
لسسعي وراء ححقوق إلى اممن ششأن الطمموح إححدى وججهات الننظر٬،  َوفق. لل على أححدهمما ببوججود اآلخخرححصصو والسسالم٬، ممن ححييییث اسستتححالة ال
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كوننه  ييییتتعّدىأقلّل؛ ممن هننا٬، ييییكاد السسالم٬، ممن غييییر عدلٍل كامملل٬، على ننححٍو ة سسلممييیّیة دولييییّ عالقات  اإلننسسان الكامملة أن ييیُیعجّجلل٬، ببالضضرورة٬، ننششوءَ 
كلّل هذه الممالححقات القضضائئييیّیة التتي ال هوادة فييییها٬، وااللتتزاممات التتي ال تترححم٬، و ات الخخصصوممييیّیة٬، تترضضييییًة لذوي الننفوذ. ييییعتتقد آخخرون أّن اإلججراء

 مما إلى ننزاٍع ممدممِّر.لن تتؤّدي إلى السسالم أو العدلل٬، وٕاننّ 

ّن السسالم الكامملل . ححسسب هذا الرأي٬، العدلل الكامملل ييییأتتي عببر السسالم٬، كمما أكللٌّ ممننهمما اآلخخرَ رأييییننا٬، ييیُیكممِّلل واقع العدلل وواقع السسييییاسسة في 
في صصييییاغة فهٍم لكييییفييیّیة تتششاببك هذييیْین الواقعييیْین ضضممن ححلقٍة ذاتتييیّیة التتعزييییز. ببدلل الننظر إلى السسالم  الججهازيّ ييییأتتي عببر العدلل. ييییسساعدننا التتوجّجه 

ححييییث ييییكون فييییها تتممثثييییلٌل ييییأتتي على ححسساب العدلل٬، علييییننا االعتتراف ببأّن السسالم ييییتتطّلب فتترًة ممن االسستتقرار٬، "تتخخلو" ممن العننف ببأممًرا  بباعتتبباره
 سسييییاسسيٌّ نناججٌع وعادلل لممصصالح وححاججات األححزاب التتي ششاركت سساببًقا في الننزاع الممدممِّر.

ببداييییُة العدلل٬، ولييییس ننهاييییتته. ممن هننا٬، السسالم الدائئم ال ييییممكن أن ييیُیببننى عببر تتججاهلل العدلل. إّن عدم اححتترام الضضححاييییا  السسالمفي ننهاييییة األممر٬، 
ألّي سسالٍم دائئم. إّن ممثثلل هذا السسالم لن ييییزييیید عن أن ييییكون ممججّرد وقفة في لببًة صصححقوق اإلننسسان لييییسست أسُسسًسا ة لدولييییّ وتتججاهلل الممعاييییييییر ال

ببالننقص. ببكلممات أخخرى٬، السسالم على ححسساب العدلل هو سسالٌم سساخخر. إنّنه ججاهلٌل ججوهرييییا  ٬،ببححقّ  ٬،ننزاع. لن ييییدوم ممع الوقت٬، وسسييیُیششار إلييییه
 سسالمًما دائئمًما٬، ممقببوًال٬، وممسستتدييییمًما. ببالممرّكببات ننفسسها التتي ييییججب أن تتششّكلل

"العادلل". السسالم٬، كذلك٬،  " وَ "القاننوننيّ َو  "الصصححييییح" ييییممكن للسسالم أن ييییسساهم في العدلل وننششوئئه في ممججتتممٍع قد ييییكون فقد ممننطقه الكامملل ببِـ 
زظاهرٌة ممعّقدة تتننششأ  ظة الممححافِ و  اججهات اإلييییججاببييیّیةننتتهي ممن الممو ممن خخاللل كوننه ييییتتششّكلل سسييییاسسييییا عببر سسلسسلٍة ال تتعببر التتفاعلل الببششرّي.  وتُتعزَّ

ييییتتطّلب ببراعًة  ببنناٌء ببششريّ ٬، السسالم هو خختتامًماازححة ببششكلٍل دائئٍم تتححت التتهدييیید. و سسالم ححالًة هشّشة ممن العالقات الر والححّرة ببييیین الببششر٬، ييیُیعتتببر ال
ة ضضممن ججتتمماعييییّ االقتتصصاد والممصصالح االو  لججييییشتتكون قادرًة على التتححّكم ببا أن ننببغيف ممن عنناصصر سسييییاسسييیّیة ييییه ييییتتألّ وتتصصممييییمًما كببييییرييیْین. إننّ 

 رة عن تتصصرييییٍح ببسسييییٍط لننببِذ األعممالل العدائئييیّیة.اممششروٍع ممتتمماسسٍك وذاتتّي التتصصححييییح. لذلك٬، ال ييییأتتي السسالم ممن ال ششيء؛ ولييییس هو عبب

في ييییر إممكاننييیّیة التتفك إنّ  ٬،-التتي ششهدت اسستتخخدام العننف٬، ححييییث ُقتتلل أششخخاص٬، واننتُتهَكت ححقوق اإلننسسان-في ممججتتممعات االسستتقطاب العالي 
ة إلى الششراكة٬، ييییممكن أن ييییظهر ببصصورة الخخييییاننة. إّن اححتتممالل تتصصّور ننقلة ممن العداو ها ضضعف. ذاتتها٬، ييییتتصصّورها الكثثييییرون على أننّ  السسالم٬، ببححدّ 

 إنْ ببقي اآلخخُر عدوا٬،  إنْ ننوات للتتواصصلل ييیُیعتتببر طرييییًقا خخطًرا ال ييییؤّدي إلى الننصصر٬، ببلل إلى االسستتسسالم. قححتتى فتتح  هقد ييییّدعي الممتتطّرفون أننّ 
 ممتّتججًها ننححو الننصصر٬، فإّن التتفكييییر في السسالم ييییتتححّولل إلى ممسسألة ششدييییدة الصصعوببة.  )ومموقف الششخخص كذلك( كان مموقف اآلخخر

م أن ت. ممن الممثثييییر لالهتتمماى في وسسط أعتتى الننزاعاإّن القدرة على التتفكييییر ببالسسالم هي قدرة إننسساننييیّیة ججوهرييیّیة ييییححفُظها النناس ححتتّ رغم ذلك٬، 
لى أّن الججننود كثثييییًرا مما تتممتّتعوا ببالقدرة على تتصصّور اححتتممالل إببرام اتتفاقييیّیة سسييییاسسييیّیة ممن ششأننها أن تتضضع ننهاييییًة للننزاع الششدييیید. بباإلضضافة إننالححظ 

لتتهدييییدات التتي تتقف ا أهمّمـييیّیةببقدرٍة على فهم  ٬،أكثثر ممن الممدننييیّیييیین ٬،ذلك٬، وننتتييییججًة لهذه الممعرفة العممييییقة ببوييییالت الححرب٬، كثثييییًرا مما ييییتتممتّتع الججننود
ممن ججدييیید٬، بباعتتببار كْون الظروف تتقف إلى  ممسسالممًاأن ييییصصببح عننييییفمما هو ذلك٬، ييییممكن لِ  أهمّمـييیّیةححاججًزا أممام االسستتقرار والسسالم. ممع إدراك 

 العننف.وقف ججاننب 

في أّي . عدم االسستتممرارييییة هي ة)وّ الضضححاييییا الذييیین ال ححولل لهم وال ق ال سسييیّیممالعلّل أّولل الححاججات وأكببرها قييییممًة لدى كلّل األطراف الممششاِركة (
ًدا٬، وعلى أّن الضضححاييییا ث ممججدّ لل وأهّم تتدخّخلل ممتّتججًها ننححو الححرص على عدم تتكرار اإلسساءة٬، على أّن العننف لن ييییتتححدّ ننظاٍم ممتتعسسِّف٬، ييییكون أوّ 
ييییط بباألطراف. ممن السسهلل ججدا إلقاء مما ببعد. إّن ننهاييییة العننف تُتعتتببر ممن ممسسؤولييیّیات الننظام الببششرّي كّله الذي ييییحح ة فيلن ييییرتتدوا ثثوب الضضححييییّ 

وكالء تتطببييییق القاننون. فقببلل العننف وخخاللل تتننفييییذ إننهائئه٬، ييییكون كلّل  عواتتقعلى  -ححصصرّي وصصرييییح على ننححوٍ -ممسسؤولييیّیة ححمماييییة الضضححاييییا 
لون ممسسؤولييیّیة ييییفعلوا٬، فييییتتححممّ  هم لمكان ببإممكاننهم وقف الننزاع ولكننّ  نالننظام الممججتتممعّي الممححييییط بباألطراف ممتتححمّمًال للممسسؤولييیّیة. أمّما أولئئك الذييیی
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في ححييیین أّن أولئئك الذييیین كان ييییإممكاننهم  ٬،لييیّیة ذلك أييییضًضاو ذلك. وأمّما أولئئك الذييیین كان ببإممكاننهم ممعالججة الننزاع٬، ولم ييییفعلوا٬، فييییتتححمّملون ممسسؤ 
 ممسسؤولييیّیة ذلك. ٬،أييییضًضا ٬،لل ولم ييییفعلوا٬، ييییتتححمّملونالتتدخخّ 

. إّن عدم فعلل أّي ششيء٬، أو عدم فعلل أّي ششيء دوليّ الممججتتممع٬، وعلى الممسستتوى ال ييیُیعتتببر ذلك صصححييییحًحا على ممسستتوى "العائئلة"٬، على ممسستتوى
ببالغ  على ننححوٍ على الننظام الذي ييییسسممح لتتلك األطراف ببالسسلوك  ببلل كذلك٬، ححسسبف اعلى األطراف أننفسسهييیُیلقي ببالممسسؤولييیّیة ال ببصصورٍة ججييیّیدة٬، 

ييیَیييیْین٬، تتكون ييیُیثثممر التتدممييییر. ممّرًة أخخرى٬، في ححضضور العننف والعداوة الممتتفششّ  . بباإلضضافة إلى ذلك٬، السسلببييیّیة تتثثممر السسلببييیّیة٬، والتتدممييییرالتتدممييییر
على عدم اسستتخخدام العداوة و على عدم ارتتكاب ممزييییٍد ممن االننتتهاكات لححقوق اإلننسسان٬،  صولى هي العمملل على وقف ذلك٬، الحِحر الممسسؤولييیّیة األ

ه مما ببعُد لتتببرييییر ال في   مما ببعد ببصصفتته واججبًبا ممججتتممعييییا. ممكن التتغاضضي عننه فيال ييییآلخخر إلى عننف٬، وعلى أّن التتدممييییر المموججَّ

 

 التتآزر ببييیین ممججالْي ححقوق اإلننسسان وفّض الننزاع

 
إححداث التتغييییييییر. كاننت هنناك تتفاوضضات وٕاججراءات ببغييییَة اسستتخخدممت ممممارسسة "التتسسممييییة والفضضح" ال غييییر٬،  لم ييییسسببق لححركات ححقوق اإلننسسان أن

سسواء أكاننت على ممسستتوى التتششكييییلل  ممع ننششوء دولٍل ججدييییدة٬، دوليّ ة في الممششهد القتتغييیّیرات خخار  ذها٬، أّدت إلى إححداثخخااتتّ  ججرىسسييییاسسييیّیة أخخرى 
لى ذلك٬، ممن ششأن التتصصدييییق على عالوة عتتششييییر دسساتتييییر هذه الدولل الججدييییدة إلى ححقوق اإلننسسان. تتذكر أو  دومًمااالعتتراف.  م على ممسستتوىأ

 تتممهييییًدا ممقببوًال لننظاممها السسييییاسسّي.  اوعلننييیی  اصصرييییححً  اننتتهاًكاالححقوق  كاتاإلججراءات أن ييییضضممن عدم سسمماح أّي دولة ججدييییدة ببججعلل اننتتها

الححاكممة أّن  نّنه ببات ممن الواضضح لكثثييییٍر ممن الننُّخَخبأل كذلكة على ذلك٬، ولكن رَغممها تتكون ممألننّ  إّن الدولل ال تتطبّبق ححقوق اإلننسسان٬، إالّ    
٬، ححقوق اإلننسسان والننممّو 13العالقات الممتتببادلة القائئممة ببييیین ححقوق اإلننسسان والتتطّوررها الممسستتممّر. إّن السستتقرار الدولة وتتطوُّ ذلك ممفييییٌد٬، فعًال٬، 

الححوارات٬،  ننححو:ها تتششّكلل ننداًء لممزييییٍد ممن الببححث في تتوجّجهات فّض الننزاع٬، ممذهلة. إننّ 15 ٬، وححقوق اإلننسسان والممششاركة السسييییاسسييیّیة14قتتصصاديّ اال
تتأثثييییٌر عممييییٌق على فهممننا لححقوق اإلننسسان وفّض الننزاع في  ها هذه الححواراتُ ممن خخالل تتدارالممفاوضضات٬، والوسساطات. سسييییكون للطرق التتي سسو 
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الححاججة الممسستتقببلل. لذلك٬، هنناك اهتتمماٌم ممتتزاييیید في ِكال الممججالييیْین ححولل التتكامملل الممتتداخخلل والتتوتّترات النناششئئة ممننها. رغم ذلك٬، إّن التتأكييیید على 
همما ييییخخاطببان الننزاع العننييییف الكاممن ممن الردود الممخختتلفة ييیْین٬، ألننّ لى دممج الممججالَ إلى ببنناء ججسسوٍر ببييیین فّض الننزاع وححقوق اإلننسسان٬، ال ييیُیششييییر إ

 .)٬2005، Babbitt :(ييیُیننظر  لكن الممتتآزرة.

قة لّ ات فّض الننزاع في الخخالفات الممتتعححقوق اإلننسسان إلى ححييیّیز اإلججراءات الممتتعّلقة ببفّض الننزاع؟ عنند اسستتخخدام تتقننييییّ  إححضضارإًذا٬، كييییف ييییممكن 
السساري الممفعولل ببعييیین  دوليّ أخخذ الممعاييییييییر الكوننييیّیة السسائئدة والقاننون ال ششدييییًدا همّ ممييیّیة٬، ممن الفي إطار الننزاعات األخخالقننسسان ببححقوق اإل

تتطوييییر ثثممر٬، أن ييییسساعد األطراف على ححقوق اإلننسسان على ننححٍو ممالممتتعّلقة بب الججدالييیّیاتاالعتتببار وببصصورٍة صصرييییححة. إّن ممن ششأن اسستتخخدام 
الت هامّمة ججدا في ننظام الححمماييییة لدى الفرد. بباإلضضافة إلى ذلك٬، تُتسسهِّلل ححقوق اإلننسسان إججراءات فّض الننزاع وتتوّفر فاقات تتضضّم تتححوّ اتتّ  ببلوغو 

ببنّناٍء. ورغم أّن للننزاع وسسييییلًة ممسستتقّرة وهامّمة ننححو فضٍّ فرييییقييییا إإطاًرا ججوهرييییا للتتفاوض. على سسببييییلل الممثثالل٬، كاننت صصييییاغة الدسستتور في ججننوب 
أّدى إلى ححلّل العدييیید ممن  على ننححوٍ لها تتصصّورات ممخختتلفة لححقوق اإلننسسان٬، أدَرجَجت ممببادئ واضضححة في ننّص الدسستتور  األطراف وججدت أنّ 

الننزاعات (ممثثلل ننزاعات األرض)٬، ممن خخاللل اإلطار الدسستتورّي. بباإلضضافة إلى ذلك٬، ييییممكن لححقوق اإلننسسان أن تتكون أكثثر ننججاعًة ممن خخاللل 
ات ضضات والتتقننييییّ و ٬، والسسعي للححصصولل على عالججات ضضممن ننسَسٍق أوسسع ممن الممفالتتسسممييییة والفضضحاتتوسسييییع طقم أدواتتها ببصصورٍة تتتتججاوز 

ي الممفاوضضات أفضضلل٬، أن تتؤدّ  على ننححوٍ ببإممكاننه أن ييییضضممن٬، لييییس أّن ممججالل فّض الننزاع قوله  مما ننودّ . فّض الننزاعالدببلومماسسييیّیة ممن ممججالل 
ة األسساسسييیّیة الممتتعّلقة ببححقوق دولييییّ ر للتتأكييیید على الممعاييییييییر الثثأكلى اسستتعداٍد إلى وقف إطالق نناٍر فححسسب٬، ببلل إلى سسالٍم ممسستتدام٬، إذا كاننت ع

 16اإلننسسان والقاننون اإلننسساننّي.

. ببذلك تتكون قد قّدممت اننقطاعة عمملييییّ قد تتمماهت ممع الححاججة إلى  وححزييییننة ممن تتدممييییٍر لإلننسسان إّن الممججتتممعات التتي اخختتببرت لححظاٍت عممييییقةً 
لم٬، ممن العداوة إلى الششراكة٬، ممن التتدممييییر إلى االننخخراط  واسستتخخدممت وسسييییلة العفو لإلششارة إلى اننتتقالٍل ننظييییف: اننتتقالل ممن الححرب إلى السسِّ

ممسساححًة لححالِة وقٍف تتححتتاج فييییها الممججتتممعات النناششئئة ممن ننزاٍع  ببلل ييییكونالججممعّي. في ضضوِء ذلك٬، ال ييییكون العفُو إلغاًء لححقوق اإلننسسان٬، 
 ننسسان ححييیّیز التتننفييییذ والممممارسسة.عننييییف إلى التتفكييییر ببطرٍق تتضضع فييییها ححقوق اإل

في  ة٬، وللححقّ في اإلججراءات القاننوننييییّ  في الححييییاة٬، للححقّ  لييییس هنناك سسوى اححتترام ضضئئييییلل لححقوق اإلننسسان فوق ممعممعة الننزاع العننييییف٬، للححقّ 
ة في الضضححاييییا٬، فإّن سِسجِجلَّها عببر ننتتائئججها الممتتممثّثل إالّ  تتُقاسال ة دولييییّ . إذا كاننت الممححاولة لتتروييییض العننف الببششرّي عببر القواننييیین الححّرييیّیةال

ييیّیييیین فعًال إزاء دّ سسييییكون سسححييییًقا ال قعر له. إّن مما تتننطوي علييییه ححقوق اإلننسسان ممن أّي ممواججهة عننييییفة ييیُیعتتببر ججوهرييییا٬، وٕاّن علييییننا أن ننكون ججِ 
كثثييییرييیین. ببالطببع٬، هنناك اة الالححاججة إلى ممقاضضاة أولئئك الذييیین ييییتتججاوزون ححدود االششتتبباك العسسكرّي عن قصصد٬، والذييیین ييییدمّمرون وييییششّوششون ححييیی

 .دوليّ ّي والعلى الممسستتوييیَیييیْین الممححلّ - ببة ييییكون نناججًعا وقوييییاإلى ننظاِم ممححاسسَ  ةححاجج

لكثثييییر رغم ذلك٬، إّن إسستتراتتييییججييیّیة التتطببييییق التتي ال تتقييیّید سسوى عدالة الممقاضضاة٬، لن تتححّقق العدالة التتي تتطالب ببها. في واقع األممر٬، وببالننسسببة ل
 مُ في الححاضضر. إذا ححدث ذلك٬، سسييییسستتححييییلل التتقدّ  ببللتتضضع الننزاع في المماضضي٬، ال ها ننّ إاة تتخخلق اسستتممرارييیّیًة٬، ممن ححييییث ممن الممججتتممعات٬، الممقاضض

عضضهم ال ببتتكون الممخخاطرة الضضممننييیّیة لممقاضضاة األفراد٬، ممن خخاللل تتححدييیید  ٬، تتتتححّقق فييییه ححقوق اإلننسسان. كذلكممسستتقببلٍل "ال ببّد أن ييیُیتتخخييییَّلل" للُ وتتخخييییُّ 
ه د أممًرا هامما٬، ولكننّ ار فهم جُجنناًة ارتتكببوا ُعننًفا ييیُیعفي آخخرييیین ضضممننييییا. ييیُیعتتببر ننقلل الممسسؤولييیّیة ممن الننظام إلى األصصفو ببغييییر (ممن أصصلل كثثييییرييیین)٬، 
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 تُتخخفيكّلها التتي  الججهازييیّیةاألننمماط عن لهييییكلييیّیة العسسكرييیّیة٬، و اوعن ّن سسلوك األفراد ييییششّكلل تتعببييییًرا عن الصصييییاغة السسييییاسسييیّیة٬، وذلك أ ؛خخطوة خخطرة
د الممججتتممعات ممن ححقوقها للححصصولل على عفٍو كخخطوٍة ننححو اإلدراك الكامملل لححقوق اإلننسسان. نييییججب أال العننييییف.  تتججسّسد السسلوكَ و  وتتثثبّبت  تُتججرَّ

٬، اإلججراء السسييییاسسّي الالححق لننزاٍع عننييییف ييییممكن أن ييییننششأ بباسستتخخدام العفو كطرييییقٍة إلننششاء ححالة 17ومموزممببييییقفرييییقييییا إولكن٬، كمما تتببييیّین في ججننوب 
لهذا التتوجّجه تتضضممييییننات ييییتتطّور عببره ننظاٌم سسييییاسسيٌّ ججدييیید٬، إلى ججاننب ننظاٍم قضضائئيٍّ نناججع. إّن  ححييیّیًزالننظام العننييییف٬، ببمما ييییضضممن اننقطاع عن ا

ى الننسسييییان. أن تُترغم الضضححاييییا على الممسساممححة٬، أو ححتتّ  هاولييییس ممن ححقّ  سُسلطة سسييییاسسييیّیة يّ أل مما ييییخخّص الضضححاييییا وححقوقهم. ال ييییممكن ييیّیة فيدّ ججِ 
. هاوييییححتترمم ببها ذكراهم وييییرحّحببب ججب أن تتكون تتججارب الضضححاييییا ججزًءا ال ييییتتججّزأ ممن الننظام السسييییاسسّي الججدييیید٬، ننظاٍم ييییعتترفذلك٬، ييیی عوضًضا عن

اتتخخاذ دور الضضححييییّة  بباإلضضافة إلى ذلك٬، ال ييییممكن ألّي عمملييیّیة سسالٍم نناججححة أن تتننششأ ممن الننسسييییان القسسرّي. ببدلل ذلك٬، إّن التتججرببة العييییننييیّیة لِـ 
اإلننسسان أممًرا ال ييییممكن  ) ييییججب أن تتوضَضع في أسساس الهييییكلييیّیة السسييییاسسييیّیة الججدييییدة التتي تتججعلل ممن اننتتهاكات ححقوق2002 ٬،Meister :(ييیُیننظر

ه. ممع ذلك٬، ال ببّد ممن االعتتراف ببأّن الببششر لطالمما كاننوا قادرييیین على التتممّرس الخخارق في تتصصّور وتتننفييییذ مما ال ييییخخطر على ببالل. فييییالتتفكييییر 
ييییججب دممج كلّل الممكّوننات ييیّیتته قائئمًما على ممببادئ ححقوق اإلننسسان. ـة للتتصصّور٬، عنندمما ييییكون الننظام ببكلّ ن أقلّل قاببلييییّ تتصصببح اننتتهاكات ححقوق اإلننسسا

 ة٬، وتتوججييییهها ننححو التتعببييییر الكامملل عن ححقوق اإلننسسان.قتتصصادييییّ العسسكرييیّیة واالو  السسييییاسسييیّیة-ةججتتمماعييییّ اال

السساببقِة ممسسمموعًة٬، وأن تتصصببح  ححاالت التتعسّسفتتكون أصصوات ضضححاييییا أن على ببعد تتأسسييییس االننقطاع٬، تتتتممححور الخخطوة الثثاننييییة ححولل الححرص 
ججدييییدة أممًرا ممسستتححييییًال. تتسستتغرُق هذه اإلججراءات وقتًتا وتتتتطّلب قدرًة اننتتهاكات ححصصولل كون فييییها ييییييییضضمّمها ببطرييییقٍة  ححوارٍ ممن ججزًءا ال ييییتتججّزأ 

السسالم. مما لم تتكن قدرة الننظام على تتممثثييییلهم سسييییاسسييییا  سسييییاسسييیّیًة كببييییرة٬، ألّن الضضححاييییا٬، في ببعض األححييییان٬، ييییششّكلون ححججر عثثرة في طرييییق
٬، ننببغيننًة٬، فإّن الننششوء الفعلّي للسسالم ييیُیعتتببر تتسسوييییًة. كذلك٬، لييییس ببالضضرورة أن ييییتتممتّتع الضضححاييییا ببدوٍر رييییادّي أثثنناء إججراءات السسالم٬، ولكن ييییممؤممَّ 

 ّي في كلّل الممراححلل. دّ ببالتتأكييیید٬، تتممثثييییلهم ببششكلٍل ججِ 

 

 ييیّیةعاححظُر اإلببادة الججمم
  

ححدة العاّم لألممم الممتتّ  الممججلُس ق علييییها ٌة أخخرى صصدَّ دولييییّ لححقوق اإلننسسان٬، كاننت هنناك وسسييییلٌة  عالمميّ قببلل ييییوٍم ممن التتصصدييییق على اإلعالن ال
ي اخختتببره ممححاولًة لممننح اسسٍم للتتدممييییر الببششرّي الذفاقييیّیة ح االتتّ ببة علييییها. تتوضضّ ة ممننع اإلببادة الججمماعييیّیة والممعاقَ فاقييییّ : اتتّ 18 269 عببر القرار

ممؤهِّلة تُتعتتببر ببوضضوٍح  ةننششطأ ةفاقييیّیة خخممسسه إببادة ججمماعييیّیة. تتضضّم االتتّ ٬، على أننّ َقطُّ ها لم تتصصف األممر ببصصفٍة قاننوننييیّیة٬، كثثييییرون٬، غييییر أننّ 
زة هائئلةاننتتهاكات ححصصولل دون ممن  أن تتححدث ممسستتححييییللممن الاننتتهاكاٍت لححقوق اإلننسسان كذلك. وبباعتتببار أّن اإلببادة الججمماعييیّیة  ٬، زييیّیةججها ممعزَّ

٬، 2 مماّدةننظر التتُ تتييییججييیّیة ممننٍع ممتتمماسسكة (إلسستتراممفهوٍم مما  رُ تتصصوُّ  ججرىفعلييیّیة٬، إذا الييیّیة دّ ججِ على ممححمملل الننأخخذ ححقوق اإلننسسان  أن مملِزمممن ال هفإننّ 
 .فاقييییة ممننع اإلببادة الججمماعييیّیة والممعاقببة علييییها)اتتّ 

                                                           
 Forsberg,  T.  “The Philosophy  and  Practice  of  Dealing  with  the  Past.”  In  N.  Biggar  (ed.),  Burying :-على سسببييییلل الممثثالل-ييیُیننظر   17

the Past, Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2003, pp. 65–84;;   “State   Building   for   Conflict   Resolution   in  
Southern  Africa.”  In  S.  J.  Stedman,  T.  Ohlson,  and  R.  Davies (eds.), The New is Not Yet Born, Washington, D.C.: Brookings 

Institution, 1994, pp. 225–256. 
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ييیین عامًما ممن تتححرييییر ممخخييیّیممات ٬، ببعد سستتّ 2005اإلببادة الججمماعييیّیة. عام  عممنن في سسببييییللممسستتعّد لببذلل ممزييییٍد ممن الججهود الواعدة  دوليّ الممججتتممع ال
٬، ببلل كذلك ممن أججلل ححسسبف ممن أججلل الذكرى ال ٬،المموتتى عببر االلتتزام ببالعائئلة الببششرييیّیةت المموافقة على قرار لذكرى ججر اإلببادة في أوششفييییتتس٬، 

اإلننسسان  قتتللُ علييییهم ممقببولل الغييییر ممن ر الكثثييییر ممن الذييیین ممننع ممثثلل هذه الججرائئم. أثثار العننف الرهييییب في روانندا وكاممببودييییا٬، كذلك٬، ضضممييیی
ببأييییدي ّن عدد األششخخاص الذييیین ُقتتلوا أببدأننا نندرك  ححييیین. هالتتغاضضي عننوا هادعممو  ةفممثثلل هذه األعممالل العننييیی لدولة ببتتعزييییزلإلننسسان٬، وقييییام ا

  .العننف القائئم ببييیین الدَولل ييییلقى قببوًال أقللّ ححييییننذاك أخخذ  ٬،ئئك الذييیین قضضوا في الححروب الفاعلةالدَولل في القرن األخخييییر ييییفوق عدد أول

ة تتتتييییح لححقوق اإلننسسان أن تتكون ممعييییاًرا ٬، ييییججب أن ييییلقى دعمًما ممن خخاللل التتفاوض على دييیینناممييیّیات اننتتقالييییّ ننار ششأن أ إّن ضضببط الننفس٬، كمما سسببق
. إّن ة الححمماييییةممسسؤولييییّ لقرن٬، ححولل ممفهوم لدى ِقّلٍة فححسسب. في هذا اإلطار٬، ننششأ ججدلٌل ججدييیید ممع ببداييییة هذا ا الممقببوًال لدى ججممييییع الببششر٬، 

رّد  ؛٬، ححّددت٬، ببوضضوٍح٬، ثثالث ممراححلل ممن ممسسؤولييیّیة الححمماييییة: الممننعالعالمميّ التتي طرححت الممصصطلح ببادئ األممر في الننقاش  19ةدولييییّ اللججننة ال
 ٕاعادة التتأهييییلل.و  ؛الفعلل

ححقوق اإلننسسان ممع مموضضوع  التتعاطيححدًة لتتطببييییق القاننون. عنند في إننششاء مما ييییعادلل و  دوليّ هذه الخخطوة الججرييییئئة أثثًرا على الننظام التتححمملل قد 
على العننف المُمححتتمملل.  اممنناسسببً  رداالتتي تترّد االسستتججابباُت الالئئقُة  مُمتتاححةً تتكون و الصصححييییح أو الممالئئم٬،  وضضعهاييیّیة٬، تتكون أننظممة الممننع في ممدّ ببججِ 

ببممصصطلححات ممننع الججرييییممة. في ممثثلل هذا الننظام٬، ال ييییكون العننف  وًغامَمصصُ لييیّیة إلى عننٍف وششييییك٬، ييییكون الججدالل عنندمما تتششييییر التتننببييییهات األوّ 
لييیّیة الححالييیّیة تتضضّم ححقوق . إّن كلّل أننظممة التتننببييییه األوّ إّال في مما نندر ييییخختتببرها النناسلن االننتتهاكات  ع ذلك٬، في ححييیین أنّ عدم تتوقُّ  ننببغيششائئًعا وييیی

التتصصّرف ضضممن الممتتغييیّیرات ال تتظهر ببييیین في  ةالسسييییاسسييییّ  الرغببة أو التتححّقق أنّ في الححرص  ييییكممن ي. التتححدّ داللةاإلننسسان كممؤشّشراٍت ذات 
. إزاء هذه الخخلفييیّیة٬، ممن ششأن تتعاوٍن أقرب لفّض الننزاع وححقوق اإلننسسان أن ييییزّودننا ببفهٍم ننظممّي واننتتقالّي الفييییننة والفييییننة٬، ببلل بباّطراد وممننهججييیّیة

 :ُقصصارى القوللججاببييیّیة وٕاببداع. ييییججعلننا قادرييیین على ممخخاطببة الممججهولل الذي ييییأتتي ببه تتدممييییرننا الخخاّص٬، ببإييیی

حال ه الممننع فوائئد تتوججُّ  • الوقت. ففي ححييیین أّن الججدلل  َطوالل ةممتتمماسسك عةً ممتتاببَ عة ممثثلل هذه اإلسستتراتتييییججييیّیة عنند ممتتاببَ  إالّ  ييییممكن أن تتوضضَّ
ه فييییها تتصصّور الممننع وكأننّ  ججريببعض األوقات ممسستتقَطبًبا ببطرييییقٍة ييییييییكون في  -الححظّ  لسسوء-ه ننّ فإة هامٌّ ججدا٬، الححمماييییالدائئر ححولل ممسسؤولييیّیة 

 لل.تتدخخُّ 

ون ممممثّثل٬، فعلييییا٬، على تتطوييییر إسستتراتتييییججييیّیات ممننع مُمقننعة وفّعالة٬، ال ييییفرضضها االمستقلّةييییسساعد الدولل  قدالتتركييییز على اإلببادة الججمماعييیّیة  •
 ييییا.ـإننششاؤها ممححلّ  ججريمما ييییخخارججييیّیون٬، وٕاننّ 

ز اننتتبباهننا الججممعّي ننححو ببلَورة الممننع ببأننمماط ججدييییدٍة ممن التتواصصلل٬، وّفر زخَخمًما ممششاببًها لتتححفييییييییييییممكن لممننع اإلببادة الججمماعييیّیة أن  •
 .كذلكوٕاججراءات صصننع القرار٬، داخخلل الدَولل وخخارججها 

على العمملل عببر الخخطوط  القدرةَ  ى هذه الششببكاتلد نّ وذلك أ على ننححٍو ببالغ؛تتطوييییر ششببكات العمملل ييییممكن أن ييییكون فّعاًال  •
 ييیین الممؤسّسسساتتييیّیييیین.ممممثّثل)٬، والNGOs( الممؤسّسسسات غييییر الححكوممييیّیةو ة٬، دولييییّ ال الممؤسّسسساتتييیّیة٬، لتتصصلل ببييیین الدولل والممننّظممات

ات لل. الححاججة إلى تتأسسييییس آلييییّ ها ال تتزالل قييیید التتششكُّ لّي تُتعتتببر ممرّكبباٍت ججوهرييیّیة ممن إسستتراتتييییججييیّیة الممننع٬، ِعلمًما أننّ أننظممة التتننببييییه األوّ  •
 .حّ لِ ممُ أممٌر  يه هادفةييیّیة د صصنّناع السسييییاسسة ببخخييییارات سسييییاسسزوَّ لججممع وتتححلييییلل الممعلوممات كي ييیی

                                                           
 .2001لل ننون األوّ لل وسسييییادة الدولة٬، كاتتقرييییر اللججننة الدولييیّیة الممعننييیّیة ببالتتدخخّ  ."ممسسؤولييیّیة الححمماييییة" :ظرننييییُ   19

534

505



لّي الفّعالة إلى فهٍم عممييییق للقضضاييییا األسساسسييیّیة الخخاصّصة ببالننزاع٬، إلى ججاننب تتأسسييییس قدرٍة إدارييیّیة تتتتييییح إججراء تُتششييییر أننظممة التتننببييییه األوّ  •
  تتححلييییلٍل ننظممّي وتتفسسييییٍر للممعطييییات ذات العالقة٬، إلى ججاننب ممججمموعتتها وتتسسججييییلها الننظممييیّیييیْین.

لّي. ولكن٬، القدرة ييیّیة ألننظممة التتننببييییه األوّ ـفي القييییممة الكلّ  همّمـييیّیةدّقة ممججمموعات الممعطييییات هو عننصصٌر ششدييیید األى اتّتسساق و الححاججة إل •
تتعزييییزه عببر التتأكييیید على ممننع اإلببادة  ننببغي٬، وييیی-ننسسببييییا-أممًرا ححدييییثثًا تُتعتتببر  يٍّ ٍه كممّ الببششرييیّیة الججممعييیّیة على فهم الننزاع الممممييییت عببر تتوججُّ 

لل في ححتتممَ العالقة٬، واإلششارات إلى تتصصعييییٍد مماألححداث العننييییفة ذات و اننتتهاكات ححقوق اإلننسسان٬،  ّد كللَّ على ممححمملل الججِ أخخذ ييیی تتأكييییًداالججمماعييیّیة 
 األعممالل الوححششييیّیة.

 

 ةاتتممخخ
  

ححقوق  في التتارييییخ الببششرّي. كذلك٬، ال تتزالل ممذاهب ٬،٬، ننسسببييییاححقوق اإلننسسان وفّض الننزاع همما ممججاالن في االسستتقصصاء والممممارسسة٬، ننششآ ححدييییثثًا
 ييییننطوي علىأممٌر  يهاإلننسسان وممببادئ فّض الننزاع  في تتطّور ممسستتممّر. إّن ممسساهممة الممججالييیْین في السسالم الممسستتدام وتتطّور ححقوق اإلننسسان 

ن. إّن ييییْ فرصصًة لننمموٍّ وفهٍم ممسستتممرَّ  -التتكتتييییكييیّیةممن ححييییث الممننهججييیّیات واألهداف -اعتتببار ننقاط التتوتّتر ببييیین الممججالييیْین  الححتتمميّ ممن  قصصوى. أهمّمـييیّیة
كن للمممماِرسسييیین ممن ر إطاًرا ششاممًال ييییممْ كمما أّن ممن ششأننه أن ييییوفّ  ٬،لححدوث هذا التتطّور اسستتثثننائئييیّیةكة ممننع إببادة ججمماعييیّیة ييییوّفر فرصصًة وججود ححر 

؛ ننششاء ننظامإننا٬، ححالييییا٬، في ممرححلة ات اعتتمماًدا على تتججارببهم الخخاصّصة. إننّ ِكال الممججالييیْین أن ييییسساهمموا ممن خخالله عببر التتفكييییر وصصييییاغة الننظرييییّ 
 نّناٍء ححقييییقّي.ٍر ببَ مُمثثمِمر٬، في فهم وتتححقييییق تتآزُ  على ننححوٍ ششركاء ححقوق اإلننسسان وفّض الننزاع أن ييییسساهمموا٬،  ممسستتطاعفي 
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  السسادس والعششرونالفصصلل 

 
 الننزاعححلّل  ورششة تتعلييییم ممهارات

 
 

 راييییدر إييییلييیین
 سسوزان كولممان
 ججاننييییت ججارسسون

 

 

 

ط للببالغييیین. ننححن ننأمملل عن طرييییق تتوضضييییح فلسسفة والتتوسسّ  مملل لتتعلييییم ممهارات الممفاوضضةعسستتييیی يذا الفصصلل ننمموذج كولممان راييییدر الذييییصصف ه
ححولل  تتججرييییببيّ دب عة وأمموسسّ  ننظرييیّیات. ببالرغم ممن وججود الننزاعححلّل  ة تتعلييییما ححولل كييییفييییّ ا وببححثثً ن ننثثييییر ننقاششً الدورة واألسسالييییب أ أهدافو  تتدرييییسسننا

ييییلل ممن الببححث القل ثثمّمةه ننّ أ الّ ا وفي عالقات العمملل٬، إتتججارييیی و  اححسسب مما هو ممسستتعمملل دببلومماسسييیی  ٬،طوالتتوسسّ  ةق الممفاوضضرُ طببييییعة الصصراع وطُ 
). 36. الفصصلل ٬1995، والببالغييیین (راييییدر علييییم هذه الممهارات للطلببةسستتعمملل لتتسسالييییب تتُ عن ننمماذج وأأو  الننزاعححلّل   ةححولل ببييییداججوججييییّ  يّ الننظامم

ننششطة ٬، وأككللّ  الدورة أهدافط تتدرييییببننا. وببعدها سسنننناقش ز ممخخطّ ممن ممممارسستتننا التتي تتعزّ  ةدّ ممسستتممَ  رؤى تترببوييیّیة 6في الببداييییة٬، سسوف ننعرض 
ننظرييیّیات. وال ةججتتمماعييییّ ببأببححاث العلوم اال سسننتتاببع ممع ببعض التتوصصييییات الممتتعلقة مّ . وممن ثثَ ةواححد ممن ننمماذج التتدرييییب السسببع كللّ  التتعلييییم في

فكار وتتوسسييییع تتدرييییببننا ببواسسطة األدوات واأل ة عمملننا في ننششرا عن كييییفييییّ ممننّ كلّل  م ببهاالتتي ييییتتكلّ  ةصصلييییّ ا ننخختتم ممع ممالححظات ممن الطببعة األخخييییرً وأ
  .أسساسقاعدة أدنناه ك ةالممذكور 

 

537

509



 رؤى ممن الممممارسسة
 

ة عدّ ر ببثثّ وتتتتأ ٬،ةر خخاللل الححييییاتتتتطوّ  ننظرييیّیةهذه ال الننزاعات. لححللّ  ةوكاممنن ة" فرييییدممممارسسة ننظرييیّیة" ممتتعّلم لكللّ  نّ أى هي األول ةالتترببوييییّ  ننظرييیّیةال
ة وييییّ وقييییم وقاعدة سسلوك هُ  ثثقافييیّیةرز ممببا إلى )٬، بباإلضضافة14و 13،٬ ييیینصصالححييییات (اننظر الفصصلالممهارات و وال ةكاالخختتالفات الششخخصصييییّ  ٬،عوامملل

 .تتراتتببييیّیاتة و دوار ححالييییّ أو  ٬، الممججمموعة

ممكاننها إبب ة والتتعاوننييیّیةتتننافسسييییّ ال عمملييیّیاتلل تتججرييییببييیّیةوال ةفكرييییّ ال ةييییتتهم في التتدرييییب. الممقارنني لفححص ننظرّ والتتححدّ الدعم إلى  ةييییححتتاج الطلبب ٬،اثثاننييییً 
ئئك ولييییواججهه أ ٬،األّولل .ن ممن الصصراع الذاتتيّ ييییالطالب ييییواججه ننوع نّ أييییننا أر  ٬،خخاللل تتججرببتتننا. ممن ةة الطلببعنند غالببييییّ  ممتتححدٍّ  خخلق صصراع داخخليّ 

 نّ كم إ ٬،ةممن خخاللل تتممارييیین الدور  ٬،نخخرو اآلهم و  رونعنندمما ييییتتننافر الببإححسساسًسا  عاننون الححًقاهم ييییولكننّ  ممثثًال أعلى٬،خخذون التتعاون الذييیین ييییتتّ 
فييییششعر ببه  ٬،الصصراع الثثانني اممّ عن ننمموذج " القلق الممزدوج"). أ 13اننظر الببححث في الفصصلل ( ةتتسسوييییلل ةقاببلأو  أو مُمججامِملة ةتتننافسسييییّ فاتتهم تتصصرّ 

تتهم في التتدرييییب وببييیین الننمموذج الببدييییلل الممعروض في ييییششعرون ببتتننافر مما ببييیین ننظرييییّ  مّ وممن ثثَ  ٬،الممعارضضون للتتعاونأو  الممقاوممون ولئئكأ
خخلق  ممدّربعلى ال ٬،)عونغلب الممششاركييیین في تتدرييییبباتتننا هم ممتتطوّ أ نّ ذلك أ(و  -في الممعتتاد–األكببر ى هي األول الممججمموعة نّ أ رغم. الورششة
 .ةممواهب وطرق ججدييیید ى لهم ممممارسسةلالطممئئننان في ننفوس الججممييییع لكي ييییتتسسننّ  ةبباعثث ةممتتعّلمم ةممججمموع

دوار واسستتخخالص لعببة األ ٬،لببالغييیینييیین اممتتعّلممغلب الألببالننسسببة الممششارك.  إلى ممدّربم ممن الة التتعلّ لل ممسسؤولييییّ تتححوّ  ةتتججرييییببييییّ التتممارييیین ال ٬،اثثالثثً 
الممرح والدعم ممن و  سسلوك وممواقف. اإلثثارةججلل تتغييییييییر أممن  ةججهز تتججممييیید أ ممر ببفكّ كمما هو األ ٬،تتعلييییم ممهمّمتتان ااتتا أدهمم ةالممعلوممات العاممّ 
 .خخرييییناآل طّالبال ممماححرج الوارد لكون الششخخص غييییر كامملل أببطلل التت ةاالكتتششافات الذاتتييییّ 

. التتسسججييییلل ييیّیات إششكالييیّیةسسلوكلتتححسسييیین  ازً ممححفِّ كثثييییرييیین ممن الممتتعّلممييیین  ممننحا ييییصصوتتييیی أو  لة ببالفييییدييییوطة ردود فعلل ممسسججَّ ببواسس يّ لل الذاتتالتتأممّ  ٬،اراببعً 
 التتأممللو سسلوكه الخخاص ممراقببة  إممكاننييیّیةَ  ممتتعّلم لكللّ  لممراججعة في وقت الححق٬،عن طرييییق ا٬، وّفردوار ييییببالفييییدييییو في تتممرييیین لعببة األأو  الصصوتتيّ 

 .التتي قّدممها الممدّرببون تتعاوننييیّیةالححولل عمملييییة تتسسوييییة الصصراع  فة العاممة ممن ححييییث الممعر 

تتي ة كتتلك الفكرييییّ ات إطار إّن تتججرببتتهم. ث عن ححدّ تتالممن  ةممتتعّلممال الممججمموعةن تتممكِّ  ة أنششائئعالممفردات الو  ةييییّ ودّ ال ننمماذجممن ششأن ال ٬،اخخاممسسً 
 تتعاوننييیّیةللممسسالك ال سساسسيّ لتتضضيء الهييییكلل األ ةببمما فييییه الكفاييیی ةواضضحح ها في القسسم التتالي) هيببححث فييییييییُ ( 7-2في الننمماذج  ججرى تتدرييییسسها

إلى ا ن ييییكون ممننتتببهً ممدّرب أالتتغييییييییر. على ال اببتتغاءَ  تتفعلل ذلك ةححييیین تتغادر الغرف الممججمموعة نّ إذ إ ٬،عببر العدييیید ممن السسييییاقات والثثقافات
 .ةوالثثقاف ةلببييییئئابب ةصصل اتلكي تتكون الطرق ذ ةالممسساعد طرر األالسسييییاق ححييیین ييییقوم ببششرح وتتفسسييیی

 تتييییعاب الممفاهييییم الججدييییدةسس٬، وذلك في سسببييییلل اننهاء دورة التتدرييییبوالدعم ببعد إ الممتتاببعةإلى ن ييییححتتاججون ييییممتتعّلممال نّ هي أ ة األخخييییرةالرؤييیی
لننزاع اححلّل  دورةإّن ). 1995(راييییدر  لكي ييییححدث تتغييییييییر سسلوكيّ  ةداعمم ةفي ببييییئئ ضضافيّ إ بتتدرييیی إلى ن ييییححتتاججونييییننوالممهارات. ممعظم الممتتممرّ 

ممزييیید الممطلوب هو ولكن  ة٬،هذه هي ببداييییة الممسسالك التتعلييییممييییّ  ٬،ششييییاء التتي ال ييییعرفهاممن إدراك األ كَ ن الممششتترِ تتممكِّ  أييیّیام 6َو  3تتتتراوح ببييیین  لفتترة
 ةظ. هذه الممالححةببها عنند وججود ننزاعات ممع دوافع ممخختتلط الفعلل الممرغوبَ  ةَ ردّ  تتعاوننييیّیةن تتصصببح الممسسالك الاببتتغييییننا أ إذاممن العمملل 

 عن التتدرييییب. ةالممسسؤول ججممعييیّیاتن والممدّرببييییال -الننزاعححلّل  ببلل ممججاللممن قِ  يّ دّ اعتتببار ججِ إلى تتححتتاج  -همّمـييیّیةببالغة األاللكن - ةالممتتواضضع
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 ييییدراتتصصممييییم ورششة كولممان ر  لممححة

 
على  تتججرى عادةً  فاعلييیّیة للغاييییةتت وهي ورششة ٬،ييییالن راييییدر وسسوزان كولممانإ هار طوّ  .الممششاكلل ببششكلل تتعاوننيّ  ييییات لححللّ إسستتراتتييییججالننزاع :  ححللّ 

تتطلب لممججمموعات  ةدّ عَ ممُ الثثالثثة  ييیّیاماأل). ورششة ةالممرششد للممفاوضضات الدولييییّ  1987،٬تتدرييییب راييییدر  ةاسسلى كرّ ا إاسستتننادً ( أييیّیامة سستتّ أو  ممدار ثثالثثة
 ةاسسرّ الممششتتركييیین على كَ كلّل  صصلل. ييییححوسساطةط الاننممببخخصصوص أممكثثّفة  أييیّیام ةطولل تتششمملل ثثالثثة األ. الدور تتعاوننييیّیةب على ممفاوضضات التتدرّ 

 .ةلسسببع وححدات دراسسييییّ  ةججزاء مممماثثلأإلى  ةممممقسسَّ تتدرييییب 

 .تتعاوننييیّیةوتتلك ال ةتتننافسسييییّ ات الييییّ سستتراتتييییججممع التتركييییز على التتفرييییق ببييیین اإل ٬،عن ححسسم الننزاعات ى تتقّدم لممححة عامّمةاألول الوححدة

 ذلكممصصالح. كالأو  اتححتتييییاججالاممواقف و الز على الفرق ببييیین ننركّ  ٬،ةهذه الوححد ببات التتفاوض. فيممركّ و  اننمموذججييیی  م هييییكالً تتقدّ  ثثاننييییةال الوححدة
 .أدوات تتخخطييییط سساببقة اسستتخخدامكييییز على ممهارة التتججدييیید و التتر  ججريييیی

 يّ ة وتتأثثييییر أد على الفرق ببييیین ننييییّ وهي تتششدّ  ٬،اد خخاللل الممفاوضضاتتتعفي الممسستتعمملل طرق تتُ أو  ةييییّ اتّتصصال ييیّیاتسسلوك ةخخممسس تتصصف ثثالثثةال الوححدة
 .صصاللاتتّ 

ببواسسطة عرض ننمموذج  ار التتفاوض التتعاوننيّ ا ببتتييییّ ا وششعورً ححسس  ممتتعّلمال السساببقة٬، تتممننح الوححدة الراببعة ةم مما ورد في الوححدببواسسطة دممج تتعلُّ 
 .ممرححليّ 

 الننزاع.ححلّل  على ممسسلك ثثقافييیّیةثثييییر الفوارق الة تتأتتصصف كييییفييییّ  الخخاممسسة الوححدة

 .والذاتتييیّیة ثثقافييیّیةخخاللل الصصراعات ال الججة الممششاعر التتي تتننششأ في الممعتتادم وممعسساعد الممششتتركييیین على فهتت سسادسسةال الوححدة

م الممششتتركييیین ها الكببييییر فهي تتعلّ إطار ا في ممّ أ ٬،ححالة اننهييییار الممفاوضضاتكببدييییلل في  وسساطةُ ها القصصييییر الإطار في تُتْعَرض  سساببعةال الوححدة
 .وسساطةب الدرُّ وتتَ  ةالعاممّ  ةالممهار 

ا لتتلببييییة ييییصصً خخصصّ  ممةممصصممَّ  ةالممعروضض المموادّ  نّ فإ ٬،ورششةكلّل  في سساسالوححدات السسببع هي األ تتضضمّمننهاالتتي تتالممعلوممات  نّ ببالرغم ممن أ
في ممكتتببتتننا  فرةممتتوا فييییدييییو ننمماذج تتسسججييییالت  ببمما في ذلك ٬،ةخخلق ححالة ممححاكاأو  ننججاز هذا ممن خخاللل اخختتييییارإ ججريزببون. ييییكلّل  اتاححتتييییاجج

 ببييیین.ممن ممججمموعة ممتتدرّ  ةممات ممسسببقييییييییتتقو  ٬،الوسساطاتأو  لت في وقت سساببق للممفاوضضاتججِّ سسُ 

ممع الزببون وييییكتتششف العدييیید  ةب عالقييییببنني الفرييییق الممتتدرّ  ٬،التتقييییييییم عمملييیّیةممن عمملننا. خخاللل  همّ مموالتتخخصصييییص هو ججزء  ةالتتقييییييییم مما قببلل الدور 
م" للتتعلُّ  ةللححظات قابب"تتدرييییج  مّ دراك وممن ثثَ إ ن الفرييییق ممن اسستتييییعاب و . هذه الممعلوممات تتممكّ في ننظام الزببون الححاليّ  ةممن القضضاييییا الممتتعارضض

 ةطعننا تتعلييییم هذه الدور تتاسس ٬،ةعنند ظهورها. في هذه الطرييییق ةالححقييییقييییّ  ممتتعّلمممخخاوف البب ةتترببوييییّ  وذلك لرببط مموادّ  ٬،ممن خخاللل التتدرييییب ةذات صصل
 ٬،ارييییس وطوكييییوببو ييییرس آننس ييیین لششركات في ببو ييییتتننفييییذييییّ  ييیینر ييییممدو  ٬،داالس وسسكوببييییه ٬،ممدارس في ننييییوييییورك ممية كممعلّ علممججمموعات ممتتننوّ 

ججننوب  -ممم ششرقن ممن راببطة أييییدببلومماسسييییّ و  ببييییئئييیّیة٬،ال عدالةالتتي تتتتعامملل ممع تتننظييییم الممسستتأججر وال ةممححلّـييییّ في الممججتتممعات ال ششعببييیّیةالممججمموعات الو 
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ممن عششرة  أكثثر اعاممً  على ممدى اثثنني عششر ةَ هذه الدور  تتلّقىننححاء العالم. لقد في ججممييییع أ ححدةممم الممتتّ األ يمموّظفو  يّ وروبباأل تّتححادسسييییا واالآ
 .لننا بباللغة الييییابباننييیّیةدلييیی إلى ر كتتاب ممسستتنندششِ وننُ  ة٬،والممقدوننييییّ  ةالعرببييییّ و  ةسسبباننييییّ الفرننسسييیّیة واإل اتللغا إلى ممت المموادّ رججِ الف ششخخص. وقد تتُ آ

 ةممقدر  ان ييییكون ذأ ٬، علييییهبممدرِّ ك علييییها قً ممصصادَ الفرد لتتعلييییم ورششتتننا. لييییكون  ات ممخختتلفةا ممن خخلفييییّ ن فردً قممننا ببتتدرييییب ثثالثثييیی ى اآلن٬،ححتتّ 
ييیین ممدّرببورششات تتدرييییب. ببعض ال ثثالث أو أرببع فيب ممعننا ببننججاح ن ييییتتدرّ وأ ٬،ةللممججمموع وممهارات دييیینناممييیّیة عرضو  ممهمّ  ممضضممون كتتسسابال

و أ ثثقافيّ  إطارببييیین  هننالك اخختتالفات سسييییاقييیّیة نّ . ننححن ننششعر أال في سِسواهاييیّیننة ممع ةتتننظييییممييییّ أو  ثثقافييیّیةق علييییهم للعمملل في ببييییئئاث ممصصادَ 
 .ةممخختتلف ثثقافييیّیةعاييییييییر ممششخخاص القادممييیین ممن قييییم و وكذلك ببييیین األ تتججاريّ أو  دببلومماسسيّ 

 

 تترببييییةورششة العمملل وال أهداف

 
 ججلل التتدرييییب.الممواقف ممن أ أهدافو  ٬،ممهارات ٬،دةممححدّ  ننححّدد ألننفسسننا ممعرفةن ممن الممفييیید أ هننّ ننججد أ ٬،على غرار سسائئر الممربّبييیین

 

 الممعرفة أهداف

ر على دراسسة الننزاع التتي تتؤثثّ  مميّ ييییكادهننالك العدييیید ممن ممججاالت الببححث األ نّ أ إلى ججدولل ممححتتوييییات هذا الكتتاب تتششييییرعلى  ةسسرييییع ةننظر إّن  
 ؟ة اخختتببارييیّیةفي ورششة عمملل تتممهييییدييییّ  ممكن ششمملهي ييییممقدار الممعرفة الذ ا هووقراراتته. مم

ن ييییفهم الممششاركون أ ). وببالتتالي ننودّ للاألوّ اننظر الفصصلل عات (الننزاححلّل  في تتننافسسيّ وال رننا التتششدييیید على التتممييییييییز ببييیین الننهج التتعاوننيّ لقد قرّ 
 )سساطةوالو  تتعاوننييیّیةكالممفاوضضات ال( تتعاوننييیّیةالننزاع الححلّل  عمملييیّیاتششروط تتكون  ةييییّ (عن طرييییق الخخببرة) لمماذا وتتححت أ وتتطببييییقييیّیة ننظرييیّیة ةببصصور 

ننوضّضح ممدى تتقدييییرننا  نناننّ رغم أ اد.تتعفي المم ججننَّببة الممسستتعمملةوالممتت ةات الممننافسسججييییّ ييییسستتراتتفراد والممججتتممع ممن تتلك اإلهي الخخييییار األفضضلل لأل
. اكان ممفييییدً  إذا تتججرببة الننمموذج الججدييیید لممعرفة مماع الممششتتركييیین على خخرييیین. تترببييییتتننا تتششججّ ه ال ييییججب علييییننا فرضضه على اآلننّ للتتعاون٬، ننؤممن أ

ن ننسستتطييییع مملل أالننزاع. ننأححلّل  ي سسلوكه/ها فيممعننى ف تاييییسستتطييییع صصننع تتغييییييییرات ذ ححتّتى اا ذاتتييیی زً ن ييییمملك ممححفّ ممششتترك أكلّل  على وهرييییا٬،جج
 ز هذا االسستتكششاف. بباتتننا التتي تتعزّ تتقدييییم ممعلوممات وخخببرات ممن خخاللل تتدرّ 

ممن هذا الممججالل ببلغة غييییر  ؤىون ببالتتششدييیید وتتلخخييییص الر ممدّرببييییقوم ال ٬،ةالتتدرييییب وممححاضضرات قصصييییر  ةاسسفي كرّ  ةممن خخاللل ممقاالت صصغييییر 
ببقراءات  رةسستتكممالل هذه الممقاالت والممححاضضرات الممصصغّ قممننا ببا ٬،خخرىات األؤسّسسسلعلييییا في ججاممعة كولوممببييییا وفي المما ة. في دورات الدراسسةتتقننييییّ 

 .إضضافييیّیة

 :ة" لهذه الدور ةعالممييییّ الممعرفة هي " أهدافببعض  نّ وححدة٬، فإكلّل  ممع دة ممرتتببطةالممححدّ  الممعرفة أهداف نّ على الرغم ممن أ
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x  كاننت الننتتائئج  إذا د مماححدِّ تتججاه الصصراع تتُ الفعلل للفرد  طرييییقة ردّ  نّ للححييییاة٬، وأ وضضروريّ  الننزاع ججزء طببييییعيّ  أنّ تتطوييییر فهم لفكرة
 .رةم ممدممّ اءة أببننّ 

x  تتان لححسسم الننزاع وممن أججلل التتفاوض.ييییّ ن رئئييییسستتاججييییّ ييییسستتراتتالممننافسسة والتتعاون همما إ أنّ تتننممييییة الوعي 

x  ّة الفعلل ببخخصصوص الننزاع.وردّ  ببالتتفكييییر تتننممييییة وعي الممييییولل الذاتتي 

x ممالَءممًة لممششكلة الننزاع  كثثرهي األننزاع الححلّل  للائئوسسممن  اييیی ييییدرك الممرء أ نأ :أخخرى ببعببارة- ا أفضضلل للصصراعييییصصببح الفرد ممدييییرً ن أ
 .ججببار)اإل٬، تتقدييییم دعوى٬، التتححكييییم٬، الوسساطة٬، الممفاوضضة٬، بالتتججننّ  (ننححو: الممعييیّیننة

x ششخخص دون ممهاججممة كلّل  ممعلوممات عن وججهة ننظر ممششاركة ججريكي تتوذلك  ٬،الننزاعححلّل  ببنناء عمملييیّیةة ييییّ ن ييییدركوا ممدى أهممّ أ
 .خخرييیینغوا وييییعمملوا على فهم وججهة ننظر اآلأن ييییصصو  ٬،خخرييییناآل
 

 الممهارات أهداف

 في ببرنناممج التتدرييییب هي على الننححو التتالي: سساسسييیّیةالممهارات األ أهداف أهمّ 

x  ممصصالح.أو  اتاححتتييییاججببييیین ممواقف و  ةممفييیید ةالتتفرييییق ببصصور 

x تتعاوننيّ  ا ييییدعو لححللّ ببششكلل ممتتببادلل ممممّ  ةييییع رؤييییة الممششكلننسستتط ححتّتى صصييییاغة الصصراع إعادة. 

x  ننظر  وججهةا على التتواصصلل ممع ن الششخخص قادرً وأن ييییكو  ٬،ممششاعرالو  اتححتتييییاججواالممواقف والتتببرييییرات والتتهدييییدات الالتتممييییييییز ببييیین
 .هذه الفروق اسستتخخدامخخر عن طرييییق اآل

x في في االننخخراط  ةتتخخلق الرغبب ٬،ةوببهذه الطرييییق ٬،خخرييیینعنند اآل ٬،ممن الدفاعات ببدالً  ٬،اتححتتييییاججببطرييییقة تتكششف اال طرح أسسئئلة ممفتتوححة
 .إرضضاء الححاججة الممتتببادلة عمملييیّیة

x ض له.صصالح التتي هي ممن وراء الهججوم ححييیین التتعرّ ممالأو  ات اآلخخرييییناححتتييییاججلآلخخرييیین واننعكاس  صصغاءالقدرة على اإل 

x  ّفاتوتتوححييیید التتصصرّ  ننفتتاحاالو  اإلعالم اسستتعمماللممن خخاللل  تتعاوننيّ  تتهييییئئة ججو. 
 

 الممواقف أهداف
 نناممجَ ر البب ييیینممششتتركال كلّل ممن ييییننهيالت في الممواقف والوعي التتي ننعتتزم تتأييییييییدها. ننححن ننأمملل أن ججاز التتححوّ ممن الصصعب أن ننسسرد ببإييیی

و زييییادة ال وهننححن ننأمملل أن ييییلتتزمموا للهدف األكببر أ .في ححييییاتتهم ات فائئدةهي ذ التتعاوننيّ  الممهارات على الننزاع ببأنّ  ةالثثقبب ححممَّالً مم
ممع ششعور الببرنناممَج الممششتتركون  ننهيننرغب ببأن ييیی. ننححن اثثً اتتر واك دالً ع أكثثرننششاء ممججتتممع إل تتعاوننييیّیةال الننزاعححلّل  ممهارات سستتعمماللا
هذا التتححسسييیین لن  وأنّ  ٬،ا تتححسسييیین ممهاراتتهم ببممفاوضضات الننزاعممكاننهم دوممً ه في إننّ أأن ييییدركوا  -""عدم الكفاءةأو  كببر "ببالتتواضضع"أ

ننتتششار الصصراع أن ييییكون الممششتتركون واعييیین ال خخرييیین ممن ححولهم. ننححن ننودّ ييییاة اآلعزز ححوٕانّنمما سسييیی ٬،فححسسب متتححسسييیین ححييییاتته إلى يييییؤدّ 
في  اسسرييییعً  ننمموا الننمموّ ر اآلخخذ في ب الخخطِ والتتعصصّ  ننصصاف الذاتتيّ لممواججهة اإل ييییادة التتواضضع الذاتتيّ وكذلك ز  ةوييییّ القائئم ححولل الهُ 

 رهم.وْ دَ لن وهم ممممتتلكو نناممج الببر  ييیُیننهواأن  ننححن ننودّ  ٬،عصصرننا هذا. بباخختتصصار
أن ننثثييییر اهتتمماممهم كعائئق. ننرييیید  الف كممصصدر ثثراء ن ييییغادر الممششتتركون ممع تتقدييییر لالخختتالفي سسييییاق مممماثثلل٬، ننححن ننرغب أ
 ةالقائئمم ةدات الممتتعدّ ممكاننييییّ وكذلك لإلننفسسه٬، العالم ببخخصصوص الححدث ششخخاص ممن ححولل ة عنند األدببخخصصوص وججهات الننظر الممتتعدّ 

ون ببممدى ببوييییاننا" ممع الممششاركييیین الذييیین ييییسستتخخفّ  تتأثثييییر"ب تتججننّ  كذلك ننودّ  أن ننثثييییر وننححّفز٬، تتفاهم. ببييییننمما ننودّ  ييییث عن سسوءدعنند الحح
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غیر  ساسھي باألة أنظم إلى یلتجئ المشتركون ،معظم برامجنا ھذه المھارات. في استعمالفي  قد تكونالتي  الصعوبة 

ن للنزاع. نحن نریدھم أ تعاونیّة ةداریّ مھارات إ استعمالوزمالء لن یدعموھم في  مدیرینسیواجھون متعاونة. على األرجح 

).18صل انظر الفین حول مدى صعوبة األمر المحتملة (ن یكونوا واقعیّ وأ ،الشاقّ  جاھزین وراغبین للعمل نتھوا من البرنامجی  

وكذلك من خالل انعكاسات  ،ةخرى صغیرأوة كبیر ةقنا تفسح المجال الستكشاف ھذا التواصل من خالل نقاشات في مجموعرُ طُ 

د والوقت المتاح.بالجمھور المحدّ ق وھذا متعلّ  تّساعبالعمق واال ھذه التحقیقاتع . تتنوّ ةات الشخصیّ من الیومیّ   

 
السبعالوحدات ورشة   

 
. التركیز بمرافقة تعلیق تربويّ  رایدرا لسبع وحدات من ورشة تدریب كولمان سوف نعرض وصفً  مع مجمل منطلق التعلّم،

الجمھور. لدىالتعلیم  أھداففي التدریب المتعاقب یتماشى مع  من الوحدات السبع وحدةكّل  على 	

 
حول النزاع ةعامّ  ى: نظرةألولاالوحدة   

ن. التمارین لدى المشتركی ةالنزاع. التركیز ھو على استكشاف المواقف القائمحّل  حول ةعامّ  ةى نظراألول الوحدةض عرت

 ةات الرئیسیّ الیّ والتعاون. الفعّ  والمنافسةتجاه النزاع مشترك لغرض فحص مواقفھ كّل  لدى لخلق صراع داخليّ  ةدّ عَ مُ  ةالمختار

حّل  سالیب فيح مختلف األھا بالفیدیو لتوضِّ بثّ  جريی ةلمحاضرات قصیر اتفاعلیًّ  اوحوارً  ،ةبدنیّ  ةلعبو ،ةن تشخیص حالتتضمّ 

المنازعات.  

حرب.الب وتجنّ الالمنازعات الذي یتراوح ما بین حّل  م مناھجعلى سلّ  اتحدیدھم َعْبر وساطةوال تعاونیّةال المفاوضةض رَ عْ تُ   

 

ھي ةتك العامّ جیّ یراتستإذا كانت إ  

 

بالتجنّ                            صرار على الحقّ ن                            اإلعدوا                          	

                                             

تختارھا           وف عندئذ، الطریق التي س                                                    	

                                            

بالتجنّ           التوّسط     المفاوضة     دعوى                 التحكیم  حرب        رفع  شنّ أو  معركة        

 

  

نفي/الھرب الومصالح          اتاحتیاجحقوق                                                         قّوة          

النزاع (كولمان رایدر)حّل  : تواصل 31.1الشكل   
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یجاد وتطلب المساومة لمحاولة إ حزابمصالح تابعة لألوات احتیاج على انزتركّ  ترضیة من المفاوضة والوساطة كبدیلَيْ  كلٌّ  شرحتُ 

). نحن نقرن ھذه 31.1الشكل  حرب (انظرأو  رفع دعوىو ،حكیمكالت ةعلى القوّ  . ھذا یتناقض مع شبھ القضاء وأسالیب مبنیّةاتّفاق

ونموذج القلق المزدوج (انظر  ،)لاألوّ ش كرود (انظر الفصل قانون دویت نحو: ،ةمھمّ  نظریّاتب ةات في المحاضرات القصیریّ اإلستراتیج

).13الفصل   

 ،مجموعتینإلى شخاص أ 6إلى  4ن من التي تتكوّ  ةوعات القصیرى. تنقسم المجماألول عملیّةال ةالتعلیمیّ  ةعتبر التجربیُ  قضیّةتشخیص ال

في المعتاد،  .تعاونیّة بصورة دقیقة 15 ،ةتنافسیّ  ةدقائق بصور 10 :ةدقیق 25ة منھا بتقدیم جھة من الخالف. تتفاوض الفرق لمدّ كّل  تقوم

 قامةَ إ ،ةمحلّـیّ ال السلطةبدعم من  ،یریدونن دولیّین یمعن نزاع بین مصمّ  ةوھي عبار ،وسیبیال"ة "أللتشخیص ھي قضیّ  ةالمستعمل ةالقضیّ 

).بیئیّةبل مجموعات ن من قِ ون (المدعوموالقرویّ  یستخدمھا ةقدیم ةمنجم في مزرع  

لوك تحلیل عمیق لسإجراء جل أمن  ثالثةال الوحدةفي كذلك ستعمل : یُ ةعاد تشغیلھ للفرق الصغیربالفیدیو) ویُ أو ( ایًّ ل صوتھذا التمرین مسجَّ 

ا بعد التمرین.. یقام استخالص قصیر فورً المفاوضة  

وظائف: ستّ  قضیّةرین تشخیص الیخدم تم  

تنا.ن على الفور في عملیّ كیمن المؤمنین والمشكّ  كالًّ  شملی )1 	

تمرین.لعمل علیھا خالل باقي الإلى ا ةالتي ھم بحاج مییز مجاالت ھذه المھارات المحّددةن لتللمشتركی اأساسیًّ  اد تقییمً ولِّ ی )2 	

الواقع المشتركون.ا یفعلھ في ومز التناقض الكامن بین ما نعرضھ برِ یُ  )3 	

ھي واسعة النطاق. ة في الورشةممتعلَّ التمارین ال نّ كیف أ ھرظِ یُ  )4 	

من ھذه  واحد لكلّ  أخرى، وكذلك النتائج الممكنةإلى ة مفاوض یّةإستراتیجسمح للمشترك بأن یختبر صعوبة االنتقال من ی )5

جاھات.االتّ  	

ا أ یُدِخل )6 ك.م المشترَ للتعلّ  اإیجابیًّ  الیًّ وّ جّوً 	

ھذا یخلق عدم  ،نفسھمصغائھم ألمن خالل إوالتعاون.  ةن حول المنافسیي المباشر لوجھة نظر المشتركتنبع من التحدّ  ة ھذه التجربةقوّ 

، أرادوا أن یستعملوھاا مبادئ التعاون ولو استوعب الناس ذھنیًّ  حتّى ھنّ لتغییر خالل التدریب. لقد وجدنا أل أساسيّ ارتیاح ھو حافز 

والدافع للتغییر. دون المزید من الممارسة حیاديّ تنافسّي أو  العدید منھم على نحوٍ  سیتصّرف  

 

ةض: عناصر المفاوَ ةالثانی الوحدة  

 للمفاوضات؛ ةأساسیّ نحویّة ة. ھذه العناصر بمثابة بْنیة عمل ندعوه عناصر المفاوض إطارالع على طّ ة ھو االالثانی ةالھدف من الوحد

ز تحلیل التي تعزّ  المفاوضةعناصر ھي ھكذا  ة.ز من فھم اللغعزّ ی تحلیالً سماء والنعت األوفعال ة بخصوص األا كمثل تحلیل جملتمامً   
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٬، صصييییاغة إعادة٬، ات والممصصالحححتتييییاججاال٬، الممواقف٬، الججوّ ٬، عالممييیّیة ة: رؤييییّ ةة عنناصصر هييییكلييییّ اللل فتترة الممفاوضضات. هننالك سستتّ الننزاع قببلل وخخ
 وظهرها). ةلقطع(ا ممسساوممةال

عات كذلك ممن ممججممو و  ٬،وعائئلة الششخخص ممن ثثقافة ةدّ ها ممسستتممَ ننّ ه للعالم؛ إذ إالممواقف والقييییم التتي ييییؤممن ببها الششخخص تتششمملل رؤييییتتو  الممعتتقدات
ر ممع للتتغييییّ  ها قاببلةننّ أ الّ التتفاوض علييییها إ ييییصصعبفي الممعتتاد٬، . ممرءة الوييییّ في هُ  ارئئييییسسييیی  اعتتببر عننصصرً لعالم تتُ ا لدى الفرد. رؤييییة أهمّمـييیّیة ذات

 .الوقت

 في الممفاوضضات. ححزابلدى األ التتعاوننيّ تتننافسسّي أو ه الييییعكس التتوججّ  هو ممزاج التتفاوض؛ الججوّ 

 ححزب ببخخصصوص الننزاع.كلّل  لدىلل الممفضضّ  الححللّ  -للممفاوضضات ححزب كببداييییةكلّل  ببللممن قِ  ةالطلببات الججاهز أو  ننةالممواقف هي الممطالب الممعييییّ 
ب ممواقف ييییتتطلّ  تتعاوننيّ اله تتوججّ العالن عننه كغييییر قاببلل للتتفاوض. اإلأو  مموقفه ممكاننه تتضضخخييییمفببإ ٬،ه الححزبا لتتوججّ كان الششخخص ممننافسسً  إذا

 .ةضضممع اححتترام للممفاوَ  ةوصصادق ةواضضححو  ةدممححدّ 

لمماذا ة هي "فالححاجج ٬،"؟مماذا تترييییدكان المموقف " إذا رضضاء.اإلببهدف ححزب ممفاوض كلّل  ات والممصصالح هو مما ييییببححث عننهححتتييییاججعننصصر اال
 ةججطرف ممعالَ  لكللّ  ةات الببارز ححتتييییاججها تتكون االفييیی لل إلى ننقطةات للتتوصصّ ححتتييییاججتتصصننييییف طببقات الممواقف واالببا أححييییاننً . ييییقضضي التتعاون "؟تترييییده

 .ئئمعلى ننححٍو ممال

ات ححتتييییاججاال يرضض"كييییف نن :سسؤاللالطرح  ممن الممهمّ  الممواقف. ال اتححتتييییاججكييییز قضضاييییا الننزاع على االر تت عادةإل ةهي وسسييییل صصييییاغةال إعادة
 ؟"الننزاع أطرافلدى  ةوييییّ األولذات 

 ةححاججي "ه "ششييییببستت"ثثييییر على الممفاوضضات. للتتأ ن ييییسستتخخدممهاأ لكلّل طرف كنتتهدييییدات ييییممْ أو  هي عروض ممسساوممة ا الثثاننيهووججه ةالقطع
ة لدى قييییمم كوننها ذات إّال عنند الةفعّ لييییسست  "التتششييییببس"خخر. هذه ات الطرف اآلاححتتييییاججوذلك لتتلببييییة  ٬،طرف واححد هاقتترححييیی إييییججاببييیّیة" ضضييیّیةرَ ممَ 

قد تتكون هاننات. اإلأو  كالتتهدييییدات سسلببييیّیة" ةر ممرضضييییّ ات غييییاححتتييییاججهي " "التتششوببس"ة. للممصصالح الششخخصصييییّ  ةخخر وغييییر ممضضعضضعالطرف اآل
على  "التتششوببس"ع هذه ن ننششججّ ٬، ممن الممممكن أازن القوى ببييیین الممتتننازعييیین. ممع ذلكعنند اخختتاللل ممسستتوى تتو أو  اججهة تتهدييییدححييیین ممو  ممفييییدة

 ها.اسستتعممال على لذلك ننححن ال ننححثّ  ن٬،للتتعاو  ضضعاف الثثقة الالزممةالممننافسسة وإ 

م . ييییتتعلّ ةببدييییهييییّ  ببصصورة ححييییانفي كثثييییر ممن األ طّالبه اللتتوضضييییح مما ييییعرف ة٬، ييییصصببح أداةولغتته الممششتترك الممرججعّي الممششتترك٬، طارهذا اإل
إلى  الوصصوللُ  ٬،مفي التتعلّ  ةرئئييییسسييییّ الف اهدممن األ التتححلييییلل للتتححضضييییر للممفاوضضات. اسستتخخدامننزاع ممطروح وببالتتالي كلّل  تتححلييییلل عنناصصر طّالبال
ه التتفاهم وممعرفة أسساسس ننزاع تتعاوننيّ إلى  ةتتننافسسييییّ ممع ممواقف  ممن ننزاع ٬،صصييییاغة الننزاع ٕاعادةات والممواقف و ححتتييییاججعلى التتممييییييییز ببييیین اال ةلقدر ا

 فكريّ ال قَ االسسييیی للُ ممن هذا الكتتاب تتششكِّ األّولل في الفصصلل  الصصييییاغة إعادةوراء  ةالكاممنن ننظرييیّیةال ممنناقششةللعالم. ال ةوالرؤييیی سساسسييیّیةات األححتتييییاججاال
 صصييییاغةال ٕاعادةالممواقف و  ٬،اتححتتييییاججدراك االب على إالتتدرّ دف ببه ةدممعقّ أو  ةن ححاالت ببسسييییطتتتتضضممّ  سساسسييیّیةم األات التتعلّ الييییّ لتتركييییزننا هننا. فعّ 

 ببعد قلييییلل. داة تتخخطييییط مما قببلل التتفاوض. سسننصصف ممثثاالً العنناصصر كأ اسستتعممالل) و 31.2اننظر الششكلل (

 )وض""صصييییغة تتخخطييییط التتفا 31.3،٬الششكلل  إلى ننمموذج مممماثثلل اسستتخخدامون ببقييییادة الفرييییق (ببممدّرببييییقوم ال ٬،لششرح العنناصصر ةقصصييییر  ببعد ممححاضضرة
 اسستتخخداما. ا ممممكننً عرض قرارً والججزء الثثانني ييیی ٬،اححاد  اييییعرض ننزاعً األّولل ن ممن خخاللل الفييییدييییو. الججزء ببججزأييییالننزاع الممعروض  ممن خخاللل تتححلييییلل
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ممة ببممالءَ وط ننُ ممَ  ٬،ببالغة أهمّمـييیّیة هو قرار تتصصممييییم ذو ةننممعييییّ  ةححال اسستتعمماللرض الواقع. اخختتييییار ا للننقاش على أأسساسسً  وّفرالفييییدييییو لعرض الننزاع ييیی
 .ةننالممعييییّ  ةللممججمموع ةالححال

 

 أ                                      ب                                                                        

 ةالقدييییمم الصصييییغة         

 

 صصييییاغة إعادة

 

 ممعادلة إعادة صصييییاغة (كولممان /راييییدر) 31.2 لششكللا

 

 

 مووقفف  مووقفف

ااحتيیاجاتت  
  أأساسيّیة

 

ااحتيیاجاتت  
 كيیفف  يیمكننا  تلبيیة  ااالحتيیاجاتت  ااألساسيّیة  ذذااتت  ااألوولوويّیة  عندد  االططررفف  "أأ"  وواالططررفف  "بب"؟ أأساسيّیة
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 .)(كولممان/راييییدر ننمموذج تتخخطييییط التتفاوض "ننزاع ممججتتممع" 31.3 لششكللا

 ررؤؤيیة  االعالمم                                                                    

  .  ااحتيیاجاتت  االمجتمع:                       4 

x  ّ ةاالصح 
x ووظظائفف  عملل 
x معلووماتت 
x االحاجة  إإلى  أأنن  يیسمع  

  .  مووقفف  االمجتمع:3

  إإغالقق  االمصنع  فوورًراا

 

مساوومة  .  6
صاحبب  
االمصنع  
  بالشبسس:

x   االمرروونة  بشأنن
ااإلجاززةة  ووجددوولل  

 االعملل
  

x   االموواافقة  على  إإغالقق
 االمصنع  للتفتيیشش

  

.  مساوومة  صاحبب  االمصنع  7
  بالشووبسس:

x   نقلل  االمصنع  لمكانن
 ااخرر

x ددعووىى  قضائيیهھ  

  

مساوومة  االمجتمع  .  8  
  بسس:يیشتبال

x   االمرروونة  بشأنن
ااإلجاززةة  ووجددوولل  

 االعملل
x كسرر  االضرريیبة 

.  مساوومة  االمجتمع  9
  بالتشووبسس:

x   عالقاتت  عاّمة
 سيّیئة

x ددعووىى  قضائيّیة 

  

  

  

  

  

  

  

  ررؤؤيیة  االعالمم                                                      

 مووقفف  صاحبب  االمصنع: .1
 إإبقاء  االمصنع  مفتووًحا                    

  

  .  ااحتيیاجاتت  صاحبب  االمصنع:2

x  ّ بقاء  ااقصادديي 
x عّمالل  ذذوووو  صّحة  جيّیددةة 
x معلووماتت 
x حاجهھ  بانن  يیسمعاال 

  إإعاددةة  صيیاغة.  5

كيیفف  يیمكننا  تووضيیح  مصددرر  ااالعررااضض  وواالحفاظظ  على  االمصنع  ووااقتصادد  االمدديینهھ  منن  
  االناحيیهھ  االمادديیهھ
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 تْ ييییَ عطِ ح التتعارييییف التتي أُ ننا بباخختتصصار لننوضضّ ولذلك سسوف ننصصفها ه ؛ثثببتتت فائئدتتها في العدييیید ممن السسييییاقاتأقد  "ممححلّـيّ ننزاع " ىاألول قضضييیّیةال
 ا.سساببقً 

ب سسببِّ ا تتُ سسمموممً  -همعائئححسسب ادّ - ييییببعث ع في الببلدةننببممصص في مما ييییتتعّلقالممواطننييیین  ىالججة ششكاو ا لممععً في سسننتترافييییال عقد اججتتمما السسلطةرئئييییس 
 ثثالثثةوكذلك  ححاضضرفي الببلدة٬، لتتوفييییر العمملل  أسساسسيّ الذي هو ممصصدر  ٬،. صصاححب الممصصننع الكييییمماويّ ننفسسيّ ممرض التتهاب الججهاز التت

سسببب  نّ ة ممن أر رئئييییس السسلطوالبباقون ممن الممججتتممع). ييییححذّ  ٬،ممن الممصصننع اللعممّ هم  عضضاءاأل ببعضن (سسننتترافييییال القلقييیی سسّكانممن  أعضضاء
 إذا اسسببوع واححد لممعرفة ممة أغالق الممصصننع لممدّ تتدعو إل ممن التتقرييییر الببييییئئيّ  لييیّیةوّ ه ثثمّمة ننتتائئج أننّ ه ييییعلن أولكننّ  ٬،لممرض مما زالل غييییر ممعروفا

 . كان الممصصننع هو ممصصدر الممششكلة

صصراع ممصصالح هو م أ تتضضارب في رؤييییة العالم٬،هذا الننزاع هو  هلل :واضضححة على الفور األممر ةصصور ون ال تتك ٬،ممع ببداييییة عرض الفييییدييییو
 القلقون مما سسّكان؟ هلل الالببلدةببنناء ة أصصححّ ع" غييییر ممببالل ببششجج مماليّ اللل الننقاش. هلل صصاححب الممصصننع هو "رأسستتزداد االفتتراضضات خخ ؟واضضحٌ 
ن على د الممششتتركييییدها الغمموض تتسساعالتتي ييییولّ  الورششة صصاححببه؟ ححلقة الننقاش فيعي ون ببتتدممييییر الممصصننع كمما ييییدّ ة" ممعننييییّ ممججاننييیین ببييییئئ" الّ هم إ

 .العالم" رؤييییة"ممصصطلح لأفضضلل لعلى فهم تتسساعدهم وكذلك  ٬،ةوييییّ ة الهُ ننزاع على خخلفييییّ الو  ةممصصلححوالمموقف الالتتممييییييییز ببييیین 

ببادلون ييییتتنناقضضون وييییتت ٬،ببعضًضا في التتححّدث طعون ببعضضهماييییق ٬،ييییتتصصارخ الممتتننازعون ٬،ييییاتتننافسسو  اعدواننييیی  ييییكون الججوّ  ممن الفييییدييییو٬،األّولل الججزء في 
على الفور. مموقف غالق الممصصننع . مموقف ممججمموعة الممججتتممع هو إننيّ الخخَر غييییر عقاآلكال ممن الطرفييیین ييییرى  وييییكون ممن الواضضح أنّ  ٬،همالتت

 االلتتهاببات.ممصصننعه لييییس السسببب في  نّ ا أدً ؤكِّ مم اببقاء الممصصننع ممفتتوححً صصاححب الممصصننع هو إ

 قتتصصادييیّیةاال ةححمماييییة الححييییوييییّ إلى  ةووظائئف. صصاححب الممصصننع ببححاجج صصحّحة إلى ببححاججة الممججتتممع أنّ  رةالدو  أعضضاءييییفهم  ٬،لل التتححلييییللممن خخال
 ةممعلوممات دقييییقإلى  ةالججممييییع ببححاجج ٬،ذلكإلى  دة إلدارتته. بباإلضضافةججييییّ  ةصصححّ بب ييییتتممتّتعون إلى عمّمالل كذلك ةوهو ببححاجج ٬،ممصصننعهفي 

ممر إذ ييییببدو األ ةغييییر ممكششوف ممششتتركةسسس الممننهم. العدييیید ممن األكلّل  االعتتراف وفهم وججهة ننظرلى إوكذلك  ٬،ببخخصصوص ممصصدر االلتتهاب
 هادئ. ممع ججوّ  ةً ممقارننَ  اق ييییججعلل التتححلييییلل صصعببً الممننممّ  تتننافسسيّ . الطاببع العالممييیّیةكصصدام رؤييییا  ةفي الببداييیی

غ و صصييییسستتطييییع الممششاركون ممقارننة سسؤالهم الممَ  ٬،ججزء الثثاننيصصييییاغة السسؤالل. ببعد ممششاهدة ال إعادةبب ون الصصفّ ممدّرببييییقود ال لل٬،األوّ ببعد الججزء 
 ة"؟دججييییّ  في ححالة الببلدةقتتصصاد اببقاء الممصصننع و إ "كييییف ننسستتطييییع تتححدييیید ممصصدر العوارض و  :السسلطةببسسؤالل رئئييییس 

سسممعة  ششوييییهتت إلىي ا سسييییؤدّ ممممّ  ٬،ةممححلّـييییّ لصصححف الإلى ا تتششوببس تتهدييییدات ببننقلل التتقرييییر الببييییئئيّ ييییممتتلك ممججمموعة الممججتتممع  لل٬،األوّ في الججزء 
 خخرى.ة األلببلدإلى ا ةخخرى وممعه سستتننتتقلل الوظائئف الششاغر أ إلى ببلدةد ببننقلل الممصصننع تتششوببس صصاححب الممصصننع تتهدّ  صصاححب الممصصننع.

ببس. على الممسستتوى ييییتتتتببادلل الممججمموعات التتشش ٬،السسلطة ممن ججدييیید رئئييییُس  قام ببصصييییاغتتهي إلى السسؤالل الذوببعد االسستتمماع  ٬،في الججزء الثثانني
 ٬،يّ م واالححتترام. على الصصعييیید الممادّ فهّ تته السسودييیی ججوّ في  ٬،اتتهم ممتتببادلةاححتتييییاججلآلخخر ححييییث تتكون  اممننهممكلّل  لججاننببان بباالسستتمماعييییقوم ا ٬،ننفسسيّ ال

ممن قببلل  اتّتفاقو  ٬،وزسسببوع واححد في ششهر تتممّ أخخاللل  ة األججرممدفوع إججازة ببالححصصولل على عمّماللوالممججتتممع رغببة ال عمّماللببس الييییتتححوي تتشش
 تتتتضضمّمن. تتششييییببس صصاححب الممصصننع الممصصننع هو لييییس سسببب الممششكلة نّ أش ججد الممفتتّ وَ  نْ إ ةالضضرييییبب الممججتتممع ببخخصصوص مموضضوع كسسر

 وججدولل العمملل. عمّماللججازات الإبب في مما ييییتتعّلق اأن ييییكون ممرننً و  ٬،غالق الممصصننع للتتفتتييییشاسستتعداد صصاححب الممصصننع إل
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قضضاييییا  خخداماسستتببواسسطة  صصييییاغةال ٕاعادةات و ححتتييییاججممواقف واالب على تتححدييیید الكممالل التتدرّ إلى أزواج إلم الممششتتركون سسَ قْ ييییُ  ٬،تتححلييییلل الفييییدييییوببعد 
 ت.. ممن خخاللل تتكرار هذه التتدرييییبباصصغييییرة

 

 اتّتصصالييیّیة ييیّیاتسسلوك -ثثالثثةال الوححدة

وججهات الننظر لدى  ٬،خخر. في الواقعممننهمما اآلكلّل  لل الطرفان لفهموييییتتوصصّ  ٬،ججاننب وججهة ننظرهكلّل  ييییننقلل ٬،ةالممثثالييییّ  تتعاوننييیّیةفي الممفاوضضات ال
 وييییعرفننفسسها ة ممان اللغن ييییتتكلّ ييییششخخصصال نّ فببالرغم ممن أ ٬،تتعقييییًدا أكثثرتتننا اعالتتججعلل تتف ٬،ةوخخاصصّ  ةوالتتي هي فرييیید ٬،اص والممججمموعاتششخخاأل

إححسساسسننا ببأنّنننا . عنند ييییتتفاقم التتفاهم سسوءَ  الننزاعُ ييییججعلل  ٬، قدخخر. عالوة على ذلكلآل كلّل ممننهممااببهمما الششعور ببعدم فهم ييییننتت قد ممننهمما اآلخخر٬،كلّل 
 وٕاششكالييیّیًة. ةٍ دقييییق غييییرَ  تّتصصالللى االتتصصببح قدرتتننا ع ٬،نوطو ضضغمم

 سسم التتححلييییلل السسلوكيّ لل ببواسسطة أداة ببححث ممعروفة بباكّ ششُ ثثاننييیًیا ا إطارً سسننعرض  ٬،التتواصصلل عمملييیّیةوتتعزييییز فهم  تتعاوننييیّیةلتتطوييییر الممهارات ال
 :ةدث خخاللل الممفاوضضححتتَ  ييیّیةاتّتصصال ييیّیاتسسلوك ةخخممسس ننعييییِّنْ ل). 1991 ٬،داريّ : وضضع الننظام اإل1993 ٬،(راكهام

 هججومال .1

 بتتهرّ ال .2

 ببالغاإل .3

 ننفتتاحاال .4

 التتعاون .5

تتششمملل هذه الفئئات  .1)لييییزييیَیةة اإلننججاللغة في ححرف ممخختتلف(ممالححظة الممتترججم: األ اتححرف االخختتصصار لهذه السسلوكييییّ هي أ ". ت.إ. إ ـ. ت.ه"
والهدف ممن وراء ذلك  ٬،مسسهلة التتعلُّ لكوننها  تّتصصالييیّیةات االممن هذه السسلوكييییّ  مماطخخممسسة أننسسوى ننسستتخخدم ال . ننححن كذلكوغييییر كالممّي ا كالممييیی 
 في الننزاع. تّتصصالييیّیةاال ييیّیاتسسلوكالفهم هو 

لسسييییاق عنند العمملل ممع ببا ةصصل اتذ سستتعمملل ممسسرححييیّیة هزلييیّیة صصغييییرةتتُ  في الممعتتاد٬،. نون أداء دورييیین ممخختتلفييییممدّرببييییعرض ال في ببداييییة الوححدة٬،
ب الممسسؤولل ببسسلوك اسستتججا ٬،كّلمما تتكّرر تتببادلل األدوار. ببلةججازتته الممقييییقوم ببتتذكييییر ممدييییره ببإ اممللعححكاييییة  ةالممسسرححييییّ تتتتنناولل . ييییرييیینممججمموعات الممد

 ة السسلوك:ون ببتتسسممييییممدّرببلننوع السسلوك الذي ييییششاهدوننه. وببعدها ييییقوم ال ةا ممن الممججمموعون وصصفً ممدّرببممخختتلف. ييییسستتخخرج ال

x ٬، ةهانناإل٬، تتهدييییدالدود: غييییر وَ  أو على مما هو لى عداوةأّن فييییه مما ييییننطوي عخخر سسلوك ييییرى الججاننب اآل كللَّ  ييییششمملل -)ـهججوم (هال
خخرييیین. كمما ييییششمملل االسستتهزاء ببكالم اآل٬، و الكالمفي ممقاطعة ال٬، ةممسسببقالراء اآلإببداء  ٬،سستتعالء؛اال٬، طائئللدون  االننتتقاد٬، إلقاء اللوم
 .أو إششارة تتعاببييییر وججهو  ةننغممة صصوت عدائئييییّ  اسستتعمماللك-ة ججراءات غييییر كالممييییّ السسلوك إ

x التتهّرب العدواننّي ييییششمملل تتججاهلل . ةججاننب ممن الممششكل كالهمما ممواججهة أيّ أو  نب أححد الطرفييییححييیین ييییتتججننّ ذلك ييییححدث  -(ت)ب تتهرّ ال
 ييییششمملل تتأججييییللَ  ييییججاببيّ اإلأو  يّ الودّ  التتهّربقاء. تتلاال اإلخخفاق فيأو  ممغادرة الممكانو  ٬،ةعدم االسستتججاببو  ٬،تتغييییييییر المموضضوعو  ٬،للالسسؤا

                                                           
 ).٬5-  Uniting،  ٬4-Opening،  ٬3-  Informing،  ٬2-  Evading،  Attacking  -1ااختصارراا ً لل  (  AEIOUااألحررفف  باللغة  ااإلنجليیززيیة  هھھھي      1
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للححصصولل على أو  خخذ وقت للتتفكييییرأو  ٬،التتششاور ممع الزممالءو  ٬،الً أوّ  ةلممواضضييییع الببسسييییطإلى ا قَ والتتطرّ  ٬،ةممواضضييییع صصعببة الممعالجج
 .ةممعلوممات ذات صصل

x ة. ممن ممغييییر ممهاججِ  ةخخر ببصصور طرف لآلكلّل  وججهة ننظر ٬،ةغييییر ممبباششر أو  ةممبباششر  ةببصصور  ٬،ييییششرح اسسلوكً ييییششمملل  -)إ( ببالغإلا
 تتببرييییر.٬، و ممواقف٬، قييییم٬، أححاسسييییس ٬،اتاححتتييییاججة ممسستتوييییات: لل الممعلوممات ببعدّ ببادَ تتَ الممممكن أن تتُ 

x ق ) تتتتعلّ ييییخخلو ممن إصصدار اإلححكام على ننححوٍ (تتببادلل الممعلوممات. هذا ييییششمملل طرح أسسئئلة إلى خخر الطرف اآلييییدعو  -)إ( ننفتتاحاال
خختتببار ممدى فهم تتلخخييییص مما قييییلل الوبب ٬،خخرأقوالل اآلإلى ه ننتتببااالسستتمماع بباوبب ٬،هوقييییمم هأححاسسييییسسوبب ٬،تتهااححتتييییاججببو  ٬،خخرببمموقف اآل

 خخر.اآل

x التتفاوض عمملييیّیةللتتعاون خخاللل  ةالالزمم وييییححافظ على الننببرة . هذا السسلوك ييییقرّ نة ببييیین الممتتججادلييیید على العالقييییششدّ  -)ت( تتعاونال .
) رببط 4 ؛ضضاييییا الننزاعصصييییاغة ق إعادة) 3 ؛) إببراز القواسسم الممششتتركة2 ؛الصصلة ) ببنناييییة1: يّ تّتححادننواع ممن السسلوك االأ ةرببعأ هننالك

 ات.ححتتييییاججعببييییر عن االللتت ببس الممسساوممةييییتتشش

ييییسستتممع الممششاركون  ٬،قضضييیّیةى لتتححلييییلل الاألول الوححدةلت في التتي تتششكّ  ةصصغييییر الممججمموعات ال إلى ييییعود الججممييییع ."٬،ت.ا.إ.ت.ـه" ـببعد عرض ال
لّل ممالححظة وذلك ببقييییاممهم ببتتعرييییف ك )31.1ننظر الججدولل (ا ."ت.ا.إ.ت.ـه"اسستتممارة  ٬، ييییقوممون ببممللءا. ممعً قضضييیّیةفييییدييییو) لل (أو ةسسمماعييییّ  ةببصصور 

كسسلوك هججوممّي٬، أو تتهّرببّي٬، أو إببالغّي٬، أو اننفتتاححّي٬، أو اتّتححادّي. في داخخلل الممججمموعة٬، ييییححصصلل كلّل ممششتترك على ردود فعلل ببخخصصوص 
 ننظرة اآلخخرييیین على تتصصرييییححاتتهم. واألهّم ممن ذلك أن ييییقام تتححدييیید ننوع السسلوك َعبْبَر تتأثثييییره على الممسستتقببلل ال َوفق ننييیّیة الممتتكّلم.

 ييییدر (المموججز)اان ر سستتممارة كولمما

 

 أسسالييییب التتفاوض

ممقاطعة  ٬،خخرييییناالسستتهزاء ببكالم اآل ٬،دٍّ ححَ تتَ  ٬،لقاء اللومإ ٬،آراء ممسسببقة ٬،٬، اسستتعالءننتتقاداتا ٬،هانناتإ ٬،ةعدائئييییّ  ةششار إأو  ةننببر  ٬،هججوم: تتهدييییداتال
 الدفاع. ٬،الكالم

 .سسييییاسسيّ لل تتكتتّ  ٬،ةالقضضاييییا الممطروحح ٬،التتأججييییلل ٬،التتراججع ٬،تتغييییييییر المموضضوع ٬،: تتججاهللالتتهّرب

 أححاسسييییس. أسساسسييیّیة٬،ممواقف  ٬،اتاححتتييییاجج ٬،ممطالب ٬،ممواقف ٬،تتببرييییرات ٬،أسسبباب :ببالغاإل

وتتلخخييییص ممدى  صصييییاغة إعادة ٬،الةببصصوره فعّ  صصغاءاإل ٬،على ننححٍو ييییخخلو ممن إصصدار اإلححكام ةسسئئلأطرح  ٬،ببححث ٬،ببهدوء صصغاءاإل :اننفتتاح
 الفهم.

 .عصصف ذهننيّ أو  ححوار ٬،عرض ححلولل صصييییاغة٬، ةإعاد ممششتتركة٬،ييییججاد أرض إ ٬،ببنناء تتفاهم ٬،: طقوس تتقاسسماتّتححاد

 .ة*ححقوق الطببع ممححفوظ
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ششخخاص ييییسستتممع األببعد أن  ةممهارات ججدييییداسستتخخدام أن تتححاولل دوافع عادًة وننتتييییججة لذلك تتكون للممججمموعة  خخاصّصة٬،رؤييییتتها ال ةممججمموع لكللّ 
ة الممرسسلل. ممن افتتراض ننييییّ  ببدالً  ٬،لوك علييییهمعن طرييییق التتركييییز على تتأثثييییر السس ةآممنن ةعطاء ردود فعلل ببصصور إم الممششاركون ألننفسسهم. ييییتتعلّ 

تتصصححييییح أو  لتتوضضييییح ةالفرصص ةممغييییر ممقصصود. هذا التتبباييیین ييییعطي الممتتكلّ  اها تتأثثييییرً عممالأل ممة أنّ عنندمما تتكتتششف الممتتكلّ  ييییزداد الوعي الذاتتيّ 
الممششتتركييیین  أنّ  ٬،ممن هذا التتممرييیینسستتخخالص الممعلوممات ببعد ا ٬،ن لها. ممن الواضضحرييییخخننظر اآل ييیّیةكييییفة التتفكييییر في فرصصوييییتتييییح لها  رسسالتتها٬،

 .تتها في الححفاظ على سسييییر العمملل التتعاوننيّ ييییّ التتواصصلل وأهممّ  عمملييیّیةممون عن ممدى تتعقييیید ييییتتعلّ 

إّن القييییام . ةسسلوكييییّ  اتر في سسببييییلل إححداث تتغييییّ  ٬،الفهم الممعرفيّ  فوق ٬،ببييیینلممعظم الممتتدرّ  ةهي ضضرورييییّ  ةالتتعلييییممييییّ  ةهذه التتججربب ننححن ننؤممن ببأنّ 
(راييییدر  الالزم لتتغييییييییر عادات سسلوك ننزاعييیّیة ننتتاج الججهدإن على ييییممممتتعلّ ز التتححفّ  ٬،ةببردود فعلل ششخخصصييییّ  ةً ممقتترنن٬، دةممتتعدّ  تتممارييیین لممهاراتبب

ممهارات ننا على علم ببممدى صصعوببة دممج هذه الألننّ ر للححييییاة. ولكن ة كححدث ممغييییِّ ون هذا الججزء ممن الدور ممتتعّلممييییصصف الفي الممعتتاد٬، ). 1995
 د على التتححفييییز الذاتتيّ تتششدّ  ة. تتلك الببييییئئةننتتهاء الورششاببعد  ةداعمم ببييییئئة تتوفييییرب م ييییتتطلّ ممواصصلة التتعلّ  نّ أد ننعتتق ٬،ششخخاصوتتغييییييییر سسلوك األ
على الممدى الطوييییلل ببخخصصوص تتأثثييییر الورششات على  ةببححوث تتججرببييییّ قد ييییكون ممن الداعم والمُمسساعد أن تُتججرى مما أممكن ذلك. وتتتتاببع الببراممج كلّ 

 .ةممممقاوِ و أ دةممسساننِ  ةفي سسييییاق ببييییئئ ٬،الممششتتركييیین

 

 : ممراححلل التتفاوضالوححدة الراببعة

. ببالرغم ممن وججود ةممثثالييییّ  تتعاوننييیّیةممفاوضضات  ن في سسببييییلله ممن الممفييیید أن ييییكون هننالك ننظام ممعييییّ ننححن ننعتتقد أننّ  ٬،ححييییاتتييیّیة وتتدرييییببييیّیة هدافأل
 الوححدة. في ببييیّیةييییتتدر  هدافألرببع ممراححلل أل ةعمملييییّ ممن الممفييیید تتقييییييییم اله ننّ فإ ٬،وضاالتتف عمملييیّیةلوراء في إلى اممام وأخخرى األ إلى اأححييییاننً  طّورتت
 ننضضع أرببع ممراححلل: ٬،لراببعةا

 طقوس تتقاسسم. .1

 ات).اححتتييییاججممواقف و تتححدييیید القضضاييییا ( .2

 .صصييییاغةال ٕاعادةات القضضاييییا و أولوييییّ  .3

 .اتّتفاق إلى للوالتتوصصّ  ححلّل الممششكلة .4

في  ةممن الكفاءننفسسه وهمما ببالقدر  ٬،ننواييییا للتتعاون للطرفييیینن لم ييییكن ه إأننّ ننححن ننعلم  ٬،ةييییّ خخطّ  صصورةننا ننعرض الممراححلل ببعلى الرغم ممن أننّ 
 هم ال ييییسستتطييییعون.أننّ هذا ال ييییعنني  ببعون هذا الننممط الببسسييییط. ولكنال ييییتتّ  ةالواقعييییّ  ةن في الححييییاأغلب الممتتفاوضضييیی نّ فإ ٬،تتعاوننييیّیةالممهارات ال

): ششكلل 31.4ننظر الششكلل (ا "ضضات "العظام العارييییةر لممفاو ممكرَّ فييییدييییو  اسستتخخدامبب ٬،ونممدّرببالتتي ييییلقييییها ال ةالقصصييییر  ييییفتتتتح هذا الججزء الممححاضضرة
 رببع.الممراححلل األ إطارممثثلل داخخلل ه األوضضععننصصر وسسلوك في ممكلّل  ييییضضع واححد ممن الهييییكلل العظمميّ 

ححاسسممة تتتتعّلق والتتقاط ممعلوممات  ممششتتركة٬، ةقاممة قاعدوإ  ٬،صصلةلببنناء  ةتتكون عفوييییّ  تتادعفي الممو  ٬،ةلييییّ طقوس التتقاسسم تتششمملل ممححادثثات أوّ 
 . ةا خخاللل هذه الممرححلييییكون سسائئدً  يّ عاونن. السسلوك التتةر على الممفاوضضثثّ تتؤ  قدخخر) (كقييییم اآل ةخخلفييییّ ببال
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تتسسود هذه  ننفتتاحواال ببالغاإل ييیّیاتسسلوك ات التتي تتدفعها.ححتتييییاججتتححدييیید اال ؛ن لتتححدييیید القضضاييییا: تتححدييیید الممواقف التتي تتببلور الننزاعثثمّمة ممرححلتتا
 خخر.ة لفهم اآلوالثثاننييیی ٬،ممكان ممججييییئئكخخببار عن أججلل اإلسستتعمملل ممن ى تتُ األول. ممرححلةال

وهننالك  ٬،ةرئئييییسسييییّ  قضضييیّیةممن  أكثثر ييییكون ثثمّمة ححييیین تتوّلدتت ةييییّ لاألوّ عطاء . الححاججة إلى إصصييییاغةال عادةللقضضاييییا وإل ييیّیةلاألوّ عطاء آن إلججز  ثثمّمة
األطراف على االننهمماك  عتتششججّ  صصييییاغةال إعادة. طييیّیع على ننححوٍ  ةالممششكلححلّل  ممن أججلل )رةلتترتتييییب (ممن خخاللل ممفاوضضات ممصصغّ إلى ا ةححاجج
 "أ"ات اححتتييییاججرضضاء في ممقدورننا إ كييییف على غرار: ز ببسسؤالل ممححاييیید وششاممللها تتتتممييییّ ننّ خخّالق للممششكلة ححولل االححتتييییاججات. إححلّل الببححث عن  في

 ؟"ب"ات اححتتييییاجج كذلكننرضضي  وفي اآلن ننفسسه

) عاونوالتت ننفتتاحاالو  اإلببالغ ييیّیاتسسلوك اسستتخخدام( ذهننيّ ز ببالعصصف التتممييییّ ييیی )ة األخخييییرةالممرححل(وتتلك هي  اتّتفاق إلى والوصصولل ششكلةالمم ححللّ 
زييیید ممن ه ييییننّ أوذلك  )؛ى األفكار السسخخييییفةححتتّ (ه فكُّ تتال عييییششججوصصى ببتت. ييییُ الححالييیّیة ممششتتركةال ةللممششكل ةطازجج ةججدييییدححلولل إييییججاد  الذي ييییييییسّسر

ز القواسسم ببرِ تتُ و  ٬،ممالحَحظهججوم  تتوزييییع أيّ  خخَدم في سسببييییللسستتتتُ  ننفتتاحواال عاونالتت اتييییّ . سسلوكةححاذقوححي ببححلولل ييیی في الممعتتادو  ٬،الذهننيّ  ننفتتاحاال
 للطرفييیین.  ْرضضييییةإييییججاد ححلولل ممُ : ًدا الهدفممججدَّ  ؤّكدوتت ٬،ممششتتركةال

 

 ىاألول ممرححلةال

 

 

 

 ثثاننييییةال ممرححلةال

 

 

 

 

 

 

 

 

  ططقووسس  االتقاسمم:

 .  كلّل  منن  "أأ"  وَو  "بب"  منخررطط  في  سلووكك  االتووحيیدد1

  مووقفف:

يیعلنن  "أأ"  أأنّن  مووقفهھ  مررنن    .2
 (ااإلبالغغ)

  مووقفف:

.  يیعلنن  "بب"  أأنن  مووقفهھ  مررنن  4
 (ااإلبالغغ)

  ااحتيیاجاتت  أأساسيّیة

.  يیفحصص  "أأ"  وويیعيیدد  صيیاغة  5
 ااحتيیاجاتت  "بب"  (اانفتاحح)

  ااحتيیاجاتت  أأساسيّیة

.  يیفحصص  "بب"  وويیعيیدد  3
صيیاغة  ااحتيیاجاتت  "أأ"  

 (اانفتاحح)
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 ثثالثثةال ممرححلةال

 

 

 

  راببعةال ممرححلةال

 

 )ةننمموذج كولممان راييییدر (العظام العارييیی 31.4 الششكلل

 ةلطببع ممححفوظ*ححقوق ا

 ممن ححييییثلطرفييیین واألكثثر إرضضاء ل ممن ححييییث الوقت والممنناسِسببة العمملييیّیةححلولل تتلك الفكار خختتار الممتتفاوضضون ممن الئئححة طرح األييییببعد ذلك 
 ع على االببداع.ييییششججّ  إييییججاببيّ  وججوّ  ببالححفاظ على تتعاون ممسستتممرّ  ٬،على ننححٍو ججزئئيّ  ٬،قات واالهتتمماممات. الننججاح ييییتتعلّ ححتتييییاججاال

ة الواقعييییّ  ةاولكن في الححييیی ٬،على هييییئئة سسلسسلة خخّطييیّیة أو طولييیّیة ممن الوقائئع أو األححداث أو الخخطواتون الممراححلل ممدّرببال ْعرضييییَ  ٬،اآننفً كر كمما ذُ 
كاننت  إذا لتتششخخييییص مما ممرححلةكلّل  على تتححدييیید ججوهر ر القدرةد هو الذي ييییطوّ الممفاوض الججييییّ  .ةعممتتوقّ  ةا مما تتتتمماششى الممفاوضضات ببصصور ننادرً 

 الممححتتمَمللممن ٬، ححتتييییاججاتببعض اال ةججعالَ مم خخالللالسسطح الممضضطرب.  ق وتتتتمماششى ممعتتتتححقّ  ٬،ممرححلةكلّل  ممن والتتي هي ججزء ٬،ةسساسسييییّ األ الممهامّ 
 د وممنناسسب.ججييییّ  اتّتفاقإلى لل للتتوصصّ  ممر ضضروريّ ححتتييییاججات هي أهذه االكلّل  دراك وتتججهييییزظهر غييییرها. اإلأن ييیی

هذا أششببه ببخخرييییطة  نّ ة أممججازييییّ  ةون ببصصور ببممدرِّ ). ييییششرح الةلعظام العارييییب الممششاركون على ننمموذج التتفاوض (اييییتتدرّ  ٬،ببعد تتغطييییة الممراححلل
ببححار على عنند اإلييیُیششاَهد مما  إلى ةالرممزييییّ  ا ممن الصصورةعلييییننا االننتتقالل ذهننييیی  ٬،وكمما هو الححالل ممع الخخرائئط ننفسسها. ةولييییس الممننطق ةالممننطق

 نييییكممتتفاوضضننححن  اسستتطعنناكلمما  ٬،ممن تتفكييییرننا ا ال ييییتتججّزأججزءً  ةام العارييییوننمموذج العظ ةواضضحح سساسسييیّیةاأل اننت الببنْنييییةمما ك. كلّ ةرض الححقييییقييییّ األ
 . التتعامملل ممع الممتتغييییرات التتي تتححدث في الواقع

 تتكون األممثثلة الممسستتخخَدممةأن  ححذًرا ممننتتببًهان ييییكون على فرييییق التتدرييییب أ ٬،لذا .إطار (العظام العارييییة) هو األكثثر إلزاممييییة في ببرنناممججننا التتدرييییببي
لل . ييییححلّ ةممخختتلف ثثقافييیّیةللتتننفييییذ في سسييییاقات  عتتببر الننمموذج قاببالً ييییُ  كي وذلك ٬،السسييییاق والممضضممون ححييییثممن  ذات صصلة ححدةلتتوضضييییح هذه الو 

ننظر الججدولل (اعلى الممججمموعة عرضضه ببعدها  ييییججري ممون هييییكالً ييییقدّ  مّ وممن ثثَ  ٬،ةممن ححييییاتتهم الششخخصصييییّ  ةممأخخوذ ةالممششاركون قضضاييییا ننزاعييییّ 
على دور  ممدّربب ال. ييییدرّ العارييییة هعظامملأو  الننزاع  ججوهرلن كان الالعببون ممدركييیی إذا اممّ عييییكششف ا خخطوة ممممّ كلّل  خختتصصارا ججريييیی). 31.1

 لالعببون وغييییرهم ممن الممششاركييیین في اسستتييییعاب ججممييییع المموادّ ييییببدأ ا قة. ببهذه الطرييییةننقطة خخاللل الممسسييییر كلّل  ردود فعله في طرحالالعببييیین وييیی
 ممن قببلل. صصةالممسستتخخلَ 

  إإعاددةة  صيیاغة

.  "أأ"  أأوو  "بب"  يیسألل:  كيیفف  يیمكننا  تلبيیة  ااالحتيیاجاتت  ذذااتت  ااألوّوليّیة  لددىى  االجانبب  "أأ"  وَو  6
  ؟)"  (تعاووننبب"

 

  االتووصلل  إإلى  حلّل:

 .  يیقيّیمم  "أأ"  وَو  "بب"  االبدداائلل٬،  وويیختارراانن  أأفضلل  مززيیج  لكال  االططررفيینن  وويیلّخصانن  ااّتفاقهھما8
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 لننزاعالخخاممسسة: الثثقافة وا الوححدة

ييییري ممن ممد نَ تتكوَّ  صصليّ م ممهارات التتفاوض. ججممهورننا األتتعلُّ التتعلييییم و  عمملييیّیاتفي ججممييییع  ثثقافةمموضضوع ال ننسسج ننمموذججننا التتدرييییببيّ  ٬،ةممن الببداييیی
 1991،٬ 1980،٬هوفسستتد (و  ٬،)1985( على عمملل واييییس وسستترب ة التتفاوض عببر الححدود. ببنناءكييییفييییّ  مفي تتعلُّ  ةً سساححممأببدوا دة ممات ممتتعدّ ممننظّ 

على سسببييییلل ممقاطع فييییدييییو (و  ٬،ب ممن خخاللل قراءاتعلى الممتتدرّ األممور لننا سسهّ  ) وغييییرهم2004،٬ 1999،٬ 1993،٬( تتييییننغ تتومميو  ٬،)2001
"غرفة ممؤتتممر ببييیین الثثقافات" ورزلل  1990،٬د الثثقافات" ورزلل "ممكان العمملل ممتتعدّ  1983،٬ججرججز  ٬،الججزء الثثانني" ٬،االممثثالل "الذهاب دولييیی 

 ٬،ممننخخفضأو  ممرتتفع يّ اتّتصصالسسييییاق  ٬،ةننخخفاض ممسسافات الطاقا -رتتفاعكا ثثقافييیّیةرات ٬، وذلك لفهم واسستتييییعاب ممتتغييییّ ةدوار ممسسرححييییّ أو  ٬،)2002
. سستتثثننائئيّ ا على ننححوٍ ا للممششاركييیین ا وممفييییدً دوار كان ممممتتعً . أححد تتممارييیین األقطببيّ أو  ممزممن ووقت أححاديّ  ؤّكدب غييییر ممتتججننّ  ٬،ججمماعييیّیةأم  ةفردييییّ 

ببخخلق طقوس  ةممن أرببع ننةالممكوّ  الممججمموعةلزوججييیین ممن ببييیین تتعطى تتعلييییممات  ٬،ننة ممن أرببعة أفرادممكوَّ  ةصصغييییر ممججمموعات  إلى الممججمموعةتتننقسسم 
ن اوننتتييییججة لذلك ييییممرّ  ٬،"ن "ثثقافة ججدييییدةا ييییدخخالهممأننّ دوار غييییر ممدركييیین اآلخخر لعببة األ ثثننائئيّ ببعاد هوفسستتد. ييییدخخلل الألى ة بباالسستتنناد إوهممييییّ  ثثقافييیّیة

كلّل  عرض علىوببعدها ييییُ  ٬،لل هذا التتممرييیین ببالفييییدييییو. ييییسسججَّ ات ممخختتلفةالذييیین اننتتححلوا ششخخصصييییّ  ان ممع زممالئئهممتتفاعالعنندمما ييیی ثثقافييیّیة ةببتتججرببة صصدمم
ححكام ب األتتججننّ  ٬،دننىأ وكححدّ  ٬،خخرىة األقواعد وممعاييییييییر الثثقاف ممعرفة ه ممن الممثثاليّ هننا أننّ  ةالتتعلييییممييییّ  ةممع الكثثييییر ممن الضضححك. الننقط ٬،ممججمموعة

 ننججاح ببالممفاوضضات.على ممن أججلل الححصصولل  سسلببييیّیةال

ممقاطع  أححد ٬،). على سسببييییلل الممثثالل31.5ننظر الششكلل صصفييییة" (اننمموذججننا "فححص تت اسستتخخدامص ممن خخاللل سستتخخلممقاطع فييییدييییو وتتممارييیین كهذه تتُ 
ييیّید ) ييییعرض رججلَل أعممالل ممن الوالييییات الممتّتححدة (السسييیّید ثثوممببسسون) ييییننتتظر ننظييییره الممكسسييییكّي (السسالججزء الثثانني" ٬،االذهاب دولييیی ممن "(الفييییدييییو 

 هييییرارا) في ممقهى في الخخارج في ممدييییننة ممكسسييییكو. ييییسستتاء السسييیّید ثثوممببسسون ممن تتأخّخر السسييیّید هييییرارا (الذي ييییححاولل عقد صصفقة ببييییع ممعه)٬، وييیَیعتتببر
ا أو هذا التتأخخييییَر ننوًعا ممن عدم االححتترام أو أنّنه لعببة قوى. الفييییدييییو ييییججسّسد ببششكلل رائئع٬، ممع روح فكاهييیّیة٬، كييییف أّن األششخخاص الممزممننييیین أححادييیی 

ممتتأخّخر ألنّنه ييییلقي التتححييیّیة على أششخخاص ممهمّمييیین  -األكثثر إزممانًنا قطببييییا ببييیین االثثننييیین-. السسييیّید هييییرارا الببعضقطببييییا٬، قد ييییسسييییئئون فهم ببعضضهم 
وهو في الطرييییق٬، كمما أنّنه ال ييییرييیید أن ييییششرع في العمملل ححتّتى ييییححصصلل على ببعض الممعلوممات ببخخصصوص الششخخص الذي ييییننوي العمملل ممعه. 

ممتتححمّمس للممهمّمة٬، ييییننظر دائئمًما إلى السساعة وييییدفع ممن أججلل تتوقييییع العقد كي ييییسستتطييییع ببعدها الخخروج  -ممن الججهة األخخرى-سسون السسييیّید ثثوممبب
 واالسستتممتتاع ببوقتته!

 

 

 

 

 

 

 

 "ةننمموذج كولممان راييییدر "فححص الممصصفا 31.5 الششكلل

 سلووكك  أأجنبي ّ           

آآررااء  مسبقة  مبنيّیة  على  االمصفاةة  
 االذذااتيّیة

 رردّدةة  فعلل  مررنة

 تووضيیح

 فحصص  االمصفاةة      

 تووّترر  ددااخلي ّ 

 ةة  فعلل  غيیرر  مالئمةرردد ّ 
رردّدةة  فعلل  سلبيّیة  

منن  قبلل  
 ااآلخرريینن
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 ةوق الطببع ممححفوظ*ححق

 ةق) ممتتعلّ ة(ممصصفا ثثقافييیّیةعلى افتتراضضات  سسوء التتفاهم الممعروض ممببننيّ  ييییرى الممششاركون أنّ  ٬،الممصصفاةط فححص ممن خخاللل العمملل على ممخخطّ 
ه "عنندمما تتكون وممن الججدييییر ببالذكر أننّ  ٬،اهمما ممخختتلفتتان. طببعً  ببلل ٬،ةغييییر صصححييییححأو  ةصصححييییحح ةطرييییق ثثمّمةلييییس  والعالقات. والممهمّمةببالوقت 

 كححالة الببائئع للممششتتري. قّوة ن في مموقف أقللّ كأهلل رومما" وهذا ببالطببع صصححييییح عنندمما تتكو  فْ تتصصرَّ في رومما 

أو ق عرْ االججتتمماعييیّیة أو ببال طببقةالق ببعلّ تتتتظهار قضضاييییا إلطة" لَ صصححن سسَ "أو  "ذوببان وعاء" ا على غراردوارً أننسستتخخدم  ٬،ييیینلججممهور الممرببّ 
في  ةننممتتممدّ  ةالببييییضضاء لثثاننوييییّ  ةلذوي الببششر  ةدارة الممدرسسممييیین السسود ("كممس") وإ كتتلة الممعلّ  ٬،هم ممججمموعتتان ةهذه الححالججننس. الممتتننازعون في ببال

ممن هذا األّولل وفي الفصصلل  ةممفي الممقدّ كذلك  ممنناقششتتها قد ججرتو  ٬،تتواسسطتته راييییدر لى ننزاع ححقييییقيّ إ ةتتسستتنند هذه القضضييییّ ممدييییننة ننييییوييییورك (
تترفض هذا الطلب  ةدار . لججننة اإلهم ممن ذوي "اللون" طّالبممعظم ال ييیین أنّ ممّدع ٬،"كممس" ييییطالببون ببممقعد أسسود في لججننة الححكم ـال .الكتتاب)

 .ةعرقييییّ  ةممججمموعأو  ةعرقييییّ  ةوييییّ ا لهُ فقً وَ  ال كادييییمميّ أن ييییكون ممن قببلل القسسم األ التتممثثييییلل ييییننببغي أنّ  اّدعاءبب قيّ عرْ  أسساسعلى 

ممن  ىاألول ة. في الججول"ب" وَ  "أ"طرفييیین  إلى ممن أرببعة أششخخاصننة ممكوّ  ةهي ببتتقسسييییم ممججمموع قضضييیّیةهذه ال سستتخخدامححدى الطرق الإ
التتي ييییسستتممعون  سساسسييیّیةات األححتتييییاججصصييییاغة اال ٕاعادةو  صصغاءَ اإلججاهًدا  خخرُ اآل الطرفُ  ٬، ببييییننمما ييییححاوللطرف وججهة ننظرهكلّل  مييییقدّ  ٬،التتفاوض

). هذا 1987(ججوننسسون وججوننسسون  يّ كادييییممالتتفاوض على غرار ننمموذج الججدلل األييییتتببادلل الطرفان وييییعييییدان كرة  ٬،ثثاننييییةال ةها. في الججولييییلإ
 مموضضعدراك ممدى صصعوببة أن ييییضضعوا أننفسسهم إن على الممششاركييیی كذلك ييییسساعدوٕانّنمما  ٬،فححسسب تتججاه قرارالننزاع  دفع ييییسساعد على وب السسلاأل

 ق العاطفيّ وذلك ببسسببب التتعلّ  ٬،ششدييییدة االتّتسساعلعالم إلى ا ةفي الننظر  فججوةكاننت ال إذا سسلوب غييییر قاببلل للتتننفييییذالطرف الثثانني. قد ييییكون هذا األ
 خخر.ببسسببب عدم قدرتتهم على أخخذ وججهة ننظر اآلأو  القضضاييییبباللممششتتركييیین 

 

 خخرى: التتعامملل ممع الغضضب وأححاسسييییس أةالسسادسس ةالوححد

 لك ممهارات لححللّ تتوأن ييییمم ٬،تّتصصاللاالو على الممفاوض أن ييییججييیید االسستتمماع  ٬،ممع الممششاعر التتي تتننششأ خخاللل الننزاع الةفعّ  اببتتغاَء العمملل ببصصورة
تتركييییزننا  التتفاوض. عمملييیّیةممثثممر في  إييییججاببيّ صصر عنن إلى الممهارات لغرض تتوججييییه الممششاعر ة تتججننييیید هذهظهر هذا القسسم كييییفييییّ الممششاكلل. ييییُ 

 الننزاع.ححلّل  ييییات التتي تتواججهكببر التتححدّ أ أححد لله ييییششكّ ننّ أوذلك  ٬،الرئئييییسسّي هو على الغضضب

أو  ييییواججهك ٬،فه ببعننادح ببمموقييییصصرّ  ٬،ششخخص ييییلوممك كان ثثمّمة إذا هننّ ممها للممششاركييیین هي أالتتي ننقدّ  ةالفلسسففلسسفة التتعامملل ممع الغضضب: 
 ييییهاججممك:

خخر لدييییه وججهة ننظر الطرف اآل أنّ  . افتترْض ييیّیة الممهاجِجممةالدفاعردوَد الفعلل اللولببييیّیَة الممتتممرِكزَة في الِعرق واألننا ذاَت السسِّممة ب تتججننَّ  .1
 .وججهة ننظره)في مما ييییتتعّلق بب( أو تتححدُِّره هذا الششخخص ممصصدرِ ممعرفة إلى ك ببححاججة عننك وأننّ  ةممخختتلف

الل الفعّ  صصغاءاتتك عنندمما ييییرى ممن خخاللل سسلوكك بباإلححتتييییاججال صصغاءخخر بباإل٬، سسييییقوم الطرف اآلغلبعلى األ اًال.فعّ  اءً إصصغَأصْصِغ  .2
 اتته.اححتتييییاججك قد فهممت ننّ أ

ممن  ممننها ججزءٌ  كللٍّ  في ةوججهات ننظر ممخختتلف ثثمّمةه ننّ عن طرييییق اإلدراك أوذلك  ٬،تتعاوننيّ إلى  تتننافسسيّ  ممن ججوّ  ببتتغييییييییر الججوّ  رّ سستتممِ ا .3
 .ةالححقييییق
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 .الممششكلة خخرييیین كششركاء لححللّ عمملل ممع اآلا .4

ببييیین الغضضب  ةببالعالق ي ممواضضييییع كتتلك الممتتعّلقةفي دلييییلل التتدرييییب ييییغطّ  ممننششوًرا ييییقرأ الممششاركون ممقاالً  ٬،لتتعزييییز الوعي ححولل هذا المموضضوع
اءة ببننّ  أخخرىالدفاع وردود فعلل و  ٬،اممة الهججومدوّ و  أكثثر٬، ححسّساسسة ي ممششاعرتتغطّ  ةة فعلل ثثاننوييییّ الغضضب كردّ و  ٬،بَّ ـلـَ تتُ  ات التتي لمححتتييییاججواال

ة ممن ححييییاتتهم الششخخصصييیّیة أممثثل عضضاءتتششكييییلل أرببع ممججمموعات للممششاركييیین لممنناقششة الممقالل. ييییعرض األ ةششر في الو ييییججري  ٬،اأححييییاننً . وممدمّمرة
 خخرييیین ببغضضب.تتعامملوا ممع اآلأو  اظهروا ببها غضضببً أممواقف ييیین في خخر وييییششاركون اآل

ذ ييییقوم طرف واححد إ ؛الححببلل" التتي ننسستتخخدممها في هذا الممججالل ممن أججلل ببنناء ممهارات هو "ششدّ  ةححدى الممممارسسات الرئئييییسسييییّ إ ممممارسسة الممهارات:
ن الممججمموعات ببييییننمما ييییببقى لل ببييییوييییقوم طرف واححد ببالتتننقّ  ٬،تتعاوننييیّیة ةخخر ييییعمملل ببصصور واآل ةتتفاوضضييییّ  ةفرييییق ممتتفاوض ببالعمملل ببصصور كلّل  ممن

أو  سسلوك هججومميّ  اسستتعمماللسستتطاعتتهم اه ببأننّ ا ييییعنني ممممّ  ٬،نييییلون ممتتننافسسوّ ييییكون الششركاء الممتتجج ٬،ىاألول ةخخر ممكاننه. في الججولالطرف اآل
ممكن. الششركاء الثثاببتتون أ إذا ةصصييییّ تتششججييییعهم على ججعلل هججمماتتهم ششخخ وببغييییر إننصصاف. وييییججري واسستتعالءف ببغضضب ييییسستتطييییعون التتصصرّ  ٬،ببيّ تتججننّ 

وببعضضها  ييیّیةاننفتتاححننمماط سسلوك أ خخداماسستت بْبرعَ وذلك  ٬،. فهم ييییعمملون على تتغييییييییر الججوّ ةن ذوي الممهار ييیین الممتتعاوننييییر الممفاوضضوْ ييییأخخذون دَ 
لل وصصّ تتلييییس الهدف ممن التتممرييیین ال .دقائئق ممّدة عششر ةهذه الججول . تتسستتممرّ همواهتتممامماتت همممششاعر و  اآلخخرييیین اتاححتتييییاججسستتخخالص ة الييییّ عاوننتت

 ةتتتتنناوب على الطاول ةلالممتتننقّ  ثثننائئييیّیاتججممييییع ال ٬،ثثاننييییةال . في الججولةللتتفاوض عن طرييییق تتغييییييییر الججوّ  د ببنناء قاببلييیّیةممججرّ هو  مماننّ وإ  ٬،اتّتفاقإلى 
 ٬،ةخخييییر األ ةلون ييییصصببححون ممتتعاوننييیین. في الججولالثثاببت هو الممتتننافس والششركاء الممتتننقّ  ثثننائئيّ ببححييییث ييییصصببح ال دوارَ ُة األ. تتعكس الممججمموعةالتتالييیی

كلّل اننتتهاء  التتعاون. ببعد لل الطرفييیین على اعتتممادَعبْبر حَحممْ تتسسوييییة الننزاع  ةججدييیید ييیّیةححييییث تتححاولل ربباع ثثةثثال لل إلى طاولةييییننتتقلل الزوج الممتتننقّ 
ون ممدّرببسستتعراضضها. ييییقوم اللة كي ييییججري اممهم. تتكون الججوالت ممسسججَّ م الممششاركون ممن خخاللل تتقدُّ كي ييییتتعلّ ٬، وذلك ةممججمموعكلّل  بقسسم٬، تُتسستتججوَ 

وججهات الننظر غييییر و تتخخالص الممششاعر سسة؟"؛ "هلل اسستتطاع الممفاوضضون ارت الممششاعر على العمملييییّ كييییف أثثّ ججييییه الننقاش ممع طرح أسسئئلة: "ببتتو 
 "؛ات؟ححتتييییاججن واالببييیین مموقف اآلخخرييیی ممن خخلق فاصصلل الصصييییاغة التتي قامموا ببها إعادةتتممّكننوا عببر ؛ "هلل ؟"سساسسييیّیةات األححتتييییاججواال ةظاهر ال
 أفضضلل؟". على ننححوٍ ن ييییفعلوا ممقدورهم أمماذا كان في "

لقاء اللوم. ييییكتتسسب العدييیید رؤييییة إ ييیّیاتوسسلوك ممششاعرَ و  ٬،خخرييیینإدارة هججممات اآلفي  ةييییخختتببر الممششاركون ممدى الصصعوببة الوارد ٬،في هذا التتممرييیین
عدم ييیین لييییصصببححون "واع ححييیین .تتعاوننييیّیةر ممهاراتتهم الالننظر عن تتطوّ  خخرييیین ببغّض على ردود فعلل اآل ةالقلييییلل ممن السسييییطر  ونمملكالنناس ييیی أنّ 

ممششتترك  التتعامملل ممع غضضب اآلخخر هو اهتتممام ممححّفز نّ أوذلك  ٬،ملتتعلّ ا لا هامم دراك مما ال ييییعرفون. ننححن ننعتتببر هذا ححدثثً إييییببدأون بب"٬، ةالكفاء
 تتعاليالأو  "ةالششرف إلى "الذهابوَ  صصغاءاإلفي ممججالل هم كذلك على تتطوييییر ممهارتتهم . هذا التتممرييیین ييییححّفز ةلورششإلى اللممششاركييیین القادممييیین 

 .)1993 ٬،ممن ججممييییع وججهات الننظر (ييییوري ةمموضضوعييییّ  ةفوق الصصراع لرؤييییتته ببصصور 

 

 وسساطةفي ال ةمم: ممقدّ سساببعةال ةالوححد

 غرقفي ورششة العمملل التتي تتسستت وسساطةعن الة عاممّ  ةننظر  ة)ة سساعممخختتصصر لممدّ  على ننححوٍ و -اد تتع(في الممننعرض  ٬،/راييییدر في ننمموذج كولممان
لة تُتدرَّس .أييیّیام ثثالثثة   .)31.6 طولل (اننظر الننمموذجالببرنناممج األ ةممخختتصصر  ةقش هننا ببصصور . نننناوسساطةممهارات ال في الورششة الممطوَّ
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في الببرنناممج ممن خخاللل ممطالببة  ةججزء الوسساط إلى ييییممكننننا أن ننننتتقلل .وسساطةا لفهم الإطارً  ييییوّفرببلل تتعلييییممه ممن قَ  ججرىالذي  ننمموذج الممفاوضضة
ححييییث  ٬،ةممن ممدى ببسساطة الممهممّ  طّالب. ييییسستتغرب الةالججمماعييییّ  ةفي الممفاوضض ةعلى ممعرفتتهم السساببق ببنناءً  وسساطةالممششاركييیین في خخلق ننمموذج لل

 .ةوالممفاوضض ةمما ببييیین الوسساط ةالصصل ةدركون كم هي وثثييییقييیی

 ى:األول ممرححلةال

 وسساطةعداد الإ

 .ةتتححضضييییر الغرف .1

 .لقاء ببييییان افتتتتاححيّ إ .2

 :ثثاننييییةال ممرححلةال

 تتححدييیید القضضاييییا

 .)اننفتتاح( سساسسييیّیةات األححتتييییاججاتتهم لالولوييییّ أخخر: فححص اآلالواححد تتلو  ٬،ممن الججاننببييیینكلّل  إلى االسستتمماع .1

 .ييیید)(تتوحح صصييییاغة إعادة .2

 ات القضضاييییا.تتححدييیید أولوييییّ  .3

 

 :ثثالثثةال ممرححلةال

 ةالممششكل " وححللّ ت .إ .إتتسسهييییلل "

 )عاونوتت اننفتتاحو  إببالغ( اممبباششرً  تتفاوضًضاالتتفاوض ممسساعدتتهم في  .1

 ).عاون(تت صصييییاغةال إعادةاالسستتممرار بب .2

 ).ثثقافييیّیةقضضاييییا تتوضضييییح االفتتراضضات ( .3

 ).عاونتت( فكار لححلولل ببدييییلةتتببادلل أ .4

 راببعةال ممرححلةال

 اتّتفاقإلى لل صصّ تتو ال

 لببعض.ببعضضهم  ةمماتتهم الممسستتقببلييییّ التتز فهممهم ال ن على تتأكييییدزعييییلل الممتتنناحَحممْ  .1

 ا.ممنناسسببً ذاك كان  إذا- تّتفاقكتتاببة اال .2

 .وسساطةغالق الإ .3

 راييییدركولممان  وسساطة: ننمموذج ال31.6
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 .ة* ححقوق الطببع ممححفوظ

تتسسهييییلل  -3 ؛تتححدييیید القضضاييییا -2 ؛وسساطةعداد الإ -1: للتتفاوض) (التتي هي تتقرييییبًبا مموازييییة وسساطةال عمملييیّیةرببع ممراححلل لعرض للممششاركييیین أييییُ 
لممممارسسة هذه الممراححلل هي  ةدوات الممسستتخخدمم. األتّتفاقإلى الل والتتوصصّ  الممششكلةححلّل  -4) .ت .إ .إ( عاونوالتت ننفتتاحاالو  ببالغسسلوك اإل

مموه في هذه تتعلّ  مماكلّل  ممممارسسةة للممششاركييیین للل الفرصصدوار تتششكّ كببر ممن الننششاط. لعببة األلل الججزء األدوار التتي تتششكّ ة ولعببة األممممارسسة الممهار 
ا. ييییححصصلل الوسسييییط على وييییكون دور الوسسييییط ممتتنناوببً  ٬،ببششكلل ثثالثثيّ  وسساطةممرححلة كلّل  . تتممارسالممفاوضضةو  وسساطةن: الة في كال القسسممييییالدور 

ن ييییسساعد وكييییف كان ممن الممممكن أ ٬،ةعمملييییّ عرقلل الأو  كالوسسييییط قد ححرّ  كييییف ششعروا ببأنّ  -ييیین والممتتننازعييیین أننفسسهمممدّرببردود فعلل ممن ال
 إلى . بباإلضضافةممن قببلل الججممهور تتثثار٬، أو ييیینممدّرببببلل الن قِ ممِ القضضاييییا تتقدييییم  ييییججري. ى وججه التتححدييیید في لعببة األدوارتتهم علالوسسييییط ششخخصصييییّ 

. الصصفّ  ةششاهدمم ممع ٬،أسسلوب وعاء السسممكغرار على  ٬،ةدوار في وسسط الغرفون ببعرض لعببة األممدّرببييییقوم ال ٬،ةالصصغييییر  وسساطةممججمموعات ال
 ممن الببرنناممج. ةدقسسام ممتتعدّ الفييییدييییو في طرق ممخختتلفة وفي أأو  سستتخخدم التتسسججييییلل الصصوتتيا مما ييییُ كثثييییرً 

ئئك ز. الفرق ببييیین أولسسلوببه الممممييییّ أممننهم  لكللّ  ٬،ةخخببر  يممن ششرائئط الفييییدييییو لوسسطاء ذو  اكببييییرً  اون عددً ممدّرببييییعرض ال ٬،ممن خخاللل الببرنناممج
 ةواححد ةطرييییق لييییس ثثمّمةه ننّ مُمفاُدها أن ننننقلها أ التتي ننودّ  ة. الرسسالفةات الممخختتلالصصممت والتتقننييییّ أو  دار االسستتججوابممقو  ةالوسسطاء ييییكممن في الوتتييییر 

 أييییببد ٬،ةط العمملييییّ الممتتوسسّ -ممتتعّلمالتتي ييییفهم ال ة: في اللححظةالهوائئييییّ  ةاججالتتدرييییب في الدرّ  كدوالييییب. ننححن ننعرض ننمموذججننا وسساطةلل ةصصححييییحح
 ححوييییلها له.بباالكتتششاف كييییف ممن الممممكن تت

 تتججري )ثثقافيّ الو  تتننظييییمميّ السسييییاق ال ؛ةالطاول إلى ححزابححضضار األإ ؛ة الدببلومماسسييیّیةوكييییّ الممكّ  ؛عقد ممؤتتممرات ننححو:( ممواضضييییع ذات صصلةثثمّمة 
عن هذه  ةممفصصل ةكي تتششرح ببصصور  ةوذات صصل ةفر اتتكون ممتتو  ححييیین اححلل خخاللل فتترة الببرنناممج. تتسستتعمملل أششرطة فييییدييییو ممججّهزةممنناقششتتها على ممر 

 واضضييییع وتتثثري تتعلييییم الممششاركييیین.المم
 خخاتتممة
 

الننزاع. لقدد ححلّل  في رسسالتتننا ببببرنناممج تتدرييییب ةالممسستتخخدمم ات التترببوييیّیةوالتتقننييییّ  ننظرييیّیةسسس الألبباا ححسساسسً إالقارئ  ممننحن ننأححاولننا  ٬،في هذا الفصصلل
 الممعرفة. لقد قممننا ببتتلخخييییص ا التتدرييییببييیّیةالتتي تتفصصح عن تتصصاممييییممننو  ٬،ممن سسننوات ممممارسستتننا ّدةالممسستتممَ  ٬،األفكار الممتتعمّمقةممن  قممننا ببذكر عدد

 ةالتتعلييییممييییّ  األننششطةببوصصف ببببعض التتفصصييییلل قممننا  ٬،اخخييییرً إججراء الببرنناممج. أثثنناء أالتتي ننسسعى للححصصولل علييییها  هدافالممواقف واألو  ةالممهار و 
 في هذا الببرنناممج.  ةوححدكلّل  في ممةالممسستتخخدَ  ةالننمموذججييییّ 

 ةممعلوممات كثثييییر  ةببدييییهييییّ  ةببصصور الننزاع. ييییعرف الممممارسسون ححلّل  ببححاث في ححقلللأل للّ ا غييییر ممسستتغَ ا كببييییرً ممصصدرً  أصصححاب الممهنننححن ننرى 
سسالييییب رون أعلييییه ييییطوّ  اءً وببنن ٬،اون صصححييییححً ممدّربباعتتممدوا على مما ييییعتتقده ال إذا دةق البباححثثون ننتتائئج ججييییّ . سسييییححقّ ةييییكتتسسببوننها ممن سسننوات الخخببر 

 ه.   صصحّحتت لتتأكييیید ةممننهججييییّ 

ممن ششأننه  الوثثييییق . هذا التتوافقةالخخدممقدَّم إلييییهم ذييیین تتُ وللزببائئن ال همل ةتتكون ممفييییدقد لببححث عن فرص ة إلى اببححاجج أصصححاب الممهنالبباححثثون و 
 التتي ييییتتعامملل ببها الببششر ممع اخختتالفاتتهم. قَ الطرُ  دومًما رخخر ييییغييییّ آوححقلل  ييییخخسسر ممن قييییممتته ا ببييیین ححقللفرق كببييییرً الييییججعلل أن ييییتتوّلد عننه مما 

 ةالححاششييیی
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 الننزاعات ممن خخاللل الممركز الدوليّ ححلّل  ممن أججلل تتوفييییر ببراممج ةاب الثثالثثعنند الكتتّ  ييیّیةالممهنن طعت الححييییاةتتقا ٬،تتسسعييییننات القرن العششرييیینخخاللل 
ة تتطببييییق الممهارات ننفسسهم ممهممّ خخذ الججممييییع على أأ ٬،ةفي سساححات ممخختتلفو  ٬،الننزاعات في ججاممعة كولوممببييییا. في وقت الححق للتتعاون وححللّ 

ييییات التتي واججهنناها ث عن التتححدّ ننتتححدّ  ٬،ة. في الفقرات التتالييییتتغييییييییر ممننهججيّ  ٬،في ننطاق أوسسع ٬،ةييییر والممثث ةدالممعقّ و  ة الصصعببةتتلك الممهممّ  ٬،تتعاوننييیّیةال
 .ممعها االتتي ننتتصصارع ححالييیی  والممعضضالتأو الححاسسممة  ةالححرجج ئئللاسسالمموعن  ٬،ممنناهاالتتي تتعلّ  مموراألوعن  ٬،اء ذلكججرّ 

 راييییدر إييییلييیین

ممع العدييیید ممن  أكثثرتتعاوننييییا  تتعاممالً الف للتتعامملل سساعدت اآل ٬،الممججمموعاتفراد و لأل وسساطةوال الممفاوضضةعن طرييییق تتعلييییم أدرك أنّننني٬، 
في ننظام  تتغييییييییر ججوهريّ إلى إححاللل قضضي ممعظم وقتتي ببالدفع أ ٬،هذا العمملل. الييییومببا ججد فخخورة في ححييییاتتهم. أننا  ججمماعييیّیةوالالفردييیّیة الننزاعات 

لببنناء  ججدا ةهي ممفييیید وسساطةوممهارات ال تتعاوننييیّیةال الممفاوضضة أنّ  ةه التتججرببممن هذ ؤّكد. أسستتطييییع أن أفي ضضواححي ممنناطق الممدييییننة التتعلييییم العامّ 
على تترسسييییخ التتدرييییب  اصصغييییرً  اممبباششرً  اتتأثثييییرً  -لممدى القصصييییرا على-هذه الممهارات ل في ننظر الححلفاء. ييییججدر ببالذكر أنّ  التتححالف الضضروريّ 

 ة الهامّمةببالسسييییاسسات العاممّ  سسائئر الممججاالت الممتتعّلقةا هو الححالل في ببالححفاظ على الوضضع الراهن. وكمم ةالببييییروقراطييییّ  ةوالننواييییا السسييییاسسييییّ 
 طّالبوالهلل (األن عادييیّیييییالنناس ممتتكافئئة ببييیین الرض المملعب" في ممججالل التتعلييییم أ"لييییسست  ٬،)ومما ششاببه ةوالببييییئئ سسكاناإلو  ةالصصححّ (ك

 ٬،دراليّ والف الدوليّ  ٬،ممححلّـيّ ون على الصصعييیید اللسسييییاسسييییّ هم ا أولئئك( ثثاننييییةال ةممن الججه ٬،ننفوذممن ذوي ال ةوججهات ممعننييییّ  )٬، ممن ججهة٬،وممججمموعاتتهم
فع الالزم ممن أججلل د تتننظييییمميّ وال الدعم القاننوننيّ لها و  ٬،مماليّ و  ننفوذ سسييییاسسيّ  خخييییرةاأل ةهذه الججهات الممعننييییّ ل). عمماللوممججمموعة األ ٬،اتتّتححاداال

 .فال ييییممتتلكون ششييییئًئا ممن هذا نييییممننّظممالغييییر ا األهلل ممّ أ. ُقُدمًما همأعممالججدولل 

 31.7اننظر الششكلل ( تتعاوننييیّیةأو  ةتتننافسسييییّ  ممفاوضضةإججراء  إممكاننييیّیةفر اا تتتتو ممعممله عنند ننببغيا ييییممّ ع ث بباخختتصصار في الورششةا مما ننتتححدّ ييییرً كثث
التتننافس وأّن  ٬،التتعاون إلى يالتتعاون ييییؤدّ  فهو ييییعرض أنّ  ممن قاننون دوتتششس كرود؛ دّ ممن الششكلل ممسستتممَ األّولل "). الججزء ةججراءات تتصصححييییححييییّ إ"

لهم التتننافس  تتييییحتت ةن ببصصورة كافييییييییوالضضعفاء غييییر ممننتتظمم ٬،الننفوذ على رغببة في التتعاون أصصححابلم ييییكن  إذا تتننافس. ولكن إلى يييییؤدّ 
عنندها ال ببّد لعدييییممي الننفوذ أن ييییششتتركوا في مما ننسسمّمييییه "إججراءات  .في ببعض أمماكن العمملل) ممننّظمكمما هو الححالل ممع العمملل الببفاعلييیّیة كأننداد (

ببنناء صصفوفهم وتتننظييییم ممن أججلل ججذب  -ضضراببات٬، ممسسييییرات٬، ممظاهرات٬، َو/ أو ششكلل ممن أششكالل العصصييییان الممدننيّ ممقاطعة٬، إ -تتصصححييییححييیّیة"
 .اننتتبباه الججمماهييییر٬، السسييییاسسييیّیييیین٬، الصصححافة وممن ثَثّم االسستتعداد للممججيء على طاولة الممفاوضضات

 ننتتائئج                                                                           ةششروط ممسسببق      

 

 

 

 

 

 

  تووااززنن  قووىى  أأوو  إإززاالتهھا

  ثقة  تتررااووحح  بيینن  متووّسططة  وومررتفعة

االحاجة  إإلى  صيیانة  أأوو  بناء  
  عالقاتت

  االررغبة  في  االتفاووضض

  مووقفف  تعاووني ّ 

  

 

  مفتووحح  للتووااصلل

  حلّل  االمشاكلل

  ااالهھھھتماماتت  باحتيیاجاتت  ااآلخرريینن

  جوّو  وودّديي ّ 

  تتإإ  إإ  َتعاقبُب  

 

 تعاوونن
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 ضضةات ممفاوَ ييییّ إسستتراتتييییجج 31.7 الششكلل

 

على ببنناء  ةات قادر وتتقننييییّ  ٬،ممن العننف ةخخالييیی ةر ات ممببتتكَ ييییّ إسستتراتتييییجج تتطوييییرَ  تترببييییةال دوهلل ييییسستتطييییع ممؤييییّ  .ممعضضلتتي في الوقت الححاليّ هي  تتلك
 إلى علىألممن ا ممببننيّ  ننظام ببييییروقراطيّ  -على مما هو علييییه الييییوم في الننظام التتعلييییمميّ  ريّ دخخالل تتغييییييییر ججذإل ٬،ةقوييییّ  ةممن ممججمموع ةننححركة ممكوَّ 

تتعتتممد على  ةببنناء ممججتتممعات تتعلييییممييییّ ل ممًعاالعمملل ممون والممعلّ  طّالبالو هلل تتعاوننّي أكثثر ححييییث ييییسستتطييییع األ / ممججتتممعيّ لننظام ممدرسسيّ  ٬،سسفللاأل
 عاوننّي الذي ننححاولل إييییججاده؟ ننظًرا لِـ الننظام التت أهدافممع  ةأن تتكون ممننسسججممات ييییّ اتتييییججسستتر ات واإل؟ وهلل على هذه التتقننييییّ ةححتترام وثثقة ممتتببادلا

 .ةات خخصصوممييییّ إطار ببالتتننظييییم داخخلل  ةببداء الرغببإ لله لممن السسهننّ إ ٬،ننظام التتعلييییم العامّ في ) 1992كوزولل  2003،٬" (سسششوببلل ة"الممظالم الوححششييییّ 

 ر في ممخختتلف الممعاهداتننسسان الذي طوّ اححتترام ححقوق اإل إطارتتعتتممد على  ةالفعّ  اوننييیّیةتتع ةييییّ إسستتراتتييییججة ببالقييییاد ةدرت ممججمموعتتننا الممؤييییّ لقد قرّ 
 ةالوطننييییّ  ةششببكة الممعلوممات لححقوق الممببادر لننظام ججدييیید ( ممششتتركة ةالتتي ييییببننى علييییها رؤييیی ةللقييییم الصصرييییحح ةكقاعد ةوالممؤتتممرات الدولييییّ 

ممن  ننةممكوّ  ةتتششكييییلل فرقة عمملل ممسستتقلّ  إلى نندعو ٬،دة السسننواتممتتعدّ  ةطالق ححممل. ممن خخاللل إ)www.NSERI.org قتتصصادييیّیةواال ججتتمماعييیّیةاال
ن ييییببدو ننظام أخخاللل السسننتتييیین القادممتتييیین لتتصصممييییم كييییف ييییممكن  ةتتعاوننييییّ  صصورةبب وأهلل للعمملل طّالبو  ٬،دي ممججتتممعممؤييییّ و  ٬،ييیینممييییّ ييییأكادو  ٬،ممييیینممعلّ 

 دةننضضاالت القضضاييییا العدييیی ٬،ةة واححدتتححت ممظلّ  ٬،أن ييییوحّحدا على ه قادرً ن ننأمملل أن ييییكون هذا التتوججُّ ننسسان. ننححججدييیید قائئم على ححقوق اإل تتعلييییمميّ 

  تووااززنن  قووىى

  بيینن  متووّسططة  ثقة  تتررااووحح
  وومنخفضة

  االررغبة  في  االتفاووضض

  مووقفف  تنافسي ّ 

 عالقاتت  غيیرر  مهھّمة

  إإخاللل  بتووااززنن  االقووىى

  عددمم  االثقة

  قوواانيینن  غيیرر  عاددلة

  ااختررااقق  االحقووقق  ااإلنسانيّیة

  فقرر

  ميیيیززت

 عنصرريّیة٬،  تفررقة  جنسيّیة

  عملل  سيیاسي ّ 

  ااضططررااباتت

  عصيیانن  مددني ّ 

  ااضططررااباتت  ااجتماعيّیة

  إإررهھھھابب

  ثووررةة

 حرربب

عنددما  ال  تكوونن  لددىى  َمنن  هھھھمم  في  
االسلططة  االررغبُة  االصاددقُة  في  

  االتفاووضض

 

إإجررااءااتت  
 تصحيیحيّیة

  مساوومة  صعبة

بة  إإلى  االصددرر   االبططاقاتت  مقررَّ

  ااهھھھتمامم  قليیلل  باحتيیاجاتت  ااآلخرريینن

  رراابحوونن  ووخاسرروونن

  جوّو  متنافسس

 ااسخدداامم  سلووكك  االهھجوومم

 تنافسس
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ر ولييییس فقظ التتذممّ  ٬،ن ننراها تتححدثننمموذج لننوع التتغييییييییرات التتي ننرغب في أعطاء إ ة التتعلييییم. ننححن ننودّ ؤسّسسسمم ا ضضدّ ححالييیی  نّ ششَ التتي تتُ  ةالممننفرد
رة في وسسط ججممييییع الفئئات الممؤثثّ  ييیّیةإسستتراتتييییججعمملييیّیة رات اف ممفتتوح وتتصصوّ ححوار ششفّ  غرسييیید . ننححن ننر ةششييییاء التتي ننججدها ممرفوضضعلى األ
ن وننأمملل أ ٬،هذا الججهد إلى ا بباالننضضممامن ححالييیی و غببييییر  الولئئك الذييیین ا ألببقي البباب ممفتتوححً . سسننُ تتعاوننيّ  على ننححوالعمملل في والتتي تترغب  الممدييییننة
ة المموصصوف ةججواننب الورشش ششعر ببأنّ أ ٬،ننسسان. على ضضوء هذا العمملل الداعملححقوق اإل ةييییّ التتعلييییمم ةببنناء الححرك ججريا عنندمما ييییوا الححقً ييییننضضممّ 

في الفصصلل  ةوننقاششات مموسسع قراءة ٬،تتوسسييییعها عن طرييییق ششمملها ببششكلل صصرييییح كننمموذج كامملل ممع ممراججع ة ييییننببغيييییججاز في هذه الححاششييییببإ
أوسسع ممن  ان ننطاقً ننعطي الممششاركييیی ححتّتى ٬،سسالمممُ  ن ممدننيّ ات لعصصييییاوتتقننييییّ  خخرى كتتننظييییم ممججتتممعيّ ة األححولل الممهارات الضضرورييییّ  الدراسسيّ 

 صصورةم ببعلّ تت ورششات إضضافييیّیة تتلّقيعلى  طّالبع الييییججب أن ننششججّ  ٬،عالوًة على ذلكا. ننصصافً إ أكثثرلممججتتممع  ججمماعييیّیةدوات لججهودننا الاأل
 نّ فإ ٬،ةفي ننضضاالت ممششاببهاسستتعمملت دوات وكييییف ممعرفة هذه األ عنند ججاننييییت ججارسسون). دونالممكتتوب أدنناه ننظر هذه الممهارات (ا ةواضضحح

في ججننسسننا  عننف واسستتممرار وتتممججييیید األسسوأ إلى يؤدّ ييیی قدححبباط عنند العاججز وتتصصاعد ممششاعر اإل ٬،دتتغييییييییر ممسسالم سسييییتتببدّ مملل في ححدوث األ
 .الببششريّ 

 

 سسوزان كولممان

 الننزاعات والتتعاون.ححلّل  في ةصصممتتخخصصّ  تتننظييییممييیّیة ةا ممسستتششار أننا ححالييیی 

الننزاعات ححلّل  ممن وراء الكوالييییس على تتننفييییذ ببراممج كذلكعمملل أكننت  ٬،ممعظم العقد المماضضي ٬،ةممننصصب الوسسييییط دائئمًماي ششغلت ننّ في ححييیین أ
 ٬،ات وممعظم الدولل. وقد قام الممششتتركونن ممن ججممييییع القارّ ييییلممهننييییّ  اممت تتدرييییببً قدّ  ٬،ججنناس. ببهذا الححججمدة األممتتعدّ  ةششببه ححكوممييییّ  ةات كببييییر ممننّظممل

كان  ٬،لل. وممع ذلكها ننقطة تتححوّ رات ممممتتازة ببخخصصوص الببراممج التتي رأوا فييییببتتقدييییم تتقدييیی ٬،ثثقافةببال قةممتتعلّ ة وببعض التتبباييیین الممع اسستتثثنناءات قلييییل
عن طرييییق  الالننفوذ  ذويدار الننزاع على ييیید ححييییث ييیی أرض الواقع السسييییاق الهرمميّ ن ييییواججه على أه ممن الممممكن ننّ الممششتتركون على علم ببأ

 خخرى.وسسائئلل أ

السسائئد في العالم  صصببح الججوّ ا. ببييییننمما أفً تتطرّ  أكثثرصصببح هذا الواقع أقد  2001 ي عششر ممن أييییلولل عامالححادححداث أه ببعد ر أننّ تتصصوّ أ إنننني
 تتننظييییممييیّیةال ةف في الثثقافلل التتطرّ قد تتخخلّ ف ٬،وقت سسببق) ممن أيّ  أكثثر اآلن لييییه هيإ ةالححاجج ممن قييییممتته (رغم أنّ  وخخسسر التتعاونُ  ةً تتننافسسييییّ  أكثثر
 الننزاعات.ححلّل  لل ممن قييییممة ورششةوقلّ 

تتوسسييییع قدرتتي ببالممسسح  إلى كننت ببححاججة ٬،الننظاممييیّیةا للضضغوط ". ننظرً "ممسستتششارة إلى "ةممدّرببا ممن "ممهننييیی  ننتتقلتُ ا ٬،وسسعهذا السسييییاق األفي 
ن ييییدييییروا أكثثر وأ نتتعاوننييیّیييیین ييییصصببححوا أرادوا أ إذا وتتقدييییم خخييییارات أوسسع لزببائئنني ححولل ننقاط االخختتييییار لخخلق التتغييییييییر الممطلوب. تتننظييییمميّ ال

 ةكببييییر  ةلممننظومم عمملييیّیةأو  ببييیین االدارات وسساطة ٬،ةفضضلل كتتوججييییه القييییادة األن تتكون الوسسييییلممن الممممكن أ ٬،أكثثر الةفعّ  ةالننزاعات ببصصور 
عطاء النناس في ننظري واححدة ممن أعممق الوسسائئلل إلالننزاع ححلّل  تتببقى ورششة ٬،والقييییود. وعلى الرغم ممن ذلك ةدالممتتعدّ  هدافا لألننظرً  ٬،اججمماعييیی 

 ن ممن خخاللل التتعاون.مما هو ممممكبب اقوييیی  اححسس 

 ٬،تتّتصصاالالدلييییلل الححكييییم لننزاع اال ٬،الننزاعات ببييیین الثثقافات"ححلّل  راييییدر "التتدرييییب على إييییلييیینه ممع ححدييییث كتتببتتُ  عنني ببالضضببط؟ في فصصللٍ مماذا أ
 أم اتتننافسسييیی  كان الججوأه سسواء ننّ ننقولل إ ٬،ببخخصصوص الننزاع ثثقافييیّیةممور ممع ممججمموعات ححولل أ اعتتمماًدا على عمملننا طييییلة سسننوات عّدة ٬،ننححن ننقولل
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 فسستتدبّبر الممججمموعة ٬،اكان الممنناخ تتعاوننييیی  ٬، إذاخخرىببكلممات أننزاع. أو  ممممكن ثثقافيّ اخختتالف  كببر ممن أيّ األ همّمـييیّیةأللل افهو ييییششكّ  ٬،اتتعاوننييیی 
وال  دّ عَ ال تتُ  ججود طرقببو ننعلم  ٬،نييییممدّرببفسسوف تتسستتقطببهم. ببوصصفننا ننححن  ةتتننافسسييییّ ذا كاننت وإ  ٬،ةدججييییّ  ةببصصور  ثثقافييیّیةننها ممع االخختتالفات الو ششؤ 
ششعرننا ننححن  ٬،هذا الصصدد. عنندمما ننججححننا في الممججمموعةلممججتتممع ممتتعاون داخخلل  ممن تتعزييییز فهم التتعاون وخخلق تتججرببة نننناممكّ ححصصى تتُ تتُ 

 أيّ أو  خخر ممن الُهوييیّیةآججاننب ببأو  ةطببقأو ببالق صصلل ببالعرْ ن تتدييییر الننزاع الذي ننعالججه والممتتّ ة أا كم ممن السسهلل على الممججمموعوالممششاركون ممعً 
 .ةوممسستتقطبب ةر تتفاعالت ممتتوتتّ  إلى ي هذا الننزاعخخرى قد ييییؤدّ أججواء أه في ننّ في ححييیین أ ٬،راع ببششكلل عامّ صص

قادتتننا  ننححثّ  ححييیین. عالممييیّیةى الوححتتّ  ممححلّـييیّیةال ٬،تتننظييییممييیّیةلممججتتممعاتتننا ال ثثر ممهمّ ات ذات سسييییاق لها أللتتدرييییبب ممراقببتتننا للممخختتببر الببششريّ  نّ أننا أعتتقد أ
فوا ييییتتصصرّ كي طننا علييییهم أخخرى سستتتتضضاعف. وٕاذا ضضغوصصراعات  ةة الممججمموعوييییّ رات في هُ تتوتتّ  نّ فننححن ننعتتقد أ ٬،ةعدواننييییّ كثثر أ ببييییئئة على تتوفييییر

 أكثثرا ببدييییننا اهتتمماممً أمما كلّ  ٬،خخرىأ. ببكلممات أكثثر فّعالل ننفسسها على ننححوٍ دارة تتلك الصصراعات إعلى  ةفسسييییكون للنناس القدر  ٬،ةعكسسييییّ  ةببصصور 
دننا على خخلق مما ششدّ ننفسسهم. ولكن كلّ هم ببأها ششخخاص على أن ييییدييییرو وذلك لقدرة األ٬، دارتتهاإعلييییننا  قللّ أننا ننزاعات دييییل كاننت ٬،ممتتعاون لخخلق ججوّ 

 ييییسساهم.ببأن للتتدرييییب على الممهارات أو  لتتسسوييییة الننزاع للتتدخخّ  يّ أل ةصصعوببة ببالننسسبب أكثثرممر ن األاك٬، عدواننيّ  تتننافسسيّ ممنناخ 

فراد كييییفييیّیة أن ييییكوننوا ب القادة األلم ييییسستتوع إذا واسسع كننننا تتطببييییق ننظام تتعاوننيّ "؟ هلل ييییممهذا ييییثثييییر السسؤالل "ممن ججاء قببلل: الدججاججة أم الببييییضضة
ا ننظرً  ٬،يرأييییبب؟ السسلطةفي  ةراسسخخ ةننظممأ إطارببذلك داخخلل  أن ييییقومموا تتعاوننييیّیة ة ببصصورةالقييییادييیین في الراغببة القاد بباسستتطاعةن؟ هلل تتعاوننييیّیييیی

كان قاننون دييییتتسسششس كرود  إذا -وسسعأممن فرد لننطاق  اببتتداءً  -ي الننظامممييییع الممسستتوييییات فممن ببذلل ججهود على جج ال ببدّ  ٬،ةلفخخاممة الممهممّ 
خخرى. أد صصداه في ممنناطق ممسستتوى ممن ممسستتوييییات الننظام سسوف ييییتتردّ  على أيّ  إييییججاببيّ لل تتححوّ كلّل  نّ إف -تتعاوني إلى التتعاون ييییؤدّ  -اصصححييییححً 

تتببادلل ببييیین ححييییث االعتتمماد المم ا في الوعي الببششريّ ححاسسممً  الً ق تتححوّ ن ننححقّ فهلل ممن الممممكن أ ٬،ةببمما فييییه الكفاييیی ةصصداء قوييییّ ذا أصصببححت هذه األوإ 
 .ولن ييییعود مموضضع تتسساؤلل؟ ا ممفهوم عضضوييیی هو  ةششكالل الححييییاأججممييییع 

 

 ججاننييییت ججرسسون

على الصصعييیید  ةاسستتششار  قّدمأ ذلكججاممعة كولوممببييییا. كفي  ٬،ة الممعلممييیینييییـّ كلّ في  ٬،ممدييییر ممركز تتعلييییم السسالم أعمماللبب ةننا ممدييییرة التتدرييییب والقائئممأ
 في ممججالل تتطوييییر ببراممج تتعلييییم السسالم والتتدرييییب. يّ الدول

د الححروب في تتعدّ  - ةالصصراعات القاتتلاننتتششار  في الواقعكان  ٬،عالم ييییسسوده السسالمممالل في ججلببت اآل ةننهاييییة الححرب الببارد في ححييیین أنّ 
ممن ٬، أو للثثراء الفاححش ةع رقعة الفقر المموازييییسساتتخخفييییف اتتّ إلى  ةننهاييییة الححرب الببارد فلسسطييیین. لم تتؤدِّ  -العراق وٕاسسرائئييییلل ٬،فغاننسستتانأ ٬،فرييییقييییاأ

وكذلك ممن -ن األكادممييیّیييییي طّالببممن كلّل  ججد ببييیینأ ٬،راتا على هذه التتطوّ . رد ننواع ممن العننف الهييییكليّ األ وسسائئر ييییكولوججيّ التتدممييییر اإل
 اتتغييییييییرً  ةٍ ببأششخخاص ييییننججزون ببششججاع ٬،اممححلّـييیی ا و دولييیی  ٬،. ألتتقيم ممهارات ييییححتتاججوننها لتتنناولل ننزاعات العالم الححقييییقيّ ا لتتعلّ ا ششدييییدً لححاححً إ-نالممهننييیّیييیی

لل ممن على العراق تتهوّ  ةالعالممييییّ  ةللححرب والممححكمم ةعاببرة الححدود الممنناهضضال ةالضضخخمم ةالتتعببئئ ٬،اللممثثعلى سسببييییلل الغييییر عننييییف.  ااججتتمماعييیی 
 ي.تتط أمملي وححمماسستتننششّ  ٬،زييیید ممننهاوالمم ٬،رات. هذه التتطوّ أكثثر ممسسالم العدوان وخخلق ننظام عالمميّ ة في ممسستتممرّ  ات تتججرييییم دولةممكاننييییّ إ

 ٬،ة فصصلل العننف عن الننزاعكييییفييییّ  اثثننييیین: نممع األخخذ ببعييیین االعتتببار اهتتمماممييییا تتعلييییممي ححالييیی ييییججري  ٬،ةتتأسسييییسسييییّ  ةللننزاع كقاعد تتعاوننييیّیةممع ممهارات 
ممكن ن الممممأو  ادً ممتتعممَّ  اضضررً العننف روا ن ييییأي طّالببع ششججّ أأننا  ٬،ا. تتعلييییممييیی وممججتتممع ششامملل عالمميّ  ةننسساننييییّ ججلل الممزييیید ممن اإلممن أ تترببييییةة الفييییّ وكييیی
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ات ممكاننييییّ إولذلك ييییششييییر على  ةننسسان والممسسؤولييییّ ببرز ححقوق اإلع ممن العننف. هذا التتعرييییف ييییُ مموا طرييییقة فصصلل الننزان ييییتتعلّ أسساعدهم أ ححتّتى ببهتتججننُّ 
: ججتتمماعييیّیةالممسستتوييییات االكلّل  على وعننف سسييییاسسيّ  ثثقافييیّیةو  اججتتمماعييیّیةننسستتخخدم الممصصفوفات لرسسم ممظاهر  ٬،أدقّ  ةر العمملل. لتتعرييییف العننف ببصصو 

ون رؤييییة ممتتعّلممييییسستتطييییع ال ٬،ة. في هذه الطرييییقةوالعالممييییّ  ةالوطننييییّ و  ٬،ةممححلّـييییّ الو  ٬،ةالممججتتممعييییّ و  ٬،ةالعائئلييییّ و  ٬،ة الششخخصصييیّیةممن الححال اببتتداءً  -ممن الداخخلل
 ممع العننف. ةييییّ تتججارببهم الششخخصصالكششف عن في كذلك ييییسساعدهم هذا  .ببييیین ممخختتلف أننواع العننف ةالعالقات الممتتببادل

ببالعننف. ننححن نندرس الننزاع الراهن وممششاكلل السسالم ممن خخاللل  ةصصل اتممن ججواننب ذ ةممججمموع ٬،ممن ننوع خخاّص  ةز على ممششكلتتركّ  دورة كللّ 
ممن هذه  ةممثثلأز هذه التتححلييییالت. سسئئلة التتححقييییق تتركّ أ. والتتوازن الببييییئئيّ  ٬،ةالممسساواو  ٬،ججتتمماعييیّیةاال ةالعدالو  ٬،ننسسانححقوق اإلو  ٬،عدسسة الالعننف

 قد تتششمملل: عمملييیّیةال

x كييییف ييییممكن للححكم تتقلييییلل العننف وزييییادة الرفاه؟ 

x واخختتاللل التتوازن؟ ةالتتي تترببط العسسكرييییّ  ةمما هي الصصل 

x  ّ؟أو ممننعها ةالصصراعات العالممييییّ  لتتقلييییلل القاننون الدوليّ  ة اسستتخخدامكييییفييیی 

ننححن  ٬،فكار"األننفدت لدييییه وال أ أالذي اببتتد الششخخصلقولل "خخذ ببعييیین االعتتببار اممن هذه القضضاييییا. ممع األ خخاصّصةتتححلييییلل ححاالت  ججريببعدها ييیی
 ذى.ب األننعمملل على تتطوييییر ببدائئلل تتتتججننّ 

لل وثثائئق ححقوق تتششكّ  ٬،ةعمملل. في هذه الححالالوخخطط  ةببدييییلالييییات سستتراتتييییججواإل رؤييییاالننتتنناولل  ٬،عننف تتننطوي علىلل لممششكلة ممفصصّ  ببعد عرض
الننزاع.  عمملييیّیاتعن  عةمموسسّ  ا تتششكييییلةتتعرض أييییضضً  دة ممن أججلل السسالم.دّ ججواننب ممتتع اتها تتببلور رؤييییا ذننّ ٬، وذلك ألةممدوات تتعلييییم قييییّ اإلننسسان أ

قاممة الببنناء وإ  ٕاعادةو  ةالممصصالححو  ٬،غييییر عننييییفوعممًال  ٬،ححتتواء الننزاعاتييییه الؤسّسسسات ممآلييییّ و  ٬،ححلوالً و  ٬،تتححلييییلل الممششاكللو  ٬،عاتوهذه تتششمملل التتوقّ 
- )2001 ٬،التتدرييییس لثثقافة السسالم (رييییاردون وكاببييییزودو :لغاء الححربإة ييییّ م كييییفتتعلّ ممن الننزاع في  عمملييیّیاتببلورة هذه ال تتججري( إييییججاببييیّیةعالقات 
 .ننتترننت)في اإل كذلك وتتججدوننه

والتتكامملل  . قييییم التتراببطةللطلبب تتعاوننييیّیة ةر تتججربب" في صصفوفننا. هذا ييییوفّ ممتتعّلمممججتتممع أححاولل ببنناء " افأنن ٬،كمما هو الححالل في ورششة ححسسم الصصراع
طرق ال). ننححن ننسستتكششف 2005 ٬،ودهاوس ٬،ججييییرسسون ٬،أببوتتو( ع قاعدة تتفاهم الممججتتممع العالمميّ وسسِّ وف تتُ في الصصف رةالممطوَّ  دببيّ والتتضضممييیین األ

رييییه ممع ججْ ببدممج هذا ممع تتححقييییق ننُ ننقوم . ةننسساننييییّ ع بباإلممن خخاللل ششعور مموسسّ  ممششتتركة ةدارة الصصراع لببنناء قاعدإ اسستتخخدامييییممكن ببها التتي 
ات للححكم وكذلك ممححدودييییّ  سساسسييیّیةلتتسساؤلل ححولل الممقاصصد األلفرصصة للممششاركييیین ذا هييییتتييییح . ةهييییكلييییّ  ةات التتي تتدييییر الننزاع ببصصور ؤسّسسسالمم
 .ةات ننظام العدالممكاننييییّ إ و 

تتعلييییم  ننصصاف وتتقلييییلل الدممار. لقد وججدت أنّ لزييییادة اإل القاننون الدوليّ  اسستتخخدامة ظهار كييییفييییّ إممن أججلل  ةببلد ببكللّ  خخاصّصةتتعرض ححاالت  ٬،اأخخييییرً 
لييییم ممن أججلل للتتع ننات ححييییوييیّیةعن ممكوّ  ةعببار  ههذ٬، كلّل ةالتتممييییييییز والمموارد الظالممو  ٬،ةييییلل تتوازن قوى ممتتححدّ الخختتال اتممننهججييییّ و  التتدرييییبو الننمماذج 

٬، عننييییفالغييییر  ع على تتصصاعد الننزاع الخخفيّ ات التتي تتششججّ ييییّ سستتراتتييییججة اإلييییـّ قممت ممن خخاللل التتدرييییس ببتتعزييییز أهممّ  ٬،ةخخييییر ة األالفتتر السسالم. في 
لممواججهة الصصراع الكاممن.  ةات عمملل غييییر عننييییفييییّ سستتراتتييییججاسستتخخداممها إلو  ججتتمماعييیّیةييییم عن الححركات االالتتعلأششمملل  ٬،. لفعلل ذلكتتعزييییًزا ششدييییًدا

ممارتتن  ٬،نندياغ أعمماللتتتتراوح ببييیین  صصةفي ممججتتممعننا. قضضاييییا ممخخصصّ  ممننّظمممبباششر الالغييییر في اكتتششاف العننف  طّالبهدفي هو ممسساعدة ال
 ةححمماييییة الببييییئئو  ٬،ببييیین الججننسسييیین ممسساواةالو  ٬،ننسسانححقوق اإلت ز عزّ  ةعببر وطننييییّ  ةححدييییثث اججتتمماعييیّیةوببييیین ححركات  ٬،وججييیین ششارب .ر ج. ٬،لوثثر كييییننغ
 .الدولييییة  ةججننائئييییّ ال ةممححكممالوتتششكييییلل 
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كلّل  بباالششتتراك ممع ننششطةممن خخاللل األ ةممهارات ممكتتسسببو  ٬،ممن خخاللل الححوار تتججرييییببيّ ننسستتخخدم التتعلييییم ال ٬،الننزاعححلّل  كمما هو الححالل في دورة
ججلل التتعببييییر عن ممن أ ججداممفييییدة  )1992على ييیید أغوسستتو ببوالل ( رةالممطوَّ  ةلعاب الممسسرححييییّ لعببة األدوار واأل نّ أفي الفصصلل. لقد وججدت  ننظرييیّیة

ع على التتعاون ييییششججّ  للننزاع الممننهججيّ التتججسسييیید . هذا خخّالقةوممن أججلل صصييییاغة ببدائئلل  ٬،ششعالها""إأو  ننششاطهاإممن أججلل و  ٬،ةالصصراعات الكاممنن
 .ججمماعييیّیةلوا ةالت الششخخصصييییّ لل التتححوّ الممششتترك وييییسسهّ 

 ٬،في ممعظم الححاالتو  ٬،للصصفوف ةممن خخببرة الححييییا هائئالً  اعً ممر ممثثييییر وممكافئ. ييییججلب الممششاركون تتننوّ أججلل السسالم هو أممن  ةتتدرييییس التترببييیی
د واححكلّل  في قائئمر الممن أججلل السسالم والتتوتتّ  تترببييییةة الّـ ييییللسسالم. عالممننا ممننغممس في الححرب والعننف. أهممّ  ةدججييییّ  تتكون ممثثقِّفة ةتتججارب مملمموسس
 ة التتعلييییم.ببسسببب قوّ  (ششححننه ببالطاقة) الصصفّ كهرببة إلى  تتُفضضيللعمملل ممن أججلل صصننع السسالم  ةالطرق فعّ  تتوفييییرفييییننا ممن أججلل 

 

 ممالححظات

 ششكر ممارك رونناو على تتححضضييییره الفقرات لهذا الفصصلل.خخّص ببالأن نن ننودّ 

الذييیین و في مما ييییلي٬، ششخخاص الممذكورييیین ع األمم ة ححولل الننزاع في ممججمموعات كببييییرةممتتننان على الممححادثثات الرائئعف ييییششعر بباالالممؤلّ  .1
 ؛وون؛ هارييییسسون أروببييییرت ججاكوببس ؛آلل فتتز ؛ببرييییدججت ببولتتو ؛دك وأييییمملي أكسسلورد ؛كثثييییر لهذا الفصصلل: ببييییلي ألببنالببأفكارهم قّدمموا 

 روالنند سسولييییفان. ؛نناننسسي سسببوال ؛كرس كاد ؛الري ببييییتترسسون

وممن  الً وّ أ ممزممن سسييییننججز الممهامّ  ه أححاديّ ششخخص ممع تتوججّ  .ببر الممهامّ ات للعالقات عسسييییعطي أولوييییّ  ه ممزممن ثثننائئيّ ششخخص ممع تتوججّ  .2
 ه ثثننائئيّ . ششخخص ممع تتوججّ قةضضييییّ  ةعلى الوقت ببصصور  ةصصف ببالسسييییطر ممزممن ييییتتّ  ه أححاديّ ز على العالقات. ششخخص ممع تتوججّ سسييییركّ  مّ ثثَ 

 .1976اننظر: هالل٬،  ٬،ثثقافييیّیةببعاد اللممزييیید ممن التتداوالت ححولل هذه األالوقت. في ممججالل  افضضفاضضً  ف ببكوننهممزممن ييییتتصصّ 
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 الفصصلل السساببع والعششرون
 

 إدارة الصصراع ممن خخاللل 
 ممججمموعات الكببييییرةلأسسالييییب ا 

 
 

  ببارببرا ببنندييییكت ببننكر
 
 

 

تتكون رغببتتننا  إذتتججاه سسؤالل ننظري: هلل تتوججد ححاالت تتكون فييییها إدارة الصصراع كافييییة...  عكسسيييییببدأ هذا الفصصلل ببالممممارسسة وييییعمملل ببششكلل 

 للعمملل الممششتترك؟ ببالفعلل ممطلوب مممما هواالججتتمماعييییة لححلل الصصراع أكثثر 

إننننا ننعييییش في عالم تتتتغييییر فييییه ببييییئئتتننا بباسستتممرار. تتتتعامملل الممننظممات والممججتتممعات ببششكلل ممسستتممر ممع ممظاهر ننممو وضضغوط ججدييییدة. إن تتصصورننا 
الييییات الممتتححدة٬، الو   لم ييییعد مموججودا. فيممع أننه  ٬،التتسسلييییم ببهعلى لعالم ممسستتقر ييییممكن التتننببؤ ببه ييییححييییط ببالممننظممات والممججتتممعات ييییعد تترفا تتعودننا 

تتعلم إدارة و أصصببح . في تتزاييییدننعييییش أييییضضا في ممججتتممعات وممننظممات في العمملل ححييییث ننججد تتننوعننا ووعييییننا الخختتالفاتتننا في القييییم والعرق والدييیین 
هذا الوضضع الججدييیید إلى ممننظممات أكثثر ممروننة واسستتججاببة ييییححتتاج  .على قدر كببييییر ممن األهممييییة ى٬،أكثثر ممن أي وقت ممضض ٬،هذه االخختتالفات

تتة سسد عولييییس بب ٬،ع النناس للممسساهممة والتتخخطييییط ببششكلل فوريممممن الممججتتممعات أن تتأتتي ببطرق لججهذا الوضضع وججد في المماضضي. ييییسستتدعي  مممما
 ال أن  تتقممعها خخدممة للتتججاننس.ها وتتقر وتتتتعامملل ممعبباالخختتالفات أن تتعتترف ييییممكننها  اطرق هذا الوضضع ييییتتطلبأششهر. 

لممججمموعات عمملل لأسسالييییب  ببتتطوييییرممع الممننظممات والممججتتممعات  نتتششاور ييیین الذييیین و ممارسسقام المم٬، المماضضييییة ةعلى ممدى السسننوات الخخممس عششر 
رائئعة لممججمموعات تتببدأ ممن خخممسسييیین وتتصصلل إلى ممججمموعات العمملل الكببرى الأسسالييییب  تتسسممحممع "الننظام ببرممتته" في ممججمموعات كببييییرة.  الكببرى

ببدراسسة  أوائئلل التتسسعييییننات٬،ممننذ  ٬،في ممججالل تتننممييییة الممننظمماتلببان٬، ممممارس ممعروف دولييییا اببييییلي قممت أننا و عدة آالف أن تتتتججممع وتتعمملل ممعا. 
 هذه األسسالييییب.
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األسسالييییب الرئئييییسسييییة على  ممفاهييییمننظرة ) ٬1997، خخاطف (ببننكر والببان لتتغييییركاممال إششراك الننظام الكببرى:  ةممججمموعالتتدخخالت ييییعد كتتاببننا٬، 
العلوم  ججرييییدة٬، قممننا ببتتححرييییر عدد خخاص ممن 2005فعالييییتتها والسسببب في ننججاححها. في ممارس هو العامملل األسساسسي ل عششر٬، مما اإلثثننى

التتطورات في اسستتخخدام هذه األسسالييییب. ييییممثثلل هذا الفصصلل أححدث مما وصصلل إلييییه الححدييییثثة و  الممييییوللرض ححييییث قممننا ببع ٬،السسلوكييییة التتطببييییقييییة
كلل  األولى ححوللام الثثالثثة ألقسسالمما ييییممكن أن تتقدممه هذه األسسالييییب وكييییفييییة عمملها. تتدور  إدراكننازلننا ننعمملل على تتطوييییر  ححييییث مما ٬،تتفكييییرننا
لممنناقششات واتتخخاذ ٬، وأسسالييییب االعمملل تتخخطييییط وأسسالييییب ٬،خخلق الممسستتقببلل أسسالييییبهي الثثالثثة  األننواعاألسسالييییب. هذه ممن ممسستتخخدم ححالييییا ننوع 

ها العمملييییات التتي ممن ششأنن وتتخخممييیین ببوصصفححالة٬، سسأقوم على كلل  ممثثاللوطرح  ىممن أسسالييییب الممججمموعات الكببر  ننوعالقرار. ببعد ششرح كلل 
الممببادئ األسساسسييییة التتي تتججعلل هذه  بباقتتراحسسأقوم  ٬،وفي ببعض األححييییان ححلها في هذه األححداث. في القسسم األخخييییر ٬،السسمماح ببإدارة الصصراعات

 األسسالييییب فعالة عنند التتعامملل ممع االخختتالفات.
 

 ؟ىمما هي أسسالييییب تتدخخلل الممججمموعات الكببر 
 

العمملل  تتخخطييییطإعادة ٬، ييییرات ممثثلل تتوججه اسستتراتتييییججي ججدييیید لممششروع تتججاري أو وكالةلخخلق تتغالننطاق واسسع  في التتغييییييییرهذه األسسالييییب تتسستتخخدم 
ححييییث كاننت عمملييییة  ٬،ننظام ببرممتته. على خخالف األسسالييییب القدييییممةممششكلة أو  اتممججتتممعأححد ال لةأو ححلل ممششك القدرة اإلننتتاججييییةببغرض زييییادة 

ببالقرار  الممتتأثثرييیینسسالييییب لتتججممع األرئئييییس الببلدييییة٬، تتأتتي هذه أو في ممكتتب لممؤسسسسة اتتخخاذ القرارات تتتتم ممن خخاللل ممججمموعة تتننفييییذييییة على رأس ا
قد تتششمملل هذه العمملييییة المموظفييیین والعممالء والمموردييیین  التتججارييییة٬،ممؤسسسسات الالقرار. في  وصصننع ةالممنناقششعمملييییة أو بباإلججراءات للممششاركة في 

وأعضضاء ممججلس اإلدارة. في  واإلدارييییييیینللممعلممييیین الممججتتممع  وييییممكن أن ييییننضضم الطالب واآلبباء وممممثثل ننطاق الممدرسسة٬،وححتتى الممننافسسييیین. في 
الممججتتممع٬، قد تتششمملل الوكاالت والممدارس والكننائئس والششرطة والممنناطق السسكننييییة والححكوممة الممححلييییة وححكوممة الوالييییة. وتتببعا لطببييییعة الممسسألة٬، 

" (ججممييییع ممن لهم ببرممتتهالننظام  إششراكاإلججراء؟ ممن له ممصصلححة في الننتتييییججة؟ والفكرة هي "/ ييییتتأثثر ببممثثلل هذا القرار ححولل ممنتتطرح األسسئئلة 
على عاتتق  ححججم الممججمموعة التتي ييییتتم تتججممييییعها تتقع ممسسؤولييییة تتححدييییدش. اممن الححوار ححولل القضضييییة ممححلل الننق ننوع ججدييییدبب للخخروجممصصلححة) 

 ححة لالججتتمماع.قييییود تتفرضضها الممييییزاننييییة والممسساححة الممتتا ححججم الممججمموعة ححكمييییو  ي٬،إلححداث تتغييییييییر ححقييییق الممطلوببييیینألششخخاص الححرججة" ل"الكتتلة 
القرارات؟ ييییقودننا هذا السسؤالل إلى  نببممهاممهم وييییتتخخذو  نلمماذا ننقوم ببتتججممييییع عدد كببييییر ممن األششخخاص؟ لمماذا ال نندع صصنناع القرار ييییقوممو 

. واالفتتراض هو أننه عنندمما ييییتتاح لألششخخاص فرصصة للممششاركة في تتششكييییلل ممسستتقببلهم  ىالكببر  ةسسالييییب الممججمموعألرئئييییسسي الثثانني االفتتراض ال
على خخلقه". تتننطوي هذه األححداث على درججة عالييییه ججدا  نأكثثر ممييییال للممححافظة على التتغييییييییر. "ييییقوم األششخخاص ببدعم مما ييییسساعدو  نييییصصببححو 

إلى اآلخخرييیین وييییكون لدييییهم "صصوت" و ييییننصصت  نببالتتعببييییر عن آرائئهم وييییسستتممعو  نممن الممششاركة. الممششاركة هننا تتعنني أن األششخخاص ييییقوممو 
تتصصببح لدييییهم الفرصصة للتتأثثييییر على اآلخخرييیین والتتأثثييییر في أن ولكن  ممممكن٬، الضضرورة أن ييییتتخخذوا كلل قرارالنناس لمما ييییقولون. هذا ال ييییعنني بب

 اتتخخاذ القرارات.
لح في الممججتتممعات والممننظممات ببتتقدييییم الممعرفة والقييییم والتتججرببة لهذه األححداث. إن القرارات التتي تتواججهننا الييییوم غالببا مما اييییقوم أصصححاب الممصص 

. إن التتننفييییذييییييیین الذييیین الممششاركييیین٬، ولييییس القلة القلييییلةممن تتفكييییر وخخببرة ممن ججممييییع تتقدييییممه ححتتاج إلى أفضضلل مما ييییممكن وتت ٬،تتكون ببالغة التتعقييیید
ي كثثييییرا مما ييییببدو في ممننظمماتتهم.  والطاقاتممواهب للببالتتششكييییلة الممذهلة  نألولل ممرة غالببا مما ييییفتتننو  ىالكببر  ةييییششاركون في أححداث الممججمموع

ببالننسسببة  ييییعد هذا اكتتششافا في هذه الممننظممة! الرائئعة لهؤالء األششخخاص ممواهبوالقدرات الرة عن ممدى ممالححظات ممثثلل "لم ييییكن لدي فك هؤالء
 لي!"
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أن العملیات الدیمقراطیة أكثر فعالیة للمضي قدما في اتجاه موحد بشكل أكثر من وھو یوجد وراء ھذه األسالیب افتراض 
" عن القیم الكامنة في Deutschاالفتراض عن كثب مع أفكار دتش "التسلسل الھرمي أو العملیات البیروقراطیة. یتماشى ھذا 

التعاضد والتعاون. (انظر الفصل الثاني.)  
 

  ىكبرالمجموعة الثالثة أنواع من أسالیب 
 

)، وجدنا أن الطریقة المفیدة لتنظیم ھذه األسالیب تكون من خالل النتائج 1997، 1992لبان ااألصلیة (بنكر و صیاغتنافي 
حققھا. یتبع وصف موجز لكل من ھذه األنواع مع سرد یوضح كل أسلوب من األسالیب.التي ت  

 
األسالیب التي تخلق المستقبل  

)، مؤتمر البحث 2003 ،ریفینجمھر و، ویتني، (لودما التقدیري)، قمة التحقیق 1995(ویزبورد وجانوف  يالبحث المستقبل
الفعلي )، التغییر االستراتیجي 1989 ،الثقافیة (سبنسر للشؤوناتیجي )، معھد عملیة التخطیط االستر1996 ،ي وبرسرر(ایم
كنسمیر و(ل تتحدث أمریكاو )،2000تایسون أسوشیتس، ؛ دانمیلر 1994نطاق) (جاكوبس واسع الى أیضا التغییر سمّ ی(و

  33.2،33.3، 33.1 األشكال. (انظر المستقبلیةضع األھداف و) ھي ستة أسالیب تجمع األنظمة لتحدید و2005 ،وبریجھام
 األسواق المالئمةما ھي " "؟2005بحلول عام نرید أن نصبح علیھ المدرسي الذي  نوع النظام"ما ھو  .لملخصات موجزة)
بشأن نظام الضمان االجتماعي في  یبنغي اتخاذھا"ما ھي القرارات التي  في السنوات الثالث المقبلة؟" خلقھاالجدیدة التي یمكننا 
ً " كیف یمكن أن نصبح مجتمع للنظام؟" يالنجاح المال تكفلمن شأنھا أن والتي دة الوالیات المتح یتاح فیھ المسكن للجمیع  ا

ھذه األسئلة . ن لتقدیم رعایة صحیة عقلیة أفضل في مجتمعنا؟"و"كیف یمكن أن تتعاون الوكاالت والممول ؟"2010بحلول عام 
عنیة بالمستقبل.مناسبة من حیث الموضوع للمؤتمرات المھا تُعّد كل  

خبیر في األسلوب. على استشارى عمل مع وتمن قبل مجموعة تمثل النظام الراعي  التخطیط بحرص لكل حدث مستقبليیتم 
المناھج  إلى القیام بھ بصدد صغیرة حول ما یحتاجونیسوعیة لكلیة أعمال تجاریة  مستقبليبحث ب قمتسبیل المثال، عندما 

، ستقبل ناجح لبرنامج الماجستیر في إدارة األعمال، ضمت لجنة التخطیط ممثلین من مكتب العمیدالدراسیة الخاصة بھم لخلق م
 سیولدفھذا  ،كل من لھم مصلحةالخریجین ومجتمع األعمال التجاریة. إذا ضمت لجنة التخطیط ، الطالب، أعضاء ھیئة التدریس

.رىالكب ةفي اجتماع المجموع تتكشفي قد الت الصراعات استباقوسیساعد على  ،أفضل عن ماھیة النظاما فھم  
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لمستقبلاجل خلق أمن  الكبرى ةأسالیب المجموع 33.1 الشكل  
. سان فرانسیسكو: جوسيىالكبر عةخالت المجمودالبان، توالمصدر: بنكر  طبعت بتصریح. . 1997 باس-  

 
التخطیط. أحیانا، یمكن حل بعض الصراعات في اللجنة حتى ال  من لجنةأن تكون جزءا  فمن الضروري نقابات،وإذا وجدت 

.ىالكبر ةتظھر على أرضیة المجموع  
ولكن اسمحوا لي أن أحاول خلق الصورة في كلمات. ،فیدیو ما ھو شكل ھذه االجتماعات؟ وھنا كنت أتمنى أن أعرض شریط  

 
 
 
 
 

البحث المستقبلي  
رؤية مستقبلیة خلقالغرض:   
جانوف و وردبیزو  

 
 المستقبل، الحاضر، الماضي،: المجموعة صیغة •

  اإلجراءات تخطیط
)خبراء ال( المصلحة صاحب اشتراك •  
االختالفات تقلیل •  
مشتركة أرضیة عن البحث •  
اإلدارة ةذاتی صغیرة مجموعات •  
أیام 3 مدى على ساعة 18 •  
مشاركا 80 من أكثر إلى 40 •  
.بحثال متعدد مؤتمر=  ىكبر مجموعات •  

 

مر البحثمؤت  
رؤية مستقبلیة َخلقالغرض:   

مرلین وفريد ايمري  
 

 الحاضر خ،التاری ،البیئي المسح: المجموعة صیغة •
والمستقب �  

النظام حد ضمن: المشاركین معاییر •  
یةشاركالت دیمقراطیةال: النظریة •  
مشتركة أرضیة عن البحث •  
  الصراع تفسیر •
خبراء ال •  
كلیة مجتمعیة مناقشة •  
  أدنى بحد ونصف یومان •
امشارك 40 من أكثر إلى 35 من •  
بحثال متعدد مؤتمر=  ىكبر مجموعات •  
• .اإلجراءات لتخطیط يالكل الوقت 1/3   

 

النطاق التغییر واسع  
أفضل من خالل  الغرض: َخلق مستقبل

 نواحيكافة تخطیط إجراء يعمل على 
النظام  

دانمیللر وجاكوب  
 

 
للمسألة مخصوص میصمت غةاصی •  
منظم تصمیم •  
بكھارد تغییر نموذج: نظریةال •  
مشتركة بیانات قاعدة •  
أحداث متابعة+  أیامِ  3 إلى یومان •  
المناسب الوقت في خارجیین خبراءِ  إلى اللجوء •  
المجتمع و الصغیرة المجموعات استعمال •  
اإلدارة ةذاتی صغیرة مجموعات •  
  2400 إلى مشارك 100 •
اللوجیست التنافس • أساسي �  
.نمشاركیلل یومي تقییمي رد •  
نیمستشارال و تخطیطال لجنة أحداث •  

معھد عملیة التخطیط االستراتیجي 
IGAون الثقافیة ؤللش  

الغرض: التخطیط االستراتیجي  
 
 

-- موجھة أسئلة • -- عملیة رؤیة >  التناقضات >
-- التحتیة -- اإلستراتیجیة اتھاالتجا > < 

-- اإلستراتیجیة اإلجراءات  الزمني التسلسل >
  للتطبیق

المصلحة  مشاركة •  
أیام 7 إلى یومان •  
  200 إلى امشارك 50 •
.نیمستشارالو تخطیطال لجنة حداثإ •  
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 .لممسستتقببللاججلل خخلق أ ممن ىالكببر  ةأسسالييییب الممججمموع 33.2الششكلل 
 بباس-سسان فراننسسييییسسكو: ججوسسي .في الممننظممات والممججتتممعات الننظاممي. خخلق التتغييییييییر ىالكببر  ةببننكر والببان٬، كتتييییب أسسالييییب الممججمموع :الممصصدر
 .طببعت ببتتصصرييییح .2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .خخلق الممسستتقببللى الكببر  ةأسسلوب آخخر للممججمموع 33.3لششكلل ا

 بباس-سسان فراننسسييییسسكو: ججوسسي .في الممننظممات والممججتتممعات الننظاممي. خخلق التتغييییييییر ىالكببر  ةب الممججمموعببننكر والببان٬، كتتييییب أسسالييیی :الممصصدر
 طببعت ببتتصصرييییح. .2006

 
الزييییادة هي الممششكلة األسساسسييییة التتي دفعت الممججتتممع للتتضضاممن ممعا كاننت ممسستتقببلي الذي وقع في داننببري٬، كوننييییتتييییكت. الببححث السسأقوم ببششرح 

للغاييییة ببالننسسببة  اً ممححدود اً وفي الممججتتممع ككلل. وألننهم أدركوا أن "الححد ممن العننف" ممطلبب ٬،وججه الخخصصوص في الممدارس على ٬،الممطردة للعننف
 كمموضضوع الننقاش. ممن الخخوف" أخخييییرا على "إييییججاد ممججتتممع خخاللٍ  واه٬، فقد اتتفقننببالممسستتقببلل الذي ييییرججو 

 لقاء  قّمة  االتحقيیق  االتقديريي
 االحاليیةقوىى  اال  إإددررااكك  ووتوسيیععلى  بناء  بِناء  االمستقبِل    االغرضض:

  كوبريدرر   دديفيید
  

x   للبحث  االمستقبلي  همشابهھھصيیاغة. 
x مصالح.أأصحابب  االاالمشارركيین  شامال    عددد  ال  يحددد 
x أأيامم  قد  يتم  على  مداارر  عدةة. 
x مرااحل ِ   أأرربع: 

 .االقوىى  إإيجابيیة  رتظهھھصص  دد  قسر:  مقابالتت  ووااالكتشافف
  ةغبة  ررمجموعتبني  اال  ٬،تت َ االمقابالاالقصص  ووبيیاناتت  ستند  على  ياالحلم:  
  يیة.مستقبل
م  علداالمطلوبة    االمجموعة  تغيیيیرااتت  االنظامم  تناقش:  االتخطيیط

 .رغوببلمستقبِل  االماا
 ااستمراارر  االتغيیيیر.طبيیق  وومجموعة  لتاالخطط  تاالتسليیم:  
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تتببلغ طاولة  23 على واححدة ممنججلوسسهم  ششارات األسسمماء التتي تتوضضح لهم أمماكن نييییلتتقطو  ٬،قاعة كببييییرةإلى ششخخصصا  180وصصولل تتخخييییلل 
كلل طاولة ثثمماننييییة ممقاعد. لقد تتم تتوزييییعهم ببششكلل ممتتبباييیین عممدا أو على أسساس االخختتالط والممزج ببييییننهم. وتتضضم  أقدام ةخخممسس ممسساححة كلل ممننها

 هافسسمموججودييیین ممعهم على الطاولة نن األخخرى الممصصالح ممع ممممثثلييیین ممن ممخختتلف أصصححاب نوييییعمملو  نوهذا ييییعنني أننهم سسوف ييییججتتممعو 
 لننظام في الغرفة.تتححاكي االممخخصصصصة لهم. صصممممت الطاولة لتتكون صصورة ممصصغرة 

ييییطلب ممن الججممييییع االششتتراك على طاوالتتهم في ننششاط ييییسستتعرض تتارييییخ  ذلك وببعدرعاة اللقاء٬،  ممن للهدف ببييییاني ببالممسستتقببل الببححث ييییببدأ
قة عمملل٬، ييییفكر النناس ببششكلل أولي في األححداث الهاممة في المماضضييییة. بباسستتخخدام ور  عامماوكلل ششخخص على ممدى الثثالثثييیین  ٬،العالم٬، و الممججتتممع

ممقوى تتم تتثثببييییتتها على الججدران وتتقسسييییممها الورق قائئممة طوييییلة ممن الوييییكتتب األححداث الهاممة الخخاصصة ببه على  كلل فردثثم ييییننهض  هذه التتوارييییخ.
 نللقييییام ببتتححلييییلل لألننمماط التتي ييییروننها وييییقوممو ببتتعييییييیین كلل ممائئدة  الممننسسقونزممنني. ببعد أن ييییقوم الججممييییع ببوضضع أفكارهم٬، ييییقوم العقد تتببعا لل

. هذا الننششاط ممن ششأننه ححث النناس على الممششاركة والعمملل ممعا في الطاوالت. في سسييییاق التتححلييییلل٬، ييییتتششارك للممججلس عاممةببعرض تتححلييییلهم 
 وييییتتعرف النناس ببششكلل ششخخصصي على ببعضضهم الببعض. ٬،وييییفهم الججممييییع تتأثثييییر الببييییئئة ببششكلل أفضضلل ٬،الججممييییع تتارييییخ الننظام

هذه وييییممكن اسستتخخداممها ببعد القييییام ببتتعدييییلل طفييییف. تتننطوي  ٬،ممعييییارييییةالببوضضع "تتصصممييییم" أو سسلسسلة ممن األننششطة  يأسسلوب الببححث الممسستتقببلام ق
وهي تتممثثلل  ٬،التتححلييییلل والتتخخطييییط. لهذه األننششطة تتأثثييییر تتعلييییممي وعاطفي على الممششاركييیین٬، التتصصور٬، الكششف الذاتتي٬، على الممنناقششةاألننششطة 

ي أي عمملييییة تتخخطييییط ننظم ممفتتوححة. ببنناء علييییه٬، ييییوججد أننششطة تتقوم ببعمملييییة ممسسح للببييییئئة الخخارججييییة وتتالححظ القوى الممؤثثرة الخخطوات الرئئييییسسييییة ف
تتننظر في قدرة الممننظممة لتترقى إلى ممسستتوى التتححدييییات التتي تتواججهها. أييییضضا هنناك أننششطة  أخخرىفي الممننظممة أو الممججتتممع. ثثم هنناك أننششطة 

العمملل لالتتفاق على أفضضلل األفكار لالتتججاهات  الممفضضلل في ممواججهة الواقع الذي ييییواججهوننه. وأخخييییرا٬،ببممسستتقببلهم  واححلممييییتتطلب ممن النناس أن 
تتششمملل الممرح والتتححدي.  األننششطة ننفسسها إال أن تتعد عقالننييییة٬،الممسستتقببلييییة وتتخخطييییط اإلججراءات للببدء في تتححقييییق ذلك. ورغم أن الخخطة الششامملة 

 للتتغييییييییر. اً فعححدث ببييیین النناس طاقة وداالتتفاعالت التتي تتُ تتخخلق 
كتتششف ممؤتتممر دننببري أن اإلححسساس بباالننتتمماء للممججتتممع أصصاببه االضضطراب ببسسببب فقدان الصصنناعة التتي اننتتقلت خخارج ا ٬،في خخاللل ييییوممييیین 

وفقدان الممدييییننة ألرض الممعارض الممعروفة للممججتتممع والتتي دأببت على  ٬،وببسسببب ببنناء الطرق السسرييییعة الججدييییدة التتي ششطرت الممدييییننة ٬،الممججتتممع
ييیین وأرببعييیین لغة في الممدارس الثثاننوييییة تتتتححرك ممججمموعات ججدييییدة إلى الممننطقة. لقد علمموا ببوججود اثثنن ٬،الممججتتممع ممعا. إضضافة إلى ذلكلم ششمملل 

 اآلن مممما ييییخخلق قضضاييییا تتعلييییممييییة ججدييییدة.
 ةسستتغلمم غييییررص وكذلك وججود ف ٬،ال تتعرف مما تتقوم ببه الممججمموعات األخخرىعدييییدة عنندمما قامموا ببتتقييییييییم مموارد الممججتتممع٬، وججدوا أن ممججمموعات 

خخدممات الممسستتششفييییات في الممنناطق ٬، العننصصرييییة٬، للتتعاون والتتننسسييییق. إن التتممثثييییلييییات التتي قاممت الممججمموعات ببخخلقها أوججدت ممواضضييییع عن السسكن
الننقلل وخخدممات الننقلل لألننششطة التترفييییهييییة الصصييییفييییة الخخاصصة بباألطفالل. تتم تتششكييییلل ممججمموعات تتخخطييییط وببدأ العمملل. في ٬، الممححروممة ممن الممدييییننة

 الكان  ٬،عاممييیینممرور ممببادرة رئئييییسسييییة تتهدف لتتححسسييیین الححييییاة في هذا الممججتتممع. ببعد  ةي عششر تتششخخصصا بباببتتكار أكثثر ممن اثثنن 180وممييیین٬، قام ييیی
 ممن الممببادرات الرئئييییسسييییة قد اكتتمملت. عدداً كمما أن ممتتاببعا للعمملل٬،  ممن الححممالت عدد ييییزالل

٬، كلها تتتتضضممن الفعلي ٬، و التتغييییييییر االسستتراتتييییججيICAط اإلسستتراتتييییججييییة وعمملييییة التتخخطييیی ٬،وهي ممؤتتممر الببححث ٬،ثثالثثة أسسالييییب ممسستتقببلييییة أخخرى
 .يببححث الممسستتقببلالعوامملل ممششتتركة ممع 

وفي عدد النناس الذي ييییممكن اسستتييییعاببه. في الوقت الراهن٬، كثثييییرا مما ييییقوم  ٬،هييییكلة صصننع القرار٬، في في تتصصممييییم األننششطة تتخختتلف هذه األسسالييییب
 ممع ممننظممات ممححددة واححتتييییاججات الممججتتممع.التتعامملل  تتعدييییلل أسسالييییبن ببدممج أو و الممممارسس

كان  ٬،الححادي عششر ممن سسببتتممببرأححداث . في أعقاب خخاصممن أححدث األسسالييییب النناممييییة وهو ذو اهتتممام  اواححد ييییعدعمملل أممرييییكا تتتتححدث٬، إن 
صصححاب لمموقع ممركز التتججارة العالممي في مماننهاتتن. كان للعدييیید ممن أ سسييییححدث كانممن الغضضب عمما  عاللٍ هنناك ممنناقششات تتتتسسم ببقدر 
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ن و النناجج٬، المموقع وممؤججروالممالك  رؤييییتته في هذا الممكان: النناس الذييیین عاششوا في الممننطقة٬، أرادواة ححولل مما ييییالممصصالح أفكار ممننقسسممة تتننافسس
ن. قاممت و وآخخر  رججالل اإلطفاء ٬، الششرطة٬، سسلطة الننقلل٬، النناس ممن الوالييییات الممججاورة ممممن عمملوا في مماننهاتتن٬، أسسر الضضححاييییا٬، ممن الكارثثة

ا تتتتححدث"  ببعمملل اججتتمماع اسستتممر ييییومما واححدا في ممركز ممؤتتممرات ججافييییتتس في ممدييییننة ننييییوييییورك ححضضره خخممسسة آالف ممممثثلل ممن أصصححاب "أممرييییك
 ححاصصللوأججهزة الكوممببييییوتتر إلدخخالل  ممفاتتييییح الخخاصصة ببالتتصصوييییتالالمموقع. بباسستتخخدام لوححات  تتطوييییرللتتعببييییر عن آرائئهم ببششأن كييییفييییة  لحاالممصص

 ٬،في طاوالت ممسستتدييییرة ممششتتركة ممخختتلطة٬، ححييییث تتم في ننهاييییة االججتتمماع تتقدييییم وججهات ننظرهم لصصاننعي القرار ةممنناقششلل واألفرادالممججمموعات 
في ممششارييییع  التتعببييییر عن آرائئهم واالسستتمماع إلييییهاتتتتححدث" ببخخلق عمملييییات تتسساعد الممواطننييیین في أممرييییكا في صصنناعة القرار. تتلتتزم " أثثرت والتتي

ممن " .ببالتتعببييییر "اججتتمماعات القرن الححادي والعششرييیین ببالممدييییننة أححداثثهم نييییصصفو  الممدييییننة. ممسستتوى ٬، وعلىاإلقلييییممييییة٬، تتتتم على األصصعدة الوطننييییة
ببعد تتببادلل وججهات  تتششكييییلة كببييییرة لوججهات الننظر. ببييیینممعرفة ذوي الخخببرة ححولل المموضضوع الممخختتار ممن  الممصصالحألصصححاب  ن٬، ييییتتييییححو خخاللهم

وهو مما ييییظهر ببششكلل فوري على ششاششات عرض  ٬،خخاصصة عن طرييییق التتصصوييییتييییقوم األفراد ببالتتعببييییر عن آرائئهم ال ٬،الننظر على الطاوالت
ححييییث ييییببذلل ججهد كببييییر  ٬،قضضييییة ممابب الممصصالحلوججهات الننظر الخخاصصة ببججممييییع أصصححاب صصالححًا  تتممثثييییالً  كببييییرة ييییراها الججممييییع. تتعد هذه األصصوات 

ى مما تترييییده األغلببييییة ححتتى عنندمما تتهييییممن فممن الممممكن أن ننر  ٬،لضضممان ححضضور النناس في أعداد تتممثثلل سسواد فئئة أصصححاب الممصصلححة. وعلييییه
إلى خخلق اببتتكارات ججدييییدة في  ىالكببر  ةأدت أسسالييییب الممججمموعوقد . وقت الببث الممبباششراألصصوات العالييییة ممن ممججمموعات الممصصالح على 

 . التتششاركييییهالدييییممقراطييییة 
 اأخخذ هذييییححظى ببششعببييییة كببييییرة. ال تتالصصدارة و في  تأتت ٬،وفي اآلوننة األخخييییرة ٬،ألننهخخاصصًا  تتعلييییقًا  أييییضضا  يالتتقدييییر  التتححقييییق قمّمةسستتححق تت

للتتغييییييییر. في دراسسة التتارييییخ٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، تتببححث عن أفضضلل التتججارب ممن المماضضي ححتتى تتححمملها للممسستتقببلل  اإييییججاببييیی سسببييییالإال  األسسلوب
 إلى رغببات ممسستتقببلييییة. رججممتتهاالححاججة لتتتتببرز  ٬،أي اهتتممام للتتججارب السسلببييییة التتي٬، في ححالل ظهورها ييیُیوّلىوتتضضعها تتححت الممييییكروسسكوب. ال 

ممن الفعالييییة في عمملييییات انندمماج الممننظممات ححييییث أننه ييییوفر عمملييییة تتركز على مما هو أفضضلل  عاللٍ على قدر  يتتححقييییق التتقدييییر اللقد كان 
في األننظممة إممكاننييییة فعالييییتته  وممع ذلك٬، فإنللثثقافات التتننظييییممييییة للطرفييیین ببدال ممن "االسستتييییالء" الممعتتاد ممن ججاننب ثثقافة على ثثقافة أخخرى. 

 ششدييییدة االننقسسام ححييییث ييییكون الصصراع ممتتفششييییا٬، ييییببقى ممححلل تتسساؤلل.
 

ننك سستتواججه ال ممححالة إف ٬،نناس ممن ممخختتلف الممصصالح والممننظوراتأ. قد ييییتتصصور الممرء أننه عنند تتججممييییع التتعامملل ممع خخالفات ححولل الممسستتقببلل
الذي ييییممننع هذه األسسالييییب ممن االننفججار؟  العدييیید ممن  صصراعات أو على األقلل اخختتالفات رئئييییسسييییة عن التتصصورات واالتتججاهات الممسستتقببلييییة. مما

 إلى هرج وممرج. لمماذا ال تتتتححولل هذه األححداث كذلك؟  تتتتفتتتححييییاة التتننظييییممييییة والممججتتممعييییة ال ننواححي
كلل هذه األححداث ممن خخاللل افتتراض ممخختتلف٬، ممثثال اججتتمماع تتعمملل كثثييییرة. ولكن  ححقييییقييییةأوال٬، ببطببييییعة الححالل٬، هنناك اخختتالفات٬، اخختتالفات  
الببححث عن أرضضييییة ممششتتركة. ننطلب ممن النناس أن ييییركزوا  فيالممفتتاح هننا ييییكممن لييییدي للببلدة أو ججلسسة اسستتمماع أممام ممججلس الممدييییننة. تتق

األححداث قاعدة ببييییاننات ممششتتركة للممعلوممات وكذلك ممعرفة آراء هذه األننششطة الممببكرة في ججممييییع تتخخلق تتفكييییرهم وطاقتتهم على مما هو ممششتترك. 
تتسساهم في قاعدة الببييییاننات الممششتتركة. ننقوم ببتتششججييییع  صصلة ممعلومماتٍ  ووأششخخاص ممن الخخارج ذو الممدعوون الخخببراء م ٬، ييییقدوأححييییاننا ؛الححاضضرييیین

الصصراع. وببدال ممن ذلك٬،  ححللل ججهدممن ال اكثثييییر  واببذلييییلممالححظة والتتعامملل ممع االخختتالفات ببششكلل ججدي على أال ييییركزوا علييییها أو على االنناس 
عن  نالقاعدة للممضضي قدمما. عادة مما ييیینندهش النناس ممن ححججم تتوافقهم ححييییننمما ييییببححثثو  ببممثثاببةح هذا علييییه وييییصصبب نمما ييییتتفقو  ييییححاولون اكتتششاف

 تتم تتعطييییلها.قد هذا التتوافق. وييییرججع هذا ألن العمملييییة الممعتتادة للممالححظة والتتركييییز على االخختتالفات 
أن تتششعر بباأللفة ممع اآلخخرييیین الذييیین  -لغرببييییة على األقلل في الثثقافات ا -ييییكون هنناك اتتججاه  ٬،األفراد يقييییلتتممع الججمماعات أو تتججتتعنندمما 

 ها٬،ننفسستتننا ننالححظ عنندمما ييییكون النناس ممخختتلفييیین أو عنندمما ال تتششارك الممججمموعات افتتراضضاو ننححن السسلوك. و  القييییم٬، و ييییششاركون وججهات الننظر
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اآلخخر لييییعتتننق وججهة ننظرننا. االننسسححاب وتتججاهلل الفرق أو إلى أن ننصصببح تتننافسسييییييیین وننححاولل تتغييییييییر  عنندمما ييییححدث ذلك٬، ييییصصببح الممييییلل إمما إلى
النناس على الفوز  ييییركزعنندمما  ".الفوز أو الخخسسارة إمما“الوضضع إلى ييییننقلب  ٬، كلمماالمموقففي اد ححالة التتننافس دز تتكلمما  األخخييییرة٬،في الححالة 

 الصصعببة. ييییرون الخخالفاتالقدرة على رؤييییة الننقاط الممششتتركة ممع اآلخخرييیین وال  نييییفقدو مما فإننهم غالببا  ٬،وججهة ننظرهمبب
ببلل ببضضع سسننوات٬، أذاعت اإلذاعة الوطننييییة العاممة قصصة تتوضضح هذا الممننهج الممخختتلف. تتم ننقلها ممن سساننت لوييییس ححييییث كان كلل ممن ق

ححولل  سسؤاالً  تتتججننب العننف. وطرحح تببييیید أن ببعض القييییادات في الممججمموعتتييیین أراد ٬،ممنناصصري الححييییاة وممنناصصري اإلججهاض في خخالف أكييیید
إال إننهم  ٬،ييییث ييییصصببح ممصصدرا ألرضضييییة ممششتتركة؟ وعلى الرغم ممن وججود العدييیید ممن ننقاط الخخالفمما إذا كان ييییوججد أي ششيء ننتتفق علييییه ببحح

اكتتششفوا أن هنناك أرضضييییة ممششتتركة في اهتتمماممهم الممششتترك ببالننسسببة للممراهقات الححوامملل. وننتتييییججة لهذا االكتتششاف٬، قامموا ببإننششاء ممششروع نناججح 
 ييییر في التتعامملل ممع العننف األولي في تتلك الممدييییننة.كان له دور كبب ٬،ببرعاييییة ممششتتركة لممسساعدة الممراهقات الححوامملل

ييییوضضح هذه الممسسائئلل ببششكلل كببييییر الببححث٬، في كتتاببها عن ممؤتتممر  ٬،إن تتفكييییر ممرلييیین إييییممري عن العالقة ببييیین الصصراع واألرضضييییة الممششتتركة
الببححث عن العوامملل ). وهي تترى أن وضضع الممؤتتممر عببارة عن "مموقع ححمماييییة" ححييییث ييییسستتطييییع النناس التتججممع ممعا و 1996 (اييییممري وببرسسر٬،

قللل ممن تتو  الصصراع٬،الممششتتركة رغمما ممن خخوفهم وقلقهم الطببييییعي ممن الصصراعات. تتعتتقد إييییممري أن "الممججمموعات تتممييییلل إلى الممببالغة في ممننطقة 
). "تترششييیید الصصراع" هو العمملييییة الممهممة التتي تتأخخذ الصصراع ببممححمملل الججد عنند ننششوئئه٬، ححتتى 142ححججم األرضضييییة الممششتتركة المموججودة" (ص 

للججممييییع مما هي ننقاط االتتفاق  االججممييییع وييییححتترم مماهييییتتها. إذا تتم تترششييیید الصصراع وأممسسى واضضحح هام تتوضضييییح االخختتالفات الججوهرييییة وييییتتفهممييییتت
وننقاط الخخالف٬، فممن الممممكن السسمماح ببببعض الوقت القصصييییر لممعرفة مما هي إممكاننييییة ححلها. وٕاذا كان ال ييییممكن ححلها تتننششر على "قائئممة 

 ذه القضضييییة لن تتلقى ممزييییدا ممن االهتتممام على أننه تتم االعتتراف بباالخختتالفات.االخختتالف" مممما ييییعنني أن ه
أهممييییة إدارة الصصراع ازدادت ٬، الفعلي٬، بباسستتخخدام أسسلوب التتغييییييییر االسستتراتتييییججي 1996الذي عقد في عام  ببأممرييییكاالسساببع الغاببات في ممؤتتممر  

رئئييییس الوالييییات الممتتححدة العدييیید ممن ممؤتتممرات الغاببات لوضضع سسييییاسسة  ٬، عقد1882. في ببداييییة وضضوححا للممببادئ والعمملييییات التتي قممننا ببممنناقششتتها
الممنناصصرييیین ممن و  أصصححاب الممصصالح في األخخششاب٬، علمماء الغاببات٬، الغاببات للعقود الممقببلة. وضضممت هذه الممؤتتممرات أصصححاب الممششاتتلل

دام العام وٕاننششاء دائئرة خخدممة الغاببات ببوضضع قوى دافعة لننظام اححتتييییاطي الغاببة ييییخخصصص لالسستتخخ الكوننغرسقام  ٬،الممواطننييیین. في وقت ممببكر
في  الكوننغرساججتتمماع راببطة غاببات أممرييییكا مما ييییكفي ممن الممصصداقييییة ببححييییث تتدعو إلى ل كانفي الوالييییات الممتتححدة. في السسننوات األخخييییرة٬، 

دة واححممججمموعة  تتعدلم  هححتتى أنن٬، ٬، ححدث أن تتضضارببت ممخختتلف الممصصالح1975ممننذ عام ممع ذلك٬، . و 1975و 1965 1953،٬أعوام 
ممن أصصححاب الممصصالح ححولل ممائئدة  50للغاببات ببججممع  ييییالل٬، قام ممننتتدى 1995السساببع. أخخييییرا في عام  لالججتتمماع لتتدعوقوييییة ببمما ييییكفي 

الببححث واألوسساط األكادييییممييییة. ٬، و ججمماعات الممججتتممع الممححلي٬، صصغار الممالك٬، الوكاالت العاممة٬، الصصنناعة٬، ممسستتدييییرة ممن الججمماعات الببييییئئييییة
القادم. أصصببححوا لالججتتمماع ٬، تتممكننوا ممن االتتفاق على رؤى وممببادئ إرششادييییة التتششاركييییهسسالييییب األن طرييییق اسستتخخدام وع ٬،وببالرغم ممن تتننوعها

 السساببع لغاببات أممرييییكا. الكوننغرسالججتتمماع  دعتوششكلوا ننواة الممججمموعة التتي على االننعقاد  الكوننغرسببححمملل أكثثر قوة في التتزاممهم 
سسييیین اججتتمماع ممائئدة ممسستتدييییرة وتتعاوننييییات في كلل أننححاء الوالييییات الممتتححدة لوضضع ممسسودات رؤى ٬، تتم عقد أكثثر ممن خخممالكوننغرسوقببلل اننعقاد 

اإلضضافة إلى ذلك٬، ببوكاننت تتححت رعاييییة لججننة إششراك الممواطننييیین.  ٬،. تتم إقاممة هذه االججتتمماعاتاللسسننوات العششر القادممة وممببادئ داعممة له
. في فتترة مما قببلل العمملل هذه٬، أفضضلل الممممارسساتلى ببلدان أخخرى لقييییاس كان هنناك مموقع على ششببكة اإلننتترننت للممؤتتممر وببعض الزييییارات إ

 اسستتخخدام "ححدييییث الرؤسساء" التتقلييییدي كششكلل للممؤتتممر. واييییسستتطييییع نأننهم ل أصصببح ممن الواضضح للججننة تتخخطييییط الممؤتتممرو 
 وتتننسسييییق الممؤتتممر. لتتخخطييییطسسوتتا) ييیینننناببولييییس (ممييییمم٬، وكرييییسستتييیین كود وروالنند سسولييییفانالفعلي ر االسستتراتتييییججي ييییلقد قامموا بباخختتييییار التتغييیی
ن إ٬، فرسسممييییا 1996 الذي اسستتغرق ثثالثثة أييییام وننصصف في واششننطن العاصصممة في عام ٬،وخخممسسممائئة ممدعو للممؤتتممر عنندمما اججتتممع األلف

ممسسودة الرؤى والممببادئ التتي أعدت ببالفعلل ممن خخاللل االججتتمماعات الممححلييییة ششكلت أسساسسا للممنناقششات على الطاوالت. كاننت ممهاممهم على 
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للعقد الزممنني القادم.  ممرغوببةاوالت هي إدمماج ممخختتلف الرؤى والممببادئ في ممججمموعة واححدة ييییممكن لممعظم النناس أن تتؤييییدها كسسييییاسسة هذه الط
قامموا بباتتخخاذ العدييیید ممن القواعد  الممصصالح٬،ممن أججلل تتفادي ممواججهات الفوز أو الخخسسارة لقضضاييییا عاممة ننممطييییة ممع ممخختتلف أصصححاب و 

 األسساسسييییة:
 
 الممصصالح التتي تترييیید ممننها ذلك. ححضضور ممججمموعاتمما في القضضاييییا الممثثييییرة للججدلل ححتتى في ححالة  اججاننبب ال تتأخخذ القييییادة . 1
واألصصفر أششار إلى عدم الييییقييیین أو  ٬،تتم اسستتخخدام ببطاقات مملوننة للتتصصوييییت أو إظهار المموقف. األخخضضر ييییششييییر إلى االتتفاق . 2

% ممن ححاضضري الممؤتتممر بباللون األخخضضر. أتتاححت 50ييییتتطلب ظهور  واألححممر كان ييییعنني الخخالف. اإلعالن عن االتتفاق كان ٬،االزدواججييییة
 .األصصفرممعننى التتصصوييییت خخاصصة هذه الطرييییقة  ممسساححة السستتكششاف آراء النناس٬، 

فإننه  أخخرى٬،تتم تتححاششي ببعض القضضاييییا القاببلة لالننفججار ممثثلل اننقسسام التتششرييییعات الممننتتظرة كججزء ممن ججدولل أعممالل الممؤتتممر. ببعببارة  . 3
لدييییهم "قواعد التتججرببة" للتتعامملل ممع الصصراع ممثثلل "ال تتفتتح أي ششيء ال  ىالكببر  ةالممججمموع ممننهج والصصراع. (ممممارسس تتم التتححكم في ممسستتوى

 تتمملك الوقت للتتعامملل ممعه وححله" و"ال تتفتتح البباب للصصراعات في وقت ممتتأخخر ببححييییث ال ييییكون هنناك وقت لممعالججة هذه الممششكلة ببششكلل 
 .")كافٍ 

تتعارف. الأششخخاص للعمملل ممعا وممن أججلل  ةلممججمموعات الطاوالت الممتتننوعة ححييییث ضضممت الطاولة عششر  تتم تتكرييییس ججزء كببييییر ممن الييییوم األولل
 في ننهاييییة الييییوم األولل وببداييییة الثثانني٬، تتم تتقدييییم العدييیید ممن دورات الممعلوممات ممن قببلل العدييیید ممن الخخببراء والممطلعييیین وتتم إدارة الممححادثثات ثثم

األعضضاء ثثم عاد هؤالء األعضضاء وأببلغوا فرييییق الطاولة مما تتعلمموه ببعد كلل دورة ممن ببششأن هذا المموضضوع. قررت الطاوالت إلى أييیین ييییذهب 
% ممن 50خخلقت رؤى وممببادئ ححظييییت ببمموافقة أكثثر ممن  ثالطاوالت٬، ححييییهذه الدورات. خخاللل الييییوممييیین الثثانني والثثالث٬، تتم اسستتكممالل ممداوالت 

 ة للممضضي قدمما في تتننفييییذ الرؤى والممببادئ.كرس الوقت لتتخخطييییط ممببادرات الخخطوة الممقببل أخخييییرا٬،الممججتتممعييیین علييییها. 
وكذلك على ممسستتوى الممججمموعات  ٬،العمملييییات التتي تتخخلق ممثثلل هذا الننوع ممن االتتفاق عببر الممصصالح الممتتننوعة على ممسستتوى األفرادتتححدث 

هذه الننقطة "أنناننييییييیین" عنند ييییكون األفراد العالم والممسستتقببلل ممن ممننظور ممصصالححهم الخخاصصة.  وفي رؤييییتتهموالننظام. ببصصورة فردييییة٬، ييییأتتي النناس 
مممما ييییعنني أننها لييییسسوا على درججة ممن الفهم لوججهات ننظر أو ممصصالح أخخرى. وفي أثثنناء الممنناقششات والححصصولل على ممعلوممات ججدييییدة في 

في الفهم إذا لم ييییتتفقوا ممع اآلخخرييیین المموججودييیین على الطاولة. ححييییث تتصصببح ححدودهم أقلل صصراممة  ييییببدأونفإننهم  ٬،ممححاولة للوصصولل إلى اتتفاق
ممروننة في الببححث عن ححلولل ممن ششأننها أن تتوفر ممكاسسب ألننفسسهم ولآلخخرييیین على طاولة الفرييییق الخخاصصة ببهم. ببييییننمما  ييییصصببححون أكثثرو 

تتتتغييییر األججواء على ممسستتوى الممججمموعات لتتصصببح داعممة وممؤكدة. تتببدأ الممججمموعة في الششعور  ٬،في هذه العمملييییة األكثثر تتعاوننا نييیینندممججو 
 أننا٬،" هنناك زييییادة مملححوظة في اسستتخخدام كلممة "ننححن".“ححولل في الممننظور هو ببدال ممن أن ييییقالل ببالننججاح. واححد ممن أعراض هذا التت

التتي تتم  التتششاركييییةقة ييییطر الهنناك ممججمموعة ممكوننة ممن ننححو ممائئتتي ششخخص ممممن ال ييییححببذون  هو أنالممثثييییر لالهتتممام في هذا الممؤتتممر٬، وممن 
لل الممؤتتممر على الرغم ممن أننهم كاننوا أييییضضا ممفوضضييیین. أرادوا ممن القييییادة أن ببها تتننظييییم الممؤتتممر وتتالقوا في اججتتمماعات ممننششقة للتتخخطييییط لتتعطييیی

تتتتخخذ ممواقف ممعييییننة وكاننوا على اسستتعداد للقييییام ببالممضضاييییقات والممنناوششات ببغييییة التتأثثييییر على اآلخخرييیین ححتتى ييییننضضمموا إلييییهم. في أثثنناء اسستتممرار 
فششييییئئا ممممن أرادوا الذهاب إلى اججتتمماعاتتهم الممننششقة أو ممظاهرات لل عدد األعضضاء الممننششقييیین ششييییئئا ءتتضضا ٬،ممججمموعات الطاوالت في العمملل ممعا

كان هنناك  الننهاييییة٬،ببه ممن خخاللل هذه العمملييییة األكثثر تتعاوننييییة. ببححلولل  نممعرقلة. لقد أدركوا أن في إممكاننهم الححصصولل على ببعض مما ييییهتتممو 
اولل إثثارة اآلخخرييیین! على أننه أصصببح ممن الواضضح كان ال ييییزالل ييییسسييییر هننا وهنناك ييییثثييییر الممتتاعب وييییحح الححركة٬،ششخخص واححد فقط وهو زعييییم هذه 

 ت وأششركت ججممييییع اآلخخرييیین.أن العمملييییة أسسرّ 
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 أسسالييییب تتخخطييییط العمملل
 كاننت.) المموججز على لالّطالع 33.4 الششكلل اننظر(تتتتضضممن الممججمموعة الثثاننييییة ممن األسسالييییب أصصححاب الممصصالح إلعادة تتخخطييییط العمملل. 

 وسسط وكفاءة إننتتاججا أكثثر تتصصببح كي الممتتححدة ببالوالييییات والخخدممييییة الصصنناعييییة األعممالل على ششدييییدا ضضغطا تتممثثلل والتتسسعييییننات الثثمماننييییننات فتترة
 عدييیید وججود ممع والييییوم .الممهممة إننججاز على سساعدت أننها إذ الفتترة تتلك في ششائئعة  العمملل تتخخطييییط أسسالييییب كاننت .الممتتنناممي العالممي االقتتصصاد

 إال أن الطلب على تتلك األننششطة ييییتتنناقص.أججننببييییة٬،  ببالد في الممننششأة والخخدممييییة الصصنناعييییة الوظائئف ممن
 

 ممججمموعة تتخخطييییط العمملل الكببرى
الننمموذج  الممؤتتممري٬، ممخخطط العمملل واسسع 

 الننطاق
ممخخطط العمملل كامملل الممششاركة وسسرييییع 

 الدورة

 الممخخطط  التتششاركي 
 فرييیید وممرلييیین اييییممري

x  سسلسسلة مموححدة الججتتمماعات الممججمموعة
 الكببرى

x ججلسسات تتممتتد ممن ييییوم إلى اثثننييیین 
x المموضضوعات: 

 خخلق الرؤييییة.
 إججراء تتححلييییلل ببييییئئي.

 إججراء تتححلييییلل ألننظممة العمملل.
 إججراء تتححلييییلل للننظام االججتتمماعي.

تتطوييییر ببرنناممج عمملل ممفصصلل للممننظممة 
 الججدييییدة/ العمملييییة الججدييییدة.

 التتخخطييییط للتتطببييییق.
x  اتّتبباع إسستتراتتييییججييییة تتببادلل األفكار في الننظام

 ككلل ببييیین االججتتمماعات.
x ححممالت العمملل الصصغييییرة تتضضييییف التتفاصصييییلل 

 لننتتائئج اججتتمماع الممججمموعة الكببرى.

x .العمملييییة تتصصاعدييییة ممن القاع إلى القممة 
x  التتعلييییم على ممسستتوي الممننظممة هو الخخطوة

 األولى.
x  تتقوم اإلدارة ببوضضع الححد األدننى الممسسمموح ببه

 ممن الممواصصفات األسساسسييییة.
x  تتتتححكم كلل ممرححلة وتتننسسق العمملل الخخاص

 ببها.
x .تتقوم كلل وححدة ببتتصصممييییم العمملل الخخاص ببها 
x  قواعد تتصصممييییم إلعادة  6اسستتخخدام ييییتتم

 تتخخطييییط العمملل.
x .تتعدد الممهام هو الممعييییار 

 
 أسسالييییب الممججمموعة الكببرى لتتخخطييییط العمملل 33.4الششكلل 

 طببعت ببتتصصرييییح. . 1997 بباس-. سسان فراننسسييییسسكو: ججوسسيالممصصدر: ممقتتببس ممن ببننكر والببان٬، تتدخخالت الممججمموعة  الكببرى
 

كببرى لتتخخطييییط العمملل والتتي تتركز على اسستتغاللل تتوافق التتكننولوججييییا الممججدييییة ممع ببييییئئة إننسساننييییة و اآلن ييییوججد  أسسلوببان. أولهمما٬، الممججمموعة ال
ممسستتججييییببة وممححفزة للعممالل. الييییوم٬، ييییححتتاج كلل فرد إلى صصورة ممن ممححييییط العمملل لكي ييییسستتخخدم أفضضلل قرائئححه لتتححلييییلل أكثثر الطرق كفاءة وٕاننتتاججا 
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اإلدارة العلييییا لممححييییط العمملل. تتخخطييییط العمملل ببهذا الششكلل ييییظهر تتححت أسسمماء  على الممسستتوي االججتتمماعي إلتتممام عمملل الممننظممة ببدال ممن فهم
ممخختتلفة عدييییدة: الننمموذج الممؤتتممري٬، الممعييییار اإلججممالي٬، أو ممخخطط العمملل الفعلي.  وعلى مما ييییببدو٬، فإن مما ييییححدث اآلن هو أن الممؤتتممرات أو 

ق ممججمموعة التتوججييییه ببننممط ييییششكلل ممعننى لكلل عممييییلل. االججتتمماعات الكببرى ييییتتم تتوزييییعها على ححممالت أو ممججمموعات عمملل أصصغر عن طرييیی
وييییننطوي هذا دائئمما على تتدببر أممر األهداف الممسستتقببلييییة للممننظممة كممؤسسسسة تتججارييییة وننظام اججتتمماعي على ححد سسواء٬، و تتقدييییر تتأثثييییر الببييییئئة على 

العمملييییة التتششاركييییه في كلل أننواع الممننظممة٬، وتتححلييییلل فنني لججوهر العمملييییة وٕاعادة تتصصممييییم تتلك العمملييییة والهييییكلل الذي ييییدعممها. تتسستتخخدم هذه 
 أششهر إلتتممام العمملييییة كامملة. 6الممننظممات ممن الممسستتششفييییات إلى أببننييییة التتصصننييییع٬، وعادة مما تتسستتهلك 

ممسستتششفييییات إلى إعادة تتخخطييییط  5ببسساكراممننتتو٬، كالييییفورننييییا٬، اححتتاججت  Mercy Healthcareعلى سسببييییلل الممثثالل٬، في ننظام الرعاييییة الصصححييییة 
ضضاهم٬، وهذه عمملييییة ججوهرييییة ببالممسستتششفييییات. اححتتاججت تتلك الممسستتششفييییات إلى تتوفييییر الكثثييییر ممن الممالل٬، وفي الوقت عمملييییات تتقدييییم الرعاييییة لممر 

ننفسسه إلى تتححسسييیین الرعاييییة الصصححييییة الممقدممة لممرضضاهم. ييییدور أولل ممؤتتممرييیین٬، ممؤتتممر الرؤييییة وممؤتتممر العممييییلل ححولل خخلق رؤييییة لهدف رعاييییة 
الممرضضى السساببقون والممججتتممع٬، ححولل رغبباتتهم. تتم دممج هذييیین الممؤتتممرييیین ححدييییثثا. ثثم أن  الممرضضى وييییتتششاور ممع العممالء٬، وفي تتلك الححالة هم

هنناك تتححلييییال خخاصصا ببعمملييییة الرعاييییة الصصححييییة الححالييییة التتي ييییتتلقاها الممرضضى والننقاط التتي تتححتتاج إلى تتححسسييیین (الممؤتتممر الفنني) وممؤتتممر ححولل 
ا٬، ييییتتم تتننقييییح القرارات والعمملل علييییها في ممؤتتممر التتننفييییذ. تتم عقد الممؤتتممر التتصصممييییم للتتغييییييییر وخخلق عمملييییة ممطورة وهييییكلل تتننظييییممي ييییدعممها. أخخييییر 

الفنني في خخممس قاعات اججتتمماع ممججاورة ببممعدلل قاعة لكلل  ممسستتششفى٬، وهذا ييییججعلل التتننسسييییق ممتتاححا ببييیین الممسستتششفييییات في ححالل االححتتييییاج إلى 
لل ممسستتششفى "للببححث عن كننز" في األرببع قاعات ذلك. علي سسببييییلل الممثثالل٬، في لححظات ممخختتلفة ممن العمملييییة٬، ذهب أعضضاء ممخختتارون ممن ك

األخخرى٬، للببححث عن أفكار ججييییدة قد اقتترححها اآلخخرون ييییممكننهم دممججها. عادة مما تتعقد هذه الممؤتتممرات على فتترات ممتتبباعدة تتببلغ ششهرا مممما ييییتتييییح 
سساهممتتهم. عنندمما ححصصرت الوقت لفرييییق تتم تتششكلييییه خخصصييییصصا للعودة إلى الننظام وعرض مما ححدث لممن لم ييییححضضر الممؤتتممر والححصصولل علي مم

Mercy Healthcare 3  ،ببالممائئة قالوا أننهم ششعروا ببارتتبباطهم وقدرتتهم على اإلضضافة إلى العمملييییة. وهذا  85آالف فرد في ننظام  الممسستتششفى٬
 فردًا فقط ممن كلل ممسستتششفى قد ششاركوا ببالححضضور في أي ممؤتتممر. 150ييییعد أممرا مملححوظا إذ أن 

وججود كمٍّ كببييییر ممن الححكممة والخخببرة ممتتاححة لألفراد الذييیین ييییقوممون ببالعمملل وييییقدممون الخخدممات. فهم  والممببدأ الججوهري هننا٬، ممرة أخخرى٬، هو
ييییعلممون غالببا أييیین تتوججد الممششاكلل أفضضلل ممن اآلخخرييیین٬، ومما قد ييییقع ممن أخخطاء أثثنناء العمملل. و لهذا ييییججب أن ييیُیششركوا في عمملييییة إعادة 

 التتصصممييییم والتتححلييییلل.
٬، إال أن عادة مما Mercy Healthcareخخطر٬، وييییقعون تتححت رححممة الرعاييییة الصصححييییة التتي تتقدممها وححتتى إذا كاننت وظائئفهم على ممححك ال

ييییممييییلل النناس إلى تتممثثييییلل أننفسسهم فييییمما ييییقع تتححت طائئلة التتغييییييییر ببدال ممن الححصصولل على األششييییاء ججاهزة ببببسساطة. وفي ممثثلل تتلك الممواقف٬، تترتتفع 
لييییة التتغييییييییر٬، وممدى التتواصصلل ححولل كييییفييییة اتتخخاذ القرارات٬، النناس على خخفض ممعدالت القلق. وفي تتلك األوقات٬، ييییسساعد االننفتتاح ححولل عمم

 القلق.
٬، عببارة عن طرييییقة تتعييیید 1993إن أسسلوب تتخخطييییط العمملل اآلخخر ممخختتلف تتممامما. الممخخطط التتششاركي والذي صصممممه فرييیید وممرلييیین اييییممري عام 

كرة أن ممن ييییؤدي العمملل ييییججب أن ييییكون ممسسؤوال عننه تتخخطييییط العمملل وممننظممة العمملل ممن قاع الممننظممة إلى القممة. الممخخطط ممببنني على ف
وييییتتححكم فييییه وييییننسسقه. وهذا ييییفضضي إلى ممفارقة ششدييییدة ممع الممببدأ الببييییروقراطي٬، ححييییث أن كلل ممرححلة تتتتححكم في عمملل كلل ممن ييییدننوها. ييییتتم إعادة 

هادفا وممثثممرا. تتقرر اإلدارة ممسسببقا تتخخطييییط العمملل لكي ييییتتطاببق ششكال وممضضمموننا ممع الممتتطلببات اإلننسساننييییة األسساسسييییة السستتة والتتي تتخخلق عممال 
الضضواببط أو أدننى ححد ممن الممواصصفات ييییججب أن تتتتببعه وححدة العمملل٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، إننهم ال ييییسستتطييییعون إضضافة وظائئف أو تتخخطي ححدود 

ك الممهارات. وفي ممييییزاننييییة ممعييییننة. و في إطار تتلك الححدود٬، تتقوم وححدة العمملل ككلل ببتتححلييییلل الممهارات الممطلوببة إلننججاز العمملل وممن ييییممتتلك تتل
الخخطوة التتالييییة٬، تتتتم إعادة تتخخطييییط الوححدة كي تتقاببلل الممعاييییييییر المموضضوعييییة إرضضاء ححاججات العمملل وممتتطلبباتته الخخاصصة. ببعد إعادة تتصصممييییم قاع 
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رار الممننظممة٬، ييییتتسساءلل الممسستتوى األعلى "ببوججود هذا التتخخطييییط الججدييیید٬، مما هو عمملننا؟" وتتتتقدم ننححو إعادة تتخخطييییط عمملهم. ننظرييییا٬، ييییتتم اسستتمم
األممر على هذا الننححو ححتتى أعلى ننقطة في الممننظممة. ولكي ييییصصببح الممخخطط التتششاركي ننمموذججا نناججححا٬، فإننه ييییتتطلب إدارة علييییا لتتسستتوعب 

 ).1999وتتدعم هذا األسسلوب الدييییممقراطي للعمملل ممع المموظفييیین (رييییم 
ييییقوم األششخخاص في وححدة العمملل ببتتححلييییلل  غالببا مما ييییقع الصصراع في العالقات ببييیین األششخخاص في إطار عمملل الممخخطط التتششاركي عنندمما

عمملهم وخخلق ممننظممة ججدييییدة سسييییدييییروننها وييییتتولون ممسسؤولييییتتها. وطببقا لنناننسسي سسييییببوال٬، وهي ممممارس خخببييییر تتننججز العمملل ببهذه الطرييییقة٬، فإننه في 
هم الخخاصصة في راعاتتممننتتصصف الطرييییق خخاللل عمملييییة إعادة التتخخطييییط٬، تتفييییق الممججمموعة على ححقييییقة أننهم سسييییححتتاججون إلى التتعامملل ممع وٕادارة صص

ذلك العالم الججدييیید الذي ييییخخّلقوننه. وهذا عادة مما ييییممثثلل تتججرببة ججدييییدة ألننه في الممننظممات الممدارة تتدرججييییا٬، ييییسستتطييییع األششخخاص أن ييییتتججهوا إلى 
 الممدييییر ششاكييیین ممتتوقعييیین أننه سسييییفعلل ششييییئئا مما. في الوححدات التتي تتدييییر ننفسسها٬، ييییججب أن تتطور الوححدة عمملييییات للتتعامملل ممع الصصراعات داخخلل

فرييییقهم والفرق األخخرى. وقد تتم ممالححظة أن الصصراعات في العالقات ببييیین األششخخاص والتتي تتتتقرح أكثثر وأكثثر في فرق العمملل غالببا مما تتكون 
سسببببا للمموت. ولهذا السسببب٬، فإن الممسستتششارييیین ييییقتترححون اسستتننبباط فرق العمملل لممخخطط ييییننص على الخخطوات التتي سسوف ييییتتخخذوننها في ححالل 

دأ الفرق ببججذب أطراف الصصراع إلى الححدييییث٬، وممن ثثم تتصصببح ششأن الفرييییق. ببعض الفرق تتممتتلك أدوارا ممتتعاقببة ظهور الصصراع. رببمما تتبب
ذلك  للوسسطاء. قد تتششتتمملل الخخطوات على اسستتدعاء المموارد الببششرييییة لتتلعب دور الوسسييییط كممالذ أخخييییر. عنند تتححدييیید العمملييییة ممسسببقا٬، ييییسساعد

 األششخخاص على التتعامملل ججهرا ممع الصصعوببات.
ييییق مما٬، كان على وششك أن ييییصصببح ممدييییرا ببننفسسه  لششؤوننه٬، تترننححت العمملييییة عنندمما ببدت الممججمموعة غييییر قادرة على اخختتييییار األششخخاص وفي فر 

 للفرييییقييیین الججدييییدييیین الذييیین تتم اقتتراححهمما.
ا ببفرييییقهم." فسسألل وأخخييییرا ييییننفججر ششخخص مما في الوسسييییط الممتتسسائئلل٬، قائئال" ممششكلتتننا هي أن لدييییننا اثثننييیین ممتتهرببييیین ممن العمملل وال ييییوججد ممن ييییرييییدهمم

الوسسييییط٬، "مما هي أححسسن الطرق للتتعامملل ممع ذلك؟" قررت الممججمموعة االننتتقالل إلى غرفة أخخرى والتتعامملل ممع األممر دون تتدخخلل ممن الممدييییر أو 
ال الوسسييییط. قالل الوسسييییط إننه ممن الممممكن أن ييییسستتغرقوا سساعة. واببتتعدوا عن الغرفة التتي كاننت تتصصدر ببييیین الححييیین و اآلخخر أصصواتتًا غاضضببة. إ
ت أننهم و ببعد ممرور ثثالثثييیین دقييییقة٬، خخرججوا ببفرييییقييیین ييییضضم كلل ممننهمما أححد الممتتقاعسسييیین عن العمملل اللذييیین ُأخخبِبرا إمما أن ييییتتححسّسننا أو ييییرححال. وكانن

هذه هي تتججرببتتهم األولى في إدارة صصراعاتتهم الداخخلييییة. ومممما ييییثثييییر االننتتبباه٬، هو أن أححد الممتتقاعسسييیین تترك ببعد ممرور أييییام قلييییلة الممججمموعة. 
 األخخرى عدلت ممن ننفسسها ولم تتعد غاضضببة ممن الننظام. واآلن هنناك رفقاء في عالممها هي ممسسؤولة عننهم.و 

التتدرييییب في إدارة الصصراع٬، خخاصصة في األننظممة التتي تتننطوي على تتارييییخ صصراع قوي٬، هو عادة مما ييییممثثلل ججزءا ممن العمملل التتممهييییدي الذي ييییعد 
 الننظام للقييییام ببالممخخطط  التتششاركي.

 
. على خخالف األسسالييییب الممسستتخخدممة في التتخخطييییط الممسستتقببلي٬، والتتي ييییممكن اسستتخخداممها في العدييیید ممن إعادة التتخخطييییط الصصراع وعمملييییة

الججمماعات ممثثلل الممججتتممعات٬، والججممعييییات ذات االهتتممام الممششتترك والممننظممات٬، فإن أسسالييییب تتخخطييییط و تتصصممييییم العمملل دائئمما مما تتسستتخخدممها 
ييییعنني أن األفراد الذييیین ييییححضضرون تتلك األححداث ييییننتتممون إلى الممننظممة ننفسسها  وتترببطهم  الممننظممات لتتححسسييیین العمملييییات الخخاصصة ببها. وهذا

ممصصلححة ممششتتركة في ممسستتقببلها. وححتتى إن كان االضضطراب قد ألّم ببعالقات العمملل وتتواججدت سساححات الخخالف ببداخخلل الممننظممة٬، فلييییس ممن 
 الطاقة للتتغييییييییر والتتححسسييیین ممتتاٌح في ممثثلل هذه الظروف. ممصصلححة أي ششخخص أن تتمموت الممننظممة. وعلييییه٬، فإن هنناك دائئمما ممسستتوى ممعييییننًا ممن

وممن األممور األولى٬، التتي ييییججب فهممها عنند إججراء ممثثلل هذا الننوع ممن العمملل٬، هو تتارييییخ الصصراع ببالممننظممة والممنناخ الذي سسييییتتم فييییه إعادة 
فة العممر. وببالننسسببة لببعض الممننظممات٬، التتخخطييییط. تتقدم األسسالييییب التتششاركييییة ممثثلل هذه فرصصا لألششخخاص للممششاركة والممسساهممة في هييییكلة وظييیی
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تتها ذات التتارييییخ الطوييییلل ممن اننعدام الثثقة ببييیین اإلدارة و العممالة٬، فلن ييییتتم تتصصدييییق ممثثلل هذه الدعوة ببسسهولة (وعلى اإلدارة أن تتتتعامملل ممع إراد
 ببقببولل تتلك الدعوة ببججدييییة قببلل أن تتششرع في هذا الممسسلك).

وعة العمملل الكببرى وييییظهر في عدييیید ممن األششكالل. وغالببا مما ييییقوم األفراد الصصرححاء ببهذا الدور وممثثلل هذا التتارييییخ قد  ييییببدو ججلييییا في لقاء ممججمم
الذييیین ييییببغون فييییه تتسسلييییط الضضوء على أننفسسهم. وعلى الرغم ممن أن قواعد أححداث الممججمموعة الكببرى هي التتعامملل بباححتترام واإلصصغاء إلى آراء 

ممييییكروفون وييییببدأ في إلقاء خخطببة الذعة ضضد اإلدارة؟ ممن نناححييییة٬، فممن ححقهم أن النناس٬، فمماذا ييییفعلل الممننسسقون عنندمما ييییقوم ششخخص ببججذب ال
ننتتعامملل ممعهم بباححتترام. وممن نناححييییة أخخرى٬، لييییس ممصصرححًا لهم ببالححدييییث وكلممتتهم تتخخلل ببالسسلوك الممقببولل. وغالببا مما ييییقوم ممثثلل هذا الششخخص 

ننسسببة صصغييییرة ممن الححضضور٬، ولكن عدواننييییتتهم غالببا مما  ببتتححرييییض اآلخخرييیین ببالممييییولل ننفسسها على اإلزعاج. وببكلل االححتتمماالت٬، فهم ييییممثثلون
 تترعب ذوي الرؤى الممعتتدلة واألكثثر تترددا في التتعببييییر عن أننفسسهم أممام خخممسسممائئة ششخخص آخخرييیین.

 وهنناك ننظرييییة واححدة تتححكم ممثثلل هذا الننوع ممن العرض الششعوري٬، وتتسسممى ننظرييییة التتننفييییس.
ححتتى وٕان كان في ذلك تتعطييییلل للججدولل الزممنني الذي قد خخططت له٬، ولكن ال  الفكرة هي أن تتتترك هؤالء األششخخاص ييییقولون مما ببدا لهم٬،

تتتترك لهم الييییوم كله. فلييییس ممن الممسسمموح لهم ببإعاقة أو عرقلة األححداث ببششكلل كلي. وببعد فتترة ممعقولة ممن الوقت٬، إذا ببدا أننهم لم ييییننتتهوا 
 و ششرب القهوة) ثثم اذهب إلى الننششاط التتالي.ببعد٬، ييییممكن أن تتعلن عن اسستتراححة قصصييییرة (سسييییذهب كلل فرد إلى دورات الممييییاه أ

لقد ممررت ببتتججرببة مممماثثلة في أححد الممصصاننع في الغرب األوسسط٬، ذي تتارييییخ عمملل ممضضطرب. كاننت تتلك الممججمموعة التتي ال تتثثق ببننواييییا اإلدارة 
 15التتعوييییض عن ححوالي الححسسننة ممعببرة عن ننفسسها وتتتتححدث ببششكلل ممطّولل٬، وكان األممر في غاييییة السسلببييییة وممؤثثرا ببششكلل كببييییر. وكان علي 

دقييییقة٬، وخخرججت خخارج القاعة٬، ومما فاججأنني هو أن وججدت كثثييییرا ممن النناس ييییششتتكون٬، قائئلييیین أششييییاء ممثثلل: "هم دائئمما األششخخاص أننفسسهم٬، ودائئمما 
دمما عاد النناس مما ييییقولون الكالم ننفسسه. لمماذا ال ييییخخرسسون وييییتتركوننننا ننرى مما الذي ييییدور؟ لقد تتعببت ممن االسستتمماع إلييییهم." وببعد االسستتراححة٬، عنن

للعمملل على الننششاط التتالي٬، كان ممعدلل الننششاط في الغرفة ممرتتفعا واييییججاببييییا ببششكلل كببييییر. كان النناس ممرتتببطييیین ببعممق وييییقتترححون التتغييییييییرات التتي 
 تتححسّسن العمملل في الممصصننع.

ن قببلل األقلييییة الممعببرة. على سسببييییلل هنناك إسستتراتتييییججييییة ثثاننييییة٬، وأححييییاننا مما تتكون ممفييییدة في إششراك الممججمموعة ككلل ببششكلل الئئق ردا على مما ييییقالل مم
الممثثالل٬، قد ييییسسألل الممننسسق عن  إششارة ممممن ييییوافقون على مما ييییقالل ثثم ييییسسألل عن ذوي اآلراء الممخختتلفة ححتتى ييییدركوا أننفسسهم. غالببا مما ييییطرح 

الصصورة الكلييییة للننظام في الممننسسقون أسسئئلة تتأتتي ببآراء ممخختتلفة. ييییححتتاج الوسسطاء إلى تتششججييییع لإلببداء ببآرائئهم٬، ولكن عنندمما ييییقوممون ببذلك تتببدأ 
التتكششف ببششكلل أوضضح. بباششتتراك اآلخخرييیین في الممنناقششة٬، ييییببدأ الممججتتممع في إدارتتها. ييییببدأ النناس في قولل أششييییاء لألششخخاص الذييیین ييییسستتغلون 

ننسسق المموقف٬، ممثثلل "ججو٬، أننت تتعلم أننك تتسستتغلل المموقف وأننننا لسسننا في صصفك. ِلَم ال تتججلس وتتصصممت؟" إن العمملل في هذا اإلطار ييییججعلل المم
 ييییششعر عنند اكتتفاء الممججمموعة واسستتعدادها للممضضي قدمما وٕارششاد العمملييییة إلى الخخطوات التتالييییة.

هنناك أوقات ييییكون فييییها الغييییظ والسسخخط على المموقف التتننظييییممي واإلدارة قوييییا وألسسبباب قوييییة. عنندمما ييییكون لألششخخاص الححق في الغضضب 
لإلدارة وسسمماع ردها على ذلك. هذا الممسستتوى ممن الصصراع ييییننطوي على اححتتممالل ألننهم لم ييییتتلقوا ممعامملة عادلة٬، فلهم أن ييییقولوا هذا ججهرا 

التتصصعييیید واتتخخاذ ممننححى ممدممر.  إذا مما ارتتفعت األصصوات وأصصببححت تتوججه االتتهاممات ببششكلل ششخخصصي وتتعدت الخخط الممرئئي للسسلوك العام 
ييییممثثلل الممخخييییلة السسوداء لكلل فرد ححولل الممججمموعات  الممقببولل تتججاه ممن هم أعلى سسلطة٬، ييییممكن أن ييییؤولل األممر إلى مما ال تتححممد عقبباه. إن هذا

 .مالكببرى٬، وهي اححتتممالل وقوع اننفججار ييییعذر اححتتواء عواقببه٬، ممسسببببا ضضررا ببششكلل ممسستتدييیی
 على الرغم ممن وججود هذا االححتتممالل دائئمما٬، إال أننه ممن الممثثييییر لالننتتبباه اعتتببار القوى األخخرى التتي تتعمملل في هذا السسييییاق على إببقاء الصصراع

الممعقولة. إن الممننظممة ال تتممثثلل ججممعييییة ممن األفراد ال تترببطهم واججببات ممعييییننة ببلل إن هنناك مماِض٬، ححاضضرا وممسستتقببال ننتتطلع  داخخلل الححدود
إلييییه. إننه ممن صصالح كلل فرد أن تتؤولل األممور إلى مما هو أححسسن ببدال مممما هو أسسوأ. تتلك تتعد قوى تتششججع على التتعاون وتتعمملل على إببقاء 
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حدود الصراع معقولة. في الحدث واسع النطاق، یكون الصراع عملیة تحدث في كل النظام الحاضر. إن طبیعة الصراع العلنیة 
تعد أیضا قوة لإلدارة الرزینة لھذا الصراع.  

في إدارة إن مھارة المنسق في تجنید القوى اإلیجابیة، مع السماح في الوقت نفسھ بالتعبیر عن الصراع، تعد مفتاحا للنجاح 
الصراع.  

 
أسالیب النقاش وصنع القرار  

ھذا ھو النوع الثالث من األسالیب المطورة لفحص المشاكل وإیجاد الحلول لھا، وغالبا ما تكون موجھة نحو إصالح مشاكل 
بعینھا قد تطورت في الماضي.  

واحدھا عن اآلخر. (انظر الشكل  لھذا، فإن أسالیب المجموعة الكبرى المستخدمة لمثل ھذه األغراض یختلف بشكل جوھري
). إن جلسة التدریبات عبارة عن أسلوب طورتھ جنرال إلیكتریك ویستخدم في العدید من الشركات لحل المشاكل 33.6و 33.5

طة عمل زمنیة محدودة لحل المشكلة.التنظیمیة الجادة، من خالل جمع كل أصحاب المصالح في خ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كبرى حول النقاش وصنع القرار.المجموعة ال أسالیب 33.5لشكل ا  
یسكو: جوسالمصدر: مقتبس من بنكر والبان، تدخالت المجموعة الكبرى. سان فرانس . طبع بتصریح.1997باس، -  

 

جلسة التدریب (جنرال إلیكتریك)  
الغرض: تعریف المشكلة وتطویر العملیة  

 
 

 

سمیو ریل -  
الغرض: القیام بعمل حیني بخصوص المسائل الحالیة، 

اختیار الخطط المستقبلیة، التعلم عن النظام  
دونالد وأالن كلین.  

 
تختار المنظمة قضیة للعمل علیھا. •  
ترتیب الغرفة یعكس ھیكل المنظمة. •  
ة.یقوم األشخاص بأدوارھم التنظیمی •  
ھناك فترات توقف عن العمل والتفكیر. •  
على عملیة اتخاذ القرار مسبقا. قاالتفا •  
یوم واحد. •  
• 50   ً .150إلى  شخصا  
یحتاج المنسق إلى الخبرة في عملیة  •  
المؤتمر. •  

تقنیة اللقاء المفتوح  
الغرض: مناقشة و استطالع قضایا النظام  

ھاریسون اون  
كبرى.أقلھا إعدادا ألسالیب المجموعة ال •  
یستخدم عملیة متشعبة. •  
تعد المجموعة الكبرى جدول أعمال بالمواضیع. •  
تتشكل المجموعات ذات االھتمامات الموحدة  •

حول المواضیع.  
تسمح مطبوعات غرفة التحریر بمشاركة  •

المعلومات عبر المجموعات المھتمة.  
یقوم منسق واحد بوضع الخطة، األرضیة،  •

القواعد و"یسیطر على المجال".  
تاج المنسق إلى فھم القوى المحركة للمجموعة یح •

الكبرى.  
أیام. 3من یوم إلى  •  

 
األحداث التفاعلیة واسعة النطاق  

الغرض: حل المشكلة  
دانمیللر و جاكوب  

كاألسلوب واسع النطاق في  ھیستخدم المنھج  نفس •
33.1الشكل   

أسلوب مرن متعدد االستخدامات •  
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أسلوب المجموعة الكبرى حول النقاش وصنع القرار. 33.6الشكل   
المصدر: مقتبس من بنكر والبان، تدخالت المجموعة الكبرى. سان فرانسیسكو: جوس . طبع بتصریح.1997باس، -  

 
 

خلق أسلوب سمیوی ) منظمة مصطنعة تضم شاغلي المناصب الفعلیین، إذ یقوم كل منھم بتأدیة دوره في 1992ریل (كلین،  -
األحداث التفاعلیة واسعة العمل من أجل فھم المشاكل والتطرق إلى اختبار مخطط جدید لھیكل تنظیمي جدید. یستخدم أسلوب 

ییر االستراتیجي الفعلي لحل العدید من المشاكل من قضایا التنوع إلى مشاكل ) مستخدما إطار عمل التغ1994(جاكوب  النطاق
التنسیق بین مجموعتین. على سبیل المثال، للحصول على الشرطة، غرف الطوارئ، الوكاالت ومالجئ المتشردین إلى التعامل 

بشكل أفضل مع زیادة مرض السّل بین مشردي مدینة نیویورك.  
خدم تلك األسالیب الثالثة العدید من المبادئ لخلق أرضیة مشتركة تعترف بالصراعات، ولكن ال في إطار حل الصراع، تست

تتخذھا مسكنا، وإیجاد مبررات للصراع، وخلق شروط جدیدة للحل، كما سبق الوصف.  
إلى حد ما في )، والذي یعد بدوره مفیدا 2005حدیثا، تم خلق أسلوب جدید وشیق، أال وھو المقھى العالمي (براون وایزاك 

خلق النقاش بین المجموعات المتنوعة من أصحاب المصالح. یتم اختیار المقاعد لألفراد بشكل غیر متجانس حول مناضد دائریة 
صغیرة تضم أربعة أو خمسة أفراد في حجرة كبیرة. یتم تغطیة مناضدھم بورق أبیض حیث من الممكن تسجیل األفكار بأقالم 

إلى ثالثین  20رض موضوع النقاش، ثم تقوم كل منضدة بمداولة أطروحة النقاش لمدة تتراوح بین التعلیم أو الشمع. یتم ع
دقیقة.  

ومع انتھاء الوقت، یطلب من نصف عدد األفراد الموجودین على أي منضدة إیجاد منضدة أخرى (مع مراعاة تنوع المناضد) و 
بصدد نقاشھ. تتم ثالث دورات من المحادثات على األقل قبل یبقى على األقل فرد واحد لشرح ما كانت المجموعة السابقة 

إصدار التقاریر للجمیع. تعد ھذه الطریقة نافعة في األجواء التي تحتمل نشوب الصراع، ألنھا ال تسمح بتكتل األفراد في 
شخصي للغایة.المجموعات ذات االھتمام المشترك، ولكنھا تعّرضھم بشكل دائم إلى وجھات نظر مختلفة ولكن في إطار   

یعّد أسلوب تقنیة اللقاء المفتوح فریدا من نوعھ بین ھذه األسالیب. فبدال من استخدام أنشطة مخطط لھا، في تجمعات مسبقة 
التخطیط، یضع األسلوب مسؤولیة خلق وإدارة جدول األعمال على عاتق المشاركین. یصف مؤسس األسلوب، ھاریس اون، 

ات الصراع المزمن. ولھذا السبب، سأركز النقاش في ھذا القسم حول اللقاء المفتوح.بأنھ أسلوب فعال في المواقف ذ  

المقھى العالمي  
الغرض: عملیة تحاوریة تساعد مجموعة ما في استطالع أمر ھام  

وانیتا براون.  
• استطالعھ. الموضوع أو السؤال الذي ینبغي   
• أیام، بناء على الموضوع. 3یمكن أن یتم في نصف یوم إلى یومین أو    
• أشخاص للجلوس علیھا، محیط  4یتم تزوید المساحة بمناضد المقھى التي تستوعب  

المقھى.  
• تُغطى المنضدة بورق مقوٍّ علیھا أقالم تعلیم وأقالم الشمع.   
• كبر كان أفضل.ال یوجد حدود على عدد الحضور، فكلما كان الحضور أ   
• دقیقة. 30إلى  20تتكون من عدد من الدورات تمتد حتى    
• أشخاص إلى منضدة  أخرى؛ ویبقى شخص لیستضیف الوافدین  3بعد كل دورة، یتحرك  

من المنضدة  األخرى.  
• تشارك المجموعات الجدیدة الرؤى السابقة وتستمر في االستطالع.   
• لمجتمع.تقدیم تقریر دوري یشمل على األفكار والرؤى ل   
• االستماع إلى وجھات النظر المختلفة والتشجیع على إرجاء األحكام السابقة ألوانھا.   
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باختصار، تقوم ھذه العملیة بخلق عملیة بسیطة یقوم فیھا من یأتي من األشخاص إلى المجال المفتوح بخلق جدول أعمالھم 
بیل المثال، قامت الكنیسة البروتستانتیة الخاص بھم لیوم أو اثنین أو ثالثة للنقاش حول موضوع أو قضیة معینة. على س

بالوالیات المتحدة بدعوة خمسمائة شخص إلى لقاء مفتوح لمناقشة بعض األمور الصعبة والمثیرة للجدل أمام الكنسیة قبل لقائھم 
خفیض السنوي القومي. تم عقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة في كندا لمناقشة موضوع منطقة كویبك. بسبب الحاجة إلى ت

التكالیف، عقد نظام أحد المستشفیات في كالیفورنیا لقاًء مفتوحا في كل مستشفى للحصول علي مساھماتھم حول مخاوفھم 
وأولویاتھم. تم استخدام ھذا األسلوب في المئات من األماكن لخلق محادثات بنّاءة حول العدید من القضایا.  

لمفھوم ھي لقاء ذاتي اإلدارة، حیث یقوم المشاركون بخلق أجندات العمل ما ھو اللقاء المفتوح؟ أسھل طریقة لصیاغة ھذا ا
الخاصة بھم في خالل أول ساعة من اللقاء. یجلس كل فرد في دائرة كبیرة یتوسطھا "حیٌّز مفتوح". یقوم المنسق بتقدیم موضوع 

موضوع تمتلكھم مشاعر قویة إزاءه، بحیث  النقاش في االجتماع ویصف معاییر المشاركة. ثم یتم دعوة الناس إلى التقدم وإعالن
یمكنھم جمع مجموعة عمل تتحدث حول ھذا الموضوع. تكتب تلك المجموعة اسمھا والموضوع محل النقاش على أحد 
المطبوعات، تعلن موضوعھا للمجموعة ككل ثم تقوم بتعلیقھ على حائط یسمى "لوحة إعالنات المجتمع." تقوم المجموعة 

من االختیارات المنظمة لھم والمكتوبة على إشعارات أعلنتھا. تقوم المجموعة بلصق عالمة "الوقت  بتحدید وقت ومكان
والمكان" على صفحة موضوعھم وتعلقھا على الحائط. تخلق الموضوعات المعلنة جدول األعمال المرئي للقاء یستمر عدة أیام. 

ن على لوحة اإلعالنات. یوافق كل من یقترح موضوعا على یستطیع األفراد إضافة موضوع في أي وقت یشاءون بإضافة إعال
الظھور لبدء المناقشة وأن یذھب إلى غرفة التحریر بعد انتھائھا ویقوم بكتابة موجز لما تم طرحھ باستخدام نموذج كمبیوتر 

عة كل ما یقال في بسیط. یتم على الفور طباعة تقاریر تلك اللقاءات وتنشر على حائط آخر طویل حتى یستطیع كل شخص متاب
المجموعات  األخرى.  

بعد لقاء جدول األعمال األولي، اللقاءات األخرى للمجموعة كاملة ما ھي إال تجمعات مقتضبة في الصباح والمساء للتعلیقات  
وإعالنات المواضیع الجدیدة. عادة ما تمتد فترات نقاش المجموعة إلى ساعة ونصف الساعة.   

وجود أربع أو خمس جلسات (مجموعات متعددة تجتمع كل جلسة) خالل النھار أو المساء عند الحاجة. وھذا یعني إمكانیة  
یتمیز اللقاء المفتوح بقوانینھ ومعاییره. فبدال من أن یكون حدثا متأزما حیث ینبغي على كل فرد حضور كل شيء ویتغیب 

رة الذات وحریة القیام بما تحتاج إلیھ للحفاظ على التركیز الذنب، إال أنھ یشجع إدا تاألشخاص عن اللقاءات ویشعرون بوخزا
والطاقة الشخصیة. یقترح قانون القدمین أنھ ما لم تكن مشاركا في المجموعة التي تحضرھا، حرك قدمیك واذھب إلى مكان آخر 

یر األخرى أن األشیاء تبدأ في تجد فیھ نفسك أكثر إنتاجا. ھناك الكثیر من الحركة وھذا مجدد للنشاط إلى حد ما. تقترح المعای
الحدوث عندما یمتلك األشخاص الطاقة لجعلھا تحدث: "وقتما تبدأ، ھو الوقت الصواب." "أیّما یأتي، ھو الشخص الصواب." 

مھما یحدث، فھو ما یمكن حدوثھ فقط." و"عندما ینتھي األمر، فقد انتھى."  
" ویقترح "اتبع سعادتك"، مستشھدا بقول جوزیف كامبل. وما یزیح حیز واحد "االلتزامات"، و"الواجبات" و"الضرورات

یحدث عادة یكون شیقا حتى أنھ یصل إلى حد الروعة. قد یكون مثاال على ذلك مفیدا في التحّصل على شعور أفضل تجاه ھذا 
لقاء المفتوح ثالث مرات المنھج الفرید وكیف یتم التعامل مع الصراع من خاللھ. في ھذا المثال، تستخدم منظمة سلیمة أسلوب ال

في فترة تصل إلى سنة للتعامل مع الصراعات طویلة المدى في النظام.   
 

عمید الكلیة، بعد ثالث سنوات من العمل، أن الكلیة قد تراجعت فیما یخص  . یعتقدمدرسة األعمال التجاریة في الكلیة العامة
" وذلك األعمال"مجھزین للخوض في مجال  نیث یكونودرجة البكالوریوس بح نقدرتھا على تخریج خریجین ممن یحملو

الموارد وتفاقم  ونصوص وتقنیات قدیمة. تقلص التمویل الحكومي أدى إلى تكثیف المنافسة على بسبب استعانة الكلیة بأسالیب
داخلي وغضب على  وكذلك الموظفین. لقد كانت ھذه الكلیة في حالة غضبالكلیة  التنافس الموجود بالفعل بین اإلدارات. تم دمج

العمیدة وعلى اإلدارة.  
) للتعامل مع حاالت 2لخدمة قضایا  تؤثر في كل المنظمة والنظام ( )1وأفاد ھاریسون أوین بوجوب استغالل اللقاء المفتوح (

ن قرار م اً جمیعھا جزء الثالثة األسبابآخر. من الممكن أن تكون  شيءحینما تعجز عن التفكیر في القیام بأي   (3)الصراع 
جل مستقبل كلیة األعمال التجاریة" وتم أ العمید لتجربة اللقاء المفتوح. كان موضوع البحث یدور حول "القضایا والفرص من

على مدى یومین ونصف الیوم. وقد حضره خمسون من أصل ثمانین من ھیئة  ،الكلیة عقد ھذه المناسبة خالل ساعات العمل في
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ن واإلدارة. خصص أول یومین للقاء المفتوح كما ذكرنا، أما نصف الیوم النھائي فقد كان عملیة باإلضافة إلى الموظفی ،التدریس
.اإلجراءاتأجل العمل على تخطیط  تقارب غالبا ما تضاف إلى تجربة اللقاء المفتوح من  

خر (نتیجة غالبا الشخص اآل إلىنھ ال یوجد شخص ینظر أفي صدارة جدول األعمال، أصیب المنسق بالدھشة من جراء واقع 
النظام). ن وجود صراع عمیق فيعما تنتج   

الكلیة"  نشرھا كانت حول العدد المتوقع، إال أنھا منحت مواضیع (على سبیل المثال "نظافة ورغم أن المواضیع التي تم
ھرت مع نھایة الیوم . نشرة أخبار المساء التي ظاإلدارةو"التفوق األكادیمي") بشكل سطحي. ساد الجو سحابة من الغضب تجاه 

األول كانت مملة.  
مختلفة تماما عن قضایا الیوم  واضح. وفي صباح الیوم التالي نشرت قضایا جدیدة أثرٌ  النقع بین عشیّة وضحاھاكان لعملیة 

قام العمید بنشر موضوع "الوجھ اإلنساني  .االستراتیجي للخروج من ھذه الفوضى" األول مثل "الصراع وحلولھ" و"التوجھ
وأظھرت جانبھا  لإلدارة وقد تواجد بھ جمیع الحاضرین. في تلك المناقشة تحدثت بشكل شخصي عن دورھا ووجھات نظرھا

المنسقین لیفصحوا عن أشیاء مثل "لن تصدقوا ما یحدث في  إلى. ومع تقدم الیوم، تقدم عدد من األفراد اإلنساني للحضور
.الیوم األول وطاقة في الیوم الثاني مقارنة مع حالة عدم التأثر واالنسحاب في إثارةھناك  مجموعتنا!" كان  

من عادات األمریكیین  المتحدثة" (نسخةأغلقت عملیة استكشاف اللقاء المفتوح في نھایة الیوم الثاني بتجربة دائرة "العصا 
ینصت  أنومن المتوقع  ،تحدث في حال إذا اخترت). یتم تمریر العصا حول الدائرة. عندما تصبح معك، یجوز لك أن تاألصلیین

بل ھي تجربة تعكس تفكیر الناس وشعورھم في  ،ن بكل احترام. ال تدور ھذه التجربة حول تقاریر للمجموعاتواآلخر إلیك
. ىة أخرھیئ إلى نھایة الیوم. من خالل التعلیقات، كان من الواضح أن الكلیة قد بدأت في االنتقال من حالة الجمود في صراع

حد الخالفات، و لكن ھذا سیتغیر." أعاما بسبب  15 ىمد ى(عضو أخر في الكلیة) عل ى"لم أتحدث إل ؛األمثلة كانت كالتالي
تحدید العالقات والمضي قدما. ىتحدث آخرون عن الحاجة إل  

 ،خاصة الغربیون ،العدید من الناسالتطور وتخلق محادثات جیدة. قام ویعد اللقاء المفتوح عملیة متشعبة تسمح لألفكار بالظھور 
والعمل. في مثل ھذه الحالة، فقد صوت كل  بإضافة نصف یوم من التقارب للتخطیط ،النتائج الواضحة واألفعال ىوحاجتنا إل
ألصوات وتشكیل اغلب أ ىمن حصلوا عل ىوكان من السھل الوصول إل ،القضیة كما ظھر في تقاریر المجموعة ىفرد عل

حولھم. قررت المجموعة عقد لقاء مفتوح آخر في خالل أربعة شھور لسماع تقاریر الحمالت ولمتابعة الحوار.حمالت تطوعیة   
اللقاء بجلسة استمرت  أ. ھذه المرة، بدالیوم عضوا في لقاء مفتوح استمر یومین و نصف 45بعد مرور أربعة أشھر، اجتمع 

فتح اللقاء لجدول أعمال جدید، استمر اللقاء بالشكل الموصوف. في ساعة ونصف من التقاریر حول الحمالت. ثم قام المنسق ب
ول خلق مستقبل أفضل. تم اھذه المرة، كان ھناك استعداد أكثر لمناقشة الموضوعات الصعبة والمعقدة التي واجھوھا ككلیة تح

فرد مثبت في موقعھ الوظیفي وغیر حیث أن كل  ،مناقشة العدید من القضایا األكادیمیة مثل الصعوبات في التعامل مع اإلدارات
عمل جدیدة حسب األھمیة وترتیبھا وتحدید موعد تقریر  تتداول حمالفي ، تم استخدام نصف الیوم األخیر ىمحدث. مرة أخر

یقدم بعد أربعة شھور.  
سویا. وقعت العدید من خر لقاء مفتوح كلیا. لقد تعلموا كیفیة استخدام المنھج وجعلوا منھ أسلوبا للعمل آقامت الكلیة بإدارة 

آمن. یعد الحدث التاریخي الذي وقع بین اللقاء المفتوح الثاني  مستقبلخلق  ىوالكلیة مستمرة في العمل مع العمید عل ،التغییرات
.والثالث تشخیصیا  

السابقین، مناصریھ ضد اإلدارة  ىلقد حاول عضو كلیة موقوف عن العمل بجمع الدعم لعزل العمید من منصبھ. عندما ذھب إل
تم صده و قیل لھ"ھذا العمید ھو أفضل من حصلنا علیھ."  

في الصراع، وإلقاء اللوم والھجوم، إلى القدرة على حل  سما ھي المبادئ التي قد تفسر ھذا التغیر في الطاقات؛ من االنغما
اء المفتوح. ال یوجد "ھم" بل "نحن." المشاكل والعمل معا؟ المحرك الرئیسي األول ھو إزالة بنیة نظام التسلسل الھرمي في اللق

انتظر المنسقون األشخاص لخلق أجندة العمل الخاصة بھم، فھم یؤمنون بأن ما ھو معلن على الحائط یمثل ما ترید المجموعة أن 
ن تتحدث عنھ. لم یتم فرض أي شيء. علي الرغم من وجود فكرة رئیسیة، إال أن المشاركین یقررون أي القضایا یناقشون. كا

العمید موجودا و لكن كعضو من المجموعة.  
عند غیاب السلطة الھرمیة، فإن أنماط التالعب والتحكم البالیة تتعطل. ال توجد طریقة لالنفراد بالقرار أو طریقة للحصول على 

ث یمكنھم األخذ السلطة. یتم تعطیل الطریقة العادیة إلنجاز العمل ویطلب من الناس ببساطة اتّباع طاقاتھم والتزاماتھم بحی
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والعطاء. في اللقاء المفتوح، قانون القدمین و المبادئ األربعة یستبدل النظام الھرمي بتوجیھ األفراد نحو ما یخلق قدرا كبیرا من 
الحریة على العمل، وھذا أمر مبھج ویمكن أن یجعل الناس أیضا متلھفین... لكن كل فرد أخر في الموقف نفسھ، ویستمتع 

تھم ویؤتون بأفضل ثمارھا. تترك ھذه العملیة المشاركین وفي رؤوسھم سؤال واحد مھم: ما الذي لدینا طاقھ األشخاص بحری
وإرادة لنقوم بھ؟  

ما ھو، بعد انتھاء الحدث، تأثیر اللقاءات التشاركیھ للنظام ككل ؟ ماذا یحدث عند العودة إلى العمل؟ ھناك دلیل قصصي یثبت أن 
ع قد یخلق خططا جدیدة ویجعل العمل یستمر بحیث یؤثر في النظام بقوة. والتأثیر الكبیر اآلخر لكل تلك لقاًء واحداً من ذلك النو

األسالیب ھو خلق شبكات عمل وعالقات مفیدة. ففي حالة كلیة األعمال التجاریة، بدأوا في استخدام تقنیة اللقاء المفتوح كطریقة 
الھرمي والبیروقراطي في المنظمة. إني أشیر بقوة إلى أن فھم اإلدارة العلیا  للعمل معا. عندما یحدث ھذا، یتم تعدیل النظام

للطبیعة التعاونیة لھذه اللقاءات یعّد أمرا حاسما. فھم في حاجة إلى فھم ھذه األسالیب والموافقة علیھا وتقدیم قیادة قویة مؤیدة من 
البدایة للعملیة.  

 
تثبیت نماذج تعاون جدیدة  

ة كلیة األعمال التجاریة والذي تم وصفھ في نقل أو دمج نماذج جدیدة للعمل سویا وإدارة العالقات من حدث إن ما نرى في حال
المجموعة الكبیرة إلى مكان العمل. إن ھذا یعد تغییرا ثقافیا حقیقیا. وفي الحالة التي تم وصفھا، تم تغییر الموقف من العداء 

قد نَمت خبرة استخدام ھذه األسالیب في الغرب وحول العالم. و وإنتاجا وإشباعا.  والشك إلى التعاون وتحویل مكان العمل أكثر
بما أني وزمیلي بیلي البان قمنا بجمع حاالت جدیدة الستخدام أسالیب المجموعة الكبرى لإلصدار الخاص لجریدة علم السلوك 

)، فقد وجدنا عددا من اإلطارات 2006والبان ) وأیضا كتیب أسالیب المجموعة الكبرى (بنكر 2005التطبیقي (بنكر والبان 
المستقطبة والمتصارعة والتي تم استخدام تلك األسالیب فیھا بانتظام لتشكیل وتغییر ثقافة المنظمة في اتجاه تعاون أكثر تركیزا.  

التحاد المدمج الجدید على سبیل المثال، في والیة فلوریدا، اندمج اتحادان للمدرسین ولكن تاریخ المنافسة ظل قائما في عمل ا
مما تسبب في عدم الثقة والشك. على مرور عام من استخدام تلك األسالیب من االجتماعات الكبیرة والصغیرة والتي صاغت 
عملیة أكثر إشراكا، قامت الثقافة تدریجیا بتدبر أمر مصادر عدم الثقة وبدأت في التعاون وتطویر ثقافة فعالة للمنظمة. في مثال 

بریطانیا العظمي، ظھر أخیرا مسؤول رعایة رئیسي، وھو جزء من خدمة الرعایة الصحیة القومیة، والتي تضم آخر، في 
مختلفة الوظائف، من عملیة مخططة استغرقت ثالث سنوات من إشراك أصحاب المصالح في صنع  تأنواعا عدیدة من الوكاال

نیة فعالة. الحظ أن ھذه عملیة على مر الوقت ولیست حدثا القرار لتغیر مدى جودة خدمة رعایة المرضى وخلق ثقافة تعاو
منفردا. ما نعتقد أنھ یحدث عند األشخاص تتكون لدیھم خبرة جدیدة وإیجابیة في لقاءات المجموعة الكبرى. ویقوم الناس بأخذ 

دلیل متناٍم على أّن من  تلك األنماط الجدیدة إلى منظماتھم وتجربتھا. وبوجود قیادة قویة ذات إصرار على مر الوقت، ھناك
الممكن تغییر ثقافة المنظمات من وضع االستقطاب والصراع إلى وضع اإلنتاج والتعاون.  

 

خاتمة  
 

قام الممارسون ألسالیب المجموعة الكبرى بخلق عملیات تدور على المستویین التنظیمي والمجتمعي كي تقوم بإدارة أو حل 
المجموعة الكبرى والتي تعلل فاعلیتھا. الصراع. إلیك ثمانیة مبادئ حول عملیات  

 
1. التنافسیة. تالتركیز على األرضیة المشتركة، مناطق االتفاق ولیس االختالف أو االھتماما   
2. تفسیر الصراع. ھذا یعني االعتراف بالصراع ثم توضیحھ بدال من تجاھلھ أو نكرانھ. االتفاق على عدم االتفاق  

والتحرك نحو مناطق االتفاق.  
3. آلراء الفردیة "األنانیة" للموقف بتعریضھا للعدید من اآلراء في المجموعات غیر المتجانسة، والتي تعمل توسیع ا 

سویا على المھام الحقیقیة في جو من التعاون، وتنمي روح المجموعة. ھذا یوسع األفق و یعلّم في الوقت نفسھ.  
4. صغیرة والتي تتبادل المعلومات وتعرض مع إحداھا تأیید تطویر العالقات الشخصیة خالل أبنیة مجموعات المناضد ال 

األخرى في األنشطة البنیویة. ( یساعد الشعور بالحصول على عالقة شخصیة في تدبّر أمر االختالفات.)  
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5. أعِط الوقت الكافي لالعتراف بتاریخ الصراع في المجموعة واألحاسیس قبل أن تتوقع من األشخاص العمل معا في  
تعاون.  

6. إظھار االختالفات والصراع علنا. تعامل مع كل اآلراء باحترام. اسمح باالستماع إلى رأي األقلیة ولكن  السیطرة على 
ال تسمح بالسیطرة على المناقشة. احفظ الوقت إلبداء آراء األشخاص "المعتدلین" ومن ھم أكثر تشددا.  

7. سمح الوقت المتاح بالتعامل معھا.قم بإدارة الصراع من خالل تفادي المواضیع القابلة لالشتعال والتي ال ی   
8. قلل من التسلسل الھرمي على قدر اإلمكان. قم باإللحاح على مسؤولیة العمل معا وعلى إدارة الصراع في المنظمة  

حیث یكون األشخاص مسؤولین عن أنشطتھم الخاصة.  
 

ره. أحیانا بالتعامل مع ما مضى إن أسالیب المجموعة الكبرى تنقض على الصراع بطرق مختلفة وفي مناطق مختلفة من تطو
من تاریخ، وأحیانا بعزل االختالفات والتعامل معھا بسھولة، وأحیانا مخاطبة القضایا التي تفرق األشخاص والجماعات مباشرة 
وحلھا. إن المبادئ التي تم وصفھا تعمل على مستوى النظام بشكل رئیسي. ومع ذلك، فإن ھذه العملیات تؤثر على مستوى 

. إن ھذه األسالیب توثق العدید من المبادئ التي تم تطویرھا أثناء البحث 4و  3وعة والفرد بشكل آنّي، كما یعكس المبدأ المجم
حول موضوع الصراع وحلھ. نأمل بأن تثیر ھذه األسالیب تفكیرا نظریا جدیدا حول إدارة وحل الصراع.  
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 الثثاممن والعششرون الفصصلل
 
 

 اتممننّظممال في ننزاعال
  
  

 ركببييیی ورننرو. و 
  
  
 

 فييییها ييییعمملل التتي الششركةُ  ننمَمت. ممدييییره ممع عممره ممن سسننة وعششرييیین خخممسًسا قضضى العممر٬، ممن واألرببعييیین الخخاممسسة في رججالً  تتصصّوروا
 العامملة ةالقوّ  ححججم ننمموّ  ازداد الننمموّ  لهذا وننتتييییججةً  .للاألوّ  الممقام في االكتتسساب٬، طرييییق عن ٬،األخخييییرة السسننوات في مملمموس ننححوٍ  على
. ممّرات عّدة ٬،هذه األخخييییرة السسننوات خخاللل ٬،وهييییكلييیّیتتها ةممننّظممال إسستتراتتييییججييیّیة ببذلك فتتغييیّیرت. الضضعف ممن أكثثر المماضضي قدالعَ  في

 األممن أسساس على ةقائئمم قةعال ممن ببممدييییره عالقتته طببييییعة تتححّولت ًال٬،أوّ . كذلك كثثييییفة ببلل كثثييییرة تتغييیّیرات القصصييییرة قصّصتتننا ببطللُ  اخختتببرَ 
 العمملييیّیة ححييییاتته في ةكثثييییر  ججدييییدة وججوه تظهر  ثثاننييیًیا٬،. كان ييییومٍ  أيّ  في العمملل ممناآلن  ييیُیفصصلل قد ببأنّنه ششعورٍ  إلى الننسسببيّ  الوظييییفيّ 

 اتوالخخلفييییّ  اتاألخخالقييییّ  ححييییث ممن ممخختتلفون كذلك همولكننّ  ببالطببع٬، سسننا٬، أصصغر –" ممخختتلفييیین" ييیُیعتتببرون ممننهم عددٍ  ممع اآلن٬،
 ححللّ ل تُتعَقد التتي االججتتمماعات في االخختتالفات هذه تتتتججّلى. ممتتبباييییننة ببقييیَیمٍ  تتممتّتعونييیی هموكأننّ  ببدونييییَ  كوننهم ججاننب إلى التتعلييییممييیّیة٬،
 اتتلك في. ممقفالً  فممه ييییببقي هإننّ  أو ٬،الممآلن ببالفم اعتتراضضه عن ييییعبّبر ال هلكننّ  ٬،نناصصاححبب فييییها عتترضييییَ  مما كثثييییًرا التتيو  الممششاكلل٬،
 مما فإنّ  سسننوييییا٬،ييییببدو  كمما تتتتغييیّیر ييیّیةممننّظممال الهييییكلييیّیة أنّ  ححييیین في ثثالثثًا٬،. والتتضضارب الراححة مببعد ببالششعور األممر هبب ييییننتتهي الححالتتييیْین٬،

 الواححدة فييییه تتتتعاون ببششكللٍ  للممعلوممات قلييییللٍ  تتببادللٍ  ممع ممسستتقّلةٍ  ببصصورةٍ  تتعمملل ةممننّظممال داخخلل وححدات وهي ٬،الصصواممع  هو ثثاببتًتا ييییببقى
 ييییببدو ال ثثقافات ذلك ييییتتطّلب إذ االسستتييییعاب٬، أججلل ممن للششركة أخخرى ثثقافة هنناك تتببقى ججدييیید٬، اكتتسسابٍ  كللّ  وممع وأخخييییًرا٬،. األخخرى ممع
 .ممنناسسبًبا ممكانًنا لها أنّ 

 ببأخخذ ييییادّ ججِ  ييییفّكر ننججده ولذلك كببييییًرا٬، ضضغًطا بييییسسببّ  الذي بالتتقلّ  ممن ممتتواصصلةً  ححالةً  نناصصاححببل الححاليّ  العمملل ممكان ييیُیعتتببر وهكذا٬،
 . ببالششركة الخخاصّصة ببّكرالمم التتقاعد ححزممة

588

559



 الششخخصصيّ  الممسستتوى على اننزاعً  نناصصاححبب ييییخختتببرُ . ممسستتوييییات عّدة على الييییوم اتممننّظممال في ننزاعال طببييییعة القصصييییرة قصّصتتننا تتببييیّینُ 
 ححولل وممتتضضارببة قِلقة ٬،ششخخصصييیّیة داخخلييیّیة٬، ممششاعر تتوّلد إلى أّدى الذي األممر تتغييیّیرت٬، قد ممدييییره ممع ننفسسيّ ال هَعقدِ  خخصصائئص. الفرديّ 

  .العمملل تتركه أو ممججتتهًدا وعاممالً  وفييییا ببقائئه رأمم

 ييییسستتححقّ  األممر كان إذا مما ييییدري ال ببات ححييییث آخخر٬، كوكبٍ  ممن قادمٌ  هوكأننّ  ييییششعر ججعله في الممخختتلفة العمملل قوة سساهممت لقد
 .الممرييییح اننطوائئه ححييییِّز إلى والعودة ببببسساطة٬، سسببييییلها٬، لححالل تتركها أو وممنناقششتتها٬، التتبباييییننات هذه ممواججهة

 ممننطقتتهم٬، ييییححممون العمملل وححدات فأعضضاء الييییوم٬، أمّما. الممعييییار هو التتعاون كان أصصغر٬،ممضضى  مما في صصاححببننا ششركة كاننت اعنندمم
 .رببحال-الرببح إممكاننييیّیة ممع التتعاون إلىممننه  خخسسارةلا-رببحال ممعييییار إلى ييییكون مما أقرب الممعييییار ببات إذ

. ممًعا العمملل وممححاولة االخختتالفات ممع للتتكييیّیف ججدا كببييییرةً  طاقةً  ييییببةالغر  ثثقافاتتها ممع الججدييییدة التتججارييیّیة األعممالل هذه ججلب ييییتتطّلب 
 الخخببرة على ييییتتغّلب هوكأننّ  األمملل ييییببدو ححييییث – الثثانني ببالزواج تتكون مما أششببه الججدييییدة االكتتسساببات هذه إنّ  ذلك٬، إلى بباإلضضافة

 .والواقع

 – األفراد) 2( ؛ةممننّظممال ممع الفرد) 1: (واججهاتأرببع  وأ ممسستتوييییات ةأرببع على وفهممه اتممننّظممال في ننزاعال ممع التتعامملل ييییممكن إًذا٬،
 الواججهات هذه تُتعتتببر ال. اتممننّظممال ببييیین العالقات) 4( ؛األخخرى ممع الواححدة – التتننظييییممييیّیة الوححدات) 3( ؛اآلخخر ممع كلّل ممننهم
 .مما ننوًعا ممننفصصللٍ  ببششكللٍ  ممعها التتعامملل ةكييییفييییّ  ببفهم لقييییاممننا ممفييییدة هاولكننّ  ممتتبباييییننة٬،

 ٬،الننهائئيّ  هدفننا ججاننب إلى ٬،/ةاألرببع الواججهات/الممسستتوييییات على واعتتمماًدا الفصصلل٬، هذا في ذكرها الوارد ةممننّظممال إنّ  ٬،ببالتتالي
 .ارً اثثممإ كثثراألسسلوب األبب اتننزاعال هذه ممع للتتعامملل طرقٍ  واقتتراح ممسستتوى٬، كللّ  على ننزاعال طببييییعة فهم: ججاننببييیْین على تتننطوي

 هوكأننّ  ييییببدو مما على عامّمة ننظرة يوننلق للححظةٍ  ننتترييیّیث دعوننا ٬،ةاألرببع الواججهات تممسستتوييییا ممن ممسستتوى كللّ  ببتتغطييییة قييییاممننا قببلل
 . الييییوم اتممننّظممال في ننزاعال أسسبباب في الرئئييییسسيّ  سساِهمالممُ 

  الثثقافات؛ في تتقاطعٍ  على الممننطوييییة الدييیینناممييیّیات ممع التتعامملل في أفضضلل وننججاعةٍ  أعممق لفهمٍ  علييییها الممتترتّتببة الححاججة ممع العولممة •

 ةممننّظممال نّ إ أي ممتتأخخًرا٬، تتأثثييییًرا ييییسسبّبب الذي األممر ات٬،ممننّظمملل الخخارججييیّیة الببييییئئة في ال سسييیّیمما وممتتسسارع٬، ثثاببت تتغييییييییرٍ  ممعّدلل •
 ؛"اتر ببالتتطوّ  اللححاق" ممححاولة ممن ممسسببوقة غييییر ححالةً  تتخختتببر

 المموّظفييیین؛ ببييیین أكببر تتننّوع •

 الننظرييیّیة؛ والفَرق ذاتتييییا٬، المُمدارة الممججمموعات ممن وممزييییدٍ  ٬،أقللّ  ةإدارييییّ  رقاببة إلى ييییؤّديوهو مما  تتسسطييییحًحا٬، أكثثر تتننظييییممييیّیة هرممييیّیات •

 الننظر؛ ووججهات اآلراء ممن ييیُیححصصى ال عددٍ  إلى ييییؤّدي وهو مما ات٬،ممننّظممال ممعظم في للعمملل ممتتزاييیید تتعقييییدٌ  •

 خخسسارة( قللّ أ على ننححٍو◌ٍ  لوججه وججًها تتواصصللال) أ( إلى ييییؤّدي الذي اإللكتتروننيّ  الببرييیید وخخصصوصًصا اإللكتتروننّي٬، التتواصصلل زييییادة •
 كذلك:و  الممححتتمملل؛ والعننف الممواججهة على تتعتتممد ببطرقٍ  التتواصصلل" ححّرييیّیة" ممن ممزييییدٍ ) ب( ؛)ةالششفهييییّ  التتلممييییححات فائئدة
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 المموارد٬، في ننقصٍ  إلى ييییؤّديوهو مما  الممصصارييییف٬، إدارة في نناججعةالو  لممصصارييییفها كةمُمدرِ ال اتممننّظممال على ممسستتممرّ  ضضغطٍ  •
 .عممومًما ٬،والمموّظفييیین خخصصوصًصا٬، الممدييییرييیین٬، ببييیین لممننافسسةا ارتتفاع إلى ببدوره٬، ييییؤّدي٬، الذيو 

 القوى أكثثر ببعض فعلييییا٬، تتممثّثلل٬، هاولكننّ  ححصصرييیّیة٬، وال ششامملة تُتعتتببر ال ات٬،ممننّظممال ننزاع في الممسساِهممة السسببعة العنناصصر هذه إنّ 
 ححييییث ممن الممسساِهممة٬، العنناصصر هذه تَتبِبعات ننتتنناولل اآلن٬، دعوننا٬،. الششقاق ممن ييییزييیید مممّما الييییوم٬، العمملل ممكان في وننفوًذا ييیّیةً ـأهممّ 

 .الححدييییثثة ةممننّظممال في األرببع األوججه ممسستتوييییات
  

 الفرديّ /الششخخصصيّ 
  

 أكادييییممييیّیة في قسسمٌ  وهو( اإلدارة رييیّیةوننظ ظييییمالتتنن يِ ممججالَ  ضضممنَ  وعمملييییا٬، ننظرييییا ٬،)التتوالي على 1969،٬وَ  1967( ولورش لوراننس قامَ 
 وتتطببييییقننا تتفكييییرننا في ببالممسساهممة ٬،أخخرى ججهةٍ  ممن ٬،)األكادييییممييیّیة في آخخر قسسمٌ وذاك ( روالتتغييییييیی التتننظييییم وتتطوييییر ٬،ججهة ممن ٬،)اإلدارة

 الممججمموعة واججهة ٬،الببييییئئة-ةممننّظممال واججهة: رئئييییسسييیّیة واججهات ثثالث اعتتببراه مما على رّكزا فقد. ببه ججاءا لذيا" الواججهة" ممفهومل
 األرببعة األقسسامَ  ٬،الششخخصصيُّ  التتضضاممنُ هي و  ٬،الثثالثُ  الواججهاتُ  ههذ تُتعتتببر سساببًقا٬، ُذِكرَ  وكمما. ةممننّظمموال الفرد واججهةو  ٬،للممججمموعة

 . ةممننّظممال-الفرد وواججهة ممسستتوى ممن ببدًءا الفصصلل٬، هذا في

 ةممننّظممال أهداف ببييیین االننسسججام لدرججة ننظًرا عرييییضضة ببممصصطلححات هذه ةممننّظممال-الششخخص واججهة) 1969( ولورش لوراننس ييییتتنناولل
 دقْ العَ  على ببالتتالي٬، لننرّكز٬، تتححدييییًدا٬، أكثثر سسننكون ٬،االعتتببار ببعييیین الفصصلل هذا أهداف أخخذ روعببْ . المموّظفييیین ممن األفراد وأهداف

 ننفسسيّ ال دقْ العَ  أنّ " فكرة. الفكرة هذه تتنناولوا ممن أوائئلل ممن) 1960( أرججييییرس كان. الفرديّ  والمموّظف) اإلدارة( ةممننّظممال ببييیین ننفسسيّ ال
 ممخختتلف وببييیین ة٬،ممننّظممال أعضضاء ممن عضضوٍ  كللّ  ببييیین الوقت كللّ  تتعمملل ٬،التتوّقعات ممن ممدّوننةٍ  غييییر ممججمموعة وججود إلى ييیُیششييییر

 الفوائئد العمملل٬، سساعات األججر٬، ممعّدلل أو الراتتب قببييییلل ممن أممر ححولل تتوّقعاتوهي ... ةممننّظممال تتلك في وآخخرييیین الممدييییرييیین
 قدالعَ  كان طالممال). 23-22. ص ؛1980 ششييیین٬،" (ببغتتة للطرد التتعّرض عدم ييییضضممن ذلك كلل .العمملل تتالزم التتي واالممتتييییازات

 العمملل أداء في رضضاوال الوفاء على تتننطوي رسسالةً  ةييییّ ننالضضمم الرسسالة كاننت لطالمما. العمملل ببأممن ممتتعّلًقا واسسع٬، طاقٍ نن على ٬،ننفسسيّ ال
 ة٬،ممننّظمملل وفييییا ُكن أخخرى٬، ببكلممات. أببًدا ببغتتةً  ششخخصٍ  أيّ  طرد ببعدم ييییقضضي ةممننّظممال طرف ممن ببوعدٍ  ييییرتتببط الذي الفرد ججاننب ممن
 على تتوّقعات وييییححمملل ٬،ممدّون غييییر هأننّ  ولو هامما٬، الضضممننيّ  تّتفاقاال كان. التتقاعد ححتّتى ببعمملك تتححتتفظف ضٍ رْ ممُ  ننححوٍ  على ببأدائئك قم

 ببات اسستتببداله وذلك أنّ  ٬،السساببق في كمما ييییعد لم تّتفاقاال هذا أنّ  غييییر. الصصنناعةو  التتججارة عالم في خخصصوصًصا كثثييییرة٬، سسننواتٍ  ممدار
  .المموّظفييیین ممن األفراد طرف ممن ننزاعوال القلق لممششاعر أسساسًسا وّفرييیی وببالتتالي٬، ٬،واضضح غييییر

 ممعّدلل تتبِبعات ممن اإلششارة٬، سسببقت كمما وكذلك٬، واالكتتسساببات٬، االنندمماججات٬،و  التتقلييییص٬، تَتبِبعات ممن ننفسسيّ ال قدالعَ  في التتغييیّیر كان لقد
 ببعضضهم ببات واالكتتسساببات٬، لالنندمماججات ججةً وننتتييیی ٬،"لوظييییفتته فاقًدا" األششخخاص ببعض ببات للتتقلييییص٬، ننتتييییججةً . ججدا السسرييییع رالتتغييییييیی
 ٬،كذلك ٬،وممعها الفردييیّیة الوظائئف تتتتغييیّیر عاّم٬، ببششكللٍ  التتغييییييییر ممن ممزييییدٍ  وممع العمملل٬، تترك علييییه ببات ننصصفهمو " زائئًدا" اآلخخر

. المماضضي قاييییابب ممن ييیُیعتتببر التتقاعد ححتّتى وظييییفةٍ  على الححصصولل تتوّقع أنّ  اآلن الواضضح ممن ببات لقد. فييییها ييییعمملون الذييیین األششخخاص
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 في ييییعمملوا أن ييییتتوّقعوا أالّ  علييییهم أنّ  الججدد للممسستتخخَدممييیین تُتوضّضح رالل إلكتترييییك""ججييیینن ششركة ممثثلل الششركات ببعض إنّ  األممر٬، واقع في
 طالق؟اإل علىواححد  ثثمّمة ُوجِجد إنْ - راهننييیّیةً  األكثثر ننفسسيّ ال دقْ العَ  هو مما. لممعظممها ححتّتى أو الممهننييیّیة ححييییاتتهم واللطَ  الششركة

ننة٬، غييییر قواننييیین ممججمموعة عن عببارة ننفسسيّ ال دقْ العَ  أنّ  اعتتببارننا في ننضضع أن علييییننا ٬،اممججدَّدً   ببالننسسببة كثثييییًرا ييییتتغييیّیر لم مما نّ أو  ممدوَّ
 الوضضوح ممن الممعقولة والننسسببة) العمملل سسوق اتّتججاهات تتمملييییه في الممعتتاد٬،( األججر وممقدار ممعّدلل ممثثلل أممورٌ  هي الششخخص لتتوّقعات

 الفوائئد وننسسببة ممضضممون ححتّتى تتغييیّیر٬، فقد التتوّقعات ببخخصصوص تتببّقى مما ممعظم أمّما. األداء ححييییث ممن ببهتتتتطلّ  ومما العمملل طببييییعة ححولل
 .الوظييییفيّ  األممن في الننسسببيّ  الننقص ببالطببع٬، هو٬، ييییرييییتتغ أهمّ  ولعللّ . الهاممششييیّیة

 تلييییسس ةممننّظممال إدارة أنّ  مالِعل ممع ٬،فاءالو  أو الججادّ  العمملل ححولل ييییتتممححور -األييییام هذه للمموّظفييیین ببالننسسببة- الداخخليّ  ننزاعال إنّ 
 .ببدورها وفييیّیةً  تتكون نأل ممرجّجححةً 

 الششخخص ممهارات تتعزييییز أي ر٬،والتتطوّ  بللتتدرّ  ببالُفَرص المموّظفييیین تتزوييیید ننححو تتوجّجًها هنناك أنّ  ييییببدو تتممامًما٬، ضضحاو  ببييییننمما األممر غييییر
 تتححسسييیین ببغييییة ييیّیة٬،ـالممححلّ  والججاممعات ييیّیاتـالكلّ  في مالتتعلييیی ممصصارييییف ممقاببلل ممالييییا وييیُیعوَّض ججدييییدة٬، وقدرات ممهارات ييییتتعّلم ححتّتى وقدراتته٬،

 العقلييیّیة قدراتتك أعطننا" اإلدرايّ  ببالتتصصرييییح ييییكون مما أششببه الضضممننيّ  تّتفاقاال أخخرى٬، ببكلممات. أكادييییمميّ  لقبٍ  أو أكادييییممييیّیة ببششهادة ننفسسه
 لتتححسسييیین ُفَرص فضضًال عن العالي األداء اببللممق ححوافز ربّبمماو  وتتننافسسييییا٬، ممححتترمًما راتتبًبا ببدورننا٬، وسسننعطييییك٬، الججاّد٬، وعمملك ٕاممكانناتتكو 

 هذا إنّ . الذات وتتححسسييیین للتتعّلم ببُفَرصٍ  الوظييییفيّ  األممن للببدِ سستتُ اُ  مما٬، إلى ححدّ . "طّورتتوال للتتدرييییب ُفرصٍ  تتوفييییر عببر العمملييیّیة ممهاراتتك
 كذلك لييییسهو  ربّبمما ببلل ة٬،ممننّظمملا لكللّ  ببالننسسببة صصححييییحًحا األششكالل٬، ممن ششكللٍ  ببأيّ  ٬،لييییس الججدييیید ننفسسيّ ال دقْ ببالعَ  الممتتعّلق التتوجّجه

 .الممواهب لننمموّ  كممننافسٍ  وييییننتتششر ييییسستتممرّ  أن حييیُیرججَّ  ممإاننّ و  لممعظممها٬،

 ؛الححييییاة ممدى للتتعّلم فرصٍ  على الححصصولل) أ( في سسببييییلل: ييییسستتممرُّ  والششخخصصيّ  الفرديّ  ننزاعببال الممتتعّلقة الخخاصّصة الححالة هذه عالجُ 
 .ممححدَّثثة الذاتتييیّیة السسييییرة على دومًما الححفاظ) ب(
 

 الششخخصصييیّیة العالقات
  

(على سسببييییلل  ششخخصصييیْین ببييیین العالقة ححييییث ممنأن ييییكون  ممكنييیی الششخخصصييیّیة العالقات على تتعتتممد التتي الواججهة/الممسستتوى تتعرييییف
 خخممسسةأو  أرببعةأو  ٬،أششخخاص ثثالثثة ييییتتعامملل كييییف( األفراد ممن عددٍ  ببييیین عالقاتالو  ٬،)التتاببع-الزعييییم أو الممرؤوس-الرئئييییس :للاممثثال

 إلى -ةممننّظممال في الششخخصصييیّیة العالقات ممسستتوى على- كثثييییًرا نُنششييییر ححالل٬، أيّ  على. اآلخخر ممع كلّل ممننهم ٬،)أكثثر أو ةسستتّ أو 
 .الوقت ممعظم ممًعا ييییعمملون أششخخاصٍ 

 إلى التتممييییييییز هذا هارفي هييییري أوردَ . الممزييیّیف ننزاعوال الححقييییقيّ  ننزاعال ببييیین التتممييییييییز الممهمّ  ممن ة٬،ممننّظممال في الممسستتوى هذا على
 عنندمما ٬،)تتكسساس( أببييییلييیین إلى ممششؤوممة عائئلييیّیةٍ  ببرححلةٍ  تتييییمّمنًنا سُسممييیّیت التتي" أببييییلييیین ممفارقة" بباسسم اإلييییه أششار ننظرييیّیة خخاللل ممن اننتتبباهننا

 ببكلممات. فعالً  الذهاب في فردّي٬، ننححوٍ  على ممننهم٬، يٌّ أ ييییرغب لم هأننّ  ِعلمًما رححلٍة٬، في لذهابا على األرببعة األسسرة أفراد ججممييییع اتّتفق
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 أججلل ممن" الخخطوة ببهذه للقييییام غببييییا ببالفعلل٬، كان٬، هأننّ  خخاللها ممن ييییكتتششف  عمملييیّیةٍ  ممع األسسرة أفراد نمم فردٍ  كللّ  ييییتتواطأ أخخرى٬،
 هذا) 1974( هارفي ييییدعو. كببييییر ججداللٍ  إلى ببهم اننتتهى الرححلة ببعد الممطاف أنّ  ِعلمًما ٬،"العائئلة في سسلييییممة عالقة على الححفاظ
 في هامّمةً  ممششكلةً  ييیُیعتتببر الضضممننيّ  تّتفاقاال ممع التتعامملل أنّ  ييییّدعي أنّنه كمما. تّتفاقاال إدارة في هائئالً  اننقصصً  :أزممةً  الممتتواطئ السسلوك

 :هأننّ  ممصصرِّحًحا وييییتتاببع. ةممننّظممال

 :الححقييییقي والممزييیّیف ؛ننزاعال ممن ناننوع هنناك

 قراءتتي ببححسسب لييییس" "؛تتقننييییا مُمججدٍ هو  الببححث ممششروع. ("ححقييییقييیّیة ججوهرييیّیة اخختتالفات على الححقييییقيّ  ننزاعال ييییننطوي  . أ
 .)"طييییاتللممع

 الممششروع إنّ  لك قلتُ . ("تّتفاقاال إدارة سسوء عنند وييییححدث ببالالئئممة٬، ييیُیلقي وسسلببيّ  عننييییفٍ  سسلوكٍ  ممن الممزييیّیف ننزاعال فييییتتألّ   . ب
 أننت قممتَ  لو ييییننججحل الممششروع كان. عليّ  ببالالئئممة تتلِق◌ِ  ال" "؛اآلن فييییها وضضعتتننا التتي الفوضضى إلى اننظر. ييییننججح لن

 ")ببعمملك

 ولكْوننه. وججودييیّیة ببمَمخخاطر القييییام ضضدّ  دفاعٍ  كوسسييییلةِ  ٬، في الممعتتاد٬،ييیُیسستتخخَدم -عادييیّیة عمملييیّیةً  ال– ضًضاعار  ننزاعال ييیُیعتتببر وهكذا٬،
 ).166-165. ص ؛1977 ٬،Harvey! (تّتفاقاال إدارة سسوء عوارض ممن عارضًضا ننزاعال ييییكون ممن الممعتتاد أن عارضًضا٬،

-الرئئييییس عالقة تتنناولل عببر الششخخصصييیّیة٬، العالقات ممسستتوى على ننزاعال طببييییعة ننششرح دعوننا ححقييییقّي٬، ننزاعال أنّ  فكرة تترسسييییخ ببعد
 .الننّد للنندّ  عالقة ثثمّ  ًال٬،أوّ  التتاببع٬،-الزعييییم أو الممرؤوس

 
 التتاببع-والزعييییم الممرؤوس-الرئئييییس

!" ننعم" ببِـ  سسييییججييییب األرججح٬، على ٬،ممعظممهم أنّ  وسستتججدون العمملل٬، في ضضغطٍ في  ونييییممرّ  كاننوا إذا اممّ ع األييییام هذه المموّظفييیین اسسألوا
 األرججح٬، على ٬،ممعظممهم أنّ  سستتججدون ججدييیید٬، وممن العمملل٬، في الضضغط هذا وراءالكاممن  السسببب ححولل ثثاننييیًیا سسؤاالً  واطرححوا. ححةصصرييیی

 صصدرت ممقالةٍ  ممؤّلفو الححظَ  ٬،)1990( وفازييیینني راسسكييیینو  هواغان ممن كللٌّ  أججراها دراسسةٍ  اقتتبباس خخاللل ممن !".ممدييییري" ببِـ  سسييییججييییب
 ببالججوّ  الممتتعّلقة الدراسسات أنّ ) American Psychologist )Hogan, Curphy, and Hogan, 1994 في سسننوات أرببع ببعد

 أنّ  -َوتتييییريّ  ننححوٍ  على- ظهرتتُ  ٬،تتسسعييییننات القرن ننفسسه ممننتتصصف ححتّتىخخممسسييییننات القرن العششرييیین  ممننتتصصف ممن اتممننّظممال في السسائئد
 كاننت وممهمما ٬،الممسسح إتتممام ممكان أو نزمما كان ممهمما– ةممننّظمم أيّ  في المموّظفييیین ممن ئئةاالمم في 75 وَ  ئئةاالمم في 60مما ببييیین 

 ييییلقي ربّبمما. الممبباششر ششرفهمممُ  هو ٬،العمملل في ضضاغط ججاننب أكثثر أو ججاننب٬، أسسوأ أنّ  عن ييیُیببلغون –الممششاِركة الممهننييیّیة الممججمموعة
 ببقييییممة ننتتاججييیّیةاإل خخسسارة إلى تتؤّدي أنالخِخْلو ممن الكفاءة و  فييیّیةالتتعسسّ  اإلدارة ششأن ممن ولكن ششعببهم٬، على الضضغطَ  الججييیّیدون الزعمماء
 ببعض هي مما. العمملل اتممننّظمم فيييییزخخر  الممسستتوى٬، هذا على ٬،ننزاعال فييییه أنّ  ششكّ  مممّما ال). 494. ص( سسننوييییا الدوالرات مملييییارات

 :االححتتمماالت ببعض ييییلي ممافي  الممطلوببة؟ اإلصصالححات

 .والممدييییرييیین للممششرفييیین" األششخخاص إدارة" ححولل تتدرييییب تتوفييییر •
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 اخختتييییار قواعد تتعتتممد مما كثثييییًرا. خخاّص  وججهٍ  على والقييییادة اإلدارة٬، اإلششراف٬، لممنناصصب داألفرا اخختتييییار ممعاييییييییر فححص إعادة •
 ججييیّیدال ممدرِّسال ججييیّیًدا؛ ًفارِ مُمششْ  ييییكون أن حييیُیرججَّ  ججييیّیدال ممهنندسال :التتقننييیّیة القدرة على رئئييییسسّي٬، ببششكللٍ  الممنناصصب٬، لهذه األششخخاص

 هذه ممن أييییا ييییدعم دلييییلل هنناك لييییس. ججييیّیًدا ممببييییعاتٍ  ممدييییرَ  ييییكون أن حييیُیرججَّ  ججييیّیدال ببائئعال ججييیّیًدا؛ ممدرسسةٍ  ممدييییرَ  ييییكون أن ييیُیرجّجح
 ببييییللقَ  ممن خخصصائئص هي أهممييیّیة األكثثر أنّ  إالّ  القائئد٬، أو للممدييییر الممصصداقييیّیة لممننح مّمةهِ ممُ  العمملل ممججالل في الممعرفة. العببارات

هةالممُ  والرغببة الذاتتّي٬، الوعيَ  ييییششمملل الذي العاطفيّ  الذكاءو  الممفاهييییممييیّیة٬، القدرة  ألسسبباب لييییس أي االخختتالف٬، إلححداث وججَّ
 .التتننظييییممييیّیة بباألهداف تتتتعّلق ألسسببابٍ  مماوٕاننّ  الذاتتّي٬، التتعظييییم ممثثلل ششخخصصييیّیة

 أن الممممارسسة هذه ششأن ممن إنّ . ممؤكَّد ببششكلل علييییها الححفاظ أو ٬،ةدارييییّ اإل لممنناصصبفي مما ييییتتعّلق ببا العمملل تتنناوب عمملييیّیة تترسسييییخ •
 ممدى عالقييیین ييییببقوا لن همببأننّ  اإلييییممان على المموّظفييیین ممسساعدة وعلى والتتطّور٬، التتعّلم على ةدارييییّ اإل الممنناصصب في النناس تتسساعد
 .سسيء ممدييییرٍ  ممع الححييییاة

 الوقت٬، ممدار على ننظممييیّیة فعللٍ  لردود. اإلدارة في ألششخخاصٍ  ببالننسسببة التتصصننييییفات دةالممتتعدّ  الفعلل ردود ممن ةممننّظمم عمملييیّیة دممج  •
 ٬،)2004( وببييییتترسسون لوثثاننس الممثثالل٬، سسببييییلل على ييیُیننظر٬، األداء٬، تتححسسييیینبب اقتتراننها عنند القييییادة وممممارسسات الفرد إدارة ححولل

 ).2003( وآخخرون وسسممييییثثر ٬،)2004( وممكدوننالد للييییوكْ  سسييییفييییرت٬،

 ييییندارييییّ اإل لألششخخاص السسرييییعة اإلزالة ممثثلل الممذكورة٬، غييییر إلصصالححاتا ممثثلل تتممامًما ٬،مُمسساِعًدا عاممالً  تتكونَ  أن الخُخطى لهذه ييییممكن
 ننزاعال ممن الننوع هذا أنّ  هو الممقصصود. اآلخخرييیین ممع والتتعامملل اإلدارة ححييییث ممن خخصصوصًصا ٬،ال كفاءة لدييییهم هأننّ  اضضحالو  ممن الذييیین
 .إصصالححات هنناك. بباالسستتممرار له ييیُیسسممح ييییننببغي أن ال ٬،والتتاببعييیین الزعمماء والممرؤوسسييیین٬، الرؤسساء ببييیین

 

 دّ ـننـلـّد لـننـال
 االننتتبباه ننييیْیلل على التتننافس الششححييییححة٬، المموارد على التتننافس – الممننافسسة صصورةَ  اتممممننظّ ال في الننظراء ببييیین ننزاعال ييییتّتخخذ في الممعتتاد٬،
 إلننججاز ممممكننةٍ  طرييییقةٍ " أفضضلل" على والتتننافس ٬،)ممتتعججرًفا أو وقحًحا لييییس الششخخص أنّ  فرض على( ممششتتَرك رئئييییسٍ  ممن واالعتتراف

 هذا فإنّ . السساببقة األممثثلة تتببييیّیننه الذي الواضضح ببالششكلل لييییس ولكن ببالطببع٬، الننظراء٬، ممسستتوى على أخخرى اتننزاع تتححدث. ممهمّمةال
 على الححصصولل ببغييییة ة٬،ممننّظممال في ببننفوذٍ  ييییتتممتّتعون مَمن ححدأ نممِ  خِخدممة طلبك ٬،التتننظييییممييیّیة السسييییاسسات ممججالل في ييییححدث األخخييییر الششكلل

 أججلل ممن أححدهم ححولل سسلببييیّیة آراء ننششر أو الممقصصودة٬، األعممالل ببعض" هزييییممة" لِـ  رسسمميّ  غييییر ائئتتالف تتششكييییللأو  الممرء٬، ييییرييییده مما
 على اححرصصً ٬، بباعتتبباره كذلك إييییججاببييیّیةٍ  ببعييیْینٍ  التتننظييییممييیّیة السسييییاسسات إلى االننتتبباه ممسسألة إلى الننظر في اإلممكان .وممكاننتته ننفوذه تتقلييییص
 وننصصائئححهم٬، آرائئهم طلبوححرصًصا على  الع٬،اطّ  على هم)ججممييییعهم  وننواييییك لم إن( والتتأسسييییسسييیّیييیین الششأن أصصححاب ممن الكثثييییرييیین ججعلل

 .الفعلييیّیة الخخطوات أو القرارات ببعض اتّتخخاذ قببلل ضضمّمهمعلى  )أخخرى ححاالت في( ححرصًصاو 

 أصصححاب ممع" العمملل ششببكة في االنندمماج"وَ  ممششاركةالبب والممتتعّلق آننًفا٬، إلييییه رييییششأ الذي العمملل ننوعَ  الننظراء ببييیین ننزاعال عالج ييییضضمّ 
 للمموّظفييیین ُفَرصٍ  تتوفييییر فتتضضمّ  ٬،)والواضضح الببسسييییط خخييییارال وهو( التتواصصلل ججاننب إلى األخخرى٬، العالججات أمّما. والتتأسسييییسسييیّیييیین الششأن

593

564



 ممن الممسساعدة طلب -واآلخخر الححييیین ببييیین- ربّبمماو  النناججعة٬، التتفاوض ممهارات على والتتدّرب لتتعّلما ببغييییة الممسستتوييییات٬، كاّفة على
 األممرييییكييیّیون ييییواججه أن ييیُیفتتَرض إذ ؛هننا ةصصل ذات والييییابباننييیّیييیین لألممرييییكييیّیييیین الننممطييیّیة القوالب تُتعتتببر. 1الننزاع فّض  أججلل ممن ثثالث طرفٍ 

 قوالب ةأييییّ  ممع الححالل هي وكمما. ثثالث طرفٍ  ممن الممسساعدة تتلّقي ممفضّضلييیین ذلك٬، الييییابباننييیّیون ييییفعلل ال ححييیین في ممبباششر٬، ببششكللٍ  ننزاعال
. زواله في وييییأمملون ٬،ننزاعال تتفادي) ؟همممنن كثثييییر( األممرييییكييیّیييیین ببعض ييییفضّضلل. العالمميّ  الممسستتوى على ممالئئممة غييییر هافإننّ  ننممطييیّیة٬،
على  ييییتتححّدث أن ثثالث ششخخص ممن الطلب أي ممنناسسبًبا٬، أممًرا الييییابباننييیّیييیین تتقلييیید ييییكون قد ٬،"الننممطييیّیييیین غييییر" األممرييییكييیّیييیین لهؤالء ببالننسسببة

 ححللّ  إلى التتوصّصلل ننححو العمملل في ييییسستتممرّ  أو لوججه٬، وججًها لقاءٍ  في ننزاعلل وسسييییًطا ييییكون أن ييییححاولل ثثمّ  ٬،ننزاعال يِ طرفَ  ممع ممسستتقللّ  ننححوٍ 
 .ةدحح علىكال  ننازعييیْینتتالمم الششخخصصييیْین ممن كللّ  ممع ثتتححدّ ال عببر

 ٬،الججوهرييیّیة الفردييیّیة الفروق أنّ  اعتتببارننا في ننضضع أن الممهمّ  ممن الششخخصصييیّیة٬، العالقات على القائئم الممسستتوى لهذا ببالننسسببة وأخخييییًرا٬،
 األممثثلة ممن. اعز النن في تُتسساهم اببكةممتتشش وممسسؤولييیّیات أدوار لها أو ثثقافييیّیةأو  إثثننييیّیة روقفممججّرد  تلييییسس الششخخصصييیّیة٬، على اعتتمماًدا
 بباسستتششعارٍ  ييییتتممتّتعون الذييیین فاألششخخاص. ببالححدس والتتممتّتع بُبعد عن االسستتششعار: التتالييییييیْین الننوعييیْین ببييیین ججوننغ تتممييییييییز لالهتتممام الممثثييییرة

 ييییروننه٬، مما على ممدونوييییعتت والداممغة٬، العييییننييیّیة الممعلوممات ييییطلببون الححقائئق٬، ييییطلببون الممعلوممات اسستتقائئهم كييییفييیّیة ببششأن بُبعد عن قويٍّ 
 الننوعييیین هذييیین إنّ  قييییللَ  أن سسببق. قرار اتّتخخاذ ثثمّ  أفكارهم مموازننة ممن ييییتتممّكننوا ححتّتى ٬،"ييییسستتششعروننه" مما أي مّموننه٬،تتوييییشش ييییسسممعوننه
 إنّ . تتعّلممهمما أو ننششوئئهمماأو  والدتتهمما ممكان عن الننظر ببصصرف ممعروفييیْین٬، ششخخصصييیْین ببييیین التتواصصلل ممششاكلل أكببر ييییممثّثالن الممخختتلفييیین

 .األششخخاص ببييیین الننزاع فّض  ننححو طوييییالً  ششوًطا ييییقطع أن ييییممكن ببييییننننا واإلننسساننيّ  األسساسسيّ  االخختتالف ممن الننوع هذا ببششأن حمماالتتسس

 

 الممججمموعات ببييیین
 هذا في فييییششر٬، ييییقوم. الممججمموعات ببييیین الننزاع ححولل ٬،(الفصصلل السساببع) الممججّلد هذا في فييییششر٬،. س روننالد ببقَلم كامملل فصصلل خُخصصِّص
 اعتتمماًدا. والممممارسسة الفهم آثثار) ج( ؛الننزاع ودييیینناممييیّیات ممصصادر) ب( ؛والببححث الننظرييیّیة تتارييییخ) أ( :ححولل تتغطييییةٍ  ببتتوفييییر الفصصلل٬،

 لهذا السسلببييیّیة التتَّبِبعات لتتقلييییص ببطرقٍ  ييییفّكر ثثمّ  الممججمموعات٬، ببييیین الننزاع تَتبِبعات ببعض القسسم هذا سسييییخخاطب كتتببه٬، الذي الفصصلل على
 ييییؤّدي أن وييییممكن ٬،إججراؤه ييییممكن الممججمموعات٬، ببييیین الننزاع إدارة بييییأسسال ننششر أنّ  كييییف حتتوضضّ  ححقييییقييیّیة ةقضضييییّ  تتلييییه الننزاع٬، ممن الننوع
 .مما ححللٍّ  إلى

 ٬،)عمملل وححدات( وممججمموعات أششخخاصٍ  ببييیین ييیُیقسسَّم أن ييییججب العمملل أنّ  هي وهييییكلييیّیتتها ةممننّظممال تتصصممييییم في الججوهرييیّیة الممفارقة لعللّ 
 ممن أششكاالً  تُتعتتببر الممهامّ  أنّ  وببمما. ةممننّظممال في ممثثالييیّیة ننججاعةٍ  لىع للححصصولل ودممججه العمملل قييییننسستت ننببغيييیی ننفسسه الوقت في ولكن

                                                           
 ننححو: ٬،الننزاع فّض  ببراممج ممججمموعة ممججالل في تتقع التتي الننششاطات ممن الممتتننّوعة الممججمموعة إلى لإلششارة" الننزاع فّض  ممببادرات" الممصصطلح ننسستتخخدم -  1

 الممسستتوييییات على ججذرييیّیة ححركات عن تتننششأ التتي األخخرى والببراممج ٬،الششبباب تتببادللو  الممججمموعات٬، ببييیین ممواججهاتو  الححوار٬، ممججمموعاتو  التتأمّملل٬،و  التتدرييییب٬،
 .السسييییاسسييیّیة
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 تتججاه االلتتزام هذا ييییصصببح الخخاصّصة٬، وأهدافها ممعاييییييییرها تتججاه مملتتزممةً  وتتصصببح تتتتطّور الممججمموعات وهذه الممخختتلفة٬، العمملل وححدات
 والتتننسسييییق الهييییكلييیّیة في السسائئدة لممييییزةا هي "الصصواممع" صصببحتت وببذلك٬،. الوقت ببممرور ةً قوّ  أكثثر لألششييییاء ممممارسستتننا وطرييییقة أهدافننا

 ممششاكلل٬، ممن تتعانني ةممننّظممال ننججاعة. ننسسببييیّیة ببصصورةٍ  ييیّیةً ـأهممّ  أقللَّ  لتتصصببح وهييییئئات ننششاطاتٍ  دممج على ييییعمملل الذي األممر التتننظييییممييیّیييیین٬،
 إلى الننزاعات صصعود إنّ . الهرمميّ  الببنناء أو التتسسلسسلل أعلى في تتححدث أن ببدّ  ال الممججمموعات ببييیین الححتتممييیّیة االخختتالفات ألنّ  ننظًرا
 )1980( ششييیین ييییصصّوره كمما األممر. )أصصالً  حُحللَّ  إنْ ( ممؤّقتتة ُطرقٍ  عببر ححال  وججد ييییكون قد ذاكححييیینن وٕالى وقتًتا٬، ييییسستتغرقُ  الهرم أعلى

 :ليهو على الننححو التتا

 الممتتعّدد االعتتمماد ييییثُ حح الححاالت تتلك في الممججمموعات ببييیین تتعاوننييیّیة عالقات تترسسييییخ ةكييییفييییّ  ححولل تتتتممححور إًذا٬، الششامملة٬، الممششكلة
. ص( التتننظييییممييییّة الننججاعة أججلل ممن الزممًا ضضرورييییا ششأننًا التتعاون ممن ييییججعلل أممرَ  وححدةٍ  إلى الححاججة أو الواححدة ممهمّمةلل ببالننسسببة
 ببعييیین آخخًذا الممججمموعات٬، ببييیین الممننافسسة/الننزاع تَتبِبعات ببببعض قائئممةً  وييیُیورد) 1980( ششييیین ييییتتاببع.) األصصلل في التتششدييیید). (172
 .الششامملة التتننظييییممييیّیة الننججاعة تتُقلِّص التتَّبِبعات هذه أنّ  بباراالعتت

  :الممتتننافسسة الممججمموعات داخخلل ييییححدث مما

 كأعضضاء؛ األخخرى تتججاه الواححدة أكثثر٬، ووفييیّیة مملتتزممة وتُتصصببح" الممنناصصب تتقرييییب" ببِـ  ممججمموعة كللّ  تتقوم •

 وعرضضييیّیة؛ عمموممييیّیةً  وأقللّ  أكثثر٬، ممهمّمةال ححولل ممتتممححوًرا الممججمموعة ججوّ  ييییصصببح •

 ؛تتششاركييیّیةً  وأقللّ  سسلطوييیّیةً  أكثثر الممججمموعة قييییادة ببحتتصص •

 وصصراممًة؛ رسسممييیّیةً  أكثثر تتصصببح )والممسسؤولييیّیات األعضضاء أدوار :ممثثالً ( الممججمموعة هييییكلييیّیة •

  .صصلببة ججببهةٍ  على ظفَ اححييیی ححتّتى ممطلوبٌ  الممججمموعة تتججاه األعضضاء طرف ممن الوفاء ممن ممزييییدال •

 :عةالممتتننازِ  الممججمموعات ببييیین ييییححدث مما

 ؛العدوّ  هاوكأننّ  األخخرى لممججمموعةا إلى ييیُیننظر •

 ؛)أضضعف هم ؛أقوى ننححن :ممثثالً ( التتصصّورات تتششوييییه ييییزداد  •

 الممججمموعات؛ ببييیین العداء ييییزداد •

  .ممججمموعتتهم مموقف تتدعم التتيتتلك  غييییر٬، ال األممور تتلك" سسمماع" إلى األعضضاء ييییممييییلل •

 

 الممججمموعات ببييیین الننزاع فّض 
  

ححة٬، -الالزم ببالممججهود- هاننّ فإ كامملل٬، ببششكللٍ  الممججمموعات٬، ببييیین القائئم الننزاع تتفّض  ال قد التتالييییة واالقتتراححات األفكار أنّ  رغم  مُمرججَّ

595

566



 .الننزاع صتتقلِّ  نّ أل ٬،األقللّ  على

 ٬،سساببعال الفصصلل ييیُیننظر( وزممالئئه شِشرييییف عمملل ببداييییات ممننذ. عاللٍ  ممسستتًوى على ببتتننسسييییق ييییتتممتّتع هدفٍ  وتتطوييییر إييییججاد .1
"Intergroup  Conflict "ذلك ييییكون ال قد ٬،)1961( وشِشرييییف٬، هارفي٬، شِشرييییف٬، لممثثالل٬،ا سسببييییلل علىو  ٬،ممججّلدالهذا  في 

 .الرئئييییسسيّ  الننممطَ  واضضح٬، وببششكللٍ  ييییببدو٬، هأننّ  إالّ  الممججمموعات٬، ببييیین –فضّضه ححتّتى أو– الننزاع لتتقلييییص الوححييییدة الطرييییقة

 ييییؤّدي أن ذلك نأشش ممن إنّ . عاللٍ  ببتتننسسييییقٍ  ييییتتممتّتع الذي الهدف ببممفهوم ششببييییًها ممفهومًما" ممششتتَرك عدوّ " على التتركييییز ييیُیعتتببر .2
 .السسوق في الممننافس هزييییممة أججلل ممن القّوات دممج إلى الممججمموعتتييیْین٬، ببييیین الممننافسسة ننقلل تتوجّجهبب

 ممن ممًعا الححلولل إييییججاد إنّ . لفضّضه ييییكن لم إنْ  الننزاع٬، لتتقلييییص تتججرييییببّي٬، ننححوٍ  على ممًعا٬، الممججمموعتتييیْین ييییضضمّ  تتدخّخلل إججراء .3
 العمملييییة هذه التتالييییة قضضييیّیةال تتببييیّین. عاللٍ  ببتتننسسييییقٍ  ييییتتممتّتع الذي الهدف ييییخخدم أن ذاتته ببححدّ  ه هوكننييییممْ  الننزاع فّض  أججلل

 .أييییضًضا ٬،التتدخّخللو 

 

 الممثثالل قضضييیّیةال
  

 إضضافييیّیة أدببييیّیات وبباعتتببار طوييییلل٬، لوقتٍ  مموججودةً  كاننت ممخختتصصر٬، ببششكللٍ  أعاله ِذكُرها الوارد الثثالثثة واالقتتراححات األفكار أنّ  رغم
 ومموتتون ٬،ببالييییك ٬،)1969( ببييییكهارد الممثثالل٬، سسببييییلل على ييیُیننظر٬، ممعه٬، التتعامملل فييیّیةوكييیی الممججمموعات ببييیین القائئم الننزاع طببييییعة ححولل

 وججه في ححتّتى ننادرة ححادثثةٍ  عن عببارة هإننّ  ببلل ممححدوًدا٬، ييییببدو والتتقننييیّیات األفكار هذه اسستتخخدام فإنّ  ٬،)1969( ووالتتون ؛)1964(
 ننوًعا ششامملةً  كاننت -الننزاع للممججا في– العامّمة للقييییادات ببةببالننسس نو ومموتت ششييییببارد ببالييییك٬، ببها ييییقوم التتي التتغطييییة إنّ . الكببييییرة الححاججة

 ييیُیرجّجح التتي القوييیّیة والممششاعر الممطلوببة٬، والطاقة الزممننييیّیة٬، الفتترة طولل لعللّ . ممعقولل ححللٍّ  إلى للتتوصّصلل أييیّیامٍ  سستّتة األممر واسستتغرق مما٬،
 .ننفوًرا سسبّبب قدلعلّل كلّل هذا  ججها٬،تتأججّ 

 الممججمموعات ببييیین ببتتدخّخلل ببالقييییام الخخاصّصة العييییننييیّیة واإلججراءات الخخطوات ببخخصصوص ٬،ربّبمما تتججرببة٬، أو ممعرفة وججود عدم أنّ  بباعتتببار
 وصَصفتتفسس ت٬،التتدخّخال ممن األننواع هذه اسستتخخدام عدم على ييییححاسَسب أن ججزئئييییا٬، ييییممكننه٬، أييیّیام٬، سستّتة ممن أقللّ  خخاللل ةممننّظمم في
  .ببتتفاصصييییلها التتالييییة قضضييیّیةال

 ممششاببهة ححاالت في اسستتششارةٍ  كعننصصر ششخخصصييییا وّظفتُتها قد كننتُ  ششببييییهة ننمماذجل ييیّیةً دّ ججِ  لةً ممممثثِّ  ةقضضييییّ ال هذه تُتعتتببر واححد٬، ممثثاللٍ  بباسستتثثنناء
 :ننححو ممججمموعاتٍ أو 

 ؛الممعادن صصنناعة في ششركات ممن وصصييییاننة إننتتاج يممهنندسس •

 ؛الطببيّ  الججاممعة-ةييییـّ الكلّ  لممسستتششفى التتاببعة األببننييییة ممججمموعة في وأطبّباء طببييیّیييیین تتقننييیّیييیین •

 ؛الششركة أو القسسم في الششراء ممججالل في اراتللسسييییّ  ضضخخممة ييییعٍ تتصصنن ششركات في نييییممهننييییّ  •

596

567



 .هاييییتِتك ششركة في والممججالل الششركة في ننزاع األخخييییرة٬، ةفتتر ال فيكذلك٬، و  •

 التتفصصييییلل٬، ببببعضِ  اآلن وصصفه ججريسسييیی الذي الممثثالل أمّما. كامملييیْین ييییوممييیْین إلى ييییومٍ  ننصصف ممن ييییممتتدّ  ممججاللٍ  ضضممن األممثثلة تفننّ صصُ 
 .لييییوممييیْین المموقع خخارج التتدخّخلل كان. ضضخخممة لششركةٍ  الكهرببائئييیّیة ببالمُمننتتججات خخاّص  قسسمٍ  في هنندسسةوال التتصصننييییع ببممدييییري فييییتتعّلق

 
 االججتتمماع قببلل

 تتهدف٬، قضضييیّیةال هذه في األسسبباب تتكن لم أكثثر٬، خخاصٍّ  ننححوٍ  وعلى. االججتتمماع قببلل التتششخخييییصصييیّیة األعممالل ببعض إججراء الممفييیید ممن
 الوكييییلل ححافز تتححدييیید) ب( ؛ببالححالة" ششعوًرا" الممسستتششار ممننح) أ( إلى كذلك ببلل ٬،التتدخّخلل هذا ممثثلل إلى الححاججة تتححدييیید إلى فقط٬،

 ببإلغاء ييییا٬،دّ ججِ  ييییفّكر٬، أن علييییه أقتترحفإنّني  خخفييییفييیْین٬، والتتزامًما ححافًزا الممرءُ  وججد إن. ببه وااللتتزام الممششاكلل ححللّ  اججتتمماعِ  لححضضور
 الننوع٬، هذا ممن اججتتمماعٍ  هدف أنّ  الممدييییرون ييییفتترض مما كثثييییًرا .ببعد عننه الممرءُ  ييیُیعلن لم إن َعقده عدم ببسساطة٬، ببكللّ  أو٬، االججتتمماع٬،

 تتححدييیید هو فعله ييییججب مما إنّ . "مما ششييییئًئا عاتتقننا على ألقوا" :الممسستتششار سسييییقولل. والتتعلييییم التتدرييییب هو ممثثًال٬، الفرييییق إلننششاء سسةٍ ججل أو
 الممششاكلل ححللّ  على العمملل ييیُیعتتببر. لةالممرحح هذه ححتّتى الححللّ  على وممسستتعصصييییة ممزعججة٬، ححقييییقييیّیة٬، ممششاكلل على والعمملل االججتتمماع هدف
 .العمملل أججلل ممن ييیُیعقد االججتتمماع أنّ  الزببون ييییفهم أن ييییججب. ومُمضضجِجًرا صصعبًبا أممًرا

 الممييییسسِّر دور في ال الممدرِّب٬، أو الممعلِّم روْ دَ  في ييییضضعهم أنبب للوكييییلل السسمماح عببر الببداييییة ننقطة في أخخطاءً  الممسستتششارون ييییقتترفُ 
 ممن العمملل هذا. أسساسًسا ححّلهاعن  فضضًال عن عججزه والممششاكلل٬، الممسسائئلل تتححدييیید عن عاججزٌ  هأننّ  ّكدييییؤ  أن الممسستتششار على .والممححفِّز
 ممع واضضحًحا لججعله ببالعمملل القييییام ييییننببغي ممفهوم٬، غييییر االججتتمماع ممن الهدف أنّ  الممسستتششار رقرّ  إذا. الممسستتششار ال الوكييییلل ننصصييییب
 .قضضييیّیةال هذه في وصصفه الوارد الننوع ممن االججتتمماع ن ييییكونال ييییننببغي أ األقللّ  على- االججتتمماع َعقد ببعدم ييییقضضي ببدييییللٍ  خخييییارٍ 

 نالذييیی األششخخاص( الممعننييیّیييیین لكللّ  عامّ  اججتتمماعٍ  َعقد ننببغيييیی الممججمموعات٬، ببييیین تتدخّخلل إججراء ييیُیتتييییح التتششخخييییص أنّ  فكرة اعتتمماد ببعد
) هذه الوكالء ممججمموعة عن ةالممسسؤولييییّ  لونححممّ تتييیی والذييیین التتننظييییممييیّیة الهرممييیّیة ضضممن هم الذييیین وأولئئك ببالعمملل٬، وييییقوممون سسييییححضضرون

 ضضممنالذي هو ) األششخخاص أو( الششخخص قبَبلل ممن وٕاججراؤه االججتتمماع هذا إلى الدعوة تتججب. االججتتمماع ممغادرة قببلل المموقع في
 وانالعنن هو القسسم ممدييییر كان أسستتخخدمُمها٬، التتي الممثثالل قضضييیّیةال في. الممججمموعتتييیْین على ممششتتَرًكا مُمششِرًفا ييیُیعتتببر الذي التتننظييییممييیّیة٬، الهرممييیّیة

 إقرار) أ( :هي االججتتمماع هذا إلى ببالدعوة الممدييییر قييییام وراء ممن األهداف إنّ . ببتتقارييییرهم والهنندسسة التتصصننييییع رؤسساءُ  إلييییه أببلغ الذي
 سُسلطة أو" الححدود" ششرح) ج( ؛)ييییأممله مما زننججَ سسييییُ ( تتفوييییضضات ببطرح) هننا القسسم٬، ممدييییر( الممدييییر ييییقوم أن) ب( ؛"رسسممييییا" االججتتمماع
 التتي واألعممالل اتّتخخاذها٬، ييییممكن التتي ببالقرارات ييیُیدلي أن إلى الممدييییر تتاجييییحح األخخييییر٬، الهدف هذا وممع أخخرى٬، تببكلمما. االججتتمماع

 وججهة ممن ٬،آننذاك االججتتمماع هدف ششرح عببر الممدييییر أتتببعُ  ممسستتششاًرا٬، وصصفيبب." الححدود عن الخخارججة" واألممور تتطببييییقها٬، ييییممكن
 مما ببننييییة أو إننسسان أيّ  ششخخصصييیّیة تتغييییييییر ننححاولل لن نناأننّ  على ييییننطوي ببششرح أقوم للهدف٬، ببالننسسببة. الممسستتقببليّ  التتصصممييییم ومماهييیّیة ننظري٬،

 عمملييیّیة خُخطواتٍ  رسسم ببغييییة الممججمموعتتييیْین٬، ببييیین القائئممة الواججهة في الححقييییقييیّیة الممششاكلل مماهييیّیة اكتتششاف إلى ننهدف مماوٕاننّ  تتتتضضمّمننه٬،
 دييیینناممييیّیات في لتتدرييییبٍ  خخضضعواييیی لم لنناسا ممعظم ٬،التتدخّخلل ممججالل في تتججرببتتي وعببر عَرضضّي٬، ننححوٍ  وعلى. الممششاكلل لتتصصححييییح

 التتصصممييییم لهذا أسساسسيّ  ششرطٌ  يه الححالتتييیْین ممن أييییا أنّ  أعتتقد ال. الفرييییق ببنناء عمملييیّیات ممن ننوعٍ  أيّ  في سساببًقا٬، ششاركوا٬، وال الممججمموعة٬،
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 ممن هييییكلييیّیة وججود ممع ولكن ششّك٬، ببال ممسساعدتتها٬، سستتقّدم السساببقة التتججارب هذه إنّ . نناججع على ننححوٍ  العمملل ببغييییة الممججمموعات ببييیین
 .ضضرورييییا أممًرا الححالتتييیْین ممن أيٌّ  عتتببرتتُ  ال ٬،ييییوممييیْین على الممممتتدّ  اللقاء هذا في المُمسستتخخَدم الننوع

 

 المموقع خخارج االججتتمماع

لهاء سستتننششأ ممع أننه ييییممكن عقد االججتتمماع في ممكان العمملل٬، إال أّن أفضضلييییات عقده خخارج الممكان ممعروفة ججييییًدا. فببعييییًدا عن اإل
 مما عادةً  االججتتمماعّي٬، والوقت الوججبباتو  االسستتراححات وخخاللل الراهننة٬، الممششكلة ننححو الطاقة ممعظم صصة تُتممكن ممن تتوججييییهظروف خخا

 تُتييییسسِّر مما كثثييییًرا". الرسسممييیّیة" الججلسسات أثثنناء ييیُیججرى الذي العمملل عن مما٬، ننوًعا ممخختتلفةٍ  ببطُرقٍ  العمملل في وييییسستتممّرون ممًعا النناس ييییببقى
 .ببأكمملها الممششكلة ححللّ  مملييیّیةع الرسسممييیّیة غييییر األححادييییث هذه

 قد كننتُ  أخخرى لججلسسات ممخختتصَصر وصصفٍ  ممع الننوع هذا ممن اججتتمماًعا سستتهللّ أ أن أودّ ) سساعتتان( الصصورة تتببادلل – 1 الممرححلة
ًا ببعضض تتقّلص  وببالتتالي تتوّقعه٬، ييییممكننهم اعممّ  عامّمة ببننظرةٍ  الوكالء ممججمموعة تتزّود) أ( :األممثثلة هذه إنّ . أخخرى اتممننّظمم ممع عقدتُتها

 وسسائئلل ببعض ججدييیید٬، ممن ييییممننححهم٬، الذي األممر ٬،مممماثثلل مما هوبب المماضضي في قام قد رالممسستتششا أنّ  تتببييیّین) ب( ؛والقلق الغمموض نمم
 . وتتصصممييییممه الممسستتششار على ال ٬،الواججهة ممششاكلل على الطاقة تتركييییز ييییممكن ببححييییث عكسسييیّیة٬، ننتتائئج إلى ييییؤّدي الذي القلق تتخخفييییف

 هذه في. الطببييییعييیّیة افئئاتته إلى كّلها الممججمموعة سسييییمقببتت أقوم دقييییقة٬، 15 ممن أكثثر العادة في ييییسستتغرق ال الذي االفتتتتاححّي٬، ببييییانني ببعد
 الممججمموعتتييیْین ممن واححدةٍ  كللّ  تتعمملل. التتصصننييییعممججمموعة و  الهنندسسةممججمموعة  تتييیین:ممججمموعممن ال كللّ  في رججاللٍ  سستّتة هنناك كان ٬،قضضييیّیةال

 :ججداولل ةثثالثث وتتننتتج واححدة٬، سساعةٍ  ةلممدّ  ممننفصصلة ببصصورةٍ 

 .)لممسسؤولييیّیاتتها الممججمموعة رؤييییة كييییفييیّیة ححولل ججدولل ببوضضع كذلك القييییام الممفييیید ممن ٬،في الممعتتاد( أننفسسننا؟ رىنن كييییف .1

 األخخرى؟ الممججمموعة ننرى كييییف .2

 .)األخخرى ببالممججمموعة الخخاصّصة الثثاننييییة ببالقائئممة التتننببُّؤ تتححاولل ممججمموعة كللّ  أخخرى٬، ببكلممات( رأييییننا؟ ححسسب ييییروننننا كييییف .3

 ن٬،االممججمموعتت ناهاتت تتننتتججه عمّما عييیّیننة 34.1 القائئممة تتببييیّین. واححدة كلممةٍ  ممن صِصفةً  أو ِعببارات٬،أو  ٬،جُجمَمالً  تتضضمّ  أن لججداولهم ييییممكن
 :التتالي الننححو على ييییكون للصصور تتببادللٍ  ببإججراء الممتتعّلقة األسسبباب تتببييییان. والتتصصننييییع الهنندسسة

 .الححدييییث ممسستتهللّ  في الممششكلة٬، ممع ممصصارعة ال ششخخصصييیّیة كةالممششارَ  كْون عن مملححوظةٍ  ببتتنناولل االججتتمماع ييییببدأ

 أنّ  الهنندسسة ممججمموعة اعتتقَدت الممثثالل٬، سسببييییلل على. الببداييییة في ببالممششاكلل ممهتتمّمةً  التتصصّورات تتببادلل عمملييیّیة تتكون في الممعتتاد٬،
 مماّدةال 3،٬ الرقم 34.1،٬ القائئممة ييیُیننظر). (الممصصننِّعييیین عمملل( عمملهم على ممتتطّفلييیین فييییهم تترى األخخييییرة أنّ  تتصصّورت التتصصننييییع ممججمموعة

 .الححالل في" المُمتتصَصوَّرة الممششكلة" هذه تلييییز أ. أببًدا ذلك فييییهم تترَ  لم التتصصننييییع ممججمموعة أنّ  لمًماعِ .) واو

  :التتالي التترتتييییب ححسسب للتتصصّورات تتببادالً  ججريأُ  أن أودّ . الواججهة في الححقييییقييیّیة الممسسائئلل ششححذ في التتببادلل ييییسساعد
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 ببهم الخخاّص  1 ججدوللال) الً أوّ  ذلك لفعلل همعتتطوّ  عببر أو عششوائئيٍّ  اخختتييییارٍ  عببر( الهنندسسة ممججمموعة تتقّدم ٬،الً أّو 
 ؛)أننفسسننا؟ ننرى كييییف(

 ؛)ننراهم؟ كييییف( ببهم الخخاّص  2 الججدولل التتصصننييییع ممججمموعة تتقّدم ٬،ثثاننييییًا 

 ؛)رأييییننا؟ ححسسب ييییروننننا كييییف( ببهم الخخاّص  3 ججدوللال الهنندسسة ممججمموعة تتقّدم ٬،ثثالثثًا 

 ؛ببهم الخخاّص  1 الججدولل التتصصننييییع ممججمموعة تتقّدم ٬،راببعًا 

 ؛ببهم الخخاصّصة 2 القائئممة الهنندسسة ممججمموعة تتقّدم ٬،اخخاممسسً  

 .ببهم الخخاصّصة 3 القائئممة التتصصننييییع ممججمموعة تتقّدم ٬،سسادسسًا 

 فعللٍ  ردود ييییوّفر) ب( ؛األخخرى الممججمموعة وتتلييییها لدييییها مما تتطرح واححدة ممججمموعة ؛التتببادلل ييییزييیید) أ( :أنّنه إلى التترتتييییب هذا مَمَردُّ 
 ييییممكن. همسِسواهم إييیّیا رتتصصوُّ كييییفييیّیة  تتعرض ئئذٍ وببعد ننفسسهم٬،أل رؤييییتتهم ييیّیةكييییف الهنندسسة ممججمموعة تتعرض الممثثالل٬، سسببييییلل على ؛سسرييییعةً 

 الثثالث للخخطوات ببالننسسببة ججرا وهلمّ  2،٬ ممةئئللقا التتصصننييییع ةممججمموع تتقدييییم ييییلييییهمما 3،٬ وَ  1 الججدولييیْین تتقّدم أن الهنندسسة لممججمموعة
 .العمملييیّیة في الممتتببقييیّیة

. غييییر ال ببالتتوضضييییح الممتتعّلقة األسسئئلة ممنناقششة ةإممكاننييییّ  في األسساس القاعدة تتتتممححَور اححدة٬،و  سساعةً  تتسستتممرّ  التتي العرض٬، فتترة أثثنناء
 .الفهم وطلب الممعطييییات طرح هو الممرححلة هذه ممن الهدف. الممسسائئلل في الخخوض أو الفروق ححولل الججدالل وقت هو هذا لييییس

 :التتالي التتقسسييییم ضضممن عالتتصصننييیی وممججمموعة الهنندسسة قسسم ببييیین الصصَور تتببادلل لقوائئم عييیّیننة    34.1االقائمة  
 أننفسسننا؟ ننرى كييییف. 1 القائئممة

 الهنندسسة
 القسسم في الننفوذ تتوازن على ننححافظ )أ 

 للممسساوممة قاببلييیین غييییر ولكن ممِرننون) ب 

 ممتتعاوننون) ج 

 للخخطأ ممعّرضضون ولكنْ  ونتتننافسسييییّ ) د 

 اإلسستتراتتييییججييییات غو ننصص) هـ 

 ممببدعون) و 

 التتصصننييییع
 ذوو كفاءة) أ 

 الخخببرة عدييییممو) ب 

 للخخطأ رضضةع) ج 

 ممتتمماسسكييیین غييییر) د 

 ممببدعون) هـ 

 ممججتتهدون) و 

 الننقد تتججاه ححسّساسسون) ز 

 ثثاننييییةال درججةممن ال ممواطننون )ح 
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  ننراهم؟ كييییف. 2 القائئممة

 ممججمموعة وصصف في( الهنندسسة ممججمموعة
 )التتصصننييییع

 ثثاببتتة غييییر ممننّظممة) أ 

 كممججمموعة ال كأفراد ونتتننافسسييییّ ) ب 

  اتتكّهننييیی  ونييییك أن ممن ببدالً  تتارييییخخيّ  ههمتتوججُّ ) ج 

 ييییدعون" همإننّ ( د) ال ييییقببلون تتححمملل الممسسؤولييییة
 ")الهنندسسة

 أخخطاء عن للتتعوييییض قاببلييیین غييییر) هـ 
 .اآلخخرييیین

 ممببدعييیین غييییر) و

 ممججمموعة وصصف في( التتصصننييییع ممججمموعة
 )الهنندسسة

 للخخطأ عرضضة) أ 

 التتقننيّ  الممسستتوى على ونتتننافسسييییّ ) ب 

 ممججمموعة لممششاكلل ممدركييیین غييییر) ج 
 التتصصننييییع

  ةالمملححّ  الححاججة ببححاسّسة ممتّتعونييییتت ال) د 

 

  اممننّ  أكثثر التتسسوييییق تتججاه ممتتججاوببون) هـ

  .   وممتتنناسسقون كممججمموعة مموحّحدون) و

  وصصنناعييیّیون ضضممييییرييیّیون ) ز

 

 رأييییننا؟ ححسسب ييییروننننا كييییف. 3 القائئممة

 

  الهنندسسة ممججمموعة

 لوظائئفهم ضضئئييییلة ممعرفة) أ

 ةعاججييییّ  ببروج في الممهنندسسون ييییعييییش) ب

 ممتتنناسسقييیین غييییر همولكننّ  قننييیّیةتت أمموًرا ييییعرفون) ج 
 التتصصننييییع ممججمموعة اححتتييییاججات ممع

 للخخطأ عرضضة) د 

 ششححن ممواعييیید ببضضغط ييییششعرون ال) هـ 
 الممننتتججات

 أخخرى وظائئف على ييییتتطّفلون) و 

 عن زييییادة ممقييییِّدة وتتححمّمالت ممتتطّلببات) ز 

 التتصصننييییع ممججمموعة
 على الدوام ييییتتغييیّیرون) أ 

  للخخطأ عرضضة) ب 

  ممتتسساوٍ  ننححوٍ على  واعييیین غييییر) ج

 

 التتخخطييییط ممن ببدالً  الفعلل ببردّ  ونصصفييییتتّ ) د
 لألزممات عرضضة) هـ

 اتّتبباع على ييییقدرون ال أو ييییرغببون ال) و 
 الرسسوممات
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 .ممرننييیین غييییر) ز  .اللزوم

  
 الممششكلة تتححدييیید ممهمّمة ببدء هي األولى الخخطوة. خخطوات أرببع ممن الممرححلة هذه تتتتأّلف )سساعات 3( الممششكلة تتححدييیید – 2 الممرححلة

 ممن األفراد ييییتتممّكن ببححييییث 2،٬لححائئطا على الصصَور لتتببادلل السستّ  القوائئم كللّ  لتتعلييییق أرتتِّبُ  الخخطوة٬، هذه لتتييییسسييییر. الواججهة ممع ةقائئممال
 ييییححتتاج. ممسستتقللّ  على ننححوٍ  فرد كللّ  ييییقوم ببها للممششكلة األولييیّیة الصصييییاغةهذه . أفكارهم صصييییاغة في لممسساعدتتهم الممعطييییات اسستتخخدام

 ششرَعننة) أ( :هي 2 الممرححلة ممسستتهللّ  في الفرديّ  العمملل ببهذا الممتتعّلقة األسسبباب ممججمموعة. دقييییقة نثثالثثييیی ننححو إلى الفرديّ  العمملل هذا
 التتصصممييییم٬، ممن الننوع هذا في ييییسسود الممججمموعة عمملل أنّ  وببمما. للممششاكلل الششامملة التتغطييییة ششروط زييییادة) ب( الممسستتقلّل؛ الِفكر وٕاقرار

 .ممسساهممتتهم ييییممييیّیز الذي الرئئييییسسيّ  الننممط هي الممسستتقللّ  للعمملل ُفرصصةال تتكون وقد ممججمموعٍة٬، في ونححكببَ ييییُ  قد األفراد ببعض فإنّ 

. واححدة ممججمموعة قائئممة ضضممن الفرديّ  عمملهمما ودممج ممننفصصلة ببصصورةٍ  ججدييیید٬، ممن الممججمموعتتييیْین٬، التتقاء على الثثاننييییة الخخطوة تتننطوي
 ممججمموع ممن أقصصر ببالضضرورة٬، ن٬،سستتكو  الننهائئييیّیة الممججمموعة قائئممة أنّ  إلى اإلششارةَ  كان٬، ححالل ببأي أقصصد٬، ال "٬،دممج" أقولل ححييیین
ممن  -الممججمموعة تُتججرييییه الذي لننقاشا لقييییام ننتتييییججة- أنّنه كذلك ييییكون قد. ننادر هأننّ  ِعلمًما ببسسييییط٬، تتششاببكٌ  هنناك ييییححدث قد. األفراد قائئممة
 ةٌ ننتتييییجج وهي الممعاِلم٬، واضضححةَ  تتصصببح أن ننهاأشش ممن الفردّي٬، العمملل أثثنناء أححدٍ  ببالل على خخطرت أن ييییسسببق لم أخخرى ممششاكلل ششأن

  .نناججعة ببصصورةٍ  تتعمملل التتي تاالممججمموع ببييیین ششائئعةٌ 

 تتتتممّكن أن هو الخخطوة هذه ممن الهدف. األخخرى للممججمموعة ممششاكلها قائئممة ببعرض ممججمموعة كللّ  قييییام على الثثالثثة الخخطوة تتننطوي
 ذي الششأن على ممججمموعة كللّ  تتعتتممدها التتي التتأكييییدات ججاننب إلى للممششاكلل٬، األخخرى الممججمموعة رتتصصوُّ  فهم ممن ممججمموعة كللّ 
 أنّ  أششرح 2،٬ الممرححلة ببداييییة وفي األممر٬، ححقييییقة في. وقتته لججدللل .فقط ببالتتوضضييییح تتتتعّلق أسسئئلة طرح بباإلممكان ججدييیید٬، ممن. ةصصلال

 مما ببأعممق ٬،الممششاكلل تتلك طببييییعة وتتوضضييییح ببتتححدييیید ننقوم ححتّتى للممششاكلل ححلولل أييیّیة ةششاقننمم عن مججِ ححْ ننُ  نناأننّ  سستتكون األسساسسييیّیة القاعدة
 كذلك٬، التتصصننييییع٬، لممججمموعة كانات أنّنه لممصصادفممن او  ٬،اومموضضوعً  ممششكلة عششرةَ  سستّ  ممن تتتتأّلف قائئممةٌ  الهنندسسة لقسسم كان. ييییممكن
 .اومموضضوعً  ممششكلة عششرة سستّ 

 لهذه أعضضائئهمما ممن اثثننييیْین اخختتييییار ممججمموعة كللّ  ممن أطلبُ  الممرححلة٬، هذه في. القائئممتتييیْین دممج على فتتننطوي ةالراببع الخخطوة أمّما
 ؛ببالممواضضييییع مُمِلمّ  غييییر يألننّ  ننظًرا ببها٬، ييییتتممتّتعان التتي ببالننججاعة العمملل إننججاز أسستتطييییع ال واضضح٬، وببششكللٍ  ي٬،أننّ ) أ( :ببسسببب ممهمّمةال
 ييییسسلك( اإلننججاز ييییننتتظر هدًفا الدّقة كاننت إن الننهائئييیّیة٬، الممششاكلل قائئممة على تتؤثّثر أن ننببغيييیی الممججمموعتتييیْین ِكلتتا تتصصّورات أنّ ) ب(

 الححدّ  في وييییسساهم العمملل٬، ببتتأدييییة سسييییقوم الذي اننتتقاء في الخخييییار ججاننب إلى الممتتسساوي٬، ييییللوالتتممثث للممواضضييییع٬، تتصصّوراتتهم ححسسب النناس

                                                           
 ."الوسسخ غسسييییلننا ننششر" ببعببارة العييییننييیّیة الخخطوة هذه إلى ششييییرأ -  2
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 .الششكوك ممن

 في عببارة 32( القائئممتتييیْین ببتتنناولل )التتصصننييییع ممججمموعة ممن واثثننان الهنندسسة٬، ممججمموعة ممن اثثننانوهننا هم ( األرببعة األفراد هؤالء ييییقوم
 تتقوم ححييیین في ًة٬،عالننييیی الممؤّقتتة الممججمموعة هذه تتعمملل. ممممكننة طرييییقةٍ  ببأوضضح الممششاكلل صصييییاغة وييییعييییدون التتششاببك٬، ييییزييییلون ٬،)المُمججمملل

 ننححو رقغييییسستت ببالطببع٬، الننهائئييیّیة٬، العببارات قائئممة على اعتتمماًدا الدممج٬، على العمملل إنّ . بباالسستتراححة أو ببالممراقببة األخخرى الممججمموعات
 ممن ببعضٍ  عييیّیننات على ّطالعالل 34.2 القائئممةفي  ييیُیننظر(. مماّدة 20 على الننهائئييییة القائئممة اححتتوت الممثثالل٬، قضضييیّیةال في. دقييییقة 30
 .)مموادّ ال هذه
  

 والتتصصننييییع الهنندسسة يِ ممججمموعتتَ  ببييیین الممششاكلل ححللّ  ججلسسة خخاللل ممن دممجُجها ججرى التتي الممششاكلل لقائئممة عييیّیننة 34.2 القائئممة

 .فاصصييییللببالتت اكتتراث عدم واسستتخخداممها؛ اإلججراءات فهم تتججاه ممسسؤولييیّیة ببأييیّیة الهنندسسة ممججمموعة تتششعر ال •

 .أفقييیّیة التتصصننييییع وممججمموعة ججدا٬، عممودييیّیة الهنندسسة ممججمموعة – تتننظييییممييیّیة تتضضارببات •

  .التتخخطييییط ممن الطوييییلل الممدى على الهنندسسة ممججمموعة ممسستتوى على التتصصننييییع ممججمموعة ممششاركة عدم •

 الممججمموعة طلببات ججاهتت تتججاوب وججود عدم اللزوم؛ عن زييییادةً  ييیْینوممتتييییننتتَ  ييیْینببييییروقراطييیّیتتَ  تتكوننا أن إلى الوححدتتييیْین ِكلتتا تتممييییلل •
  .األخخرى

 .بباألخخطاء مملييییئئة" ممواصصفات"وَ  رسسوممات •

 .وتتججرببة ُعممق وججود عدم التتصصننييییع؛ ممننّظممة اسستتقرار عدم •

  .التتغييیّیرات ححولل التتواصصلل تتطوييییر عدم والعمملييیّیة؛ الممننتَتج في ممسستتممّرة تتغييیّیرات •

 .ممتتبباَدلة ثثقة وججود عدم •

 .ححادالتتّ ا ممع التتصصننييییع ممججمموعة ممششاكلل تتفهم ال الهنندسسة ممججمموعة •

 
 الممششاكللبباخختتييییار  ششخخص كللّ  ييییقوم ًال٬،أوّ . هذه الثثالثثة الممرححلة في خخطوتتان هنناك) دقييییقة 30( الممششاكلل لححللّ  التتننظييییم – 3 الممرححلة

 سستّتةال اخختتييییار ممننهم طلببتُ  الممثثالل٬، قضضييیّیةال في). عششرونعددها اإلججممالّي ( الننهائئييیّیة الممششاكلل قائئممة ممن ييیّیة٬،ـأهممّ  أكثثر ييییراها التتي
 ييییخختتاروا أن أقتترحُ . الججلسسة ممن ىتتببقّ  مما تتننظييییم ببححسسبِبها أردتُ  التتي الكييییفييیّیة على اعتتمماًدا "6" الرقم بباخختتييییار قممتُ . فوق نمم الذييیین
 التتي تتلك) ب( أو/وَ  غييییرها؛ ممن أكثثر علييییك تتؤثّثر التتي تتلك) أ: (التتالييییييیْین الممعييییارييیْین أو الممعييییار ححسسب فوق ممن التتي الممششاكلل هذه

 الممششاكلل هذه تترتتييییب ممننه أطلبُ  اخختتييییاراتته٬، ببتتججممييییع ششخخص كللّ  ييییقوم أن ببعد. غييییرها ممن أكثثر فوريٍّ  اننتتبباهٍ  إلى تتححتتاج هاببأننّ  تتعتتقد
لل٬، ششخخص كللّ  ممن الدرججات هذه تتؤخَخذ. ييیّیةـأهممّ  األقللّ  إلى األهمّ  ممن الدرججة٬، ححسسب فوق ممن التتي  ممججمموعة ارخختتتتُ و  وتُتسسججَّ

 حُحكم وببالطببع٬، الدرججات٬، ححسساببات لممججمموع كعمملييیّیة ٬،)الممثثالل ضضييیّیةقال في "6" كان الرقم ججدييیید٬، ممن( فوق ممن التتي الممششاكلل
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 .الممججمموعة

. علييییها العمملل في ييییرغب التتي للممششكلة وثثاننويّ  ليّ أوّ  بباخختتييییارٍ  ششخخص كللّ  قييییام على فتتننطوي ٬،الممرححلة هذه في الثثاننييییة الخخطوة أمّما
 ممججمموعة لكللّ  التتاببعييیین األعضضاء ننصصف نكو أن ييیی الححرص ممع الممششاكلل ححللّ  ممججمموعات للششكَّ تتُ  اإلممكان٬، قدر الخخييییارات لهذه تتببًعا
 يِ ببممججمموعتتَ  الممتتعّلقة الممثثالل قضضييیّیةال في. األخخرى الممججمموعة ممن وننصصفهم التتننظييییممييیّیتتييیْین٬، الممججمموعتتييیْین ممن لواححدةٍ  تتاببعييیین ممششاكلل ححللّ 

 ممن اثثننييیْین ضضاء٬،أع أرببعة ممن" ممتتقاطعة" ممججمموعات ثثالث تلكّ ششُ  ششخخصًصا٬، عششر اثثنني ممن فانتتتتألّ  نييییاللتت والتتصصننييییع الهنندسسة
 ننفسَسها األسسببابَ  فتُتعتتببر ٬،التتننظييییم ممن األسسلوب هذا وراء األسسبباب ممججمموعة أمّما. التتصصننييییع ممججمموعة ممن واثثننييیْین الهنندسسة ممججمموعة

" صصييییغة" على تتؤثّثر أن الممخختتلفة التتصصّورات ششأن ممن إنّ . 2 الممرححلة ممن الراببعة للخخطوة ببالننسسببة ِذكرها أوججزتُ  قد كننتُ  التتي
 ججريييیی ولن ححلّل٬، دون الممششاكلل سستتببقى ذلك٬، عن فضضالً . الممششاكلل ححللّ  في ييییسساهمما أن التتصصّورييیْین ِكال ششأن ممن أنّ  كمما الممششاكلل٬،

 والششكوك الفهم سسوء درججة تتتتقّلص ذلك٬، إلى بباإلضضافة. الممججمموعتتييیْین ِكلتتا طرف ممن عمملييیّیة خخطوات ننححو التتزاممات أييیّیة إننججاز
 ).1958 ٬،Sherif( عاللٍ  ممسستتوى على ممتتنناسسقٍ  هدفٍ  ننححو الببعض٬، ببعضضها ييیینبب للتتفاعلل ببفرصصةٍ  الممججمموعتتييیْین ِكلتتا تتححظى عنندمما

 الممححاضضرة تتضضمّ . الممششاكلل ححللّ  في خخطواتٍ  تتتتنناولل قصصييییرة ببممححاضضرةٍ  الممرححلة هذه تتببدأ) سساعات 4( الممششاكلل ححللّ  – 4 الممرححلة
 القّوة٬، ممججالل تتححلييییلل ححولل الممششاكلل ححللّ  خخطوات تتششكييییلل أفضّضلل. الممششاكلل ححللّ  في اسستتخخداممه وكييییفييیّیة القّوة ممججالل تتححلييییلل عن ششرحًحا

 فييیینييییل ةننظرييییّ  على تتعتتممد) ج( ؛للتتغييییييییر العييییننييیّیة األهداف تترسسييییخ في فّعالة) ب( ؛واالسستتخخدام للفهم سسهلة) أ( :التتقننييییة أنّ وذلك 
 الخخطوات٬، أمّما .التتطببييییقييیّیة السسلوكييیّیات علمماء قبَبلل ممن االسستتخخدام قييیید أخخرى ببخخطوات ششببييییهةً  التتالييییة السسببع الخخطوات تُتعتتببر. للتتغييییييییر

 :التتالي الننححو على فهي بباخختتصصار٬،

 .الممششكلة تتححدييیید .1

 .الممششكلة عن وأممثثلة تتوضضييییححات – التتوثثييییق .2

  .القّوة ممججالل تتححلييییلل: التتغييییييییر أهداف وتترسسييییخ األسسبباب تتححلييییلل .3

. السساببقة الخخطوة في القّوة لممججالل تتححلييییللٍ  إججراء على الخخطوة هذه تتعتتممد. للتتقلييییص الممنناسسببة الكاببححة القوى/ةالقوّ  اخختتييییار .4
 ارتتفاع ممقاببلل الكاببححة٬، القوى تتقلييییص وهي للتتغييییييییر٬، لييییفييیین قواننييیین على -ببالطببع– تتعتتممدُ  للتتقلييییص٬، الكببح قوى اخختتييییار إنّ 

 .للتتغييییييییر أقللّ  ممقاوممة وببالتتالي٬، الننظام٬، في أقللّ  تتوتّتًرا تتطّورو  الممححرِّكة٬، القوى

 .الكاببححة القوى/ةالقوّ  لتتقلييییص ذهننيّ  عصصف في أفكار .5

 .ببخخييییارات والقييییام لججدواها الذهننيّ  العصصف عن النناتتججة ممةالقائئ فححص .6

 .ةالخخطّ  عمملل خخطوات .7

 الممخختتارة٬، الممششاكلل ممن لواححدةٍ  ببالننسسببة الممششاكلل لححللّ  السسببع الخخطوات للإكمما ببعد) سساعات 3( الممششكلة ححللّ  عرض – 5 الممرححلة
 عمملل ببننقد األخخرى الممججمموعة تتقوم عة٬،ممججممو  كللّ  عرض ببعد. األخخرى الممججمموعة أممام لعمملها عرضٍ  ببتتححضضييییر ممججمموعة كللّ  تتقوم
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) أ: (التتالي الننححو على هي الممرححلة ببهذه الخخاصّصة بااألسسبب ممججمموعة. واقتتراححات آراء تتقدييییم عببر ضر ببالع تتقوم التتي الممججمموعة
 مما كثثييییًرا( عمملهم إلى عودتتهم عنند لعممله الغالب في ييییححتتاججون مما ممممارسسة) ب( لآلخخرييیین؛ ممورًدا هاصصفو بب ممججمموعة كللّ  اسستتخخدام

 ممججمموعة كللّ  ألنّ  ننظًرا) ممششتتَركة ةمملكييییّ ( الححافز تتعزييییز) ج( ؛)والرؤسساء الممرؤوسسييیین للننظراء٬، ببالننسسببة" انالدكّ  في" العروض عوضضَ تت
 ممن الثثانني خخييییارهم -في الممعتتاد–هي  ثثاننييییة ممششكلةٍ  تتنناولل ممججمموعةٍ  لكللّ  ييییممكن الوقت٬، سسممح إذا. هاتتراييییننظ أممام ببالعرض تتقوم

 .ججدييیید ممن) 4 الممرححلة( الممششكلة ححللّ  ببإججراء للببدء ييیّیة٬،ـأهممّ  الممششاكلل أكثثر تتضضمّ  التتي األصصلييیّیة القائئممة

 الممججمموعات تتخختتتتم عنندمما األححييییان٬، ممن كثثييییرٍ  في: "قببييییلل ممن ذاك ييییكون في الممعتتاد. قصصييییر ببتتصصرييییحٍ  أدلي لالججتتمماع٬، وكخخاتتممةٍ 
 كان إذا" "؛ييییكون مما وننرى لننننتتظر انالدكّ  إلى سسننعود نواآل ببعمملننا؛ قممننا لقد"على غرار مما ييییلي:  مموقًفا تّتخخذتت هذا٬، ممثثلل اججتتمماًعا
  ."ةممننّظممال في تتغييییييییرٍ  أيّ  إححداث أردننا إذا عمملييیّیة خخطوات اتّتخخاذ ممن ببدّ  ال. ششيء-الال لتترى سستتننتتظر فإنّنك لهذا٬، ممششاببًها مموقفك

 :مموادّ  أرببع ممن قصصييییرٌ  اسستتببييییانٌ  التتصصرييییحَ  هذا ييییلي

 الييییوممييیْین؟ هذييیْین خخاللل اسستتخخدممنناه الذي) تتصصممييییمال أو( الششكلل هذا اتّتبباع إييییججاببييیّیات هي مما .1

 السسلببييیّیات؟ .2

 ننقاٍط٬، سسببع ممن سسّلم عببر السسؤالل عن ججابييییُ  الييییوممييیْین؟ لهذييیْین ننتتييییججةً  ممخختتلًفا سسييییكون ششيء أيّ  أنّ  تتعتتقد ممدى أيّ  إلى .3
 .)ببعييیید ممدى إلى( 7 وَ  )"اخختتالف ال"( 1 ببييیین راوحتتتت

 ممن سسّلم عببر كذلك٬، السسؤالل٬، هذا عن ججابييییُ  الوقت؟ هذا يف تتكممننّظمم" وضضع" تتججاه تتششاؤممك/ تتفاؤلك ممسستتوى هو مما .4
  .)ججدا ممتتفائئلل( 7َو  )"ججدا ممتتششائئم( 1 تتتتراوح ببييیین ننقاطٍ  سسببع

 السسؤالييیْین طرح ممن الهدف أمّما. التتصصممييییم وعالقة دّقة ححولل ارتتججاعييیّیة ننظر وججهات ىممننحح إلى لييیْیناألوّ  السسؤالييیْین طرح سسببب ييییعود
 الححالة" تتححدييیید االججتتمماع٬، ممن الممرححلة هذه فيال سسييیّیمما  ٬،همّ ممال ممن هأننّ  أعتتقدُ . آخخر ششأن إلى األممر٬، ةححقييییق في فممردُّه٬، الممتتببقييیَیييیْین
 سسييییذهب فعلوه مما أنّ  الممثثالل٬، سسببييییلل على د٬،ااألفر  اعتتقدَ  فإذا. هبب وييییششعرون ييییعتتقدوننه مما ححسسب النناس ييییسسلكُ . للوكييییلل" الششعورييیّیة

 ننسسببييییا٬، عالييییة التتششاؤم درججة أنّ  أكتتششفُ  عنندمما. تتممرييیینًنا كوننها عن تتزييیید لن ةالممششكل ححللّ  عمملييیّیة فإنّ  ٬،)ببالتتششاؤم ششعور( سسًدى
 .ذلك ححييییالل ششيءٍ  ببأيّ  قييییاممننا ةوٕاممكاننييییّ  السسببب٬، اكتتششاف ألححاولل أسستتقصصي

 .عالقةً  األكثثر لييیْین٬،األوّ  السسؤالييیْین عن الننمموذججييیّیة اإلججاببات تُتعتتببر ٬،ا الفصصللببهذ تتتتعّلق ألهدافٍ 

 :1رقم لسسؤاللببا الخخاصّصة االقتتبباسسات ببعض

  ."فهممها أو إدراُكها ييییسسببق لم ممششاعر عن ييییكششفُ  قد الححواججز٬، ببعض ييییكسسر"

 ."هدف أججلل ممن ببالعمملل ششعوًرا  ييییممننح ححقييییقييیّیة ممششاكلل على العمملل"

 ."لكهالتتسس طرييییقٍ  عن فكرةً  ييییممننححك تتسستتممّر؛ األششييییاء ييییججعلل"
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 ."للعمملل والممسسؤولييیّیات العمملييیّیة الخخطوات ييییححضّضر"

 ."تتننظييییممييیّیة غييییر قرارات اتّتخخاذ دون والححؤولل الوقت مماراسستتثث ببإييییججاببييیّیة ييییتتممتّتع"

  ."الننور تترى أششييییاءَ  ييییججعلل"

  ."ششخخصصييییا اعتتبباره دون الننقد ييییتتييییح"

  .ا"مملمموسسً  تتقلييییصًصا الممششاكلل تتقلييییص على سساعدَ "

  ."اإلششكالييیّیة الممششاكلل ممعظم صصييییاغة على سساعدَ "

 ."األخخرى ببالممججمموعات الممتتعّلقة الممعلوممات  ممن ممزييییًدا أعطونني"

  ."الببعض ببعضضننا ممع صصادقٍ  تتواصصللٍ  أممام البباب ييییفتتح"

 ."الممججمموعات ببييیین التتوتّتر ممن ييییقلِّص"

 :2رقم  ببالسسؤالل ةالخخاصصّ  االقتتبباسسات ببعض

  ."خخفييیّیةً  الححقييییقييیّیة الممسسائئلل ببعض على الهييییكلييیّیة تتححافظ قد"

  ."ممسسببًقا ذلك ننعرف مماك الببعض٬، ببعضضها عرفييیی التتي للممججمموعات ببالننسسببة ضضروريٍّ  غييییر الصصَور تتببادلل ييییكون قد"

 .ييییة"كاف تتغطييییة تتغطييییتتها ييییممكن ال أخخرى ووظائئف أخخرى إدراييیّیة ممسستتوييییات تتششممللُ  الكلييیّیة الممششكلة ممن ججواننب"

 ."القسسم في ججدا الهامّمة الممششاكلل ببعض طرح دون الححؤولل"

  ."اسستترججاعها ببةلصصعو  ننظًرا الكافي٬، ببالششكلل ىتتغطَّ  ال قد الججلسسة٬، ممننتتصصف في اكتتششافها وعنند األممور٬، ببعض إنّ "

 ."قاقالشش ممن وييییزييیید ممؤِلممة٬، ممششاعرَ  بييیُیسسببِّ  قد"

  ."سسييیّیئئات أيّ في  التتفكييییر ييییممكننه ال"

 اعتتقاًدا( النناُس  ييییعتتقد ٬،وعلى وججه العمموم. ةممننّظممال ببححسسب 4 وَ  3 السسؤالييیْین عن الممججمموعتتييیْین إججاببات تتتتننّوع طببييییعّي٬، على ننححوٍ 
 السسؤالل عن اإلججاببات أمّما. ننقاط سسببع ممن سُسّلم على ٬،ممعتتادال في 5،٬ ننححو ييییكون للالممعدّ  إنّ  ححييییث مما٬، اخختتالفٍ  ببوججودِ ) راسسخ غييییر

 أكثثر ببالممششاعر الممتتعّلقة االخختتالفات الراببع السسؤالل هذا ييییلممُس  ححييییثُ . الثثالث السسؤالل عن اإلججاببات ممن ححتّتى أكثثر فتتتتننّوع الراببع٬،
 .األخخرى األسسئئلة ممن

 لهذا الرئئييییسسيّ  الهدف. اإلججاببات تتلك علييییه تتننطوي مما لنننناقش األرببعة األسسئئلة عن ببإججابباتتها الممججمموعات أببّلغُ  االججتتمماع٬، إلغالق
 العمملييیّیة الخخطوات اعتتمماد وممدى الننهائئّي٬، التتححلييییلل في النناس٬، ممششاعر ححقييییقة ممواججهة هو -اإلششارة سسببقت كمما- األخخييییر اإلججراء
  . الفردييیّیييیْین والححافز اإلححسساس على ةفعلييییّ  صصورةبب المُمتّتخخَذة
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 الممتتاببعة
 سستتششارييییُ  أن ٬،الداخخليّ  المممماِرس ال سسييیّیمماو  للممسستتششار٬، ببدّ  ال. الششكلل ححييییث ممن ييییتتننّوع أن ييییممكن الننوع هذا ممن لتتدخّخللٍ  ممتتاببعة إججراء إنّ 

 الممثثالل٬، سسببييییلل على. المموقع خخارج تُتعقد التتي االججتتمماعات أثثنناء الممششاكلل ححللّ  ممججمموعات للتتششكُّ  ممع كاننت٬، ممنناسسببةٍ  طرييییقةٍ  ببأيّ 
 التتقييییتُ . أسساببع سستّتة ببعد واححدٍ  ييییومٍ  لممّدة وذلك المموقع٬، خخارج الممججمموعة لكللّ " ممرححلييییا تتقرييییًرا" ييییتتنناولل اججتتمماعٍ  لعقدِ  التتخخطييییط ججرى

 ببلل ببالتتصصممييییم٬، للممسساعدة االججتتمماع هذا إلى ببعودتتي أوصصييییتُ . الييییوم لهذا االججتتمماع وتتييییسسييییر تتصصممييییم على للممسساعدة ببالممججمموعة
 .ِفعلييییا االججتتمماع عقد على للحِحرص كذلك

 ييییعرف وكمما. كذلك آخخر٬، تتدخّخللٍ  إلججراء التتخخطييییط على تتننطوي الممججمموعات٬، ببييیین التتدخّخللبب تتتتعّلق أخخرى ممتتاببعةٍ  الييیّیةفعّ  هنناك
. لذلك ننتتييییججةً  مُمححتتمَملل للٍ وتتدخخُّ  إضضافيّ  تتششخخييییصٍ  إججراء إلى تتدعو ممخختتلفة تتننظييییممييیّیة دييیینناممييیّیات ببدفع التتدخّخلل ييییقوم المُمتتممرِّس٬، الممسستتششار

 لتتششكييییلل اححتتفاالً  كان أححدهمما. إضضافييیّیييیْین لييیْینتتدخخُّ  إلججراء ططِّ خخُ  فقد الورقة٬، هذه في ِذكُرها الوارد ممثثاللال قضضييیّیةال ببخخصصوص أمّما
 الممججمموعات٬، ببييیین الممششاكلل لححللّ  إضضافييیّیة ججلسسة عقد عن عببارةهو  آخخر وتتدخّخلل وطاقممه٬، التتصصننييییع ممججمموعة لرئئييییس ببالننسسببة الفرييییق
 .والتتصصننييییع الهنندسسة يِ ممججمموعتتَ  في دارةبباإل والممتتعّلق األقللّ  التتالي للممسستتوى ببالننسسببة

 

 مُملخخَّص
 العرييییضضة الخخطوط تتوفييییر خخاللل ممن الممججمموعات٬، ببييیین الننزاع ببإدارة الممتتعّلق التتدخّخلل هذا ألخّخُص  التتفاصصييییلل٬، في القارئُ  ييییضضييییع لئئالّ 
 .ببوصصفه قممتُ أن  سسببقَ  لمما

 تترسسييییخ ببغييییة التتننظييییممييیّیة٬، الهرممييیّیة في العالقة٬، يذو  األششخخاص/الششخخص ممع الممججمموعتتييیْین ِلكلتتا عامّ  اججتتمماع عقد: االججتتمماع قببلل
  .ذلك إلى ومما للسسُّلطة٬، ححدودٍ  أهداٍف٬،

 اعتتمماًدا ألخخرى٬، ممججمموعة ببتتصصّور الممتتعّلقة وتتلك ببهمما٬، الممتتعّلقة تتصصّوراتتهمما ببتتببادلل الممججمموعتتان تتقوم: الصصَور تتببادلل – 1 الممرححلة
 ححسسب- ييییروننننا كييییف) 3( األخخرى؟ الممججمموعة ننرى كييییف) 2( تتننظييییممييیّیة؟ال ؤولييیّیاتتنناسسومم أننفسسننا ننرى كييییف) 1( :أسسئئلة ةثثالثث على
  رأييییننا؟

 ببعرض ناالممججمموعتت وتتقوم تتننظييییممييیّیة٬، فئئةٍ  ضضممن الفرديّ  العمملل دممج فردييییا٬، ببالممششاكلل التتصصرييییح: الممششاكلل تتححدييیید – 2 الممرححلة
  .واححدة عممللٍ  قائئممةِ  ضضممن الممششاكلل اقائئممتت جدممَ تتُ  ببححييییث األخخرى٬، أممام كللٌّ  قائئممتتييییهمما٬،

 إلى ييیّیةـأهممّ  األكثثر الممششكلة ممن ت٬،كالالممشش قائئممة في الممسستتوييییات ببتترتتييییب األفراد ييییقوم: تكالالممشش لححللّ  مٍ تتننظييیی إججراءُ  – 3 الممرححلة
 ممتتقاطعة" ممججمموعات للششكَّ تتُ  وأخخييییًرا تتنناولها٬، ييییرييییدون التتي للممششكلة ببالننسسببة وثثاننويّ  ليّ أوّ  ببخخييییارٍ  ييییقوممون ثثمّ  ييیّیة٬،ـأهممّ  األقللّ  الممششكلة

  .تكالالممشش لححللّ " ييییاوظييییف
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 إلى خخطوٍة٬، كللّ  ممضضاممييیین ححييییث ممن عمملها ببعرض تكالالممشش ححللّ  يْ ممججمموعتتَ  ممن ممججمموعةٍ  كللّ  تتقوم: تكالالممشش ححللّ  – 4 ةالممرححل
  .عمملها خخطط ججاننب

  . الممسستتقببلل تتججاه أعضضائئها وممششاعر لالججتتمماع٬، ببالننسسببة الممججمموعة لرأي التتقييییييییم ببعض على الححصصولل الممهمّ  ممن أخخييییًرا٬،
 

 تتننتتاجاسس
  

 عن الممأخخوذة أعاله الواردة االقتتبباسسات إنّ  الممججمموعات٬، ببييیین التتدخّخللبب الممتتعّلقة قّوتته وننقاط التتصصممييییم هذا إييییججاببييیّیاتبب في مما ييییتتعّلق
 رأييییي٬، ببححسسب فتتقُع٬، التتصصممييییم هذا ححدود أمّما. ممعقولل ححدٍّ  إلى ننمموذججييیّیة االقتتبباسسات هذه تُتعتتببر. ننفسسها عن ثتتتتححدّ  الوكالء ممخختتلف

 ججاننببي٬، ممن مُمتتعممَّدان  اإلييییقاع وهذا الهييییكلييیّیة هذه إنّ  ححييییث. واإلييییقاع ببالهييییكلييیّیة تتتتممييیّیز فالصصييییغة. رئئييییسسيّ  ببششكللٍ  الهييییكلييیّیة ممججالل في
 ببكلممات سستتننتتاججّي؛الا ممن ببدالً  اسستتدالليّ  ننححوٍ  على ببالتتفكييییر النناس ُفرصصة هو هننا ببه ىييیُیضضححَّ  مما أنّ  إالّ . الوقت لِقصَصر ننظًرا

ح عدم ححدوث  الضضييیّیق مالتتصصممييیی هذا ضضممن أخخرى٬،  إلى بباإلضضافة. ححلولل أو/وَ  ممسسائئلل اكتتششاف ربّبمما أو ٬،"عججلة تتححرييییر"ممن الممرججَّ
 دعم ممع ولكن٬،. أقللّ  ببهييییكلييیّیة ييییتتممتّتع تتصصممييییمٍ  في الححالل هي كمما ممششاعرهم٬، عن للتتعببييییر الكفاييییة فييییه ببمما أححراًرا النناُس  لييییس ذلك٬،

 .العمملل لورششة تتببًعا الطرق ببهذه للتتفكييییر ُفَرٌص  تتأكييیید٬، ببكللّ  هنناك٬، تتكون الممتتاببعة٬،

 ألننواع ببالننسسببة على األقللّ  إننتتاججييیّیًة٬، األكثثر ييیُیعتتببر التتصصممييییم هذا أنّ  أعتتقدُ  الوقت٬،ال سسييیّیمما و  االعتتببار٬، ببعييیین األممور كللّ  أخخذ ممع
 ممن أوسسع للممججمموعة٬، ةببالننسسبب واسسعة تتطببييییق ببإممكاننييیّیة ييییتتممتّتع التتصصممييییم هذا أنّ  أعتتقدُ  كمما. ممعها بباالسستتششارةِ  عمملتُ  التتي الممججمموعات

 ششكّ  ال. الكثثييییر وغييییرها ٬،والممججتتممع الممدرسسة الدولة٬، وححكوممة الفدرالييیّیة الححكوممة الِعرقييیّیة٬، الفروق ممثثلل سساببًقا٬، ممعها عمملتُ  التتي تتلك
  .الننزاع في األطراف الممججمموعات لننوع فًقاوَ  التتعدييییالت ببعض سسييییتتطّلب التتصصممييییم أنّ 

 

 اتممننّظممال ببييیین
 تتححالفاتال ؛االكتتسساب ؛الدممج :أششكالل عّدة تتتّتخخذ أن الواججهة لهذه ييییممكن. اتممننّظممال ببييیین الواججهة هي ييییرةواألخخ الراببعة الممرححلة

 ببعييیین الفصصلل هذا في أهدافننا أخخذ ممع. الرئئييییسسييیّیة الششراكات تتممثّثلل التتي ششراكاتال ؛تّتححاداتاال ؛ممششتتَركةال ممششارييییعال ؛سستتراتتييییججييیّیةاإل
 أنّ  إالّ  كببييییر٬، ننزاعٍ  إلى تتؤّدي أن فييییممكن ٬،األخخرى األششكالل أمّما. واالكتتسساب ممجالد: ششكلييیْین أّولل على ببالتتركييییز سسننقوم ٬،االعتتببار

) دممجٍ ( لتتششكييییلل ممًعا ناتتممننّظمم مّ ضضَ تتُ  العمملييیْین هذييیْین ببممسساعدة هألننّ  ننظًرا الننزاع٬، درججات أعلى ييییممثّثال أن ييییممكن واالكتتسساب ممجالد
 ٬،األخخرى واألششكالل الممششتتَركة الممششارييییعو  اإلسستتراتتييییججييیّیة التتححالفات أمّماو . لالكتتسساب ننتتييییججةً  وأعقد أكببر ةممننّظمم على األقللّ  أو ثثالث٬،

 أنّنه ححييیین في الببعض؛عن  ببعضضها بباسستتقالللٍ  وتتححظى ممننفصصلةً  تتببقى مما٬، إلى ححدّ  ها٬،أننّ  ِعلمًما للننزاع٬، وححللٍّ  تتعاونٍ  إلى فتتححتتاج
 .ججدا وعاطفيٌّ  ببارزٌ و  فوريّ  فالننزاعُ  وانندمماج٬، اسستتييییعابٍ  إلى األممر ييییححتتاج واالكتتسساب٬، للدممج ببالننسسببة

 ششححييییحًحا٬، ببعضُضها ييییكون قد التتي المموارد٬، ممششاَركة) 1( أججلل ممن الُفرصصة: سسببببان ممننها ييییببرزُ  "٬،ننضضممامماتاال" لهذه ِعّدة أسسببابٌ  هنناك
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 هذه إنّ . رةالممتتكرّ  األممور تتقلييییص طرييییق عن التتكالييییف إدارة تتححسسييیین) 2(و حِحفظها٬، نع تتييیْینممننّظممال ممن أيٌّ  تتعججزُ  ببششكللٍ 
 هذه مُمعظم. ةخخاصصّ  صصورةبب ننزاًعا٬، وتتوّلد ٬،ةعاممّ  صصورةبب التتغييیّیر٬، على ةممننّظممال رِغمتتُ  الخخاصّصة٬، طببييییعتتها وببححسسب اممات٬،االننضضمم

 ببه أننفسسهم وادُ عِ ييییَ  أن الششأن ألصصححاب ييییممكن مما أنّ  غييییر. تتفششلل )واالكتتسساب الدممج ببششكللِ في مما ييییتتعّلق  (ال سسييیّیمما االننضضمماممات
. -األقللّ  على األممر٬، غالب في في القسسم األخخييییر٬،– ييییححدث ال )"راتالتتآزُ " ؛السسوق حِحصَصص ييییادةز  ؛التتوفييییرات ؛الممتتزاييییدة الممببييییعات(

 ٬،مَمَردُّه واالكتتسساب الدممج في الفششلل ممعظم أنّ ) 1997( وببييییغارت ببييییورك وججد ات٬،ممننّظممال ببييیین العالقات ححولل الممكثثّفة دراسستتهمما في
 :التتالييییة والششروط األسسبباب إلى رئئييییسسّي٬، على ننححوٍ 

x ؛األهداف ننححو التتقّدم قييییاس وكييییفييیّیة األهدافبب في مما ييییتتعّلق يكافال غييییر وضضوحال 

x ؛الممششتتَرك الممششروع أو التتححالف تترسسييییخ في تتوازنال عدم :فلننقلل أو دممججها٬، عنند اتممننّظممال ببييیین والتتححّكم القّوة تتوازن عدم 

x ؛الطرفييیْین ببييیین الننفوذ أو/و الممكاننة٬، الخِخببرة٬، تتوازن عدم 

x ؛الرئئييییسسييیّیة ببالممتتغييیّیرات كافٍ  ببتتححّكمٍ  ببالتتممتّتع االعتتقاد أي للعالقات٬، الممسستتقببليّ  الننججاح ححولل واقعييیّیة وغييییر الثثقة زائئدة ممفاهييییم 

x ؛)أببًدا ممتتوقَّع٬، هو كمما ييییتتكشّشف ال االننضضمماممات هذه ييییششمملل الذي ةممننّظممال رتتغييییُّ ( طوارئ خخّطة وججود عدم 

x الرئئييییسسييیّیة ارواألدو  الوظائئف تتوزييییع :الممثثالل سسببييییلل على( ممتتصصوَّرة ممسساواة وججود عدم.( 

 ببضضعة إلييییكم لتتوضضييییح٬،اببتتغاَء ا. الفششلل قائئممة في الواردة تتلك عكس هي للننججاح الالزممة الششروط فإنّ  األممر٬، تتصصّور سسُهللييییَ  وكمما
 :أممثثلة

x الخخاصّصة التتعاوننييیّیة الججهود عببر إالّ  تتححقييییقها ييییممكنال  أهداف أو هدفٌ  أيْ  ممممتتاز٬، ببششكللٍ  مُمننسّسقٌ  هدفٌ  هنناك ييییكون أن 
 شِشرييییف عمملل الممججالل٬، هذا في األصصليّ  الببححث ببخخصصوص 2 الفصصلل في" والممواججهات القسسر" القسسم ييیُیننظر. ببالطرفييیْین

 ).1964( ومموتتون ٬،ششييییببارد وببالييییك٬،) 1969 وشِشرييییف٬، شِشرييییف الممثثالل٬، سسببييییلل على(

x والممكاننة ببرةالخخو  ةللقوّ  تتوازن هنناك ييییكون أن.  

x مُمتتبباَدلة مَمكاسسب إننششاء. 

x مملتتِزم زعييییمٌ  هنناك ييییكون أن.  

x واححد ننظام ضضممن التتعوييییض أننظممة دممج الممهمّ  ممن واالكتتسساب٬، الدممج ممن األولى الممراححلة في – الممكافآت ظاماننتت. 

x االخختتالف تتججاه اححتترامٌ  هنناك ييییكون أن.  

x الممسساواة تتححقييییق.  

x مُمححدَّد زممننيٍّ  إطارٍ  ضضممن تتححقييییقه ييییممكن مما ححولل واقعييیّیة افتتراضضات هنناك ييییكون أن.  

x تتممنّنييییاتتننا لك ببالتتوفييییق ! 
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  .)2002 ببييییورك٬، في ذلك صخخّ لُ  كمما(

 ًراممؤخخّ  الممششاِركون ممرّ  لقد. الكببييییرة الببننوك ألححد العقاريّ  الرهن تتقسسييییم ببخخصصوص االسستتششارة في أعمملل كننت سسننوات٬، ببضضع قببلل
 ممننّفذييیین ببسسببعة اججتتمماعي أثثنناء. أخخرى عمملييیّیةٍ  اخختتببار وششك على آننذاك وكاننوا ٬،"دممج" بباسسم إلييییها أششاروا همأننّ  ِعلمًما اكتتسساب٬، ببعمملييیّیة

 طرححتُ  أكببر٬، ييییصصببح أن وششك على ببات والذي والججدييیید٬، الكببييییر العقاريّ  الرهن لتتقسسييییم) ممكتتسَسببييیین وببعضضهم كاسسببييیین كاننوا ببعضضهم(
 أولئئك كان القادم؟ االكتتسساب على تتطببييییقه ببإممكاننييیّیة وتتعتتقدون السساببق٬، االننضضممام ممن تتعّلممتتمموه الذي مما :واححًدا سسؤاالً  علييییهم

" الدورة" هذه تتكون أن ييییممكن ببححييییث تتعّلمموها٬، التتي الدروس ببعض تتطببييییق ببإممكاننهم ولكن السساببقة٬، تتججرببتتهم نمم تتعببييیینمم الممننفِّذون
 :أسسئئلتتي عن إلججابباتتهم قصصييییر مُملخخَّصفي مما ييییلي . مما ننوًعا أسسهلل التتالييییة

  ).لوًفا؟أمم ييییببدو( للممسستتقببلل ببرؤييییا التتممتّتع أهممييیّیة على ييییؤّكدون همإننّ  .1

 . ييیّیةـاألهممّ  ششدييیید أممًرا ييیُیعتتببر الممتتأثّثرييیین٬، لججممييییع ببعنناييییة األممر وششرح بباالننضضممام تتتتعّلق بٍ أسسببا ممججمموعة وججود أنّ  الححظوا .2

 .التتغييییييییر تتججاه وصصادًقا ممننفتتحًحا الممرءُ  ييییكون أن أهممييیّیة على أّكدوا .3

 للتتنناو و  ممًعا٬، الكرة لعبك الطرفييیْین٬، ببييیین األولى٬، الممراححلة في رسسممييیّیة٬، غييییر ببعالقات التتممتّتع أهممييیّیة ممدى إلى أششاروا .4
 .ذلك إلى ومما ممًعا٬، الوججببات

. الححًقا القرارات ببعض تتغييییييییرّي الضضرور  ممن كان وٕانْ  أسساسسييییا كان السسرييییع القرارات اتّتخخاذ أنّ  الممننّفذون أولئئك ييیُیججادلل .5
  .الححاججة هذه ممخخاطببة ييییوجِجب على ننححوٍ  والننظام٬، الهييییكلييیّیة ييیَیننشُشدون النناس أنّ  إلى أششاروا

 ممالءممة ييییعنني مماوهو " عمملييیّیة٬، خخطوات إلى الكالم تتححوييییلل" قببييییلل ممن إلييییه ييیُیششييییرون مما ييیّیةـأهممّ  على السسببعة الممننّفذون ييییؤّكد .6
  .الننفاق غييییاب أو األعممالل٬، ممع الكلممات

 ممن الكثثييییر تتركييییز وممع. الزببون ىننسسَ ييییُ  ننمموذججّي٬، ننححوٍ  وعلى ة٬،ممننّظممال في التتغييیّیر ممن الننوع هذا وسسط في أنّنه صصّرححوا .7
 .الزببون وخخدممة العمملل إججراء ححالة تتتتدهَور داخخلييییا٬، والطاقة الوقت

 كببييییر تتششاببكٌ  هنناك ججلييییا٬، ذلك ييییظهر وكمما ذلك٬، ممع. دقييییقة دراسسةٍ  ننتتائئج تتممثّثلل ال هيو  تتججارببهم٬، على الممننّفذييیین إججاببات اعتتممدت
 ).1997( وببييییغارت ببييییروك دراسسة ننتتائئج ممع

. فعالً  ييییننججح ببعضضها أنّ  إال والتتأسسييییسسييیّیون٬، الششأن أصصححاب ببه ُوعدَ  مما قتتححقّ  ال واالكتتسساب الدممج اتعمملييییّ  ممعظم أنّ  صصححييییحٌ 
: ييیُیننظر ٬،)وأممرييییكييیّیة ببرييییطاننييیّیة( قوممييیّیتتييیْینننججححت كذلك في دممج  مماوٕاننّ  ٬،ححسسبف ششركتتييیْین دممج في تتننججح لم ةعمملييییّ  ننججاح على لالّطالع
 ).1997( ولورننس ٬،ججاكسسون ببوممان٬،

  

 خخاتتممة
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 ننزاًعا صصّورتتُ  سسننًة٬، وعششرييیین لخخممسٍ  ممدييییره ممع عمِمللَ  والذي سسننًة٬، وأرببعييیین خخممسًسا العممر ممن الببالغ صصاححببننا عن القصصييییرة القصّصة إنّ 
 األممن اننتتقالييیّیة؛ عمملييیّیةً  كان الششركة ممع ننفسسيّ ال دهقْ عَ . ممتتششاببكةكاننت  وٕانْ  ممخختتلفة٬، وواججهات ممسستتوييییات ةأرببع على له ببالننسسببة

 ممن ييییعانني صصاححبَبنناججعلوا  مما٬، ححدٍّ  إلى إثثننييییا نوالممتتننّوعو  ِعلمًما٬، األكثثر سسننا٬، األصصغر المموّظفونف. راححةٍ  ممصصدرَ  ييییعد لم الوظييییفي
 تتننظييییممييیّیة هييییكلييیّیةٍ  إلى خخصصوصًصا ييییعود الذي الممججمموعات٬، ببييیین الننزاع أمّما. الششخخصصييیّیة العالقات ممسستتوى على إضضافيّ  راححةٍ  عدم

 وننظًرا آخخر٬، ششيءٍ  للّ ك وفوق. لصصاححببننا ببالننسسببة والييییأس للذعر ييییومميٍّ  ممصصدرٍ  عن عببارة كان فقد الدممج٬، ممن قلييییللٍ  ممع ججدا ممخختتلفة
 غرييییببة ثثقافات هاعمم تتججلبُ  ممتتكّررة اكتتسساب ححاالت هنناك كاننت السسوق٬، وسسييییادة تتوسّسعوال الننمموّ  في اإلدارة لدى العارممة للرغببة

 يه وال أممرها٬، في اغً ببالَ ممَ  ببالضضرورة لييییسست صصاححبِبننا قصّصة أنّ  إالّ  ممتتخخييییَّلًة٬، كوننها ورغم. اسستتييییعاببها ججريييیی أن إلى تتححتتاج وممخختتلفة٬،
 .ححييییاة أسسلوبُ  الننزاعإّن  التتغييییييییر٬، ممثثللك. الييییوم والممعّقدة الضضخخممة اتممننّظممال ممن كثثييییرٍ  في للححييییاة ممممثثِّلة غييییر

 هنناك إنّ . الححلولل تتقدييییم في والممسساعدة العمملييیّیة إلدارة ببطرقٍ  اإلتتييییان عن عاججزييیین لسسننا ات٬،ممننّظممال ببييیین ححتتمميٌّ  أممرٌ  الننزاع أنّ  رغم 
 إدارة اإلممكان في. بباخختتالفاتتهمما ييییتتعّلق ممعييیّیننة٬، درججةٍ إلى  على األقللّ  مما٬، ننزاعٍ  ححللّ  في ششخخصصييیْین دةلممسساع وصصححييییححة ببةمُمججرَّ  طرًقا
ححة ححقييییقييیّیةٍ  ححالةٍ  على اعتتمماًدا الممثثالل٬، قضضييیّیةال ممثثلل وححّله اتممننّظممال ببييیین الننزاع  ممسستتوى على تتسساعدننا التتي الطرق أنّ  كمما. مُموضضَّ

 ننججاحًحا أكثثر عمملييیّیةٍ  تتييییسسييییر أججلل ممن واسسعٍ  ممججاللٍ  على تتطببييییقها ييییممكن ننازعة٬،الممتت الممججمموعات صصوصخخوبب الششخخصصييیّیة٬، العالقات
 أممًرا تتكون ال قد المموّظفييیین ممع ةممننّظممببال الخخاّص  ننفسسيّ ال دقـْ للعَ  الممتتغييیّیرة الطببييییعة أنّ  ذلك إلى أضِضف. والدممج بباالكتتسساب تتتتعّلق
- مماييییممكننه والتتطوييییر٬، التتعّلم أججلل ممن الُفرص تتببادلل في ةّظممممننلل والوفاء العطاء ولكنّ  المماضضي٬، ممن ششيءٌ  الوظييییفيّ  األممن. سسييییئًئا

 لألممن ببدييییالً  ييییكون قد الممهننييیّیة الححييییاة على التتأممييیین نّ إ أي الممهننييیّیة٬، ححييییاتتهم على ببتتأممييیینٍ  المموّظفييیین اييییزّود أن -ممهننيّ  ننححوٍ  وعلى
 .الوظييییفيّ 

 ممع التتعامملل عدم أمّما. ييیّیةدافعوال الممهاراتو  الطاقةو  الوقت ممن كببييییًرا قدًرا انييییتتطّلبب ححلوللٍ  إييییججاد في سسببييییلل والعمملل الننزاع إدارة إنّ 
 ننعرف ننححن. كذلك والطاقة الوقت ممن ممزييییًدا )ممقببولل ننححوٍ  على سستتغللّ ييییُ  لم إنْ  هذا( ييییسستتننزف أن ششأننه فممن ات٬،ممننّظممال في الننزاع
 هذه تتطببييییق على وذججّي٬،ننمم ننححوٍ  على ننححن٬، ننقضضييییه اممممّ  أكثثر )وطاقةٍ ( وقتٍ  تتخخصصييییص إنّ . الننظام ممع التتعامملل عن الكثثييییر

  .ممسستتثثمَمًرا اسستتثثمماًرا طييیّیبًبا وقتًتا ييیُیعتتببر الممعرفة٬،
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 التتاسسع والعششرون الفصصلل
  

 ةالببححثثييییّ  الججواننب ببعض

ه الننزاع دراسسة في   وفضضِّ
 
  

 ببروييییت. ج دييیین

 
 
 
 الفصصولل. ببالننزاع الممتتعّلقة الدراسسات ممججالل في لثثغراتا تتنناوللل وافٍ  دلييییلل تتششكييییلل واححدٍ  فصصللٍ  ببإممكانِ  أنّ  افتتراَض  السسذاججة ممن سسييییكون 

 ببششكللٍ  الممعرفة ححدود تتتتججاوز -ششكّ  ببال– التتي والثثغرات الممججالل٬، ببهذا الممتتعّلقة الممعرفةَ  تتلخخُِّص  الفصصلل٬، لهذا اببقةالسسّ  ييییة والعششرونالثثممانن
ح ذلك٬، إلى بباإلضضافة. كببييییر  هذا ممثثلل فصصالً  ييییتترك أن ششأننه ممن الذي األممر ممتتوّقعة٬، غييییر ننظرييیّیة اتّتججاهات الممسستتقببليّ  الببححث ييییتّتخخذَ  أن ييیُیرججَّ
 للبباححثثييیین ودافًعا الممججالل٬، في درببهم ييییششقون ذييیینال ألولئئك اإرششادً  الفصصلل هذا ييییوّفر أن أرججو ذلك٬، ممن رغمال على. الرييییح هبّ مم في
 ولكن. أقّدممها التتي اإلرششادات ييییتتببعون الذييیین أولئئك ممن أكثثر التتقالييیید لتتزممونييیی الذييیین أولئئك بباتتجّجاه مما ننوًعا ممننححازاً  الفصصللُ  ييییببدو قد. نتتممّرسسييییالمم
 التتي الببححثثييیّیة القضضاييییا هو ٬،ممممكننة صصورةٍ  ببأوضضح فييییه التتفكييییر وأسستتطييییع غييییره٬، ممن أكثثر لالهتتممام ممثثييییًرا أججده مما لعللّ . ذلك ممواججهة ممن رّ ممف ال

 أدوار التتصصعييیید٬، اإلسستتراتتييییججي٬، الخخييییار الننزاع٬، أصصولل: أقسسام ةخخممسس إلى الفصصلل ببتتقسسييییم قممتُ  قدف. لممججاللا في الخخاصّصة رؤييییتتي ممع تتتتنناسسب
 عن لإلججاببة المُمححتتمَملة التتوجّجهات ببعض ببعرض سسأقوم االننتتبباه٬، تتسستتوججب أسسئئلة تتححدييیید ججاننب إلى. الننزاع لفّض  واالسستتعداد لث٬،الثثا الطرف

 .قُدمًما هادفع ييییججب التتي الببححث أسسالييییب ببعض سسأنناقش كمما لالخختتببار٬، القاببلة الفرضضييیّیات وببعض األسسئئلة٬، هذه

 الننزاع أصصولل
  

 ييییكمُمن الححالتتييیْین٬، ِكلتتا في. الطرف ذلك ممن االننزعاج في  مأ آخخر٬، طرفٍ  ممع الممتتصصوَّر الممصصلححة تتالفاخخ في ذلك أكان سسواء أصصوُله للننزاع
 مُمححبَبطةً  أو مُمججّردةً  أننها أو) الممصصلححة اخختتالف( اآلخخر الطرف ححاججات ممع تتتتعارض أننها ييییببدو التتي الححاججات في للننزاع األسساس الممصصدر

. الششهرة إلى أو ججدييییدة٬، سسييییارة إلى الممالل٬، إلى الححاججة ممثثلل وفردييیّیة٬، سسطححييیّیةً  تتكون أن اتللححاجج ييییممكن). االننزعاج( اآلخخر الطرف ِقبَبلل ممن
 كونتت أن وٕالى كراممة٬، إلى هوييیّیة٬، إلى أممن٬، إلى ممأوى٬، إلى الطعام٬، إلى الححاججة ممثثلل الببششر٬، ججممييییع فييییها ييییششتتركُ  أسساسسييیّیة تتكون أن ييییممكننها أو

 إلى وصصوالً  والممسستتعصصييییة٬، الححاّدة الننزاعات تتعّقب عادة ييییممكن هببأننّ  الكتتّاب ببعض ححاججج). 1990 ببورتتون٬،( ححييییاتته على سسييییطرةٌ  للفرد
 ).2000 كولممان٬،( القائئممة هذه في األخخييییرة األرببع الححاججات
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 أنّ  إلى ننظًرا الننزاع٬، أصصولل تتوضضييییح أججلل ممن تته٬،ذا ببححدّ  ٬،كافييیًیا أممًرا لييییس الححاججة ممن الححرممان أنّ  الننزاع ممججالل في البباححثثييیین ممعظم ييیُیدركُ 
 في االننخخراط دون الزممن٬، ممن طوييییلةٍ  فتتراتٍ  اممتتداد على الححاججة ممن الححرممان ييییتتححمّمالن مما كثثييییًرا ٬،)ممججمموعات أو كاننوا فراًداأ( نييییفالطر 

 ححششد وفرضضييیّیة الننسسببيّ  الححرممان فرضضييیّیة: ننزاًعا ييییولِّد الححاججةِ  ممن الححرممان أن كييییف لتتفسسييییر فرضضييیّیتتييیْین تتطوييییر تتم فقد هننا٬، ممن. الننزاع
 أننهمما إال. الممججالل في واسسعٍ  تتقببللبب ححظييیَیتتا) 1971 دافييییس٬، ييیُیننظر الممثثالل٬، سسببييییلل على( دراسسييیّیتتييیْین ببححالتتييیْین الفرضضييیّیتتييیْین ِكلتتا عمد تتم. الممججمموعة

 .الججادّ  التتججرييییببيّ  واالخختتببار الننظريّ  التتطوييییر ممن ممزييییدٍ  إلى ببححاججةٍ 
  

 الننسسببيّ  الححرممان

 أرقام ححّققتته مما المماضضي٬، في الفردُ  ححّققهُ  مما الممثثالل٬، سسببييییلل على ٬،"ممعقولل" رٍ ممعييییا إلى الححاججةِ  تتححقييییقُ  ييییفتتقر عنندمما الننسسببيّ  الححرممان ييییححدث
 الكثثييییرَ  االججتتمماعي الننفس وُعلمماء االججتتمماع ُعلمماء ييییعرفُ . تتححقييییقه الفردُ  ييییتتوّقع مما أو الُعرف٬، أو القاننون ببححسسب الفرد ييییسستتححّقه مما الممقاَرننة٬،

 النناس أنّ  الممخخببرييیّیة التتججارب ممن ننعرفُ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. السسلوك على أثثييییرهتت ححولل الكثثييییرَ  لييییس ولكن الننسسببّي٬، الححرممان ممصصادر ححولل
 أو القييیَیم٬،و  الممواقف٬،و  الممججمموعة٬، عضضوييیّیة إطار في ييییششببهوننهم الذييیین أو الببارزييیین٬،بب أو ممننهم القرييییببييیین بباآلخخرييیین أننفسسهم ممقارننة إلى ييییممييییلون
 الننزاع على االججتتمماعييیّیة الممقارننة تتأثثييییر ححولل -تُوجِجد إن– ثاببححاأل نمم القلييییلل هنناك أنّ  إال). 1994 مماييییججور٬،( االججتتمماعييیّیة الممكاننة

  . االججتتمماعيّ 

 سساببقة أببححاث على تتعتتممد أن الدراسسات هذه لممثثلل ييییممكن. التتأثثييییر هذا ححولل دراسسات إلججراء مُمححتتمَمالً  مموقًعا االججتتمماعيّ  الننفسسيّ  الممخختتببر ييیُیعتتببر
 في الممتتغييیّیرات وضضعو  ممألوفة٬، غييییر ششروط إننششاء تُتتتييییح كوننها في الممخخببرييیّیة التتججارب ججممالييییة كممنتت. اإلدراك على الننسسببيّ  الححرممان أثثر ححولل
 ثثالثثة ببييیین ييییقاِرن قد الدراسسات هذه ممثثلل إعداد إنّ ). 2005b ببروييییت٬،( والننتتييییججة السسببب لممسسألة واضضحٍ  تتقدييییرٍ  وٕاججراء عييییننييیّیة٬، عمملييیّیةٍ  إطار

 ممثثلل ننزاعٍ  سسلوكييیّیات تتممثّثلل أن التتاببعة للممتتغييیّیرات ييییممكن. الممعييییار تتوّفر في وححرممان الممعييییار٬، غييییاب في ححرممان ححرممان٬، وججود عدم: ششروط
 .واالننتتقام التتهدييییدات٬، الننتتائئج٬، تتححسسييیین أججلل ممن طلببات تتقدييییم

 اآللييیّیات تتعاييیین أن الدراسسات هذه ممثثلل على ييییججب ٬،٬،الششروط ممن ششرطٍ  كللّ  ظللّ  في ننزاعيّ  سسلوكٍ  تتوّلد وممدى إممكاننييیّیة اكتتششاف إلى إضضافةً 
 ممن العدييیید أثثر دراسسةّ  ممن بُبدّ  ال. والغضضب ببالظُّلم اإلححسساس تتششججييییع عببر أثثرٌ  الننسسببيّ  للححرممان كان إذا ٬،ممثثال التتأثثييییرات٬، هذه في الكاممننة

 .  الننسسببيّ  الححرممان على تتششجّجع التتي الششروط ححولل ممسسببًقا ممعروفٌ  هو ببمما بباالسستتعاننة الممعتتِدلة٬، الممتتغييیّیرات

 الححرممان خخاللل الوقت ممرور تتأثثييییر لدراسسة ممتتاببع ببححثٍ  إججراء ييییججب الننزاعّي٬، للسسلوك هامّمةٍ  سساببقةٍ  كححالة الننسسببيّ  الححرممان تترسسييییخ تتمّ  ححالل في
 الننزاعيّ  للسسلوك ببدّ  ال هننا٬، ممن الننسسببّي؛ الححرممان علىالزممن  ممن فتترةٍ  ببعد ييییعتتادون ٬،عممومًما النناس٬، ببأنّ  العَرضضييییة الممششاَهدة تتقتترح. الننسسببيّ 

 ححسساسًساإ ييییوّلد الذي األممر أححييییانًنا٬، ييییتترسّسخ٬، أن ييییممكننه الممننزِعج التتفكييییر أنّ  على كذلك٬، دلييییًال٬، هنناك أنّ  ِعلمًما. الوقت ممرور ممع ييییتتقّلص أن
 هذه ممن تتأثثييییرٍ  كللّ  ببمموججببها ييییححدث التتي الششروط تترسسييییخ أججلل ممن والببححث الفرضضييیّیة إلى ححاججةٌ  هنناك). 2004 ببارون٬،( بباألسسى تتزاييییدال دائئمَ 

 .التتأثثييییرات
  

 الممججمموعة حَحششد

 خخطوات اتّتخخاذ وعلى مما٬، ببطرييییقةٍ  التتواصصلل على نو قادر  وهم ممششتتَركة٬، هوييیّیة ييییححمملون األششخخاص ممن ممججمموعة كللّ  ييییعنني" ججمموعةمم" التتعببييییر
 وججًها التتواصصلل فييییها ييییكون صصغييییرةٍ  عمملل ممججمموعات ٬،صصداقة ممججمموعات ممن فششييییئًئا ششييییئًئا تتتتطّور الممعننى٬، ببهذا الممججمموعات٬،. ممننّظممة عمملييیّیة

615

586



 في آخخر إلى ممسستتوى ممن تتخختتلف الظواهر ببعض أنّ  ححييیین فيو . أمَمم إلى وححتتى ممننّظممة٬، إثثننييیّیة ممججمموعات ٬،ممننّظممات أقسسام٬، إلى وججه٬، إلى
 .الننزاع عالم في خخصصوصًصا الممسستتوييییات٬، اممتتداد على كببييییرة اسستتممرارييیّیةٌ  هنناكف الهرممييیّیة٬، الببننييییة

 ببممفاهييییم الننسسببيّ  الححرممان اسستتييییعاب ييییتتم نأ ببدّ  ال ببداييییًة٬، األششخخاص؟ ببييیین الننزاع أصصولل عن الممججمموعات ببييیین الننزاع أصصولل تتخختتلف كييییف
 ببالححرممان كثثبٍ  عن تتتتعّلق اججتتمماعييیّیة٬، اححتتججاج أعممالل في للممششاركة االسستتعداد أنّ  االسستتببييییاننات دراسسات وججَدت لقد. مما ننوًعا ممخختتلفة
 ؛1986 دييییون٬،( الششخخصصيّ  الححرممان ممن كثثرأ األخخرى٬، الممججمموعات ببييیین ججييیّیدٍ  ببششكللٍ  تتدبّبرتت ال الفرد ممججمموعة ببأنّ  اإلححسساس وهو ٬،الججممعيّ 

 .الممججمموعات ببييیین للننزاع سساببًقا الممججمموعات حَحششد ييییكون مما عادةً  ذلك٬، إلى بباإلضضافة). 1986 وغوييییممونند٬، دييییوب

 عمملل إلى طرييییقها في الممراححلل ممن سسلسسلةً  )2004 كييییم٬،و  ببروييییت ؛1996 ٬،Gurr غور ؛1990 أزار٬،( الممججمموعة حَحششد فرضضييیّیة تُتححّدد
 علييییهم ببعدها٬،. لذاتتهم تتعرييییفهم ممن هامما ججزًءا الممججمموعة تتكون أن ييییججب – ممججمموعتتهم ممع ببقّوٍة٬، األفراد٬، تتمماهىييیی أن ييییججب أوًال٬،. الممججمموعة

 وممعانناة الخخاصّصة ممعانناتتهم أنّ  ضضححييیّیة٬، إلى تتححّولت قد ككلل٬، الممججمموعة٬، أنّ  تتصصّور أي – الممججمموعة إطار في ببالححرممان إححسساسٍ  تتطوييییر
 الممججمموعة٬، ألعضضاء ببدّ  ال فعلّي٬، ننزاعيّ  سسلوكٍ  إلى التتصصّور هذا ييییقود وححتتى. أكببر ننممطٍ  ممن ججزءٌ  هي مهممججمموعتت في الزممالء األعضضاء

 أو قييییادات وٕاننششاء الممججمموعة لتتننظييییم مما ىً ممسستتو  ذلك ييییتتطّلب. ممششتتَرك ىً ممسسع ضضممن أعممالهم تتججممييییع على وقادرييیین ممسستتعّدييیین ييییكوننوا أن ٬،أييییضًضا
 تتممييییلل – والتتننظييییم الممتَتصصوَّر٬، رممانححال الهوييیّیة٬، – الثثالث الممراححلل هذه إنّ . الخخصصم إلى الممججمموعة ممآسسي لححمملل ممسستتعّدييیین فرعييیّیييیین نناششطييیین

ع مما كثثييییًرا ٬،ننششوئئها فورَ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. ننفسسها تتششكييییلل إعادة إلى  الممتتصصوَّر نوالححرمما لممججمموعة٬،ا لدى الممتتعززة الهوييیّیةَ  القييییاداتُ  تُتششججِّ
 .هافييیی أكببر ببششكللٍ 

 في تتححدث التتي سسييییروراتال فهم ححييییث ممن ٬،ججييیّید ببششكللٍ  ممطوَّرة غييییر أنّنها ِعلمًما. الكثثييییر ششرح على وتتسساعد لقوةببا الممججمموعة حَحششد فرضضييیّیة تتتّتسسم
 ببعضٕالى و  سسييییروراتال هذه لفهم الدراسسة ححاالت ممن ممزييییدٍ  إلى الببححثثيّ  الممججالل ييییححتتاج. سسييییروراتال هذه تتننتتج التتي ششروطوال ممرححلٍة٬، كللّ 

 ننججدُ  اخختتببارها تتم التتي الفرضضييیّیات ببييیین ممن. ششروطال ببهذه الممتتعّلقة الفرضضييیّیات اخختتببار أججلل ممن ضضخخممة عييیّیننات على تتعتتممد التتي الدراسسات
 تتوافر) 2( الممججمموعة٬، ضضممن التتواصصلل سسهولة) 1: (ششروط ةثثالثث ظللّ  في ييییححدث الممججمموعة حَحششد ببأنّ  القائئلل) 1959( داهرييیینندروف اقتتراح

 .القييییادات هذه لججهود الخخارججيّ  القممع غييییاب) 3(و الممججمموعة٬، عمملل تتننظييییم أججلل ممن القييییادات

 الدراسسة٬، ظللّ  في الظاهرة لتتعقييیید ننظًرا ممخخببرييیّیة٬، ممججمموعات ممع لالخختتببار تتخخضضع أن ججبييیی الفرضضييیّیات هذه ممثثلل أنّ  اقتتراحِ  في الممرءُ  ييییتترّدد
 في الممفاهييییم وضضع تتتتطّلب الممخخببرييیّیة الدراسسات فإنّ  اإلششارة٬، سسببقت وكمما ذلك٬، ممع. ممنناسسببة ممخخببرييیّیةٍ  ممححاكاةٍ  تتطوييییر في الممطاببقة والصصعوببة

. الممججمموعة حَحششد فرضضييیّیة في ننججدها التتي تتلك ممثثلل ة٬،مُمببهممال األفكار ششححذ أججلل ممن ممنناسسب ممكانٍ  في وضضعها أي واضضح٬، عمملي إطار
 .اششرممبب ببششكللٍ  البباححث عييیین أممام تتححدث ألنّنها الممججمموعات٬، تتطّور في الممراححلل ممراقببة ممن الممخختتببر إعداد أعممالل تُتسسّهلل ذلك٬، إلى بباإلضضافة

 اقتتراحُحه تتم الذي األممر ٬،األخخرى  ببالممججمموعات ممقارننةً  الممججمموعة ننفوذ تتقلييییص ححييییث ممن الممججمموعة٬، إذاللل عن دراسسات إججراء كذلك٬، ييییججب٬،
 وييیّیة٬،الق للممججمموعة فعلييییا دافًعا اإلذاللل كان إذا مما لتتححدييیید ببححث إججراء إلى ححاججةٌ  هنناك. الراهننة الفتترة في ٬،اإلرهاببييیّیة الهججممات لكثثرة كدافعٍ 

 .ججدا الخخببييییث الححاليّ  ششكلها تتننتتج التتي ششروطوال
  

 اإلسستتراتتييییججيّ  الخخييییار
 
 طرفيٍ  ببأنّ  تتّدعي) 2004 وكييییم٬، ببروييییت ؛1993 وكارننييییفاله٬، ببروييییت ؛2000 وكوون٬، فييییننغارت٬، درو٬، دي( اإلسستتراتتييییججيّ  الخخييییار فرضضييیّیة إنّ 
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 األكثثر همما إسستتراتتييییججييیّیتتييیْین أولل. والتتقاعس التتننازلل٬، الممششكلة٬، ححللّ  التتخخاصصم٬،: إسستتراتتييییججييیّیات أرببع ببييیین ممن إسستتراتتييییججييیّیةً  ييییخختتارا أن ييییججب الننزاع
 التتخخاصصم وألنّ . اآلخخر الطرف هزييییممة إلى ييییهدف التتححالفات٬، وٕاننششاء التتهدييییدات ممثثلل تتكييییتتييییكات على ييییننطوي الذي التتخخاصصم٬،. لالهتتممام إثثارةً 
 ييیُیرضضى ال فقييییر ححللٍّ  إلى أو الننزاع تتسسوييییة في الفششلل إلى ييییقود مما كثثييییًرا فإننه اآلخخر٬، الطرف ممن للممقارننة قاببلةٍ  اسستتججاببةٍ  اننتتزاع إلى ييییممييییلل

 ييییؤذي أن ششأننه ممن الذي األممر ٬،فاقمتت إلى ييییؤّدي مما الننزاع٬، ممن ممتتاهةً  التتخخاصصم ييییوّلد قد ذلك٬، إلى بباإلضضافة. الطرفييیْین ممن أيٍّ  اححتتييییاججات
 اححتتييییاججات ييیُیرضضي ححللّ  إييییججاد إلى ييییهدف الذي الممششاكلل٬، ححللّ  أمّما ."ييیّیةتتدممييییر  عمملييیّیة) "2000( تتشييییو د ييییدعوه مما وهو – الطرفييیْین ِكال ممصصالح

  .الطرفييیْین ببييیین المُمححسسَّننة الممسستتقببلييیّیة والعالقات الدائئممة التتسسوييییات ييیُیششجّجع الممششاكلل ححللّ  ؛التتخخاصصم ممع ححادّ  ببششكللٍ  ييییتتنناقض فهو الطرفييیْین٬، ِكال

 ؛117-104 61،٬-60 ص 1993،٬ وكارننييییفاله٬، ببروييییت ييیُیننظر( الممششاكلل وححللّ  التتخخاصصم ييییسسببق مما ححولل الببححث ننتتائئج ممن الكثثييییر هنناك
 ححولل الممججالل فرضضييییات ببعض أنّ  إال. التتفاوض ببببححث الخخاّص  الفرعيّ  الممججالل إلى ممعظممه ييییعودو  ٬،)60-42. ص 2004،٬ وكييییم٬، ببروييییت

 ححللّ  أنّ  وكييییم ببروييییت ييییفتترض الممثثالل٬، سسببييییلل على. العالقة ذات الظواهر ححولل االسستتدالالت أو الننظريّ  الممننطق على تترتتكزُ  المموضضوع٬، هذا
 ممع السساببق االتتفاق ممن الزخخم ٬،)الفارغة الممححصّصلة ممقاببلل( اإلييییججاببييیّیة الممححصّصلة ذو التتفكييییر الممششاكلل٬، ححللّ  على ببالقدرة اإلييییممانُ  ييیُیعّززه الممششاكلل
 .االخختتببار إلى جُ تتححتتا القببييییلل هذا ممن فرضضييیّیات إنّ . الننزاع ممسسؤولييیّیة ييییتتححمّمالن الطرفييیْین ِكال ببأنّ  واإلييییممان اآلخخر٬، الطرف

 اإلييییججاببيّ  الممزاج ننتتائئج تُتششييییرو . اإلسستتراتتييییججيّ  الخخييییار على اإلييییججاببيّ  الممزاج ألثثر ببالننسسببة عاكسسةمم فرضضييیّیة االججتتمماعيّ  الننفسسيّ  الببححث ييییقتترحُ 
 الممزاج ننتتائئج أنّ  ِعلمًما الممششاكلل٬، ححللّ  على ذلك٬،ك تتششجّجع٬، أن ييییججب أنّنها إلى) 1972 ولفييیین٬، آسسييیین( الممسساعدة سسلوكِ  على تُتششجّجع التتي

 الممسستتوى على ييیُیسسّوى أن إلى ييییححتتاج التتنناقض هذا. تتممامًما العكس إلى تُتششييییر) 1994 فورغاس٬،( الخخصصم لْوم على تتششجّجع التتي اإلييییججاببيّ 
 .التتججرييییببيّ 

 اآلخخر٬، للطرف أخخالقيٌّ  عزللٌ  ييیُیششجّجعه ممثثًال٬، كالُعننف الثثقييییلل٬، الننزاعيّ  السسلوك ببأنّ  ييییعتتقدون الننزاع ممججالل في الفرضضييیّیات واضضعي ممن كثثييییرٌ 
 2000،٬ أوببتتو٬،" (ممسستتححقّ  غييییر) و( ممسستتهَلًكا ببالتتالي لييییكون التتقالييیید٬، فييییه تتسسري الذي الممججتتممع خخارج" أننه على اآلخخر رؤييییة خخاللل ممن أي٬،
 غييییر ححّدي٬،للتت ممثثييییرةً  الفرضضييیّیة هذه تُتعتتببر. العدوان ممن آخخرييیین أششخخاصًصا تتححممي التتي الرئئييییسسييیّیة الممواننع ببعض األخخالقيّ  العزلل ييیُیزييییلل). 417. 2

 التتي الششروط السسلوك٬، على العييییننيّ  أثثره األخخالقي٬، للعزلل الننفسسييیّیة الطببييییعة ححولل الممعلوممات ججممع ممن ببدّ  الف. وافٍ  لببححثٍ  تتخخضضع لم أننها
 .خخصصوممه ششممللييییل لفرد٬،ا دىل األخخالقي الممججتتممع تتوسسييییع على تتششجّجع التتي والششروط تتعّززه٬،

 اإلسستتراتتييییججييیّیات ضضممن الممزييییج لذلك الكببييییر الححضضور ححييییث ممن ممفِرطة٬، ببصصورةٍ  ممببسّسطة لكوننها ننقًدا اإلسستتراتتييییججيّ  الخخييییار فرضضييیّیة القت
 إلى ذلك ييییعود. مما ننوًعا ومُمفييییًدا خخاّص٬، ننححوٍ  لىع ششائئًعا٬، والتتخخاصصم الممششاكلل ححللّ  ممزييییجُ  رييیُیعتتبب). 1997 فلييییرت٬، دي فان( األرببع األسساسسييیّیة

 للننزاع الممثثييییرة التتكتتييییكات أنّ  وٕالى ٬،)تتححقييییقها وسسائئلل تتججاه وممِرنًنا( األسساسسييییة هييییاججاتتاححتت تتججاه ححازمًما الممرءُ  ييییكون أن ييییتتطّلب الممششاكلل ححللّ  أنّ 
 ببششؤون ييییتتعّلق فييییمما الممرء ممكاننة عن القويّ  الدفاع ششأن ممن إنّ  ذلك٬، إلى بباإلضضافة). 2003 دراكممان٬،( ححزمال اهذ إببراز إلى أححييییانًنا٬، تتححتتاج٬،
 سسؤالل أمّما. للتتننازالت ممقببوللٍ  تتببادللٍ  تتححدييیید وببالتتالي٬، الممرء٬، أولوييیّیات تتفّهم على خخراآل الطرف ييییسساعد أن آخخرييیین٬، ممع ضر ييییتتعا وببمما عييییننييیّیة٬،
 غييییر ممن الممششاكلل ححللّ  تتوجّجه تُتكمِملل ٬،وببأّي ُطُرٍق تتّم تتوظييییفها للننزاع٬، الممثثييییرة التتكتتييییكات أننواع هي مما: كالتتالي فهو هننا األسساسسيّ  الببححث

  الصصعييیید؟ في االننهمماك

 تتسستتفزُّ  ال ببتتهدييییدات القييییام كييییفييیّیة ححولل لالخختتببار القاببلة الفرضضييیّیات ببعض ببطرح) 2004( وكييییم ببروييییت قام سسؤالل٬،ال هذا عن ججزئئييیّیة إججاببةٍ  في
) 3. (قاضٍ  عن الصصادرة كتتلك ششرعييیّیة٬، تييییداتتهد ظييییفو تت) 2. (والججزرة العصصا طرييییقة اسستتخخدام ٬،ببالوعود التتهدييییدات دممج) 1: (تتصصعييیید أيّ 

 تتتتطّلب ححييیین في عييییننّي٬، عممللٍ  ببأيّ  اآلخخر قييییام عدم تتتتطّلب الرادعة التتهدييییدات. "اضضطرارييیّیة اتتتهدييیید ممن ببدالً  رادعة٬، تتهدييییدات تتوظييییف
 تتوظييییف ممن ببدّ  ال كان إذا) 4: (إضضافييیّیتتييیْین فرضضييیّیتتييیْین اخختتببار ييییممكن كمما ).75. ص( "عييییننيّ  ببعممللٍ  اآلخخر قييییام  االضضطرارييییة التتهدييییدات

617

588



 تتوظييییف) 5. (لآلخخر التتعلييییممات تتلقييیین ممظهر تتتتفادوا ححتتى ممححتتمملة٬، اللٍ فعأ ببييیین ممن خخييییاًرا الممقاببلل الطرف أعطوا االضضطرارييیّیة٬، داتييییالتتهد
 .الششخخصصييیّیة كفاءتته تتتتححدى أو اآلخخر الطرف تُتذللّ  ال التتي تادييییالتتهد

 

 التتصصعييیید
 
 ييییممكننننا٬،. مما اعٍ ننز  في طرفييیْین أو واححدٍ  طرفٍ  قبَبلل ممن ششّدة٬، أكثثر أخخرى إلى ششدييییدة تتكتتييییكات ممن االننتتقالل هو األصصلّي٬، ببممفهوممه ٬،"التتصصعييیید"

 كللّ  مماببأي ححالٍل ممن األححوالل٬،  .ننفسسه الننزاع في المُمسستتخخَدممة للننزاع الممثثييییرة التتكتتييییكات حِحّدة ييییعنني الذي" التتصصعييیید ممسستتوى" عن الححدييییث كذلك٬،
 الذي ممراأل الححلّل٬، على وممسستتعصصييییة ححاّدة ننزاعات إلى األححييییان٬، ببعض في تتتتححّولل٬، ٬،تتفعلل التتي تتلك أنّ  غييییر. تتصصعييییًدا تتششهدُ  الننزاعات

 .ببهمما الممححييییط الممججتتممع وٕازعاج ننازعييیْین٬،تتالمم الطرفييیْین ممعانناةِ  إلى ييییؤّدي

 ييیُیممكن مما ضضممن الممتتوسّسطة٬، الممراححلل ممن سسلسسلةٍ  عببر ييییممرّ  مما كثثييییًرا ر٬،ببأك تتصصعييیید ذات أخخرى إلى أقللّ  تتصصعييیید ذات تتكتتييییكات ممن االننتتقالل إنّ 
 أححادييیّیة التتسسلسسالت في). 2005a ببروييییت٬،( الججاننب وثثننائئيّ  الججاننب اديّ أحح التتصصعييیید٬، تتسسلسسلل ممن ننوعان هنناك." التتصصعييیید تتسسلسسلل" تتسسممييییتته

 .ممتترادف ببششكللٍ  تتصصعييییًدا الطرفان ييییخختتببر الججاننب٬، ثثننائئييیّیة التتسسلسسالت في أننه ححييیین في ٬،دَ التتصصعييیی فقط٬، واححٌد٬، طرفٌ  ييییخختتببر الججاننب٬،
  

 الججاننب أححاديّ  التتصصعييیید

 الفعلل ردود ببدراسسة) 1997 وببروييییت٬، بباركر٬، ممييییكولييییك٬،( تتالممييییذي ممع قممتُ  ننب٬،الججا أححادييیّیة التتصصعييیید تتسسلسسالت ححولل مِمخخببرييیّیة تتججرببةٍ  ضضممن
 ارتتكزت. الممششروع إلكممالل الممششاركون ييییححتتاججها التتي الممَؤن ييییححتتكرون التتججرببة٬، ييییججري مَمن ححلفاء ججعلل  عببر الممتتواصصلل بباالننزعاج الممتتعّلقة

هة الهاتتف رسسائئلل لممضضاممييیین تتححلييییللٍ  على الممعطييییات  الممننظَّم التتقّدم طرييییق عن الممؤن على الححصصولل الممششاركييیین ممعظم للححاو . للححلفاء المُموججَّ
. التتقّدم هذاننقاط ممخختتلفة في  في التتصصعييیید تتوّقف. اعتتداء ممضضاييییقة٬، تتهدييییدات٬، غاضضببة٬، تتصصرييییححات ممطالب٬، طلببات٬،: للتتكتتييییكات التتالي
 ثثمّ  ممطالببات٬، ثثمّ  طلببات٬، رونخخآ اخختتار ذلك٬، عمم الممطالببات؛ ثثم تالطلببا اخختتاروا آخخرون٬، طلببات؛ ببتتقدييییم سسوى ييییقومموا لم الممششاركييیین ببعض

 للتتكتتييییكات الممننظَّم التتقّدم بباتّتبباع – األفراد ششهده الذي ذلك ممن أكببر تتصصعييییًدا فششهَدت ككلّل٬، الممججمموعات٬، أمّما. ججرا وهلمّ  غاضضببة٬، تتصصرييییححات
 .هننفسس

 إلى الممتتواصصلل بباالننزعاج ييییؤّدي الذي السسببببب ييییتتعّلق ةسساسسييییّ أ األسسئئلة أكثثر لعللّ . الببححث ممن ممزييییًدا تتتتطّلب أسسئئلةٍ  عّدة الدراسسةُ  هذه تتطرحُ  
 ييییعتتقدون٬، قد النناس أنّ  األولى اإلججاببة تتّدعي. تتججرييییببييییا اخختتبباًرا تتححتتاجُ  السسؤالل٬، لهذا مُمححتتمملة إججاببات ثثالث األقلل٬، على هنناك٬،. تتصصعييیید إننتتاجِ 

 ييییفعلل أن ششأننه ممن ششّدةٍ  األكثثر التتكتتييییك فإنّ  ممزِعجًجا٬، ييییكون أن نمم اآلخخر الطرف ممننع في ششّدة األقللّ  التتكتتييییك فششلل ححالل في ببأنّنه ممننطقييییا٬،
 أكثثر ييییججعلهم أن ششأننه ممن الذي األممر الوقت٬، ممرور ممع واسستتثثارةً  غضضبًبا أكثثر ييییصصببححون قد النناس إنّ  فتتقولل الثثاننييییة اإلججاببة أمّما. أييییضًضا ذلك

 ممسسألة في ممتتزاييیید٬، ننححوٍ  على ممذننبًبا٬، ييیُیعتتببر اآلخخر الطرف أنّ  إلى ننظًرا ييییزداد قد األخخالقيّ  العزلل إنّ  فتتقولل الثثالثثة اإلججاببة أمّما. عدواننييیّیةً 
 .االننتتهاك

 ننححوٍ  على مُمششتتَركة تتصصعييییدٍ  خخّطة ييییعكس لعّلهو . الدراسسة هذه في ِذكرها الوارد للتتكتتييییكات الممننتتظم التتسسلسسلل تتوضضييییح كييییفييیّیة ثثانٍ  سسؤاللٌ  ييییتتنناوللُ 
 تتكون األخخالقّي٬، العزلل تتطّور إذا ححتتى التتسسلسسلل٬، هذا في ببالتتكتتييییكات تتتتعّلق ييییاد٬،بباالزد آخخذة الكببح٬، ممن ممسستتوييییات هنناك رببمما أو٬،. واسسع

 تُتعتتمَمد ححاّد٬، ببششكللٍ  الممتتصصاعدة التتكييییكات أنّ  نندركُ  ننححن. الننتتائئج عمموممييیّیة ثثالث سسؤاللٌ  ييییتتنناولل ححييیین في وهذا. ممننّظم ببششكللٍ  مُمتتاححةً  الممسستتوييییات
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 تتالييییة٬، لححظةٍ  في ممفاوضضات؛ طرييییق عن ممطالببهم الييییابباننييیّیون ييییطرح مما٬، لححظةٍ  في .ممتتوسّسطة ممسستتوييییات ضضممن الممرور إلى الححاججة دون أححييییانًنا
 راببعٌ  سسؤاللٌ  ييییتتنناولل. ممننتتَظم تتصصعييییديٍّ  تتقّدمٍ  ممقاببلل ممتتهّورة٬، تتصصعييییدييیّیة قفزةً   تتعّزز التتي ششروطال تتححدييیید هو التتححّديف. هارببر ببييییرلل ييییقصصفون
 أو ششروطال هي ومما دراسستتننا؟ في األفراد ممن أكثثر تتصصعييییًدا الممججمموعات تاخختتببر  لمماذا. التتصصعييیید عن الطرفان فييییه ييییتتوّقف الذي الممسستتوى
 الطرييییق كللّ  سسعييیِیهم آخخرون واصصلل ححييیین في الممطالببات٬، ممسستتوى عنند التتصصعييیید وقف إلى األفراد ببببعض تدحح التتي الششخخصصييیّیة الممالممح
 التتهدييییدات؟ إلى وصصوالً 

 لإلججاببة ببححثٍ  إججراء إنّ . االججتتمماعيّ  الننزاع في ششائئعةً  ظاهرةً  ييیُیعتتببر الججاننب أححاديّ  التتصصعييیید ألنّ  ننظًرا عننها اإلججاببة تتسستتححقّ  األسسئئلة هذه
 أخخرى أطرٍ  ضضممن ببالعمموممييیّیات الممتتعّلقة الدراسسات أنّ  إال أطولل٬، لفتترةٍ  الممخخببريّ  ننمموذججننا  اسستتخخدام الغالب٬، في ييییممكننه٬، ٬،األسسئئلة تتلك عن

 .ححتتمًما ممطلوببةً  سستتكون
  

 الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید علييییها ييییننطوي التتي اإلججراءات

 وممقاوممة الدفاع أو االننتتقام٬، وممقاوممة االننتتقام ممن تتكّرر مما تتسستتلزم ننزاعٍ  ممتتاهات ضضممن الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید تتسسلسسالت تتتتطّور مما عادةً  
 عمملييیّیة خخطوة خخاذاتتّ  ييییسستتفزّ  الذي األممر مموّظٌف٬، ييییوجّجهه ننقدٍ  عن تتثثممرَ  أن لآلممالل الممخخييیّیببة السسييییاسسة إدارة ششأن ممن ييییكون قد ببذلك٬،. الدفاع
 . لذلك ننتتييییججةً  العممللَ  ممن ُطردَ  كْوننه الصصححافة٬، إلى ببالسّسخخط ييییششعر الذي المموّظف ييییتتححّدث قد عنندها٬،. عالوة ممننح في الفششلل ممثثلل تتأدييییببييیّیة

 أننا الل٬،الممثث سسببييییلل على. التتصصعييیید ممسستتوى على ييیُیذكر تتقدمٍ  أيّ  دون األخخرى٬، تتلوَ  الممّرةَ  ننفسسها ححولل الننزاع ممتتاهات تتدور أن الممممكن ممن
 ححييییث ممن تتزييیید ال ولكننها للننزاع٬، الممثثييییرة التتكتتييییكات اسستتخخدام ييییتتم. عليّ  تتصصرخ أننتَ ... علييییك أصصرخُ  أننا... عليّ  تتصصرخ أننتَ ... علييییك أصصرخ
 ٬،ممن دالً بب الججاننب٬، ثثننائئيّ  تتصصعييییدٍ  عن الننزاع ممتتاهات تتثثممر إججراءات أييیّیة وعببر ٬،ششروط أييیّیة ظللّ  في: هامما ننظرييییا سسؤاالً  ذلك ييییطرح. الكثثافة

  األخخرى؟ تتلوَ  الممّرةَ  ننفسسها ححولل الدوران ٬،ببسساطة ببكللّ 

 لىع الححالةَ  الننزاع ممتتاهةِ  في الممششاركون اعتتببرَ  ححالل في ييییححدث الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید أنّ  هي السسؤالل هذاعن  المُمححتتمَملة اإلججاببات إححدى 
 ييییححدث وححتتى. األخخييییر القسسم في المُمقتتَرححة األسسبباب ممن – أكثثر أو – لسسبببٍ  التتصصعييیید سسييییححدث عنندها٬،. الممتتواصصلل اإلزعاجبب تتتتممييیّیز أننها

 الممراقب. الممننححاز التترقييییم تُتدعى ظاهرةُ  وهي الننزاع٬، ممتتاهة ممن ججدييییدة دورةٍ  كللّ  عن ممسسؤوالً  اآلخخر ييییرى أن طرفٍ  كللّ  على ييییججب ذلك٬،
 وييیُیممثّثلل للننزاع٬، الممثثييییر A الطرف سسلوك A ييیُیممثّثلل ححييییث ٬،AoBoAoBoAoBoA التتالي الننححو على الننزاع ممتتاهة سسييییرى المموضضوعيّ 

B الطرف سسلوك B ححييییث ممخختتلف٬، ببششكللٍ  التتسسلسسلل ييیُیرّقممان الطرفييیْین أنّ  إال. الممتتصصوَّرة السسببببييیّیة إلى األسسهم تترممزُ  ححييیین في للننزاع٬، الممثثييییر 
 التتالي الننححو على التتسسلسسللَ  A الطرف ييییرى. دورة كللّ  في ممححرِّكةً  قّوة ببصصفتتها اآلخخر الطرف ممسساهممة طرفٍ  كللّ  ييییرى

A,BoA,BoA,BoAالطرف ييییراه ببييییننمما ؛ B التتالي الننححو على AoB,AoB,AoB,A .ثثننائئيّ  التتصصعييیید ييییححدث قد ذلك٬، إلى بباإلضضافة 
 كللّ  في األولل الطرف تتصصعييیید ممسستتوى ييییالئئم اآلخخر الطرف أنّ  فرض على الممننححاز٬، التترقييییم في فقط٬، واححٌد٬، طرفٌ  ششارك ححالل في الججاننب

 .الممتتاهة ممن ججدييییدةٍ  دورةٍ 

 غييییر وكأننه ييییببدو الممواضضييییع٬، هذه في الببححث أنّ  إال الممننححاز٬، التترقييییم ممسسألة) 2004 كراييییممر٬، ممثثلل( الننزاع فرضضييیّیات واضضعو نناقَش  امم كثثييییًرا
 ظّلها٬، في التتصصعييیید ييییححدث التتي ششروطال ممعرفة إلى ببححاججةٍ  فننححنُ  الججاننب٬، ثثننائئيّ  للتتصصعييیید ممصصدًرا ببالفعلل٬، ذلك٬، كان إذا. مموججود

  . ببححسسببها ييییتتطّور التتي سسييییروراتوال

 أو واححدٍ  طرفٍ  لدى هييییكلييیّیة تتغييییييییراتٍ  ببإننتتاج الممتتاهة ممن دورة كللّ  تتقوم عنندمما ييییححدث الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید أنّ  هي مُمححتتمَملة أخخرى إججاببةٌ 
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 فرضضييیّیة ببصصييییاغة) 1994 وكييییم٬، ببروييییت٬، روببييیین٬، ؛2004 وكييییم٬، ببروييییت( وزممالئئي قممتُ . ببهمما الممححييییط الممججتتممع لدى أو الطرفييیْین٬، ِكال لدى
. العالقة ذات الممواضضييییع ححولل االججتتمماعيّ  الننفسسيّ  الببححث وعلى التتخخممييییننّي٬، الننزاع ححولل سساببقةٍ  أدببييیّیات على تتعتتممد الهييییكلّي٬، التتغييییييییر ححولل

 . تتججرييییببيّ  الخختتببارٍ  الخخضضوع إلى ججدا كببييییرٍ  ببششكللٍ  أدنناه٬، المملخخَّصصة الفرضضييیّیة٬، هذه تتححتتاج

 وأكثثر ججدييییدة أهداف وننششوء العمملل٬، في ممفاججئ هببوط ثثاببتتة٬، تتصصّوراتو  عدائئييیّیة ممواقف :يّ الننفسس الواقع في الهييییكلييیّیة التتغييییييییرات ببعض تتححدث 
 وكييییم٬، ببروييییت( اآلخخر الطرف" تتدممييییر ححتتى أو هزييییممة٬، تتششوييییه٬، ممعاقببة٬، ممن٬، أفضضلل ببصصورةٍ  الظهور" ببممكان األهممييیّیة ممن ييییصصببح. تتننافسسييیّیة

  ).109. ص

 أمّما. الممججمموعة ضضممن واالججتتمماعييیّیة٬، الممعييییارييیّیة الهييییكلييیّیات في كذلك٬، التتغييییييییرات٬، دثتتحح قد الننزاع٬، ممتتاهة في ممننخخرطةً  الممججمموعات كاننت إذا
 مما وعادةً ). 1986 آييییسسننببييییرغ٬، ييیُیننظر( الممججمموعة اسستتقطاب عمملييیّیة عببر الممججمموعة٬، ننقاش فييیُیببرزها العدائئييیّیة واألهداف التتصصّورات الممواقف٬،

 حَحششد ييییممكن ذلك٬، إلى بباإلضضافة .الممعاييییييییر تتطببييییق إججراءات ببفضضلل تتسستتممرّ  التتي الممججمموعة٬، ممعاييییييییر إلى هذه الننفسسييیّیة الححاالت تتتتححّولل
 الهوييیّیات تتششكييییلل فور القممقم إلى الممارد إرججاع األححييییان٬، ممن كثثييییرٍ  في الصصعب٬، ممن هأننّ  كمما الممتتواصصلل؛ الننزاع على فعللٍ  كردّ  الممججمموعات

 كللّ  قببلل هو٬، الممججمموعة٬، حَحششدُ . للنناششطييیین فرعييیّیة مموعاتممجج تتششكييییلل أو ا٬،قييییاداتته وننششوء الممججمموعة٬، ششكاوى وصصييییاغة للممججمموعة٬، القوييیّیة
. التتصصعييیید ممن ببدالً  الممششاكلل٬، ححللّ  إلى ييییؤّدي أن األححييییان٬، ببعض في ييییممكننه٬، هننا٬، وممن. الممججمموعات ببييیین الننزاع تتطوييییر في ةممسساهممٌ  ششيء٬،

   .فرعييیّیة وممججمموعات عسسكرييیّیة قييییادات ننششوء عنند خخصصوصًصا التتصصعييیید٬، إلى ييییؤّدي مما كثثييییًرا أنّنه إال

 إلى ممتتواصصلٍل٬، ننزاعٍ  داخخلل الممججتتممع٬، أعضضاء دفع تتمييیی مما كثثييییًرا. ببالطرفييیْین الممححييییط الممججتتممع في تتححدث أن كذلك٬، الهييییكلييیّیة٬، للتتغييییييییرات ييییممكن
 ييیْینالطرف ششعورَ  النناتتجُ  االججتتمماعيّ  الدعم ييیُیعززو ." الممججتتممع اسستتقطاب" بباسسم تُتعرف ظاهرةً  ذلك ييیُیعتتببر الدائئر٬، الججدلل ممن آخخر أو واححدٍ  ججاننبٍ 

 ييییششجّجع أن ششأننه ممن الذي األممر عدواننييیّیة٬، عمملييیّیة خخطوات اتّتخخاذ على همماييییقدرتت ييیُیقّوي أن ييییممكننه كمما اآلخخر٬، الطرف تتججاه والعداء الضضييیْیمبب
 تتكتتييییكات إخخمماد آخخر٬، سسييییاقٍ  في ييییححاولوا٬، أن ييییممكن الذييیین الححييییادييییييیین كانناتمم ممن الدعمُ  ذلك ييیُیضضعف ذلك٬، ججاننب إلى. التتصصعييیید على

 ججييیّیًدا ممثثاالً  البباردة٬، الححرب أثثنناء للغرب٬، وممؤييیّیدييیین السسوفييییييییتتيّ  لالتتححاد ممؤييیّیدييیین إلى العالم تتقسسييییم ييیُیعتتببر. الننزاع ممسسألة في تتوسّسطوال الطرفييیْین
 .الممججتتممعيّ  لالسستتقطاب

  
 الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید على تتششجّجع التتي ششروطال

 اإلججاببات تتتتعلقّ  الججاننب؟ ثثننائئيّ  تتصصعييییدٍ  إلننتتاج قلييییلل٬، قببلل ِذكرها تتم التتي اإلججراءات سستتتتقّدم ششروط أييیّیة ظللّ  في: ممهمّ  سسؤاللٌ  هنناك ييییببقى
  .إلييییها سسييییصصلل التتي الحِحّدة وممدى التتصصعييیید ننسسببة تتححّدد التتي العواممللبب العالقة ذات األخخرى

 على). 1993 ببييییركوفييییتتس٬، ييیُیننظر( الِعداء سسواببق ححولل االججتتمماعيّ  الننفسسيّ  الببححث ممن لالخختتببار٬، القاببلة اإلججاببات هذه ببعض اسستتقاء ييییممكن
 تتأثثييییر تتححت إراديّ  ال ببششكللٍ  ييیُیسستتثثارون ممؤخّخًرا٬، إغضضابُبهم تتم عنندمما عدائئييیّیةً  أكثثر أصصببححوا الذييیین الممننزعججون األششخخاص الممثثالل٬، سسببييییلل

 أو ججييیّید ممزاجٍ  في ييییكوننون عنندمما عدواننييیّیةً  أقللّ  ييییصصببححون ولكننهم. للتتفكييییر الوقت ممعها ييییججدون ال درججةٍ  إلى تتسسّرعييیینمم تتراهم أو الكححولل٬،
 في اسستتفزازهم٬، فييییسسُهلل ثثاببت٬، وغييییر عاللٍ  تتيّ اذ ببتتصصّور ييییتتممتّتعون الذييیین وأولئئك االنندفاعييیّیون األفراد أمّما. تتننافسسييیّیة ننششاطات في ييییننخخرطون عنندمما
 ائئيّ ثثنن للتتصصعييیید مُمححتتمَملة ممسساِهممةً  ششروطال هذه ججممييییع تُتعتتببر. كذلك لييییسسوا ٬،االججتتمماعيّ  للَقببولل مُملحّحة ححاججات لدييییهم الذييیین األششخخاص أنّ  ححييیین

 .الننزاع ججاننببيْ  ِكال في ُوججَدت إذا خخصصوصًصا ممننه٬، مُمننِقصصةً  أو الججاننب٬،

 ييییممّرون الذييیین األششخخاص أنّ ) 1992 وفييییننششام٬، ببرادبَبري الممثثالل٬، سسببييییلل على( دراسسات عّدة أظهرتو . كذلك هامّمًة٬، األفراد ببييیین العالقات تُتعتتببر
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 أنّ  إلى ييیُیششييییر فإنّنه الننزاع٬، ممتتاهات أسساس في ممتتأصّصلل االننتتقام أنّ  وببمما. لالننزعاج تتعّرضضهم عنند االننتتقام إلى ييییممييییلون ببائئسسة٬، زييییججاتٍ بب
 قاببلةً  فرضضييیّیةً  ذلك ييیُیعتتببر األخخرى؛ العدائئييیّیة العالقات وفي الببائئسسة الزييییججات في ححججمًما أكببر ييییكون وأن ببدّ  ال الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید
 .لالخختتببار

 إلى لالهتتممام ممثثييییًرا ببححثثييییا ممننعطًفا) 1951( بباك أججراها قدييییممةٌ  دراسسةٌ  تتضضييییفُ . إييییججاببيّ  ببتتأثثييییرٍ  ممفتتَرض٬، ننححوٍ  على اإلييییججاببييیّیة٬، العالقات تتتتممتّتع
 اإلييییججاببييیّیة العالقات ممن ممزييییدٍ  على تتننطوي التتي( تتمماسسًكا األكثثر الممججمموعات ببأنّ  تتّدعي التتي األدّلة ببعض أنّ  بباك وججدَ  ححييییث. التتخخممييیین هذا
 األششخخاص٬، ببييیین واإلييییججاببييیّیة القوييیّیة العالقات أنّ  ذلك ييییقتترحُ . للتتصصعييیید ممييییوالً  أقللّ   لكنّنهاو  غييییرها ممن أكثثر  ننزاعٍ  في تتننخخرطُ ) األعضضاء ببييیین

. للننزاع الممثثييییرة الثثقييییلة التتكتتييییكات اسستتخخدام ييییكببححون أنّنهم إال اآلخخر٬، على الواححد ممن ممسسائئلل٬، طرح ببححرييیّیة األششخخاص ييیُیششِعر كافييیًیا أممنًنا ّفرو تتُ 
 .عصصرييیّیة ببححثثييیّیة ببأسسالييییب االسستتعاننة خخاللل ممن والتتوسّسع كرارالتت إلى بباك أججراها التتي الدراسسة تتححتتاج

 الججاننب أححاديّ  التتصصعييیید ممن ممسستتوييییات إلى تتننتتقلل الممججمموعات أنّ  ببييیّیننت) 1997 وببروييییت٬، بباركر٬، ممييییكولييییك٬،( دراسستتننا أنّ  ممن رغمال على
 في تتعّقالً  أكثثر تتكون أن إلى الممججمموعات تتممييییلل .واضضحًحا لييییَس  الججاننب ثثننائئيّ  التتصصعييیید إلى اممييییوله أممرَ  فإنّ  د٬،ااألفر  هييییفعل مممما ممن أعلى
 .الممننححاز التترقييییم فخّ  في للوقوع األفراد ممن ممييییوالً  أقللّ  تتكون قد اأننه ييییقتترح الذي األممر ٬،تتواججهها التتي الممششاكلل ححللّ  ممسسألة

 أننها أو الببعض٬، ببعضضها ممع كاسستتتتمم الممججتتممعات كاننت إذا مما تتححدييیید في أهممييیّیةً  كذلك٬، سساببًقا٬، المموججودةُ   الممججتتممعييیّیة الهييییكلييیّیة تتححمملل قد
 أم مُمججزَّأة الممججتتممع أعضضاء ببييیین الرواببط كاننت إذا مما في الممسسألة تتتتعّلق. الفرعييیّیة الممججمموعات ببييیین الدائئر الننزاع وججه في االسستتقطاب تتممارس

 الفرعييیّیة الممججمموعات ظمممع في الممهمّمون األعضضاء ييییكون كببييییر٬، ببششكللٍ  المُمججزَّأة الهييییكلييیّیة في ).1973 كرييییسسببييییرغ٬،( الغالب في ممتتششاببكة
 الهييییكلييیّیة في أمّما. األخخرى الفرعييیّیة الممججمموعات ممعظم ببأعضضاء) واححدة سسييییاسسييیّیة أححزاب أو واححدٍ  ننادٍ  أعضضاء الممثثالل٬، سسببييییلل على( نييییممرتتببط

  .الخخاصّصة الفرعييیّیة ممججمموعتتهم ببأعضضاء فقط٬، ممرتتببطون٬، الفرعييیّیة الممججمموعات فأعضضاء كببييییر٬، ببششكللٍ  الممتتششاببكة

 أنّ ) 2002( وفارششنني) 1957( كولممان أججراها التتي الممقاَرننة ححالة دراسسات تتقتترح. المموضضوع هذا ححولل األببححاث ببعض إججراء تتمّ 
 ييیُیظهر. ممتتششاببكة ببهييییكلييیّیات تتتتممييیّیز التتي الممججتتممعات ممن التتصصعييیید٬، إلى ببكثثييییر٬، ممييییوًال٬، أّقلل تُتعتتببر مُمججزَّأة٬، ببهييییكلييیّیات تتتتممييیّیز التتي الممججتتممعات

 الواححدة الممججمموعة أعضضاء – ججزئئيّ  ننححوٍ  على ننفسسييیّیةً  تُتعتتببر المُمججّزأة الهييییكلييیّیة ممؤثّثرات أنّ ) 1991( فاننببييییسسييییلييییر أججراه الذي الممخخببريّ  الببححث
 الدراسسة أنّ  إال. األخخرى الممججمموعة تتلك ممع التتعامملل في قاسسييییة تتكتتييییكات اسستتخخدام في ييییتترّددون أخخرى٬، ممججمموعة ممن ببأعضضاءٍ  ييییرتتببطون الذييیین
 مُمججزَّأة٬، ببعالقات ييییتتممتّتعون الذييیین األششخخاص أنّ  على ييییننطوي ٬،دييیینناممييیّیةً  أكثثر اعتتبباًرا تتقتترح الهنندييیّیة٬، المُمدن في اعالننز  ححولل فارششنني أججراها التتي
  .عسسكرييیّیة قييییادات صصعود كببح ممثثلل وششييییك٬، تتصصعييییدٍ  دون للححؤولل مُمعّدةً  تتكون عمملييیّیة خخطواتٍ  ييییتّتخخذون مما كثثييییًرا

 الممضضاّدة العمملييیّیة الخخطوات تتلك ححولل فارششنني ببها ججاء التتي الممنناقششة تُتعتتببر. وعالمموضض هذا ححولل ببححثٍ  إلججراء ممتّتسسع هنناك ٬،أخخرى ةً ممرّ 
 ببححسسببها٬، ٬،تتممارس سسييییرورات على تتننطوي التتي ببالححالة الممتتعّلقة مموادال ممن ممزييییدٍ  إلى الححاججةِ  إلى ييییششييییر الذي األممر مما٬، ننوًعا مموججَزةً  للتتصصعييیید٬،
 الممطلوب. الججاننب ثثننائئيّ  تتصصعييییًدا تتتتضضمّمن التتي سسييییروراتوال ششروطال ححولل ممخخببريّ  ببححثٍ  إججراء ممن كذلك٬، ببّد٬، ال. المُمججّزأةتتأثثييییرها الهييییكلييیّیات

 أثثنناء للتتصصعييیید الفعليّ  الوقت في دقييییقة قييییاسسات وٕاججراء للممتتغييیّیرات٬، الممعّقد التتفاعلل ممعاييییننة خخاللها ممن ييییممكننننا ممخخببرييیّیة ممححاكاة إججراء هو
 األممور ببعض تتعّلم تتم وقد الممححاكاة٬، ممن ححالةً  تُتوّفر السسججييیین٬، ممعضضلة ممثثلل الببسسييییطة٬، الممخخببرييیّیة األلعاب أنّ  السساببق في ييیُیعتتقد كان. تتكشّشفه

 التتي الممعّقدة سسييییروراتال ممعظم اسستتممرار لتتتتييییح اللزوم٬، ممن أكثثر مُمببسسَّطةً  تُتعتتببر األلعاب هذه أنّ  إال). 1998 ببروييییت٬،( الدراسسات هذه ممن
  . ججدييیید ممخخببريّ  ننمموذجٍ  إلى ييییححتتاج الممججالل أنّ  إًذأ٬، ييییتّتضضح٬،. قلييییلل ممننذ وصصُفها سسببق
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 الوسساطة
 

 ححييییث ممن رسسممييیّیة٬، الوسساطة تتكون أن ييییممكن. خخالفاتتهم فّض  على الممتتننازعييیین تُتسساعد ثثالثثة أطراف عن عببارة ببأننها الوسساطة تتعرييییف ييییممكن
بب ثثالثثة أطراف على اششتتممالها  تتم ثثالثثة أطراف ضضمّ  ثححييیی ممن النناششئئة٬، أو الججممهور٬، على خخدمماتتها تتعرض والتتي األممر٬، لهذا صًصاييییخخصص ةمُمدرَّ

  . الممتتننازعون ممننها ججاء التتي االججتتمماعييیّیة الببييییئئة ممع تتتتطاببق اججتتمماعييیّیة ببييییئئةٍ  ممن ججلببهم
 

 ُوسسطاء عّدة
 وسسييییطييیْین تتعييییييیین ييییتتم الممششتتَركة٬، الرسسممييیّیة الوسساطة في الممثثالل٬، سسببييییلل على. مما ننزاعٍ  لفّض  واححدٍ  وسسييییطٍ  ممن أكثثر ييییششتترك األححييییان٬، ببعض في

 أححدُ  ييییكون أن ممثثللَ  الممتتننازعييیین٬، ببييیین الخخالفات تتعكس التتي الخخصصائئص في الوسسييییطان ذانه ييییخختتلف مما كثثييییًرا. ةواححد قضضييیّیةٍ  على للعمملل
 إنّ . إسسبباننيّ  أصصللٍ  ممن وآخخر ٬،الببششرة أسسود ششخخصٍ  ببييیین قائئمًما الننزاع ييییكون عنندمما إسسبباننّي٬، أصصللٍ  ممن والثثانني ٬،الببششرة لون أسسودَ  الوسسييییطييیْین
  .تتججرييییببيّ  واخختتببارٍ  ننظريٍّ  تتححلييییللٍ  إلى تتححتتاج سسلببييیّیاتتهاو  الممششتتَركة الوسساطة إييییججاببييیّیات

 ٬،الششممالييیّیة ييییرلننداأ في الممثثالل٬، سسببييییلل على الممتتننازعييیین؛ ببييیین تتواصصلل سسلسسلة ييییششّكال أن اثثننييیْین أو واححدٍ  لوسسييییطٍ  ييییممكن النناششئئة٬، الوسساطة في 
 ببالححزب ممروًرا) اإلييییرلننديّ  الججممهوريّ  للججييییش السسييییاسسيّ  الججنناج( ييیینبب ششييیین ممن وسساطة سسلسسلةٌ  اممتتّدت ٬،والتتسسعييییننييییات الثثمماننييییننييییات خخاللل

 ببروييییت٬،( العظممى ببرييییطاننييییا ححكوممة إلى الً وصصو  وممننها الششممالييیّیة٬، ييییرلننداأ ممةححكو  فإلى) وسسطيّ  كاثثولييییكيٌّ  سسييییاسسيٌّ  ححزبٌ ( العمّمالي االششتتراكي
 السسلسسلة٬، في الممتتججاورييیْین الطرفييیْین ببييیین ثثقةٌ و  فهمٌ  هنناك) 1: (عمملييیّیتتييیْین وظييییفتتييیْین الححلقات هذه ممثثللل ببأنّ  الممححاججججة ييییممكن). الححًقاييییصصدر 
 الخخارججييیّیييیین للممراقببييیین ببالننسسببة ببممكان الصصعوببة ممن ييییججعلل السسلسسلة طولل) 2(و الججاننببييیْین٬، أقصصى على المموججودييیین الطرفييیْین ببييیین ممننها أفضضلل
 فهمٍ  تتححقييییق أججلل ممن ببححث اءإججر  ممن ببدّ  ال. الببعض ببعضضهمما ممع – الججاننببييیْین أقصصى على الطرفييیْین – المُمححّلفييیْین الخخصصممييیْین تتواصصلل فححص
 الححتتممييیّیة التتششّوهات ممع السسالسسلل ممسستتخخدممي تتأقلم وكييییفييیّیة ننججاححها٬، ممدى ظّلها٬، في تتتتششّكلل التتي ششروطوال السسالسسلل٬، هذه ممثثللِ  لوظائئفِ  كامملل

    . ننفسسها السسالسسلل عببر ننقُلها ييییتتم رسسائئلل في

 ججزءٍ  خخاللل الممثثالل٬، سسببييییلل على. ننفسسه الوقت في وسسييییطة سسالسسلل أو ممخختتلفييیین وسسطاء عببر الببعض ببعضضهم ممع الممتتننازعييیین ببعض ييییتتواصصلل
 بباسسم ييیُیعرف الهوييیّیة ممججهولل فردٍ  عببر كذلك٬، ييییتتواصصالن٬، الببرييییطاننييیّیة والححكوممة ييیینبب ششييیین كان وصصُفها٬، السساببق السسلسسلة عمملل وقت ممن

 أو) 2003 ببروييییت٬،( تُتسساهم ددييیّیة٬،التتع هذه ممثثلل كاننت إذا مما ححييییالل ييییخختتلف الببححثثيّ  الرأي أنّ  غييییر). 1996 ومماكييییتترييییك٬، ممالي" (الممتتصصلل"
 .سسواء ححدٍّ  على وتتججرييییببييییا٬، ننظرييییا ششرححه إلى الننزاع هذا ييییححتتاج. للننزاع النناججح الفّض  ممن) 1999 وآلل٬، هاممببسسون٬، كروكر٬،( قصتتننتت
  

 للوسساطة الممننافسسييیین تتوجّجهات

 وال– الوسساطة اعتتببَرت ..)2000 كرييییسسلل٬، ييیُیننظر ٬،الممثثالل سسببييییلل على( للوسساطة وممعييییاريّ  واححدٌ  تتوجّجهٌ  سسوى ٬،قرييییب وقتٍ  ححتّتى ٬،هنناك ييییكن لم
 هو الممفضّضلل األسسلوب كان قدو . للتتطببييییق قاببللٍ  اتّتفاقٍ  إلى التتوصّصلل على عييیینز الممتتننا ممسساعدة هدُفها الممسساَعدة٬، طرييییق عن تتفاوضًضا  -تتزالل
 علييییها تتننطوي التتي) االححتتييییاججات ييیَیم٬،الق األهداف٬،( الممصصالح تتححدييیید على الطرفييیْین ببممسساعدة الوسسييییط ييییقوم ححييییث ٬،للممششاكلل الهادف الححللّ 

. واألولوييیّیات الممصصالح هذه تُترضضي التتي الخخييییارات ححولل ببححثٌ  ييیُیججرى ذلك٬، ببعد. الممصصالح هذه ببييیین أولوييیّیاتتهم ججاننب إلى األولييیّیة٬، ممنناصصببهم
 ييیُیتّتخخذ أن ببدّ  ال الننهائئّي٬، القرار أنّ  إالّ  االقتتراححات؛ ببعض ببطرح الوسسييییط ييییقوم الخخييییارات٬، هذه ممثثلل اسستتننبباط عن الطرفان عججز ححالل فيو 
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 . الطرفييیْین ببييیین اتتفاق ببححصصولل

 العدالة أهممييیّیة على ييییؤّكدون كتّتاب قبَبلل ممن ُوديّ  تتعدييییلل إججراء تتم ححييییث. اتتججاهات عّدة ممن تتححدييیًیا ممؤخّخًرا٬، الممعييییارّي٬، التتوجّجه هذا القى 
 أنّ  ححجججال تتّدعي). 1996 وآخخرون٬، زارتتممان ؛2004 وببالدر٬، تتاييییلر ؛2006 كوننلون٬،( سسواء ححدٍّ  على والوسساطة٬، التتفاوض في الممتتصصوَّرة
 ييیُیثثممر ال فقد الظلم٬، أو ببالممعانناة طرفان أو ببييییننهمما طرفٌ  ششعر إذا هننا٬، ممن. ممصصالححهم ببإرضضاء كاهتتمماممهم ببالعدالة٬، ييییهتتمّمون الممتتننازعييیین

 ببدّ  ال الممتتصصوَّرة٬، العدالة ممن أننواع ثثالثثة ألقلل٬،ا على هنناك٬،. ييیُیعتتمَمد ال اتتفاقٍ  عن ييیُیثثممر قد أو اتتفاق٬، أيّ  عن للوسساطة الممعييییاريّ  التتوجّجه
 أكببر ببتتفضضييییللٍ  ييییححظى أو طرفييیْین٬،ال ِكال لدى ممتتسساوٍ  ببتتفضضييییللٍ  ظىييییحح النناتتج أنّ  ببممفهوم التتوزييییعييیّیة٬، العدالة هو األولل الننوع. ببها ييییلمّ  أن للوسسييییط

 عادلل؛ ببششكللٍ  عقُدها تتم الوسساطة ججلسسة ببأنّ  االعتتقاد وهي ة٬،اإلججرائئييییّ  العدالة هو الثثانني الننوع أكببر؛ ببششرعييیّیة ادعاؤه ييییتتممتّتع الذي الطرف لدى
 دراسسات٬، عّدة ببييیّیننت لقد. ومُمححتتَرمًما ممهذَّبًبا٬، ححسّساسًسا٬، كان الوسسييییط ببأنّ  تتصصّورٍ  عن عببارة وهي األششخخاص٬، ببييیین العدالة فهو الثثالث الننوع وأمّما
 إال. الوسساطة في الننججاح أججلل ممن اإلججرائئييیّیة العدالة أهممييیّیة) 1993( ببارك فييییرا َودي أممسستتروس٬، كولييییك٬، لييیینند٬، أججراها التتي الدراسسة فييییها ببمما
 ييییكون أن العدالة ممن واححدٍ  لششكللٍ  ييییممكن كان إذا مما لممسسألة وببالننسسببة اآلخخرييیْین٬، العدالة لششكليْ  ببالننسسببة ممطلوبًبا ييییزالل ال التتججرييییببيّ  العمملل أنّ 

   .آخخر ششكللٍ  عن ببدييییالً 

 أنّ  تتعتتببرُ  سسردييیّیة وسساطةٌ  إححداهمما. للممممارسسة أخخرييیَیييیْین ججدييییدتتييیْین ممدرسستتييیْین قبَبلل ممن تتطّرًفا٬، أكثثر اتتححدييیی  للوسساطة الممعييییاريّ  التتوجّجه ييییالقي
 ييییششعران إلييییها٬، ييییننظران وكييییف الننزاع تتارييییخ ححولل ييییححكييییاننها التتي القصصص – الطرفييیْین رواييییتتيْ  ببنناء وٕاعادة هدم هي للوسسييییط األسساس الوظييییفةَ 
 الكتتششاف التتقلييییديّ  الججهد ممن قلييییالً  ببببذلهم السسردييیّیون الوسسطاء ممييیّیزييییتت). 2001 ومموننك٬، سسالييییدوييیینن ؛2003 كوب٬،( عننها وييییتتححّدثثان ححييییالها٬،
 اتتفاقات إلى التتوصّصلل اإلممكان في. الرواييییات تتغييیّیر ممع تتتتغييیّیر أن وييیُیرجّجح الرواييییات٬، ممن نناششئئةً  الممصصالح هذه ييییعتتببرون ألنّنهم الطرفييیْین٬، ممصصالح
 الببعض ببعضضهمما ممع التتعامملل على الطرفييیْین قدرة تتححسسييیین ييیُیعتتببر الذي للوسساطة٬، األسساس الهدف لييییس ذلك أنّ  إال الرواييییة٬، ببنناء إلعادة ننتتييییججةً 
 .  نناججعٍ  ببششكلل

 تتححسسييیین إلى االننتتقالييیّیون الوسسطاء ييییسسعى). 2005 وفولغر٬، ببوش( االننتتقالييیّیة الوسساطة أننصصار ممن فييییأتتي آلخخرا االعتتراض صصوت أمّما 
 ححييییث. تتوججييییهييیّیة غييییركببييییر  ححد لىإ تتقننييیّیتتهم تُتعتتببر. للتتطببييییق قاببللٍ  اتّتفاقٍ  إييییججاد ممن ببدالً  التتممكييیینبب إححسساسًسا وممننححهمما الطرفييیْین٬، ببييیین العالقة
 وججهة فهم على وممسساعدتتهمما الخخاصّصة٬، قراراتتهمما اتّتخخاذ على الطرفييیْین تتششججييییع ممن ببدالً  ننصصائئح٬، أييیّیة ييییقّدممون وال ببسسييییطة هييییكلييیّیةٍ  ييییوّفرون
 . اآلخخر الطرف ننظر ووججهة اننظرهمم

 الوسساطة تتقييییييییم ييییتتم لم ذلك٬، عكس على). 1989 وببروييییت٬، كرييییسسلل( التتقلييییدييیّیة الوسساطة اّدعاءات ييیُیفضّضلل بباالعتتببار٬، ججدييییرٌ  للٌ دلييیی هنناك
 وسسطاء ججلب ممن الممرءُ  تتممّكن إذا إال الهدف٬، لهذا ممالئئمًما الممخخببريُّ  الببححث ييییببدو وال. ببعد ببيّ ييییر تتجج ننححوٍ  على االننتتقالييیّیة والوسساطة السسردييیّیة

 وسساطةٍ  ممركز هي ةييییممعقول األكثثر الححالة. ججدا صصعبًبا الغالب٬، في ييیُیعتتببر٬، الذي األممر الممخختتببر٬، داخخلل إلى ححقييییقييیّیة عاتوننزا خِخببرة ذوي
 .الوسساطة أننواع ممن ننوعٍ  كللّ  في ةتتخخصصصصالمم الممراكز اسستتخخدام ممن ببدّ  ال وٕاال٬،. ُوججد إنْ  هذا الثثالثثة٬، الوسساطة أننواع كللّ  ييییسستتخخدم ممججتتممعيّ 

 أججلل ممن واالننتتقالييیّیون٬، السسردييیّیون التتقلييییدييیّیون٬، الوسسطاء ييییننتتهججه الذي الفعليّ  السسلوك ممدى ححولل دقييییقة دراسسة إججراء هو ببداييییة٬، الممطلوب٬،
. ممخختتلفة قضضاييییا ممع ببالتتعامملل ننوعٍ  كللّ  ممن وسسطاء عّدة فييییها ييییقوم ممقاِرننة٬، دراسسة إججراء ييییججب ذلك٬، ببعد. واالخختتالف الششببه أوججه تتححدييیید

 التتي القضضاييییا أننواع في همببييیینن ضضئئييییلةٌ  فروقات هنناك تتكون ححتتى للوسسطاء٬، عششوائئييییا القضضاييییا تتعييییييیین تتم ححالل في قّوةً  أكثثر الدراسسة هذه سستتكون
 الننوع هذا ممن دراسسةٍ  في ننججاحًحا وججدننا وطالببي ولكنّني ٬،)2005b ببروييییت٬،( العششوائئييیّیة التتعييییييییننات دائئمًما ححبّبذتت ال الوسساطة ممراكز. ييییعالججوننها

  ).1987 وببروييییت٬، وييییلتتون٬، مماكغييییلييییكودي٬،(
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 إال. ممخختتلفة أهداًفا األسسالييییب هذه ألننصصار أنّ  بباعتتببار تتححدييیًیا٬، ييییالقي أن ييیُیرجّجح الثثالثثة٬، لألسسالييییب ببالننسسببة للننججاح ممششتتَركة ممقاييییييییس إييییججاد إنّ 
 العالقة في األممد طوييییلل والتتححسسن إلييییه٬، التتوصّصلل ييییتتم أتّتفاقٍ  ببأيّ  التتزاممهم الممتتننازعييیین٬، رضضا ممسستتوى ييییقييییس أن ببالطببع٬، سسييییرغب٬، الممرء أنّ 

  .ممسستتقببليّ  ننزاعٍ  ممع التتكييیّیف على والقدرة

 
 الممششروطة  الوسساطة

 ييییظلل االفتتراض هذا أنّ  إال. الححاالت ججممييییع الئئمييیی أسسلوببهم أنّ  قلييییلل٬، ممننذ نناقششنناها تتيال الثثالثثة الممتتعارضضة التتقالييیید عن الممدافعون ييییفتترُض 
 ببييیین خخييییارٌ  ييییتتلوه تتششخخييییصٍ  على تتننطوي التتي الممششروطة٬، الوسساطة إنّ . ةللوسساط تتخخضضع التتي الننزاعات اخختتالف بباعتتببار كببييییر٬، ششكٍّ  مموضضعَ 

 .غييییرها ممن أكثثر ممننطقييیّیةً  تتببدو ححلولل٬، عّدة

 ذلك تتغييییييییر وييییححاولون الوسساطة٬، في الممتتننازعون فييییه ييییدخخلل الذي اإلطار بباكتتششاف ييییوصصي الذي  الممششروط التتوجّجه )2006( غراي ييییعتتممد
) ب( الججلسسة؛ على طاغييیًیا الهدف فييییه ييییكون الذي ٬،"مموقفي ببييییع" إطار) ا( ييییلي مما المُمححتتمَملة ألطرا تتضضمّ . ممنناسسبًبا األممر كان إذا اإلطار٬،

 الهرم أعلى ممن القرارت اتّتخخاذ ييییقببلل" هرممي٬، إطار) "ج( ببحُحلفاء؛ الفوز أو سُسلطة اكتتسساب الهدف فييییه ييییكون الذي ٬،"السسُّلطة صصراع" إطار
 ببصصورةٍ  للححللّ  القاببلة الممششكلة" إطار) هـ(و للوقت؛ ممضضييییعةً  الوسساطة ييییعتتببر الذي ٬،"الببائئس الححوار" إطار) د( ششرعييیّیة؛ أننها على أسسفله إلى

 .تتقييییييییم إلى ييییححتتاج ولكنّنه ممعقوًال٬، التتششخخييییصصيّ  غراي تتوجّجه ييیُیعتتببر. للوسساطة ممثثالييییا ييیُیعتتببر الذي ٬،"ممححتتمَملة

  

 وهو – الطرفييیْین ببييیین العالقة تتححسسييییندائئمًما  ييییححاولوا أن ججبييیی الوسسطاء إنّ  القائئلل الممفهومَ  الممششروط٬، التتوجّجه عن آخخرون ممدافعون ييییتتححّدى
 ممسستتوييییات ةأرببع )237-236. ص 1990،٬( وكييییششلي فييییششر ييیُیببِرزُ  الممثثالل٬، سسببييییلل على. واالننتتقالييیّیة السسردييیّیة الوسساطة أهداف ممن رئئييییس هدفٌ 

  :ثثالث طرفٍ  لتتدخّخلل ممخختتلفة تتوجّجهات تتطّلب التتي التتصصعييیید ممن

 غييییرَ  أممًرا الححالة٬، هذه في العالقات٬، إننششاء ييییكون. عييییننييیّیة ممششكلةٍ  ححللّ  عن ييییعججزان ولكننهمما ججييیّیدة٬، عالقةٍ بب الطرفان فييییه ييییتتممتّتع ننقاٌش  .1
،٬   .كامملل ببششكللٍ  ممنناسسببة التتقلييییدييیّیة والوسساطة ضضروريٍّ

 هذه في قات٬،عال إننششاء ممححاولة ييییججب ."مُمببسسَّطة ننممطييیّیة وقوالب تتصصّورات فييییه وتتننششأ تتهدييییًدا٬، واالححتترامُ  الثثقةُ " فييییه تتواججه اسستتقطابٌ  .2
  .التتقلييییدييیّیة الوسساطة إلى االننتتقالل قببلل الححالة٬،

 .نييییوِعدائئييییّ  نييییتتننافسسييییّ  الطرفان فييییه ييییكون فصصللٌ   .3

 ."الببعض ببعضضهمما تتدممييییر ححتتى أو إخخضضاع٬، هو ييیینللطرف الرئئييییس الهدف فييییه ييییكون" تتدممييییرٌ  .4

 

 عن الننزاع٬، اححتتواء ييییححاولل أن الوسسييییط على وييییججب دييیًیا٬،مُمجج أممًرا العالقات إننششاء ييییكون ال التتصصعييیید٬، ممن األخخييییرييیْین الممسستتوييیَیييیْین هذييیْین في
. الححق وقتٍ  في العالقات على العمملل بباإلممكان فإنّ  ننججاحًحا٬، الخخطوات هذه القت إذا. العدائئييیّیة األعممالل لوقف صصارممة خخطوات اتّتخخاذ طرييییق

  . الوسسييییط قّوة عنناصصر ببعض الننوع هذا ممن صصارمٌ  عممللٌ  ييییححتتاج قد

 للننزاع ممسساوييییة٬، ببصصورةً  ممنناسسبًبا٬، ييییببدو أننه إال سسييییاسسّي٬،-وٕاثثننيٍّ  دوليّ  ننزاعٍ  سسييییاق في وكييییششلي٬، فييییششر ببه ججاء لذيا األننييییق الننمموذج تتطوييییر تتم
 عّدة ُأطرٍ  ضضممن االخختتببار إججراء ييیُیفضّضلل ححييییث تتججرييییببّي٬، اخختتببارٍ  إلى ببححاججةٍ  الننمموذج أن الواضضح ممن. الصصغييییرة الممججمموعات وببييیین األفراد ببييیین
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) الطالق ممسسألة في للوسساطة ببالننسسببة سساببوسسييییك كذلك٬، عننه٬، دافع مما وهو( العدائئيّ  العمملل لوقف صصارممة تٍ خخطوا اتّتخخاذ ييیُیعتتببر. ممخختتلفة
 . تتججرييییببييییا التتوضضييییح إلى ييییححتتاج تتنناقٌض  وهو االننتتقالييیّیة٬، للوسساطة الممبباششر غييییر التتّوججه ممع درججة 180 ممتتنناقضًضا

 الثثالثثة الممسستتوييییات ممن ممسستتًوى أيّ  في ييییكممنُ  قد الننزاع ممصصدر ببأنّ  قتترحُ ييیی الذي ٬،)2001( دوغان ممن ببدفاعٍ  كذلك٬، ممششروط٬،ال تتوجّجهٌ ال ييییححظى
 على تتننطوي أننها على األممر أّوللَ  تُتصصوَّر الننزاعات ممن كثثييییرٌ . األوسَسع االججتتمماعيّ  الننظامو  الطرفييیْین٬، ببييیین العالقة الننزاع٬، مموضضوع: التتالييییة

 أخخوييیْین ببييیین زاًعانن إنّ ف ٬،وهكذا. االججتتمماعيّ  الننظام في خخلللٍ  ممن تتننببع الننزاعات أن ييییتّتضضح لألممور أعممق تتححقييییقٍ  ممع ولكن سسطححييیّیة٬، ممواضضييییع
 وييییرفضضه األكببر األخ ببه ييییقببلل تتقلييییدٌ  وهو – والدييیْیه ممممتتلكات ييییِرثٌ  األكببر االببن إنّ  القائئلل االججتتمماعيّ  التتقلييیید على ييییعتتممدُ  قد أثثاٍث٬، قطعةِ  على
 أو القائئم المموضضوع ممع التتعامملل طرييییق عن ححلُّها ييییممكن ال الننزاعات هذه ممثثلل ببأنّ  دوغان ييییححاجججُ ). 2004 وكييییم٬، ببروييییت( األصصغر األخ

 .الكاممننة لييیّیةالهييییك ششكلةممال تتنناولل ممن ببدُّ  ال ذلك٬، ممن ببدالً . الطرفييیْین ببييیین العالقة تتححسسييیین ممححاولة

 وغادلييیین كرييییسِسلل وججد ٬،)األممببودسسممان( الممظالم دييییوان في الوطننييیّیة الصصحّحة ممعاهد هاتتاسستتخخدمم التتي الوسساطة أسسالييییب ححولل دراسسةٍ  في
 ببدأوا ُوسسطاءال أنّ  البباححثثان ببييیّین الححالة٬، دراسسات ممن سسلسسلةٍ  في. دوغان وصصفها التتي تتلك تُتششببه كاممننة٬، هييییكلييیّیات عن للببححث دلييییالً ) 2005(

 الثثالث الكاممننة الصصعوببات ممن واححدةٍ  ممن تتننببع أننها على للججدلل الممثثييییرة الححاالت ممعظم ببتتصصننييییف عببرها قامموا التتي التتششخخييییص ببممرححلة
 تتممكننا الححاالت٬، ببعض في. للببرنناممج ضضعييییفة إدراة أو ييییافعييیین٬، جُجدد لبباححثثييیین العلممييیّیة االسستتقاللييیّیة ييییححججب مُمششرفٌ  لّل٬،ممخختت تتواصصلل ننممط: التتالييییة

 ييییتتم. ننفسسه المموضضوع على وممرتتكًزا سسطححييیّیة أكثثر تتوجّجهٍ  على الطرفان أصصرّ  أخخرى٬، ححاالت في ببييییننمما الكاممننة٬، الصصعوببة على العمملل ممن
 ٬،الننوع هذا ممن ننمموذججييیّیة قضضاييییا ممن تتننششأ أننها على الححاالت ييییصصنّنفون الذييیین األسسرة٬، مُمعالججي قبَبلل ممن ممششاببهة تتششخخييییصصييیّیة قوالب تتخخداماسس

 .التتفاعلل لننممط الزوججة ممتتاببعة/الزوج اننسسححاب ححاالت على أو االننفصصالل أججلل ممن الممراهقييیین ججهود على األهلل اعتتراض ممثثلل

 ممن كثثييییرٌ  ييییقوم تتصصّوره٬، ييییممكن ننححوٍ  على. أخخرى ُأطرٍ  في أييییضضاً  الُوسسطاءممن ِقببلل   التتششخخييییصصييیّیة لقوالبا اسستتخخدام ممن الممححتتمملل أن ييییتتّم  
 األممر كان إذا. ججدييییدة ححاالتٍ  لتتششخخييییص التتصصننييییف هذا واسستتخخدام ممممارسستتهم٬، عالم في كاممننة لقضضاييییا تتصصننييییفٍ  ببتتطوييییر نييییالممهننييیی الُوسسطاء

 ممن االننتتهاء فورَ  أوسَسع ننظريٍّ  عممللٍ  وٕالى وغادلييیین٬، كرييییسِسلل أججراها التتي تتلك ممثثلل أكثثر٬، ِرننةممقا دراسسة ححاالت إلى ببححاججةٍ  ممججالننا فإنّ  كذلك٬،
  .هذه الدراسسة ححاالت

 

 الننزاع لفّض  االسستتعداد
  

 وببالتتالي٬، التتصصعييیید٬، لعكس ججاهًزا ٬،"الممسستتعصصي" الثثقييییلل٬، التتصصعييییدُ  ييییصصببح ششروط أييیّیة تتححت: التتالي هو القسسم هذا في األسساس السسؤالل
 الججاهزييیّیة؟ هذه في التتعججييییلل أججلل ممن تتفعله أن ثثةالالثث لألطراف ييییممكن الذي مما: التتاليك هوف الفرعيّ  السسؤالل أمما والوسساطة؟ للتتفاوض

 فيو ). 1984 وببرييییور٬، ممييییلر( الطرفييیْین ببييیین الببسسييییط التتواصصلل عن الكتّتاب ببعض ييییدافع. السسؤالييیین هذييیین عن اإلججاببات ممن تتولييییفةٍ  طرح تتم 
 الننزاعات في عكسسييیّیة ننتتائئج إلى سسييییؤدي ببذلك القييییام أنّ  ييییقتترحُ  الببححث فإنّ  عادّي٬، ننزاعٍ  في فّعاالً  عالجًجا كونييیی أن ذلك ششأن ممن أنّ  ححييیین
 ببالننسسببة أهممييیّیة أكثثر تتببدو التتي ٬،)المُمششتتَركة( الفرعييیّیة األهداف تتطوييییر على آخخر اححتتمماللٌ  ييییننطوي). 1980 روببييیین٬،( كببييییًرا تتصصعييییًدا تتششهد التتي

 ببممححارببة الدولتتان ببدأت عنندمما وفييییييییتتييیّیةسسال-األممرييییكييیّیة العداوة ششهدتته الذي التتححّولل إنّ  – الححالة لدراسسة ممواد. عالننزا أهداف ممن للطرفييیْین
 الممششتتَركة األهداف أنّ  إال. فّعاالً  ححال  ييییكون أن ذلك ششأن ممن ببأنّ  قتترحُ تت –) 1969 وشِشرييییف٬، شِشرييییف( الششرييییف أببنناء وممعسسكرات الننازييیّیييیین
 .عصصييییةتتسسالمم الننزاعات في مُمتتاححةً  تتكون مما ننادًرا القاهرة
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 ؛1997 فييییشِشر٬، ييیُیننظر األخخييییر٬، للمموضضوع ببالننسسببة. (الممششاكلل ححللّ  عمملل ورششات ممن أننواع عّدة أو عادييیّیة وسساطةٍ  على ثثالثٌ  تتوجّجهٌ  ييییننطوي 
 الثثقييییلة المُمصصعَّدة اتالننزاع ححللّ  في كببييییرةً  صصعوببةً  ييییواججهون نييییالرسسممييییّ  الُوسسطاء أنّ  الببححثُ  ييییقتترحُ .) 1997 لييیینندييییراش٬، ؛2002 كييییلممان٬،

 في الرئئييییسسييیّیييیین القرار صصنّناع العادة٬، في تتضضّم٬، ال التتي الممششاكلل٬، ححللّ  لورششات ببالننسسببة ححتتى أكببر الممششكلة تتببدو وقد ؛)2000 كرييییسسلل٬،(
 ببالننسسببة نناهأد سسييیُیقتتَرح وكمما ولكن٬، األسسالييییب٬، هذه ننججاعة ححولل الببححث ممن ممزييییدٍ  ججراءإ إلى ببححاججةٍ  ننححن. الننزاع في الممششاِركة الممججمموعات

ح ممن أنّنه ييییببدو للوسساطة٬،  فييییننطوي ِذكره٬، سسببق الذي الراببع٬، التتوجّجه أمّما. أخخرى قوى ممع االنندمماح في مُمفييییدةً  األسسالييییب هذه تتكون أن المُمرججَّ
 القتتالل وقفل الطرفييیْین على للضضغط) الممتّتححدة لألممم التتاببعة السسالم ححفظ قّوات الممثثالل٬، سسببييییلل على( قوييیّیة ثثالثثة أطراف هنناك كونتت أن على
 أنّ  ِعلمًما خخدمماتتها٬، لتتقدييییم وججاهزةً  مُمتتاححةً  ثثةالالثث األطراف هذه ممثثلل كاننت إذا ممننطقييییا ذلك ييیُیعتتببر). 1990 وكييییششلي٬، فييییشِشر( الممححادثثات وببدء
 .ذلك عمملل كييییفييیّیة تتفاصصييییلل ححولل ممطلوبًبا ييییزالل ال الببححث ممن ممزييییًدا

 ووسساطة تتفاوضٍ  في والدخخولل التتصصعييیید لعكس الطرفييیْین أححد ججاهزييیّیة ببأنّ  )الححًقاييییصصدر  ٬،2005c 1997،٬ ببروييییت٬،( الححاليّ  الكاتتب ححاججج
" الججاهزييیّیة فرضضييیّیة" تُتعتتببر. الطرفييیْین ممن ممقببوللٍ  ححللٍّ  إييییججاد تتججاه وتتفاؤله الننزاع نع كفلل الطرف دافع ممن تُتضضِاعف وظييییفةً  تُتعتتببر") ججاهزييیّیة("

 على( األفراد الممممثّثلييیین ننفسسييیّیة على الججاهزييیّیة فرضضييیّیة تُترّكز). 2000( تتممانزار  ببها ججاء التتي الننُّضضج لفرضضييیّیة وتتوسسييییعٍ  صصييییاغةٍ  إعادة هذه٬،
 هذا إنّ ). زارتتممان ححسسب الممؤذي الججممود الممثثالل٬، سسببييییلل على( الننزاع ننظام خخصصائئص ممن ببدالً ) الننزاع ممن للهرب الدافع الممثثالل٬، سسببييییلل

 ببروييییت٬،( لالخختتببار القاببلة الفرضضييیّیات ممن ممججمموعةٍ  إلننششاء دةً ممفييیی الججاهزييیّیة فرضضييیّیة ممن ييییججعالن المُمضضاِعفة٬، ةالوظييییف فرضضييیّیةو  التتركييییز٬،
2005c(،ييییلي مما تتضضمّ  التتي ٬:   

 أو ببالتتفاوض للببدء والتتوجّجه التتصصعييیید٬، عكس عمملييیّیة تتسسرييییع أججلل ممن الطرفييیْین ِكال لدى زييیّیةالججاه ممن ممعييیّین ممسستتًوى وججود ممن ببدّ  ال .1
  .  ححججمًما أكببر الججاهزييیّیة تتكون ة٬،حِحدّ  أكثثر التتصصعييیید كان كلمما. ذلك في والننججاح ببالوسساطة٬،

٬، إييییججاد تتججاه للؤ والتتفا الننزاع٬، ممن للهروب الدافع ممن كللٍّ  وججود ممن ببدّ  ال .2  للدافع ييییممكن ولكن٬،. الججاهزييیّیة تتطّور أججلل ممن ححللٍّ
  .صصححييییح والعكس األقلل٬، التتفاؤلل عن ييییعّوض أن األكببر

 ححتتممالييییةلال ممعكوسسةً  ووظييییفةً  ببالننزاع٬، الممتتعّلقة والممخخاطرة صصوَّرةالممتت للتتكالييییف مُمبباششرةً  وظييییفةً  ييیُیعتتببر الننزاع ممن للهرب الدافع .3
  .ببالننزاع للفوز الممتتصصوَّرة

 غييییر تتكالييییف عن ييییثثممرَ  أن ننزاعٍ  أيّ  ششأن ممن ببأنّ  ممعرفةٍ  على القدييییممة٬، القييییادات ممن أكثثر الججدييییدة٬، القييییادات تتكون أن ييیُیرججَّح .4
 في أكببر تُتعتتببر ممسستتعصٍ  ننزاعٍ  ممن الهرب اححتتممالييییة فإنّ  هننا٬، ممن. مما رفٌ ط ييییكسسببه أن ييییممكن ال الننزاع نّ أ أو ممخخاطر٬، أو ممقببولةٍ 

  .للقييییادة تتببدييییالً  تتششهد التتي األوقات

 الُوسسطاء أنّ  إلى تُتششييییر 2،٬ الفرضضييیّیة ممع ممدمموججةً  الفرضضييیّیة٬، هذه إنّ . الُوسسطاء تتوافر عنند ححللٍّ  إييییججاد تتججاه أكببرَ  التتفاؤلل ييیُیعتتببر .5
  .الطرفييیْین ِكال لدى تتطّور قد الننزاع ممن للهروب الدافع ييییكون عنندمما سستتعٍص٬،مم ننزاعٍ  فّض  ممسسألة في ششيء أكثثر ممفييییدييیین ييییكوننون

 

 في لالخختتببار تتخخضضع أن ييیُیفضّضلل) 2005c ببروييییت٬، ييیُیننظر( الججاهزييیّیة ببننظرييیّیة الممتتعّلقة الكثثييییرة الفرضضييیّیات ممن وغييییرها الفرضضييیّیات هذه إنّ 
 وتتششغييییلل تتصصممييییم إنّ . كثثب عن للممششاركييیین٬، الذهننييیّیة الححالة وممراقببة الممسستتقّلة٬، راتببالممتتغييییّ  دقييییق تتححّكمٍ  إلى للححاججة ننظًرا ممخخببرييیّیة٬، تتججارب
 .الممججمموعات ببييیین ننزاعاتٍ  ذلك ضضمّ  إذا خخصصوصًصا هامما٬، ممششروًعا ييییكون قد الفرضضييیّیات٬، اخختتببار فييییها ييییممكن ممخخببرييیّیة ممححاكاة

 قييییاس خخاللها ممن ييییممكن والتتي ننفسسه٬، ببالننوع تتتتممييیّیز ممتتعّددة عاتٍ ننزا ييییضضمّ  طببييییعيّ  إطارٍ  إييییججاد ممن ببدّ  فال وٕاال٬،. الججهد سسييییسستتححقّ  األممر ولكنّ 
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  .الممخخببرييیّیة الممححاكاة ممن أكثثر التتححقييییق صصعبَ  ذلكَ  ييییكون أن المُمرجّجح ممن. القرار صصنّناع عقلييیّیات

 

 خخاتتممة
 

 الممححتتمملة الننظرييیّیة وجّجهاتالتت ببعض لخّخصصتُ  إججاببات٬، إلى تتححتتاجُ  التتي األسسئئلة ممن عددٍ  ببتتححدييیید قممتُ  الفصصلل٬، هذا في الخخممسسة األقسسام خخاللل
 أببًدا أتتوّهم ال هذا٬، ببعمملي إنّننني. الببححث أسسالييییب ببعض اقتترححتُ  كمما لالخختتببار٬، القاببلة الفرضضييیّیات ببعض واقتترححتُ  األسسئئلة٬، هذه عن لإلججاببة

 تتججرييییببييیّیةً  طببييییعةً  ححممللييیی أن ذلك ششأن ممن إن. ممججالننا في الممطلوب الببححث ببرنناممج في ببارزة عالممةً  تتركتُ  ححتتى ببلل ٬،األممر فذتُ اسستتنن قد ببأنني
 واألفكار الممسسائئلل عن تتححّدثثتُ  ذلك٬، ممن ببدالً . ييیُیححّققه أن فرٍد٬، بباححثٍ  ألي ببالننسسببة ببممكان٬، الممسستتححييییلل ممن ييییكون ورببمما الطولل٬، ببهذا فصصللٍ  في

 ممن .)ممتتقاعد أننا( ٬،ةممقببل سسننة لثثالثثييیین للببححث ممتتأهِّبًبا كننتُ  لو ببها أسستتعييیین قد التتي التتوجّجهات ببعض وطرححتُ  غييییرها٬، ممن أفضضلل أعرفها التتي
 تتححّفز اثثننتتييیْین أو ِفكرةً  الفصصلل هذا في سسييییججدون قّرائئي٬، ييییا ممننكم٬، قلييییالً  أنّ  هو الوححييیید رججائئي. ججدا ممخختتلفةٍ  ببأججنندةٍ  آخخر بباححثٌ  ييییببرزَ  أن المُمرجّجح

  . ممسستتقببليّ  ببححثٍ  إججراء على
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