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Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania pozytywnej roli konfliktu w przestrzeni 
edukacyjno-wychowawczej i konstruktywnego wymiaru różnic i antagonizmów 
występujących w relacjach interpersonalnych. Dlatego też podjęcie tytułowej 
problematyki w kontekście przyjmowania pozytywnych i twórczych strategii 
radzenia sobie jednostki w sytuacjach potencjalnie dla niej trudnych wydaje się 
konieczne i ważne. 

Przyjęta perspektywa refleksji wynika z rozumienia konfliktu jako aksjologicz-
nie neutralnego elementu egzystencji ludzkiej, który stanowi potencjał innowa-
cyjnych pomysłów, rozwiązań i rozwoju psychospołecznego jednostki. Dostępna 
literatura przedmiotu szeroko odnosi się do negatywnego oddziaływania konfliktu 
na kondycję psychofizyczną jednostki, jednak problematyka natury konfliktu jako 
jej dyspozycji rozwoju w pedagogicznym dyskursie podejmowana jest bardzo 
rzadko. Z uwagi na przyczynkowy charakter rozważań oraz powszechność zjawi-
ska sporu w artykule ukazano uniwersalną potencjalność konfliktu jako stałego 
i pozytywnego elementu struktury interakcji zachodzących m.in. w szkole, domu 
rodzinnym i środowisku rówieśniczym ucznia.
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1. Alternatywne myślenie o konflikcie

Określenie ram definicyjnych konfliktu stanowi niełatwe zadanie, dlatego w li-
teraturze przedmiotu nauk społecznych czy humanistycznych można napotkać 
wiele jego zakresów semantycznych. Przyjęte rozumienie sporu koncentruje się 
na aspektach podkreślających dynamizm, współzależność i niekompatybilność 
stron1. Stosowanie konstruktywnych strategii rozwiązywania konfliktu przez jed-
nostki, czyli wykorzystywanie jego mocnych stron oraz osłabianie negatywnych 
wpływów, zawiera się w świadomym zarządzaniu konfliktem, którego wyrazem 
są korzyści oraz zyski z jego rozwiązania, powstrzymania dalszej eskalacji czy 
pozytywnego przeformułowania2. W związku z tym konflikt jest rozumiany jako 

[...] forma współzawodnictwa między ludźmi lub grupami ludzi. Jest to sytuacja, 
w której co najmniej dwie zależne od siebie osoby spierają się o ograniczone zasoby 
bądź o realizację interesów, które są – lub wydają się być – niemożliwe do pogodzenia3. 

Jako punkt odniesienia przyjęto funkcjonowanie jednostek na płaszczyznach 
zdominowanych relacjami opartymi na interpersonalnej interakcji, toteż przedmio-
tem prowadzonych rozważań stał się konflikt interpersonalny, w którym wyróżnia 
się zakłócenia w realizacji potrzeb, interesów bądź wartości jednej ze stron4. Choć 
identyfikacja przedmiotu sporu stanowi istotny element w konstruktywnym 
zarządzaniu konfliktem, należy także uwzględnić rolę efektywnej komunikacji 
interpersonalnej w rozwiązywaniu sporów, bez której stosowanie pozytywnych 
strategii może okazać się nieskuteczne5. Co więcej, wyróżnienie trzech elementów 

1 Terminy „spór” i „konflikt” traktowane są tu synonimicznie, jako sytuacje, w których stro-
ny podejmują działania w celu realizacji sprzecznych interesów.

2 Poprzez zarządzanie konfliktem rozumiane jest świadome i celowe działanie, które wyra-
ża się przede wszystkim w obiektywnej ocenie sytuacji sporu (np. zidentyfikowanie przedmiotu 
nieporozumienia), a następnie rozpoznaniu fazy rozwoju konfliktu oraz wyborze i zastosowaniu 
właściwej strategii rozwiązywania konfliktu. Zob. E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teo-
ria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 56.

3 Ibidem, s. 52.
4 Konflikt, w którym istnieje tylko jedna strona, jest określany jako konflikt wewnętrzny lub 

intrapersonalny. Odzwierciedla on wewnętrzny stan jednostki, przejawiający się w sprzeczności 
uczuć, pragnień lub motywacji. O pozytywnej roli konfliktu wewnętrznego w rozwoju jednost-
ki w kontekście dezintegracji pozytywnej pisał m.in. Kazimierz Dąbrowski. Zob. K. Dąbrowski, 
Dezintegracja pozytywna, PIW, Warszawa 1979. Por. S. Tusznio, M. Wojtkowiak (red.), Mediacje 
i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktów, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 29.

5 Wymiana informacji pomiędzy stronami na skutek silnych emocji bądź zaangażowania 
w przedmiot sporu jest dodatkowo utrudniona, gdy „do informacji uzyskanej bezpośrednio od 
drugiej strony przykłada się niewielką wagę, ufa się raczej innym, bardziej okrężnym metodom 
uzyskiwania informacji [...]. Słaba komunikacja zwiększa prawdopodobieństwo popełniania błę-
dów i uzyskiwania fałszywych informacji [...]”. Zob. M. Deutsch, P. T. Coleman (red.), Rozwiązy-
wanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 201 i nn.
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warunkujących pojawienie się realnego konfliktu w relacji jednostek stanowi 
istotny wgląd w jego naturę i sposób rozumienia, odróżniając go tym samym 
od stanowisk typowych dla różnicy zdań, które powszechnie są przez jednostki 
interpretowane jako rzeczywista płaszczyzna konfliktu6.

Pierwszy element warunkujący powstanie konfliktu to interakcja stron, dzięki 
której strony zyskują świadomość istniejących między nimi różnic. Konieczna jest 
wymiana informacji w płaszczyźnie werbalnej lub niewerbalnej, unaoczniająca 
niezgodności pojawiające się między jednostkami. Typową formą konfliktowej 
interakcji jest kłótnia bądź unikanie konfrontacji. Spory powstają więc i są pod-
trzymywane dzięki wzajemności zaangażowanych w nie stron7. Z kolei czynnik 
współzależności jest utożsamiany z powodowaniem problemów lub przeszkód 
przez jedną lub obie strony, utrudniających realizację celów drugiego uczestnika 
interakcji. Trzeci element konfliktu to niekompatybilność, czyli spostrzegane 
i interpretowane przez jednostki rzeczywiste bądź pozorne antagonizmy, stano-
wiące źródło nieporozumienia. W związku z tym należy wyróżnić konflikty ze 
względu na kryterium realności, gdzie konflikty realistyczne stanowią rezultat 
faktycznego sporu, który można zidentyfikować na podstawie jego obiektywnych 
przesłanek, a konflikty nierealistyczne odzwierciedlają zachowania osób, których 
emocjonalne zaangażowanie w dzielące ich różnice determinuje podejmowanie 
działań właściwych trwaniu w relacji pozornego sporu8. 

Dla umiejętności zarządzania konfliktami istotne jest dysponowanie podsta-
wową wiedzą na temat zniekształceń procesów poznawczych jednostek w sytuacji 
sporu. Powszechność występowania tych mechanizmów potwierdza przekonanie, 
że różnice między jednostkami nie są nieredukowalne, ale także są naturalne, 
co wskazuje na ich wartościowy potencjał w tworzeniu przestrzeni sprzyjającej 
konfliktom. Duże zaangażowanie emocjonalne jednostek w przedmiot konflik-
tu często uniemożliwia im przyjęcie perspektywy drugiej strony sporu w celu 
zrozumienia motywacji podejmowanych przez nią dążeń czy wyrażanych opinii 
i ocen9. Negatywne interpretacje postaw skonfliktowanych stron, będące wyrazem 
biało-czarnej percepcji, decydują o postrzeganiu siebie nawzajem jako wrogów. 
Jest to przykład kognitywnej formy redukcji postrzegania rzeczywistości, zacho-
dzącej nierzadko pod wpływem stresu czy poczucia zagrożenia10. Wyróżniane 
w psychologii procesy zniekształcenia percepcji, takie jak: mechanizm źdźbła 

 6 U. Jakubowska (red.), Komunikacja między ludźmi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 473.

 7 J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Wyd. Na- 
ukowe PWN, Warszawa 2000, s. 495.

 8 Ch. W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2009, s. 177.

 9 G. Nordhelle, Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Fundacja Inicjatyw Społecznie 
Odpowiedzialnych, Gdańsk 2010, ss. 112–122.

10 Ibidem, s. 118. 
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i belki, lustrzanego odbicia oraz podwójnych standardów, stanowią w relacjach 
skonfliktowanych stron powszechne procesy, determinujące podejmowanie przez 
nie destruktywnych strategii rozwiązywania konfliktów. Indywidualna i właściwa 
każdej jednostce redukcja obrazu rzeczywistości to osobisty wynik nie tylko jej 
uwarunkowań charakterologicznych, ale także przyjmowanych postaw w stosunku 
do samego siebie (np. samoocena), wyrażanych oczekiwań, potrzeb, interesów czy 
dotychczasowych doświadczeń biograficznych. 

Tytułowa problematyka wymaga odniesienia się do negatywnych aspektów 
konfliktu celem ich identyfikacji w interpersonalnych relacjach i podjęcia działań 
modyfikujących. Ponieważ konflikt interpersonalny może być odczuwany przez 
jednostkę jako sytuacja trudna, istotną rolę w jego interpretacji odgrywa jej 
stan emocjonalny, który decyduje o pojawianiu się procesów zniekształcających 
mechanizmy poznawcze jednostek11. Przeszkody w próbach przyjęcia sposobu 
rozumienia konfliktu przez drugą stronę to istotne zagadnienie w kontekście za-
rządzania konfliktem. Niechęć do przyjęcia punktu widzenia drugiej strony sporu 
rośnie wraz z psychicznym zaangażowaniem w sytuację konfliktową. Co więcej, 
prawdopodobieństwo gotowości jednostki do podjęcia prób zrozumienia potrzeb 
i interesów oponenta w miarę wydłużania się czasu trwania konfliktu będzie maleć. 
W związku ze zniekształceniami percepcji konfliktów warto wyróżnić trzy proce-
sy, które warunkują ich destruktywne oddziaływanie12. Mechanizm lustrzanego 
odbicia decyduje o wzajemnym postrzeganiu się stron w roli sprawcy i osoby 
odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację sporu. Poczucie niesprawiedliwości oraz 
przekonanie o własnej neutralności każdej ze stron prowadzi do impasu, uniemoż-
liwiającego przyjęcie odmiennych od opozycyjnych (konfrontacyjnych) postaw 
rozwiązania konfliktu. Z kolei mechanizm źdźbła i belki decyduje o dostrzeganiu 
w stronie przeciwnej głównie wad, przewinień i złych intencji, a jednocześnie 
o zaprzeczaniu własnej negatywnej roli w powstałej sytuacji. Trzeci mechanizm 
to podwójne normy (tzw. moralność Kalego), czyli standardy dotyczące np. ocze-
kiwanych zachowań, które są przypisywane zarówno sobie, jak i drugiej stronie 

11 Sytuacje konfliktowe w środowisku rodzinnym, szkolnym czy rówieśniczym są nierzadko 
odczuwane przez jednostkę jako sytuacja trudna, która obok sytuacji stresowej jest terminem jed-
noznacznie wskazującym na stan jednostki, który można określić jako czynnik wywołujący stres. 
W literaturze przedmiotu przyjmuje się za właściwe opisywanie kondycji psychicznej jednostki 
w terminach sytuacji trudnej. Jest ona rozumiana jako zespół czynników, które stanowią „zagro-
żenie dla jednostki – sygnalizowane lub bezpośrednio doznawane – lub zakłócają bądź uniemoż-
liwiają działanie zmierzające do osiągnięcia celu (zaspokojenie potrzeby, rozwiązania zadania), 
bądź powodują pozbawienie cenionych wartości; sytuacja trudna wyzwala stan wzmożonej ak-
tywizacji i obciąża lub przeciąża system regulacji zachowania”. M. Jarosz, Psychologia lekarska, 
PZWL, Warszawa 1978, s. 131. 

12 D. W. Johnson, Podaj dłoń, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992, 
s. 205 i nn.
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jako słuszne, choć w momencie ich pojawienia się u oponenta druga strona gotowa 
jest je zanegować i zdyskredytować, wskazując np. na ich niedorzeczność. 

W modelu konfliktu autorstwa Mortona Deutscha, który odwołuje się do 
psychologii społecznej i problematyki komunikacji interpersonalnej, zniekształ-
ceń percepcji, postaw oraz przekonań związanych z sytuacjami konfliktowymi, 
spór jest rozumiany jako proces interakcji jednostek zaangażowanych w psy-
chologiczne procesy kooperacji lub rywalizacji, co decyduje o jego podziale na 
konflikty destruktywne i konstruktywne. Pierwsze obejmują agresywne postawy 
jednostek oraz wysoki poziom zaangażowania we wzajemne zakłócanie realizacji 
określonych celów. Charakteryzuje je przymus, użycie siły lub technik manipu-
lacyjnych celem bezrefleksyjnej realizacji jednej z iluzji dotyczących konfliktów 
interpersonalnych, np. wygranej – przegranej, w której niezgodność potrzeb lub 
interesów oznacza wybór perspektywy tylko jednej strony sporu. Drugie z kon-
fliktów stanowią zaś przykład pozytywnego rozumienia konfliktu jako szansy 
wypracowania porozumienia bądź kompromisu akceptowanego przez obie strony 
sporu. Co więcej, metody i strategie ich osiągania, np. mediacje, metoda 4 kroków 
czy teoria konstruktywnego sporu, wiążą się z podjęciem trudu wypracowania 
wspólnego rozwiązania, które godziłoby odmienne postawy jednostek i jednocze-
śnie realizowało ich potrzeby oraz interesy13. 

Pozytywne rozumienie konfliktu jest nie tylko zależne od jednostkowych po-
staw czy uwarunkowań charakterologicznych, ale także od społecznego kontekstu, 
który w istotny sposób różnicuje warunki i możliwości podejmowanych przez nie 
strategii rozwiązywania sporów. Społeczne postrzeganie natury ludzkiej w istotny 
sposób decyduje o warunkach interpretacji zjawiska konfliktu. W związku z tym 
można wyróżnić dwa systemy społeczne: model dominacji oraz model partnerski 
(zwany też modelem kultury wzbogacającej życie), który stanowi propozycję 
stworzenia nowej kategorii socjologicznej wobec wysoce zhierarchizowanej 
kultury posłuszeństwa (kultury dominacji)14. Społeczna recepcja natury konfliktu 
w perspektywie zła koniecznego lub społecznego fenomenu decyduje o tworzeniu 
płaszczyzny i atmosfery dyskursu odrzucającego bądź sprzyjającego konfliktom. 
Poddanie odmiennym interpretacjom zjawiska konfliktu może stanowić próbę 
zidentyfikowania współczesnych postaw wobec konfliktów w polskiej rzeczywi-
stości edukacyjno-wychowawczej. 

Rezultatem tego podejścia jest unikanie, a nierzadko zwalczanie indywidual-
nych odmienności, które odzwierciedlają egoistyczną naturę człowieka oraz jego 

13 Por. E. de Bono, Myślenie przeciw konfliktom, Helion, Gliwice 2010; M. Deutsch, P. T. Co-
leman (red.), Rozwiązywanie konfliktów...; D. Dana, Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa 
1993; E. Maksymowska, M. Werwicka (red.), Konflikty w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. 

14 Por. L. Larsson, Porozumienie bez przemocy w mediacjach, Czarna Owca, Warszawa 2009, 
ss. 28–33.
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skłonności do przemocy i agresji, na rzecz narzuconego posłuszeństwa. Trady-
cyjne rozumienie sporu polega na koncentracji na jego obiektywnych aspektach, 
ograniczając poszukiwanie rozwiązań do strategii opartych na logice i racjonal-
ności oraz ignorując jego subiektywny wymiar, wynikający przede wszystkim 
z odmiennych punktów widzenia postrzegających go jednostek15. Implikacją 
negatywnego rozumienia zjawiska konfliktu jest deterministyczne postrzeganie 
funkcjonowania jednostki, której zachowanie i podejmowane działania mają 
przewidywalny oraz linearny charakter. Co więcej, strategie rozwiązywania kon-
fliktów oparte na współpracy lub kompromisie nie znajdują uzasadnienia. Z uwagi 
na antagonistyczną perspektywę interpretowania interakcji w kategoriach „my 
– oni”, wzajemne relacje opierają się na braku zaufania, gdzie sprawiedliwość 
osiągana jest na skutek działania pozornego systemu kar i nagród, który preferuje 
metody zwalczania i unikania sporów, a marginalizuje próby podejmowania go 
w kreatywny i konstruktywny sposób.

Odejście od dawnych metod zarządzania konfliktem ujawniają współczesne 
tendencje interpretacji tego zjawiska, które mają początek w latach 70. XX wieku. 
Jedną z nich jest podejście interaktywne, wyrażające się w akceptacji odmienności 
i różnic istniejących w społeczeństwie, poszukujące dodatkowo ich twórczego 
potencjału w usprawnianiu wzajemnych relacji. Ujęcie konfliktu jako stałego 
i naturalnego elementu struktury społeczeństwa zwróciło uwagę na znaczenie 
umiejętności komunikacyjnych w codziennych relacjach oraz kompetencji wyni-
kających z zarządzania konfliktem, stanowiących istotny element predyspozycji 
psychospołecznych jednostki. 

W przeciwieństwie do systemu dominacji kultura społeczeństwa partnerskie-
go odnajduje w konfliktach możliwości postępu, wyrażające się w pobudzaniu 
jednostek do kreatywności, twórczego myślenia, tworzeniu płaszczyzny do po-
dejmowania współpracy i dialogu.

Postrzeganie konfliktu decyduje o tym, w jaki sposób jednostka sobie z nim 
radzi. Jeśli interpretuje go jako negatywne zjawisko, istnieje prawdopodobieństwo 
przyjęcia obrazu siebie i zachowania zgodnego z tradycyjnym ujmowaniem sporu. 
Natomiast jeśli dostrzega jego pozytywne strony, aktywizuje się do konstruktyw-
nych i efektywnych reakcji, kształtując tym samym pozytywne wzorce i nawyki.

2. Zarządzanie konfliktem  
w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej

Wśród interakcji społecznych można wyróżnić relacje interpersonalne w postaci 
stosunków między nauczycielami a rodzicami, nauczycielami a uczniami, pomiędzy 
samymi uczniami oraz w kręgu rodzinnym. W kontekście rozważań o powszechnej 

15 Cz. Sikorski, Język konfliktu, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 56.
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roli konfliktów w życiu jednostki koncentracja na jednym z wymienionych rodza-
jów relacji nie jest konieczna16. Ponieważ konstruktywne zarządzanie konfliktem 
zależy od jego pozytywnego postrzegania, ważne jest zwrócenie uwagi na aspekt 
rozwojowy percepcji sytuacji konfliktowych przez dorastające jednostki. 

Natura konfliktów dzieci różni się istotnie pod względem złożoności, charak-
teru, formy, czasu trwania czy emocjonalnego zaangażowania od sporów osób 
dorosłych. Konflikty młodszych wyróżnia krótszy czas rozwoju oraz mniejszy 
stopień werbalnej i niewerbalnej agresji17. Rola konfliktów interpersonalnych 
ulega zmianom wraz z wiekiem, decydując na każdym etapie rozwoju jednostki 
o kształtowaniu jej społeczno-emocjonalnego i intelektualnego charakteru. W kon-
tekście oddziaływań wychowawczych rodziców czy nauczycieli oraz nabywania 
umiejętności i kompetencji zarządzania konfliktem szczególnie ważnym okresem 
w życiu dziecka jest wiek przedszkolny, w którym nabywa ono nie tylko świado-
mość kontroli własnych stanów emocjonalnych, ale także funkcjonowania w sy-
tuacjach konfliktowych18. Do źródeł sporów w tym okresie życia zalicza się przede 
wszystkim sytuacje zewnętrzne, które wymagają przestrzegania określonych reguł 
zachowania ustanawianych odgórnie, np. przez rodziców lub nauczycieli. Innym 
źródłem nieporozumień są różnice wynikające z odmiennych predyspozycji do 
przyjmowania strategii rywalizacji lub kooperacji w relacjach z innymi. Co ważne, 
w wieku 6 lat główną przyczyną konfliktów są rywalizacja i rygoryzm moralny19. 
O indywidualnych różnicach w podejmowaniu strategii rozwiązywania konfliktów 
decyduje także temperament jednostki, na który składa się: aktywność, impul-
sywność, emocjonalność i towarzyskość20. Pozytywne kształtowanie i rozwijanie 
wymienionych komponentów osobowości dziecka, wzmacniających jego empa-
tyczne i asertywne postawy czy umiejętności wyrażania emocji, może warunkować 
konstruktywne zarządzanie konfliktami w dorosłości. Również postrzeganie przez 
jednostkę własnych umiejętności oraz kompetencji ich rozwiązywania, widoczne 
m.in. w ocenie sytuacji trudnych, decyduje o postrzeganiu natury konfliktu jako 
pozytywnego bądź negatywnego przejawu w osobistej biografii. 

Rozumienie konfliktu jako stałego, aczkolwiek neutralnego elementu egzy-
stencji człowieka wymaga dysponowania nie tylko wiedzą o jego pozytywnych 
walorach, ale także umiejętnościami posługiwania się strategiami umożliwiającymi 

16 Por. D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i ró-
wieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, Difin, Warszawa 2010; U. Gruca-Miąsik, 
Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2011; A. Olubiński, Konflity rodzice – dzieci. Dramat czy szansa?, Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń 2001; B. Strycharska, Dialog negocjacyjny między nauczycielem i uczniem, „Nowa Szkoła” 
2/1998; E. Przygońska, Regulowanie konfliktów szkolnych, „Nowa Szkoła” 8/1997. 

17 D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu..., s. 13 i nn.
18 Ibidem, s. 15.
19 Ibidem, s. 17.
20 Ibidem, s. 18.



178 Karina Kozłowska

jego rozwiązanie i przeformułowanie w celu tworzenia nowych jakości, stano-
wiących czynnik rozwoju jednostki21. Zasadne wydaje się więc przywołanie kon-
cepcji automatycznych oraz strategicznych wzorców podejmowania konfliktów. 
Automatyczne wzorce to zespół wrodzonych, nawykowych i bezrefleksyjnych 
reakcji, które zachodzą w sytuacjach zagrożenia lub koniecznej samoobrony 
jednostki22. Co ważne, podejmowanie sytuacji trudnych (konfliktowych) – na 
bazie automatycznych wzorców konfliktu – z uwagi na ograniczone możliwości 
poznawcze jednostki, przejawiające się m.in. w nieświadomym czy instynktownym 
podejmowaniu działań – nierzadko decyduje o ich gwałtownym i negatywnym 
przebiegu. Wyróżnia się cztery automatyczne wzorce: atak, ucieczkę, apatię 
i uległość. Powszechnie dostrzega się ich negatywne i szkodliwe oddziaływanie 
na jednostkę lub grupę, które może przyjmować formę zachowań agresywnych, 
chronicznej bezsilności czy poczucia niskiej samooceny i wartości.

Strategiczne wzorce konfliktów, uwarunkowane posiadaną wiedzą i umiejęt-
nościami podejmowania działań w trudnej bądź nowej sytuacji, stanowią efekt 
decyzji i wyboru jednostki23. Zasadniczo wyróżnia się pięć wzorców postępowania: 
konkurencję, uznanie, dostosowanie się, kompromis i współpracę. Stanowią one 
kombinację woli współpracy oraz egoizmu. Co więcej, trzy pierwsze strategie mają 
swoje odpowiedniki w zautomatyzowanych działaniach. Innymi słowy, podejmo-
wana świadomie strategia konkurencji może stać się działaniem bezrefleksyjnym. 
Na szczególną uwagę zasługują jednak strategie współpracy i kompromisu, które 
nie ulegają powyższym procesom, stanowiąc zawsze rezultat świadomego wyboru 
i działania jednostki. Dlatego uzasadnione jest przekonanie o konieczności dania 
jednostce wyboru co do sposobu podejmowania konfliktów przez wyposażenie jej 
w umiejętności prowadzenia konstruktywnego sporu, co wpłynie na poprawę jej 
zdrowia psychicznego i kompetencji społecznych, odzwierciedlających się w pozio-
mie samooceny, poczuciu wartości, gotowości i motywacji do podjęcia problemu24.

Wyeliminowanie konfliktu z życia społecznego jest mało prawdopodobne, 
ale dysponowanie umiejętnościami i wiedzą jego analizowania może decydo-
wać o podjęciu świadomych, realnych działań, mających na celu zarządzanie 
nim. Dlatego warto postawić pytanie o rodzaj i charakter działań edukacyjnych 
i wychowawczych mających na celu kreowanie rzeczywistości właściwej spo-
łeczeństwu partnerskiemu oraz edukację i wychowanie w kierunku zmiany 
działań nawykowych jednostki w działania świadomie. Propozycja oddziaływań 
uwzględnia przytoczoną wcześniej definicję zarządzania konfliktem, którą moż-
na poszerzyć o dodatkowe aspekty umiejętności i kompetencji, pamiętając, że 

21 A. Zienkiewcz, A. Kalisz (red.), Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 16.

22 G. Nordhelle, Mediacja..., ss. 88–97.
23 Ibidem, ss. 100–111.
24 M. Deutsch, P. T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów..., s. 75.
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koncepcje wychowania oraz kształcenia charakterystyczne dla kultury dominacji 
odzwierciedlają system kar i nagród, w których konformizm, nierzadko wbrew 
wewnętrznym potrzebom, stanowi główny, oczekiwany mechanizm zachowań25. 
Z kolei koncepcje edukacji i wychowania społeczeństwa partnerskiego proponują 
humanistyczne zorientowanie na jednostkę, wyrażające się koncentracją na rela-
cji współdziałania, wolności, dobrowolności, indywidualności, motywowaniu do 
twórczego psychospołecznego rozwoju i otwartości we wzajemnej komunikacji26. 
Wskazuje się w nich przede wszystkim na pozytywne funkcje konfliktów, tj. odkry-
wanie ważnych dla jednostek interesów i potrzeb, poszukiwanie innowacyjnych 
i twórczych pomysłów, rozładowywanie emocji oraz wewnętrzny wzrost moralny 
i społeczny jednostki27.

Jedną z metod stosowanych w praktyce edukacyjno-wychowawczej stanowi 
teoria konstruktywnego sporu. Ważne są w niej trzy elementy, które podlegają 
wzrostowi intelektualnemu oraz społeczno-emocjonalnemu jednostki28. Pierwszy 
z nich to produktywność oraz osiągnięcia, tj. lepsze zapamiętywanie studiowanego 
materiału i zastosowanie posiadanej wiedzy w praktyce. Jakość rozwiązywanego 
sporu zależy od umiejętności wyszukiwania efektywnych rozwiązań sporu oraz 
kreatywności, która stanowi istotny czynnik zmiany w postawach stron. Deter-
minuje ona również postrzeganie problemów z nowej perspektywy, decydując 
o jakości alternatywnych rozwiązań. Drugi element to wzajemna interpersonalna 
atrakcyjność uczestników, która sprzyja zwiększeniu uczuć sympatii i postaw 
empatycznych oraz motywuje do podejmowania właściwych decyzji. Ważnym 
czynnikiem zmiany dla uczestników sporu jest także przedefiniowanie pojęcia 
sporu, który nie zawsze musi prowadzić do podziałów i antypatii. Trzeci element 
wydaje się szczególnie ważny z perspektywy programów profilaktycznych pro-
mujących przeciwdziałanie agresji. Poprawa zdrowia psychicznego oraz wzrost 
kompetencji społecznych decydują w dużej mierze o jakości relacji wychowaw-
czych. Dlatego umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami umożliwiają 
kreatywne podejście do konfliktów, a także decydują o poprawie poczucia własnej 
wartości oraz pewności siebie.

Kolejną propozycją poprawy rozumienia konfliktu jest propagowanie idei 
mediacji jako jednego z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Zwró-
cenie uwagi na wymiar komunikacyjny wychowania wynika z postrzegania 
człowieka jako jednostki relacyjnej, której sensem istnienia jest potwierdzanie 
siebie w oczach innych29. Dialog, będący podstawą wszelkiej komunikacji w pro-

25 L. Larsson, Porozumienie bez przemocy..., s. 33.
26 Ibidem.
27 J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów..., s. 492.
28 M. Deutsch, P. T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów..., ss. 72–76.
29 G. T. Wysocka, Relacje interpersonalne w edukacji – ku idei dialogu, w: U. Ostrowska (red.), 

Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Impuls, Kraków 2002, s. 80.
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cesie wychowania, jest nieodłącznym elementem poznawania wszystkiego, co 
ma znaczenie. Co więcej, w mediacjach dialog jest podmiotową relacją, wolną 
od wartościowania, oceniania czy oskarżania, a jednostki są postrzegane w pełni 
swojej indywidualności, potrzeb oraz niedoskonałości wynikających z wewnętrz-
nej potrzeby rozwoju30.

Wnioski

Wyeliminowanie konfliktów z przestrzeni społecznego funkcjonowania jednostki 
jest równoznaczne z odebraniem jej przestrzeni rozwoju, wyrażającej się w na-
bywaniu doświadczeń i wiedzy warunkujących jej prawidłową aktywność w wy-
magającej, złożonej oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wskazuje 
się więc na potencjał sporu w relacjach jednostki z otoczeniem, a w sytuacji jego 
wyeliminowania – na jego negatywne dla psychospołecznego rozwoju konsekwen-
cje. Nie można zadekretować porozumienia i relacji interpersonalnych opartych na 
współpracy oraz dialogu, dlatego tak istotna jest refleksja i podejmowanie działań 
mających na celu odejście od postawy edukacyjnego i wychowawczego monologu 
na rzecz konstruktywnej komunikacji, zrozumienia i otwartości na jednostkowe 
różnice, stanowiące o wyjątkowości każdego człowieka. 

Potencjał konfliktu tkwi w jego pozytywnych funkcjach, które mogą być 
wykorzystane przez świadomą tego jednostkę. Chodzi tu m.in. o powstawanie 
innowacyjnych idei, rozładowywanie negatywnych emocji, weryfikację i precyzo-
wanie wspólnych celów, odnajdywanie punktów wspólnych, stymulowanie zmian 
społecznych mających na celu zniesienie nierówności społecznych i niesprawie-
dliwości. Dlatego zastosowanie np. nauczania problemowego w oparciu o teorię 
konstruktywnego sporu może decydować o efektywniejszym zapamiętywaniu oraz 
wykorzystywaniu w praktyce opanowanej wiedzy. Z kolei wzrost umiejętności 
pracy w grupie będzie sprzyjać zmniejszeniu wrogości, antypatii oraz istniejących 
w grupie podziałów.

Należy także pamiętać o wspieraniu takich elementów życia społecznego, 
jak empatia, współczucie czy wzajemne wsparcie oraz współpraca. Kompetencje 
zarządzania sporem stanowią wstęp do profilaktyki i przeciwdziałania agresji. 
Warto zwrócić uwagę, że agresja i przemoc nie dotyczą tylko dzieci i młodzieży, 
ale całego społeczeństwa, co stanowi istotny problem w obszarze działań edu-
kacyjnych i wychowawczych. Do działań tych zalicza się zarówno propozycje 
skierowane w stronę szkoły, jak i w stronę nauczania, wspierające rozwój odpo-
wiednich kompetencji intelektualnych i społeczno-motywacyjnych uczniów31.

30 A. Lewicka, Empatia mediatora – zaleta czy wada?, w: A. Lewicka (red.), Profesjonalny 
mediator. Zostań nim, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 83.

31 K. Ostrowska, J. Tatarowicz (red.), Zanim w szkole będzie źle..., Centrum Metodyczne Po- 
mocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2004, s. 12.
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Streszczenie

Celem artykułu było ukazanie twórczej oraz konstruktywnej funkcji konfliktów zarówno 
w wymiarze jednostkowym, jak i interpersonalnym. Przyjęta perspektywa refleksji stanowi 
rezultat pojmowania konfliktu w jego neutralności i potencjalności, stając się podstawą nie 
tylko nowych pomysłów i rozwiązań, ale również wyrażania potrzeb i interesów jednostki. 
Postrzeganie konfliktu jako negatywnego elementu rzeczywistości wiąże się z podejmowa-
niem strategii konfrontacyjnych, wykluczających postawę mediacyjną i dialogiczną. Z kolei 
konstruktywne podejście do konfliktów wyraża się w strategiach właściwych dla kompro-
misu i współpracy, które motywują jednostkę do podejmowania działań wyrażających jej 
zdolność samostanowienia, kreowania własnej rzeczywistości czy kształtowania kultury 
porozumienia w społeczeństwie. Do możliwych obszarów edukacyjno-wychowawczych 
ukazujących pozytywny wymiar konfliktów zalicza się: kompetencje komunikacyjne jed-
nostek, mediacje rówieśnicze oraz metody twórczego prowadzenia zajęć, które warunkują 
rozwój asertywnych i empatycznych postaw.

Summary

Positive function of conflicts in the educational space

The aim of the discussion is identification of creative and constructive functions of con-
flict both at the individual and interpersonal feature. Adopted perspective of reflection is 
the result of understanding the conflict in its neutrality and potentiality, where conflict is 
becoming the basis for both new ideas, solutions, and express the needs and interests of 
the individual. Perception of the conflict as a negative element of reality is associated with 
taking confrontational strategies, excluding the mediation and dialogic attitude. In turn, the 
constructive function of conflict is expressed in strategies appropriate for compromise and 
cooperation that affects the motivation of the individual in making the entity’s activities, 
determining its ability to self-determination, creative creating their own reality, or raising 
cultural understanding in the community. Possible areas of education and educational 
demonstrating the positive impact of conflicts include, among others, communication com-
petence of individuals, peer mediation or creative methods of teaching, which determine 
the development of assertive or empathic attitudes.




