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Konflikty…

Nie przezwycięży się trudności, gdy się je przemilcza.

Bertold Brecht 



Konflikt 

• To proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia 
własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź 
zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów  podobnych lub 
identycznych.

• Występująca sprzeczność interesów powoduje walkę i starcie 
przeciwstawnych sobie sił.

• Korzeni konfliktu tkwią najczęściej w sferze uczuciowo-emocjonalnej. 



Uczestnicy konfliktu

• są nieprzejednani (zwykle),

• niezdolni do innego punktu widzenia,

• argumentują niezrozumiale, 

• angażują się emocjonalnie i ostro reagują. 



• Konflikt (do pewnych granic) powinien być tolerowany. 

• Trzeba dać szansę rozwiązania go przez zwaśnione strony. 

• Panowanie nad sytuacjami konfliktowymi zwykle sprowadza się do 
umożliwienia znalezienia płaszczyzny porozumienia dla poróżnionych 
stron konfliktu. 

• Płaszczyzną porozumienia może być dobro grupy lub jakiś inny 
nadrzędny cel/wartość. 



Konflikty mogą być

1. Destrukcyjne

- wrogość, 

- nienawiść, 

- frustracje, 

- lęk 

Objawiają się one najczęściej poprzez różne 
formy walki otwartej (wyzwiska, przemoc), 
oraz ukrytej (szykany, robienie „złej prasy” 
itp.).

2. Konstruktywne „motor postępu”

- aktywizują, 

- Integrują

Stwarzają się warunki do zdobywania 
umiejętności takich jak: tolerancja i 
dochodzenie do kompromisu. 



Rodzaje konfliktów

1. Konflikt INTRAPERSOLANY (wewnętrzny)

przeżywają wszyscy, kiedy ich przekonania i wartości są sprzeczne ze 
sobą, lub gdy nadmiar informacji utrudnia im podjęcie decyzji. 

2. Konflikty INTERPERSONALNE 

dotyczą dwóch lub większej ilości osób lub grup o różnych celach. Takie 
konflikty powstają z powodu różnic w wartościach cenionych przez 
strony. 



Konflikt interpersonalny może być wynikiem: 

- składu grupy, 

- systemu komunikacji wewnątrz grupy, 

- różnic zainteresowań, 

- kultury,

- odmiennego systemu wartości, 

- sprzeczności celów i interesów, 

- zbiegu okoliczności i powiązania między epizodami, 

- różnic ekonomicznych. 



Postawy wobec konfliktów:

• Wyłączenie 

• Poddanie 

• Wymuszenie ustępstw 

• Kompromis 

• Współpraca 



Rozwiązywanie konfliktu 

Jest to zespół działań polegających na:

- rozpoznaniu rodzaju konfliktu i przyczyn jego powstania,

- podjęciu próby jego zażegnania nim się rozszerzy i zanim stanowiska 
zwaśnionych stron ulegną polaryzacji. 

- doprowadzeniu do kompromisu.  







WSPÓŁPRACA 



KOMPROMIS 



WALKA 



Gesty zgody 



UNIKANIE 



ULEGANIE 



Konflikty rozwiązuje się przez: 



Etapy likwidowania konfliktów: 



Rozpoznanie wstępne 

• Zebranie dostępnych i ogólnie znanych informacji o przejawach 
konfliktu, stornach w nim zaangażowanych i przedmiocie sporu.

• Wstępne rozpoznanie pozwala ustalić, czy jest potrzebna 
natychmiastowa interwencja czy też nie. 

• Wszelkie przedsięwzięcia prewencyjne muszą być prowadzone 
rzeczowo, taktowanie i spokojnie. 

• Koniczne jest ciągłe rozpoznawaniu natury konfliktu, ukrytych 
przyczyn itp. 



Ocena sytuacji 

• Obejmuje ustalenie zasięgu istniejących sprzeczności, rzeczywistych 
przyczyn (przedmiotu) konfliktu (kto? co?).

• Powinna dać odpowiedzi na pytania:

- jakie są faktyczne, jawne i ukryte motywy?

- czy spór dotyczy poszczególnych osób, czy całego zespołu?

- czy nie jest to ujawnienie się zadawnionego problemu?

- jak układy się dotychczasowe stosunki?

- czy odwoływać się do presji środowiska?

- jakie przyjąć kryteria i priorytety działania?



Diagnoza 

• Polega na określaniu:

- na czym polega problem konfliktu?

- co stanowi o jego istocie?

- jakie cele chcemy osiągnąć przez nasze działania?

• Diagnoza powinna pomóc określić zaangażowanie emocjonalne stron 
konfliktu oraz stopień wzajemnego zrozumienia i gotowości do 
współpracy. 



Określenie sposobu reakcji      ?

Zakończenie konfliktu                 ?



Warto 
pamiętać…


