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Prowadzenie dyskusji i konfliktów od wieków leży w genetyce człowieka, bowiem jest to             

nieuniknione gdyż przez nie przemyślenie czegoś sam je tworzy i stara się bronić. 

Odwołując się do historii to przede wszystkim filozofia sama w sobie posiada pojęcie, jak              

prawidłowo rozwiązywać konflikty, bo jak wiemy matematyka i filozofia to "matki"           

wszystkich nauk .  

Odpowiedź na pytanie ‘jak rozwiązywać konflikty” znajdziemy również w epistemologii. Są           

liczne dyskusje na temat tego czy epistemologia jest nauką, lecz nie zmienia to faktu, iż na                

pewno odpowiada na pytania dotyczące niniejszego artykułu. 

Rozwiązywanie konfliktów to jest nawyk nabyty, nikt nie otrzymuje od urodzenia wiedzę na             

ten temat, np. strach odczuwamy już po urodzeniu. Dziecko które dopiero poznaje nowe             

rzeczy oczywiście ma najpierw spróbować, do przykładu dotknąć ognia, żeby otrzymać           

nauczkę i się jego bać. 

W polityce, każdej nauce społecznej jak i codziennym życiu, rozumienie, co i kiedy             

powiedzieć, jest wręcz niezbędne do egzystowania w społeczeństwie. 
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W niniejszej pracy postaramy się pokazać wam nasz stosunek do rozwiązywania konfliktów            

w dzisiejszych czasach. 

Typy konfliktów 

Konflikty powstawały u zarania dziejów, początkowo o kobiety, własność i pożywienie, teraz            

są one o można powiedzieć, że o wszystko. Możemy je napotkać w polityce jak i w życiu                 

codziennym lub prywatnym. Powstają przez działania dorosłych i dzieci, osób z wyższych            

jak i niższych klas społecznych, po prostu wszystkich. Nie mamy możliwości podania jednej             

recepty na zażegnywanie konfliktów. Powyżej podaliśmy już rodzaje rozwiązań, a teraz           

opowiemy o typach konfliktów.  

Konflikty natury społecznej, są nam najbliższe. Od kłótni z rodzicami, koleżanką lub            

sąsiadem do otwartych dyskusji, które mają negatywny wygłos i zamiast poznawać inne            

strony danego zagadnienia, jesteśmy oportunistami i trzymamy się własnych poglądów, bez           

zrozumienia drugiej strony. Brak akceptacji odmienności kulturowej, wyznaniowej, orientacji         

seksualnej oraz płci powoduje tylko pogłębienie takich nieporozumień i prowadzi do           

eskalacji działań. W większości przypadków takie konflikty są rozwiązywane za pomocą           

rozmów, mediacji, czasami poprzez drogę sądową, ale też zdarzają się drastyczne formy,            

które prowadzą do pobić, gwałtów i/lub morderstw. Pamiętajmy, aby zachować przy takich            

sytuacjach zdrowy rozsądek, zimną krew i dystans. Uważajmy też na uczucia i wolności             

innych, dopóki dopóty nie zagrażają one naszym prawom. 

Konflikty polityczne, mogą być na małą (międzypartyjne, spory graniczne, aneksja części           

danego regionu, spory o obwody terytorialne) jak i dużą (międzypaństwowe, międzyrządowe,           

wojny, ciągłe prowokacje militarne) skalę. W państwie możemy również mieć pomiędzy           

ugrupowaniami politycznymi. Rozbieżne cele, wartości kulturowe, ideologie, separatyzm        

narodowy, kierunki rozwoju gospodarki, pragmatyzm programowy i rozdział religijny mogą          

doprowadzić do poróżnienia między sobą takich grup. Nie mówimy tylko o Polsce, ale też i               

na całym świecie jest to zjawisko bardzo często spotykane. Tutaj jest to rozwiązywane na              

wiele sposobów, nie raz to lud zaostrza konflikt, robiąc parady, strajki i protesty, aby bronić               

swoich wierzeń. Najgorszym z wszystkich powyższych konfliktów jest wojna, niosąca za           

sobą cierpienie, śmierć, wyniszczenie gospodarki i narodu. Aby zapobiec wojnie powstało           
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wiele organizacji, minimum ONZ i NATO. W niektórych krajach wojna powoduje rozwój,            

napędza przemysł (nie tylko zbrojeniowy), rozwój techniki (nie tylko wojennej) i sztuki. Jest             

to niekorzystne, bo rządzący mogą chcieć starać się o taki spór tylko aby poprawić sytuację               

państwa. 

Konflikt Państwo, a obywatele.  

Coraz częściej słyszymy o tym w mediach. Ma to różne aspekty, obrona ideałów, orientacji              

seksualnej i płci, religii, spraw gospodarczych. Spory samorządowe (na przykład pomiędzy           

gminą a podlegającą jej miejscowością), są rozwiązywane poprzez wyższe instancje.          

Problemy narodu z rządem, są w wielu mediach. Jest to często niezgoda społeczeństwa z              

daną ustawą lub zachowaniem władzy. Powstaje tak wiele strajków i protestów, nie tylko w              

formie tradycyjnej, ale teraz już medialnej. Strajk przeciwko ustawie antyaborcyjnej z           

powodu epidemii był bardziej rozpowszechniony w formie internetowej. 

Czym jest dyskusja? 

Zacznijmy najpierw od tego co to jest „dyskusja” i do czego służy. 

Jest to jeden ze sposobów wymiany poglądów na określony temat, popartych argumentami,            

prowadzona w gronie dwóch lub więcej osób. Dyskusja może mieć formę ustną lub pisemną,              

jednakże równie ważnym aspektem w rozmowie co komunikacja werbalna, czyli pisanie           

bądź rozmowa jest również komunikacja niewerbalna. Ten sposób komunikowania się          

pozwala na zwiększenie zaufania do nas poprzez tak prozaiczne czynności jak chociażby            

zwykłe podniesienie kącika ust w celu przekazania drugiej osobie uśmiechu.  

W wyniku dyskusji dochodzi do ścierania się różnych poglądów związanych z różnymi            

punktami widzenia osób prowadzących dyskusję. 

Dyskusja jest jedną z najlepszych form zapobiegania konfliktom. Jeżeli w wyniku dyskusji            

nie dochodzi do wypracowania wspólnego stanowiska, dyskusja pomaga w określeniu          

istniejących rozbieżności. To może dać podstawę do dalszych działań, torujących drogę do            

godzenia różnych, nawet sprzecznych, poglądów lub interesów. 
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Czasami pomimo tego nie udało się w odpowiednim czasie uzyskać wspólnego zdania            

wszystkich członków albo zdania są tak rozbieżne, że może dojść do wspomnianego            

konfliktu podczas danej dyskusji. Należy jednak pamiętać, że nadal trwa dyskusja o danej             

sprawie i trzeba zachowywać się odpowiednio do sytuacji. Powinno się wtedy cały czas             

słuchać strony przeciwnej i tego co ma do powiedzenia, w innym wypadku dojście do              

konkluzji może stanowić problem.  

Kolejnymi zasadami podczas prowadzenia dyskusji, w której dążymy do ustanowienia          

jakiegoś porozumienia są między innymi: nieatakowanie drugiej strony; spokojny ton          

wypowiedzi (nie przekrzykiwanie drugiej osoby); poszanowanie poglądów innych, a co          

najważniejsze to mówienie na temat oraz dobranie odpowiedniej argumentacji. 

Co do dwóch ostatnich punktów, grają one kluczową rolę w podanym sposobie rozwiązania             

konfliktu, bowiem gdy posiadamy obydwa aspekty, szansa na utworzenie bardziej          

korzystnych warunków dla naszej strony bądź zadowalającej obydwie znacząco wzrasta.          

Dzieje się tak z racji na stopniowe zdobywanie zaufania oraz przekazywanie naszych            

poglądów drugiej stronie co może zaowocować zdobyciem poparcia członków przeciwnej          

strony. 

Jednakże dyskutować można na wiele sposobów, pierwszym jak to zostało opisane na            

początku pracy rozmowa, w której jest dwoje bądź więcej dyskutantów. Sytuacja ta kończy             

się wraz z dojściem do pewnego konsensusu między obydwiema stronami (oczywiście do            

zgody może nie dojść ze względu na zbyt dużą rozbieżność w poglądach itd.), należy              

wspomnieć, że porozumienie takie na podstawie zwykłej rozmowy może skutkować          

nieposłuszeństwem wobec nałożonego porozumienia i jego zasad. W takim przypadku          

możemy użyć dwóch innych form dyskusji, pierwszą z nich jest arbitraż.  

Arbitraż 

Arbitraż działa na zasadzie prowadzenia dyskusji przez niezależną osobę trzecią,          

naprowadzania dyskutantów na wspólne rozwiązania oraz ostateczne podjęcie decyzji co          

nastąpi po tejże rozmowie. Sytuacja ta jest o tyle korzystna, iż dzięki ingerencji arbitra              

dojście do wypracowania wspólnego stanowiska zajmuje znacznie mniej czasu niż miałoby           

to miejsce podczas tzw. luźnej rozmowy między dwiema stronami. Arbitraż pomimo           
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posiadanych walorów w postaci arbitra, dzięki któremu rozmowa toczy się zdecydowanie           

szybciej, dysponuje również predyspozycją do nałożenia na obydwie strony odpowiednich          

sankcji za złamanie danego porozumienia. Może się to odbywać na drodze sądowej, bądź             

przez zwykłą stygmatyzację społeczną wobec grupy łamiącej nakazy zawarte w          

wypracowanej ugodzie. 

Mediacja 

Drugim sposobem dyskutowania jest mediacja. Działa ona na podobnej zasadzie co arbitraż,            

jednakże niezależna osoba trzecia jaką jest mediator może jedynie prowadzić rozmowę oraz            

nakierowywać obydwie strony w kierunku zadowalającego porozumienia.  

Ta forma dyskusji posiada dwie, znaczące wady. Chodzi tu o ponowną możliwość            

nieprzestrzegania zasad, tak jak w przypadku luźnej rozmowy oraz znaczące spowolnienie           

procesu jakim jest dojście do wspólnej zgody. Jednakowoż nie należy negować potencjału,            

jaki niesie za sobą ten sposób rozmowy. Pomimo identycznych wad co luźna rozmowa             

pozwala on na szybsze dojście do porozumienia niż za sprawą luźnej rozmowy, ale wolniej              

niż w przypadku arbitrażu, co jakby patrząc może przynieść wiele pozytywów.  

Pozytywy podanych form dyskusji 

Głównym pozytywem arbitrażu i mediacji jest szybsze przeprowadzenie dyskusji, może to           

skutkować mniejszym napięciem oraz zmęczeniem związanym z przedłużaniem się         

spotkania, wskutek czego efekt całej rozmowy najprawdopodobniej przyniesie znacznie         

korzystniejsze warunki dla jednej jak i drugiej strony sporu. 

Negocjacje 

Nieporozumienie można również zakończyć dzięki negocjacjom, czyli wymianie zdań stron          

zwaśnionych, z celem dojścia do porozumienia. Głównie to właśnie bezpośrednie słowa           

skonfliktowanych stron mają prowadzić się ku zgodzie. Zaletą negocjacji jest brak osób            

trzecich, co nie komplikuje procesu poprzez postawienie kogokolwiek na więzi skłóconych.           

Jednak ich brak wiąże się również z nie ujednoliceniem, które mogłaby zapewnić właśnie             

5 



osoba trzecia, gdyż w zależności od jednostek będących w konflikcie negocjacja może            

wymagać usprawniającego ją czynnika.  

Kompromis 

Jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów jest również opcja pójścia na kompromis.           

Metoda kompromisu polega na tym, aby dojść do wspólnego stanowiska podczas negocjacji.            

W formie tej należy wysłuchać oraz poprawnie zrozumieć jak i zinterpretować stanowisko            

drugiej osoby, należy je również rozważnie ocenić i przemyśleć, kompromis polega na tym,             

aby załatwić jakąś sprawę bez kłótni, każda strona w tym przypadku coś zyskuje, choć z               

drugiej strony też coś traci. Wadą kompromisu mogą być: wspomniana przed chwilą utrata             

(zrezygnowanie z czegoś) czegoś na potrzebę wspólnego dobra tzw. złotego środka. Kolejną            

z nich może być impas, czyli sytuacja, w której sprawa się zatrzymała, taka w której żadna ze                 

stron nie widzi korzystnego dla siebie posunięcia. 
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