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شماره 5

برخورد با اختالف ها و كشمكش ها ()2
مردم به پنج طريق با اختالف ها و كشمكش ها روبه رو مي شوند
 -1روش برد – برد ( برد مضاعف )
طرفين مقاص و ه ف هاي يك يگر را تشخيص مي دهن و درك مي
كنن آن گاه با مهارت و سياست و خني صلح جنياده به دحني مسائل
را حل مي كنن كه به اصطالح ده سيخ بسنزد ده كباب ! به اين ترتيو
برد مضاعف ده تنها راه هايي را براي حل اختالفات موي گشواي بلكوه
منج بهبند و گسترش روابط ديز مي شند
 -2روش برد – باخت ( تحميل )
مي تنان راه حل منرد دظر خند را بر ديگري تحميل كرد اما دتيجوه
اي به جز جبهه گيري  ،خصنمت و كينه تنزي در پي د ارد اگور كسوي
منافع خند را كادنن تنجه قرار ده و به قيمت زيرپوا گااشوتن منوافع
ديگري بخناه به مقاص خند دست ياب به روش برد -باخوت تنسول
جسته است در چنين شرايطي ،طرف ديگر در منضع دفاعي قرار موي
گيرد و به فكر مي افت دير يا زود كار او را تالفي كن
 -3روش باخت – باخت ( باخت مضاعف )
اگر طرفين در پرداختن و رسي گي به اختالفات امروز و فردا كننو و
آن را به گنده اي معنق بگاارد  ،هر دو طرف بازد ه اد در ايون روش
ده تنها دتيجه اي عاي هيچ كو ام از طورفين دموي شوند بلكوه ريشوه
اختالفات به ت ريج قنت گرفته و در دراز م ت به عق ه هايي تب يل مي
شند در اين حالت  ،شكاف اختالفات هر لحظه گسترش مي يابو در
روش باخت – باخت  ،با دادي ه گرفتن مقاص و تمايالت دو طورف  ،راه
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حل اغل به شادس و تصادف واگاار مي شند
 -4روش باخت – برد ( تنافق )
در اين روش اگرچه احساس مي كنيم كه منافع ما كامالً رعايت دمي
شند  ،اما سازگاري پيشه مي كنيم و وادمند مي كنيم كه هموه چيوز بور
وفق مراد است برخي اوقات اگر اختالف چن ان برايمان مهم دباشو و
يا اگر روابط ما دسبت به منرد اختالف رجحان داشته باشو  ،مصولحت
حكم مي كن كه به زيان خند با طرف مقابل سازش كنويم مخصنصواً
اگر اميال و خناسته هايمان منرد تخطي ج ي قرار دگيرد
 -5مصالحه و سازش
پنجمين و آخرين شينه برخنرد با اختالفات  ،تقسويم كوردن مونارد
اختالف بين طرفين اسوت در چنوين شورايطي خناسوته هوا و اميوال
هيچك ام از طرفين كامالً برآورده دمي شند
بعضي اوقات مصالحه بهترين شينه برخنرد با اختالفات است زيرا
ضمن آن كه راه حل قابل قبنل  ،عملي و معقونلي بوه شومار موي رود ،
كمترين آسي را به روابط دو طورف وارد موي آورد در مصوالحه  ،هور
طرف  ،امتيازي براي طرف ديگر قائل مي شند و به اصطالح به گنده اي
با فرد ديگر كنار مي آي در دتيجه هيچك ام از طرفين كامالً بردو ه يوا
بازد ه ديستن
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