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SPOSOBY ROZWI ZYWANIA KONFLIKTÓW
PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W RODOWISKU SZKOLNYM
W stosunkach mi dzyludzkich - grupowych czy interpersonalnych zjawisko konfliktu
jest nieuniknione, wynika ono z samego współistnienia ludzi na jednym obszarze oraz z
indywidualnej natury, jak
grupowego

posiada ka dy z nas. Jest ono wi c pewn

prawidłowo ci

ycia społecznego. Konflikt jako składnik procesów społecznych od dawna

przyci gał uwag

uczonych i praktyków, pragn cych poradzi

sobie z tym najcz ciej

kłopotliwym dla normalnego ycia zjawiskiem.
W kontek cie stosunków interpersonalnych konflikt jest takim rodzajem interakcji
pomi dzy partnerami, w której wyra nie u wiadamiaj

oni sobie dziel ce ich ró nice

interesów, potrzeb, d e , w zwi zku z czym podejmuj czynno ci, których celem jest albo
osi gni cie własnego celu kosztem eliminacji celu drugiej osoby, albo d enie do obopólnie
korzystnego rozwi zania problemu. W znaczeniu potocznym konflikt uto samia si z walk ,
wzajemnym wyrz dzaniem sobie przykro ci, utrudnianiem

ycia. Drastyczn

form

wyra ania uczu nieprzyjaznych, wrogich s kłótnie, awantury, r koczyny. Konflikt rozumie
si równie jako stosunek mi dzy dwoma lub wi ksz liczb osobników, d

cych z ró nych,

nie daj cych si pogodzi motywów, prowadz cych do tak ró nych celów, e osi gni cie
jednego utrudnia lub wyklucza osi gni cie drugiego (Chełpa S., Witkowski T.,1999).
Konflikty od zawsze towarzysz
rodowiskom, tote

warunki

du ym społeczno ciom ludzkim i mniejszym

ycia szkolnego równie

miewaj

charakter konfliktowy,

poniewa szkoła, jak adna inna instytucja, utrzymuje w swoich strukturach ró norodn grup
ludzi w ró nym wieku, o ró nej inteligencji i uzdolnieniach, poziomie wiedzy i
do wiadczeniu, dojrzało ci społecznej i emocjonalnej. Konflikty stanowi

powszechny

element ycia dzieci i, jak ka dy problem egzystencjalny, wymagaj od młodych ludzi
przyj cia jakiej formy ustosunkowania si do nich.
Z chwil

wej cia dziecka w rol

ucznia poszerza si

i wzbogaca jego rodowisko

społeczne. (Przetacznik- Gierowska M., Włodarski Z., 1994). Jednostka organizacyjna, jak
jest szkoła, oprócz funkcji edukacyjno-wychowawczej stanowi równie

zbiorowo
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społeczn . Klasa szkolna od pocz tku swojego istnienia jest grup społeczn , a uczniowie
b d cy cz ci

tej zbiorowo ci realizuj

umiej tno ci, kształtuj swoj osobowo

okre lone cele, np. przyswajaj

wiedz

i

i charakter. Ponadto, po pewnym czasie, tworzy si

w niej system norm i warto ci reguluj cy zachowania jej członków, pojawiaj si okre lone
pozycje i role, innymi słowy kształtuje si struktura społeczna. W wyniku stałych kontaktów
kole e skich wzrasta wi

emocjonalna mi dzy uczniami. Jednocze nie klasa ma coraz

wyra niejsze, własne oblicze, odró niaj ce j od innych klas w tej samej szkole. Klasa o
zwartej strukturze wewn trznej, zaspokajaj ca wiele potrzeb psychicznych i społecznych
swoich członków, nie przestaje by jednak grup formaln .
Bior c pod uwag zło ono

stosunków i zale no ci zachodz cych w szkole i klasie

oczywistym jest, e jej członkowie musz posi

pewne umiej tno ci yciowe maj ce

istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie społeczne: zdolno
przyja ni, asertywno , zdolno
umiej tno

do opierania si

do nawi zywania wi zi i

naciskom ze strony rówie ników,

wychodzenia z sytuacji konfliktowych bez stosowania przemocy, umiej tno

radzenia sobie ze stresem, umiej tno
trudnych), umiej tno

podejmowania decyzji (szczególnie w sytuacjach

nawi zywania relacji z dorosłymi (Rozwi zywanie sporów bez

przemocy, 2004). Posiadanie pewnych umiej tno ci lub ich brak warunkuje pełnienie
okre lonych ról społecznych przez dzieci, ich pozycj

w grupie, popularno , rang

w

hierarchii społecznej szkoły. Układ ten mo na charakteryzowa ponadto w wymiarach takich
reakcji mi dzy osobniczych jak dominowanie i podporz dkowanie, rywalizacja i współpraca,
akceptacja i odrzucenie.
W ród uczniów wyró ni mo na dwie grupy konfliktów:
konflikty mi dzy potrzebami a mo liwo ciami,
konflikty na tle zaburze relacji z otoczeniem (Por bska M., 1982).
Przyczynami pierwszej grupy konfliktów s najcz ciej trudno ci w nauce szkolnej. Dziecko
borykaj ce si z trudno ciami w nauce spotyka si z negatywn ocen swojej pracy. Jego
starania mog

by

postrzegane przez nauczycieli i rodziców jako gorsze od działa

rodze stwa czy rówie ników w klasie, a jego wiadomo ci i umiej tno ci poddawane s
krytyce. Powoduje to niezaspokojenie potrzeby uznania, zagra a równie poczuciu własnej
warto ci. Konflikty mi dzy potrzebami a mo liwo ciami (konflikty wewn trzne), mog sta
si przyczyn „fobii szkolnej”, a ta z kolei mo e warunkowa wyst powanie konfliktów na tle
zaburze relacji z otoczeniem (konflikty zewn trzne).
Konflikty zewn trzne podzieli mo na na interpersonalne i grupowe. W kontek cie szkoły
najcz ciej spotykane s

konflikty: ucze - ucze , ucze - nauczyciel, nauczyciel- grupa
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uczniowska, ucze - grupa uczniowska, grupa uczniowska- grupa uczniowska (Rylke H.,
Klimowicz G., 1982).
W ród konfliktów uczniów z nauczycielami- najcz stszymi przyczynami s oceny
szkolne. Uczniowie zarzucaj nauczycielom zani anie lub zawy anie ocen oraz niedocenianie
wysiłku ucznia. Z drugiej jednak strony, uczniowie wykazuj skłonno

do oceniania swoich

post pów w nauce miar wło onego w nie wysiłku, a nie miar ko cowego efektu, który jest
podstaw oceny. Potrzeba poczucia własnej warto ci, zaspokajana poprzez osi gni cia i
sukcesy szkolne, jest głównym wyznacznikiem post powania uczniów. Jest to podstawowa
prawidłowo

zachowania si

osoby pragn cej samo potwierdzenia w

rodowisku

społecznym. O mieszanie ucznia, szczególnie wobec klasy, mo e prowadzi

do

długotrwałych utajonych konfliktów, nierzadko jednostronnych (nauczyciel nie postrzega
sytuacji jako spornej), cz sto przy pozornej uległo ci ucznia wobec nauczyciela. Inn
przyczyn

wyst powania sporów na tej płaszczy nie mo e by

poczucie zagro enia

autorytetu nauczyciela, który cz sto obawia si przyzna do bł du i jest uczulony na punkcie
swoich braków. Taki nauczyciel swoj postaw przyczynia si do powstawania konfliktów
(jest impulsywny, zbyt wymagaj cy, rygorystyczny).

ródłem konfliktów jest równie

naruszanie wi zi kole e skich mi dzy podopiecznymi (sytuacje takie najcz ciej maj
miejsce np. w przypadku „przesłuchiwania” przewodnicz cego w zwi zku z „wyst pkiem”
całej klasy). Takie post powanie godzi w potrzeb

społecznej akceptacji, jest równie

przyczyn jawnych konfliktów mi dzy uczniami.
Konflikty uczniów z rówie nikami w szkole cz sto maj do
obmawianie, wy miewanie), s

błahe ródła (zaczepki,

jednak i spory o powa niejszym podło u (uczucia,

rywalizacja, kultura osobista czy powodzenie u płci przeciwnej). U chłopców, cz ciej ni u
dziewcz t, dochodzi do bójek (proporcja ta jednak zmierza do stanu równo ci). Cz sto maj
one na celu jedynie pokaz sił i zdobycie uznania w ród kolegów, ale pod wpływem napi cia i
silnych emocji mog si one przeradza w otwarte konflikty, walk . Dziewcz ta cz ciej
kłóc si i obra aj na siebie, spory w znacznym stopniu dotycz układów kole e skoprzyjacielskich, a tak e problemów sercowych. Konflikty na tle rywalizacji o stopnie dotycz
zwykle uczniów dobrych i bardzo dobrych. Prymusi nie tworz raczej par przyjacielskich,
wol towarzystwo kolegi nieco gorszego od siebie. Konflikty mi dzy uczniowskie, to równie
izolacja ucznia b d grupy uczniów od reszty klasy (ze wzgl du na pochodzenie czy status
społeczny), czy nieprzeci tno
mi dzy grupowe maj

ucznia (pozytywna b d

negatywna). Natomiast spory

na celu zwi kszenie poczucia bezpiecze stwa poszczególnych

uczniów, zdobycie presti u, władzy czy odpowiedniej pozycji w hierarchii szkolnej.
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Konflikty w szkole rzadko rozgrywane s jawnie, a przyczyn tego stanu mo na odnale
zarówno w motywach nauczycieli, jak i uczniów. Przyczyny tkwi ce w nauczycielu to
według H. Rylke:
d enie nauczycieli do utrzymania spokoju i porz dku w szkole, przez wzgl d na
własn

wygod , b d

ch

d enia do zaspokojenia pozorów porz dku przed

władzami zwierzchnimi,
brak czasu i energii na wnikanie w spory dr
niech

do podejmowania ryzyka wi

ce klas (Rylke H., 1999),
cego si

z otwartym porozumieniem z

uczniami (mówienie o tym, co kogo boli, co komu przeszkadza) (Bało A., Lesiuk E.,
2002).
Uczniowie szybko podchwytuj te reguły i co gorsze, sami staj si ich zwolennikami i
obro cami. Ucz si biernych postaw, poniewa tak jest łatwiej, a czasem nawet to si opłaca.
Efektem takich zachowa staje si egoizm - dbanie wył cznie o własne interesy, niech
brania na siebie odpowiedzialno ci, brak wzajemnej pomocy. Wyst powanie takich zachowa
nie sprzyja klasowej współpracy i tworzy zł atmosfer . Zachowania bierne i egoizm mog
przeradza

si

w aktywne formy zachowa , b d ce

ródłem lub efektem sytuacji

konfliktowych.
Najcz ciej wyst puj ce na terenie szkoły i w otoczeniu negatywne zachowania uczniów to:
kradzie e, rozboje, pobicia, zn canie si fizyczne i psychiczne, wymuszenia, rozprowadzanie
i u ywanie przez uczniów narkotyków, zachowania agresywne, picie alkoholu na terenie
szkoły lub w jej bezpo rednim otoczeniu, demolowanie sprz tów i urz dze , włamania do
pomieszcze szkolnych.
Wymienione zachowania uczniów i postawy nauczycieli skłaniaj do szukania odpowiedzi
na pytanie o tło konfliktów szkolnych. Konflikty mi dzy potrzebami uczniów i nauczycieli s
nieuniknione i wyst puj

do

cz sto. Stereotypowe podej cie do konfliktu czyni go

problemem samym w sobie; zarówno nauczycielom jak i uczniom trudno jest zrozumie , e
jest on elementem ka dego ludzkiego współdziałania (równie w szkole). Okazuje bowiem
si , e nie tyle ilo

i cz stotliwo

wyst puj cych konfliktów wpływa negatywnie na jako

wzajemnych stosunków w szkole, co sposoby ich rozwi zywania i liczba nie rozwi zanych
sporów. (Waszkiewicz J., 1997). Konflikty nie s spraw wył cznie nauczyciela lub wył cznie
uczniów, rozgrywaj si na gruncie potrzeb obu stron, wi c dotycz ich w równym stopniu.
Dost pne ródła jednomy lnie podaj , e nauczyciele i uczniowie wskazuj na odmienne
przyczyny sporów - potwierdzaj tym samym bardzo popularne przysłowie mówi ce, e
„punkt widzenia zale y od punktu siedzenia”.
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Uczniowie szkół podstawowych upatruj przyczyn konfliktów w swoim niewła ciwym
zachowaniu na zaj ciach lekcyjnych. Dopiero w drugiej kolejno ci, post powanie i postawy
nauczycieli warunkuj wyst powanie sporów. Zupełnie inne spostrze enia maj uczniowie
szkół rednich, którzy cał win za powstawanie konfliktów obarczaj nauczycieli, którzy ich
zdaniem s

niesprawiedliwi w ocenianiu, brak im poczucia humoru, nie interesuj

si

sprawami klasy, a w ich zachowaniu przewa a autokratyzm. Trudno jednoznacznie
stwierdzi , którzy uczniowie „maj

racj ”; z jednej strony ci starsi maj

wi ksze

do wiadczenia w obcowaniu z nauczycielami i mog by odwa niejsi w swoich ocenach, z
drugiej jednak ich opinie mog by efektem odreagowania negatywnych emocji zwi zanych z
buntowniczym okresem dojrzewania. Zdecydowanie odmienne podej cie prezentuj
nauczyciele; win za wyst powanie konfliktów (bez wzgl du na typ szkoły) obarczani s
przede wszystkim uczniowie, którzy niewła ciwie zachowuj

si

na lekcjach, nie s

zainteresowani nauk ani sprawami klasy i nie przestrzegaj przepisów szkolnych. Niewielu
nauczycieli dostrzega przyczyn sporów w swoim post powaniu (Przygo ska E.,1996). O ile
uczniowie (zwłaszcza młodsi) przyznaj , e przyczyn konfliktów mo e by ich zachowanie,
to ju

nauczyciele zupełnie nie zgadzaj

si

z opini

podopiecznych, którzy

ródeł

nieporozumie w znacznym stopniu upatruj tak e w niesprawiedliwym ocenianiu. Oni sami
deklaruj , e staraj si by sprawiedliwi i cierpliwi, jednak w oczach uczniów problem ten
przedstawia si nieco inaczej. Wychowankowie pos dzaj swoich nauczycieli o m ciwo ,
poni anie

i

wy miewanie

uczniów,

zło liwo ,

brak

wyrozumiało ci,

stosowanie

niesprawiedliwych ocen, faworyzowanie jednych, a gn bienie innych uczniów, krzykliwo ,
surowo

i zmienno

w post powaniu (Dudzikowa M., 1990).

Istotne jest, e konflikty cz ciej zauwa ane s przez uczniów ni przez nauczycieli. Wiele
sytuacji, których nauczyciele nie postrzegaj jako konfliktowych, w opinii uczniów takimi
wła nie jest. Mo e to wynika z zupełnie odmiennych wzajemnych oczekiwa oraz z braku
umiej tno ci nawi zania dobrego kontaktu mi dzy stronami. Podczas gdy uczniowie
spodziewaj

si

ze strony nauczycieli akceptacji, zrozumienia i zaanga owania w ich

problemy, otwartej partnerskiej dyskusji na interesuj ce tematy, nauczyciele koncentruj si
na zadaniach dydaktycznych, oczekuj od uczniów dyscypliny i dobrej nauki. Uczniowie
cz sto licz te na pomoc nauczyciela w nauce, chc , by zwracał si on do nich po imieniu,
by traktował wszystkich równo, aby ich nie wy miewał, a dostrzegał ich walory. Nauczyciele
stawiaj

natomiast na cele o charakterze zdecydowanie bardziej instrumentalnym

(dydaktycznym), a dopiero na dalszym planie dostrzegaj

te bezpo rednio zwi zane z

uczniem (bycie powiernikiem i przyjacielem młodzie y) (G sicki J., 1990 ).
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Uczniowie, cho

gotowi do negocjacji, najcz ciej wybieraj

ucieczk

lub uleganie.

Młodzi ludzie wybieraj takie metody działa , gdy s dz , e zawsze stoj na straconej
pozycji, a wszelkie atuty stoj po stronie silniejszego, czyli nauczyciela. Nauczyciele w
sytuacjach konfliktowych twierdz , e zawsze s gotowi do negocjacji. Ale warto zapyta ,
jak

form

przyjmuj

te negocjacje? Zamiast wymiany pogl dów i prób doj cia do

porozumienia, nauczyciele d
Nauczyciele chc c osi gn

do przekonania drugiej strony o bł dno ci jej pogl dów.

cel, nie bior po uwag pogl dów i potrzeb uczniów. Traktuj

negocjacje jako form walki, w której musz by zwyci zcy i przegrani. wiadczy to o tym,
e nie znaj oni istoty negocjacji, a owym poj ciem posługuj si , aby „dopasowa ” si do
obecnie w szkole modnych kierunków, w których du o miejsca zajmuje partnerstwo.
W celu empirycznego spojrzenia na zagadnienie konfliktów nauczycielskich i
uczniowskich, posłu

si wynikami bada prowadzonych przeze mnie w latach 2003-2005 w

ramach projektu zatytułowanego „Negocjacje jako forma komunikacji”, w realizacji którego
uczestniczyli studenci PWSZ nale cy do Koła Naukowego „Negocjator” przy PWSZ im.
Witelona w Legnicy.
Projekt składał si z dwóch cz ci, pierwsza z nich nosiła nazw „Sposoby rozwi zywania
konfliktów przez uczniów jako szczególny rodzaj komunikacji społecznej w rodowisku
szkolnym- znaczenie negocjacji i mediacji”, druga natomiast- „Rozwi zywanie konfliktów
przez nauczycieli jako szczególny rodzaj komunikacji społecznej w rodowisku szkolnymznaczenie negocjacji i mediacji”.
Pierwsza cze

bada obj ła swoim zasi giem niemal e 700 uczniów wszystkich typów

szkół (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, ogólnokształc cych i technicznych) z
terenu byłego województwa legnickiego. Podobnie w drugim etapie bada , wywiadów
udzielili nauczyciele wszystkich poziomów szkół z tego samego terenu. Zaznaczy trzeba, e
w drugim etapie studenci przeprowadzaj cy wywiady mieli trudno ci z dotarciem do
nauczycieli; mimo pism wystosowanych przez władze uczelni do dyrektorów z pro b
o pomoc w tej sprawie i anonimowo ci wywiadów, nauczyciele cz sto odmawiali ich
udzielenia. St d ł cznie wywiadów udzieliło 89 nauczycieli.
Mimo du ej i zró nicowanej grupy badawczej, nie mo e by

ona uznana za

reprezentatywn dla uczniów i nauczycieli z obszaru Polski, mo e jednak e stanowi punkt
odniesienia dla badania omawianego problemu.
Istotnym dla problematyki badawczej stało si poznanie sposobu spostrzegania i rozumienia
konfliktów przez uczniów. Niezale nie od płci i poziomu szkoły uczniowie najcz ciej
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definiuj sytuacj konfliktow jako „kłótni ” (od 17,8% do 26,3% w zale no ci od typu
szkoły),

„ró nic

pogl dów”

(15%-31,6%),

„nieporozumienie”

(10,5%-14,9%)

lub

„niezgod ” (8,7%-17,4%). Znamienne jest to, e uczniowie interpretuj sytuacje konfliktowe
posługuj c si

skojarzeniami negatywnymi. Tylko niewielki procent ankietowanych

dostrzega, ze konflikt mo e mie

równie

aspekty pozytywne. Jedn

z najrzadziej

wybieranych alternatyw opisuj cych konflikt była „szansa na zmian i rozwój”. Logicznym
wydaje si , e postrzeganie konfliktu w kategoriach pejoratywnych mo e nie dawa podstaw
do poszukiwania pozytywnych mo liwo ci ich rozwi zywania. Wysuwaj c daleko id ce
przypuszczenie stwierdzi

mo na,

e umiej tno

konstruktywnego rozwi zywania

konfliktów wymaga zmiany spostrzegania samego zjawiska.
W grupie badanej do faktu bycia stron w konflikcie przyznaje si zdecydowana wi kszo
uczniów. Najwi cej osób widzi si w tej sytuacji w gimnazjach, (82,1% dziewcz t i 73%
chłopców), najmniej natomiast w szkołach zawodowych i technicznych (72,7% dziewcz t i
67,2% chłopców). Nieco wi cej dziewcz t wskazuje na siebie jako na stron w sporach, mo e
to jednak wynika z wi kszej ich szczero ci lub te z lepszego rozumienia istoty konfliktu. W
kolejnym pytaniu o strony, mi dzy którymi wyst puj
zawodowych i technicznych najcz ciej wskazuj

konflikty, uczniowie szkół

alternatyw

„ucze -ucze ” (64,4%).

Równie uczniowie innych szkół najcz ciej zaznaczaj alternatyw „ucze -ucze ”, rzadziej
wskazywan alternatyw jest „ucze -nauczyciel”.
Uczniowie pytani o to, kto jest odpowiedzialny za zaistniałe konflikty, znów wskazuj na
siebie. Najbardziej samokrytyczni s uczniowie szkół podstawowych, (87,9% dziewcz t i
77,8% chłopców w sobie i swoich kolegach dostrzega ródła sytuacji spornych). Bardzo
podobnie odpowiadaj

uczniowie pozostałych szkół, jedynie uczennice gimnazjów

zdecydowanie cz ciej za wyst powanie konfliktów obwiniaj innych: 37,7% z nich twierdzi,
e za konflikty odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, a 34,8% z nich obwinia nauczycieli.
Najbardziej interesuj ce jest porównanie odpowiedzi uczniów i nauczycieli. Według
nauczycieli najcz ciej spotyka si w szkole konflikty na płaszczy nie „ucze - nauczyciel”
(27%) i „grupa uczniów- nauczyciel” (18%), na dalszym planie dostrzegaj te najcz ciej
wymieniane przez samych uczniów: „ucze -ucze ” (15%). Podsumowuj c, wi kszo
konfliktów obserwowanych przez nauczycieli stanowi te, w których oni sami lub ich koledzy
po fachu s stron (68%; w szkołach zawodowych a 84%). W tym miejscu nale ałoby
zastanowi si , z czego wynika mog te ró nice wypowiedzi. Mo na si domy la , e
nauczyciele po prostu nie wiedz o du ej ilo ci konfliktów jakie maj miejsce w ród ich
uczniów lub nie przywi zuj wagi do nich istnienia. Odmiennych odpowiedzi udzielaj
7

nauczyciele szkół podstawowych, którzy w wi kszym stopniu dostrzegaj
wyst puj ce mi dzy ich podopiecznymi (64%). Mo e to

wiadczy

konflikty

o wi kszym

zainteresowaniu nauczycieli szkół podstawowych swoimi uczniami lub te wi kszego
zaufania uczniów do swoich wychowawców.
Podsumowuj c wspomnie równie nale y, e o ile uczniowie do

ch tnie i otwarcie

mówi o konfliktach, to nauczyciele robi to raczej ostro nie. Podczas przeprowadzania
wywiadów ankieterzy do

cz sto spotykali si z odmow ich udzielenia, mimo zapewnienia

o anonimowo ci, pism wystosowanych do szkoły i zgody dyrektora. Nauczyciele twierdz , e
w swojej pracy nie spotykaj si z konfliktami lub e ...po prostu one nie wyst puj . Ze
wzgl du na powszechno

wyst powania zjawiska konfliktów w szkole, takie wypowiedzi

nauczycieli mog budzi uzasadnione w tpliwo ci co do ich prawdziwo ci.
Z punktu widzenia problematyki bada istotnym było poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie, jak uczniowie radz sobie z rozwi zywaniem sporów. Zdecydowana wi kszo

z

nich deklaruje, e robi to samodzielnie, pozostaje jednak kwesti , jakie s metody działa
uczniów i ich efekty. Najwi ksz

samodzielno

przypisuj

sobie uczniowie szkół

zawodowych (81,8% dziewcz t i 88,6% chłopców), najmniejsz

za

uczniowie szkół

podstawowych (66,7% dziewcz t i 80,6% chłopców). Badania pokazuj , e najcz ciej o
pomoc w rozwi zywaniu sporów prosz uczniowie szkół podstawowych, co mo e wynika z
wi kszego zaanga owaniu nauczycieli w ich sprawy b d te z wi kszej otwarto ci uczniów.
W przeciwie stwie do nauczycieli szkół podstawowych nauczyciele szkół zawodowych zdaj
si nie widzie problemu, jakim s konflikty mi dzy ich podopiecznymi; za z drugiej strony
uczniowie sami staraj si rozwi zywa swoje problemy.
Uczniowie deklaruj ró norodne sposoby radzenia sobie ze sporami, pocz wszy od
zachowa agresywnych, na uległych sko czywszy. Wyst puje tu znaczne zró nicowanie,
je eli chodzi o typ szkół. Agresywne zachowania najcz ciej deklaruj uczniowie szkół
zawodowych: 18,9% ankietowanych wskazało wariant „bijesz, u ywasz siły, walczysz”, a
kolejne 14,7% ucieka si
zachowa

wykazuj

do agresji słownej „krzyczysz, wyzywasz”. Najmniej takich

liceali ci, ta grupa uczniów najcz ciej zaznacza alternatyw

„rozmawiam” (13,6%), cz sto równie wybiera postaw uległo ci (11,6) cz

z nich (11,1%)

„próbuje zrozumie drug stron i przebaczy ”, a 10,6% skar y. Gimnazjali ci cz sto radz
sobie z konfliktami „ miej c si

i

artuj c” (11,8 %), nieco mniejsza grupa deklaruje

„zrozumienie i przebaczenie” (11,2%). Prawie 10% uczniów tych szkół przyznaje si , e w
obliczu konfliktu ucieka si do agresji słownej. Najmniej agresywne zachowania przejawiaj
uczniowie szkół podstawowych: 13,1% wskazuje alternatyw

„rozumiesz, wybaczasz”,
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10,9% „rozmawiasz”, a 10,4% „wspólnie z przeciwnikiem szuka rozwi zania”. W tym
zestawieniu najbardziej optymistyczne z wychowawczego punktu widzenia wydaj

si

wypowiedzi uczniów szkół podstawowych; wynika to mo e z ich pozytywnych relacji z
nauczycielami, którzy cz ciej ni inni anga uj si w uczniowskie problemy.
Podsumowuj c podkre li nale y, e uczniowie najcz ciej wybieraj zachowania skrajne.
Uciekaj si do agresji (słownej b d fizycznej) lub te unikaj konfrontacji, ulegaj , obracaj
problem w art. Niewielki tylko odsetek ankietowanych deklaruje konstruktywne podej cie
do sytuacji konfliktowych.
Z punktu widzenia uczniów, rzadko mog

oni liczy

na pomoc nauczycieli w

rozwi zywaniu konfliktów. Cz ciej za to korzystaj z pomocy „przyjaciela” (29,8%-37,7%
w zale no ci od typu szkoły), „kolegów z klasy” (21,8%-44,4%) lub kogo z rodziny (10,5%30%). Wariant „nauczyciel” wskazywany był zdecydowanie najrzadziej. Du o cz ciej ni
inni, wybierali go uczniowie szkół podstawowych (25,9%).
Stwierdzi wi c mo na, e rola nauczycieli w rozwi zywaniu konfliktów mi dzy uczniami
jest stosunkowo niewielka. Sami nauczyciele przyznaj , e obserwuj tylko niewielk cz
konfliktów, których stronami s ich podopieczni. Uczniowie z drugiej strony staraj si by
samodzielni w radzeniu sobie ze sporami, w zwi zku z tym niezwykle rzadko prosz o pomoc
swoich nauczycieli.
Tymczasem okazuje si , e zarówno nauczyciele jak i uczniowie bardzo wysoko oceniaj
swoj znajomo

metod rozwi zywania konfliktów za porozumieniem stron, co niekoniecznie

jednak przekłada si na umiej tno ci praktyczne i ich wykorzystanie. Stwierdzi mo na
bowiem, e rednio 65% uczniów deklaruje znajomo
pomoc

mediacji i negocjacji (dziewcz ta, mimo

metod rozwi zywania konfliktów za
e cz ciej popadaj

w konflikty z

rówie nikami, znacznie cz ciej prosz o pomoc w ich rozwi zywaniu, cz ciej równie
deklaruj znajomo

konstruktywnych metod radzenia sobie z nimi).

Takie dane mogłyby nastraja do
najcz ciej stosuj

optymistycznie, jednak, jak wynika z bada , uczniowie

metody unikania b d

negocjacji i mediacji. Wynika

agresji, jednocze nie deklaruj c znajomo

to mo e z ich niewiedzy na temat tych sposobów

rozwi zywania konfliktów. Brak wiedzy i umiej tno ci w zakresie negocjacji i mediacji
potwierdza równie zdecydowanie wyra ona ch
uczniowie odczuwaj

potrzeb

ich poznania. wiadczy to mo e o tym, e

poznawania nowych technik rozwi zywania sporów,

zast pienia dotychczasowych postaw bardziej skutecznymi i pozytywnymi.
W ród nauczycieli a
stwierdza,

e pełniło rol

52% z nich, opisuj c konflikt mi dzy swoimi podopiecznymi
mediatora (w szkołach podstawowych a

80%). Jednak e z
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wypowiedzi w pytaniach otwartych (sprawdzaj cych) wynika, e wi kszo
arbitra , rozs dzaj c spór według własnego uznania. Oznacza to, e cz

z nich stosuje

nauczycieli nie zna

istoty i zasad procesu negocjacji i mediacji. Optymistyczny akcent stanowi fakt wyra enia
przez nauczycieli potrzeby kształcenia u siebie społecznych umiej tno ci: komunikacji i
sposobów rozwi zywania konfliktów (ł cznie 67%). Najwi ksze zapotrzebowanie na tak
wiedz odczuwaj nauczyciele z najdłu szym sta em pracy oraz pracuj cy w gimnazjach i
szkołach zawodowych. Nauczyciele wskazuj potrzeb nabywania konkretnych umiej tno ci
praktycznych (81%), niewielka cz

z nich chce doskonali si tylko teoretycznie.

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e zarówno nauczyciele jak i uczniowie odczuwaj
pewne deficyty umiej tno ci rozwi zywania konfliktów. By mo e, metody przez nich dot d
stosowane nie s skuteczne.
Reasumuj c: konflikty szkolne stwarzaj

wiele problemów zarówno uczniom jak i

nauczycielom. Nauczyciele skoncentrowani na własnych problemach niewiele uwagi
przywi zuj do sporów mi dzy swoimi podopiecznymi. Uczniowie nie maj c oparcia w
swoich wychowawcach sami próbuj radzi sobie z konfliktami. Efektem s zachowania
agresywne b d

te

uległe. Te dwa skrajne rodzaje zachowa

stanowi

najcz ciej

obserwowane reakcje na konflikt.
Cieszy mo e fakt odczuwania przez uczniów i nauczycieli potrzeby doskonalenia swoich
umiej tno ci rozwi zywania sytuacji spornych. Zaanga owanie uczniów w proces
rozwi zywania konfliktu zapewnia im zdobywanie umiej tno ci krytycznego my lenia,
rozwi zywania problemów i samodyscypliny. Udział w działaniach zmierzaj cych do zmiany
zachowa

kolegów wi e si

z rozwijaniem wa nej cechy, jak

samoregulacji i gł bszego poznania zachowa

jest zdolno

do

społecznie akceptowanych. Umiej tno

rozwi zywania sporów, podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych słu y nie tylko
łagodnemu rozwi zywaniu konfliktów bez u ycia siły i agresji, ale równie

pozwala

zachowa si stanowczo w sytuacjach nacisku ze strony grupy.
Dzie

dzisiejszy wymaga zmiany instrumentów działa

rozwi zywania

konfliktów

mi dzy

społecznych, w tym metod

pracodawc -pracownikiem,

sprzedawc -klientem,

rodzicami-dzie mi czy wreszcie nauczycielami i -uczniami. Ta umiej tno

psychologiczna,

b d ca dla jednych walk i manipulacj , a dla innych mo liwo ci stosowania perswazji i
poszukiwaniem wspólnego rozwi zywania konfliktów wymaga wiedzy i jest sztuk , której
warto, a nawet nale y si

uczy . Nauczyciele, którzy dzi

podtrzymuj

iluzj

szkoły

bezstresowej, gdzie nie dochodzi do sytuacji konfliktowych, tworz nieprawdziw wizj
wychowania, bez prawdy o codziennym yciu.
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W nowocze nie rozumianej szkole nauczyciel przestaje by

traktowany jako jedynie

ródło wiedzy i informacji, a za cel stawia si mu kształcenie ludzi krytycznych i twórczych.
Nast piła

reorientacja

priorytetów

edukacji:

uczestników

procesu

dydaktyczno-

wychowawczego zacz to traktowa podmiotowo, a prymat wiadomo ci zast piono prymatem
rozwoju osobowo ci i twórczo ci ka dego człowieka. Akcentuje si

ide

„pedagogiki

dialogu” która głosi, e „proces wychowania polega przede wszystkim na relacji człowieka z
człowiekiem”, w zwi zku z czym zasadniczymi elementami procesu wychowania sta si
powinny wzajemne zrozumienie, zbli enie emocjonalne, i współdziałanie (Tyrna-Łoj I.,
1999). Wspomaganie kreatywno ci ludzkiej jest podstaw kształtowania stosunku człowieka
do współczesnej rzeczywisto ci. W nowoczesnym podej ciu do wychowania w szkole
przyjmuje si za wła ciwy pogl d, i uczniowie winni bra aktywny udział w tworzeniu reguł
i kształtowaniu ycia szkolnego (Rylke H., 1999).
W sytuacji sporu, je li nie ma doj
mo liwo

do walki, bardzo potrzebna jest dobra wola i

porozumiewania si . Konieczne jest przywrócenie wzajemnej komunikacji,

przej cie od konfrontacji do skutecznego dialogu stron. Jest to mo liwe przy zobaczeniu w
przeciwniku nie wroga, a potencjalnego partnera do porozumienia i współpracy.
Tylko systematyczne badanie rzeczywisto ci wychowawczej w ró nych jej aspektach
pozwoli tworzy pewne uogólnienia i koncepcje teoretyczne, które mo na wykorzysta przy
podejmowaniu działa zmierzaj cych do poprawienia tej rzeczywisto ci.
1) Tyrna –Łoj I.: Twórcze rozwi zywanie konfliktów mi dzy nauczycielem a uczniem.

Chowanna t.1 1-2/1999.
2) Chełpa S., Witkowski T.: Psychologia konfliktów. Wydanie trzecie. Warszawa:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995.
3) G sicki J.: Sytuacja ucznia w szkole. Warszawa: IBE 1990.
4) Por bska M.: Osobowo

i jej kształtowanie si w dzieci stwie i młodo ci. Warszawa:

WSiP 1982.
5) Przetacznik- Gierowska M, Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza. Wydanie szóste
rozszerzone i zmienione. Tom 2. Warszawa: PWN 1994.
6) Rylke H.: Pokolenie zmian - czego boj si doro li. Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne 1999.
7) Rylke H., Klimowicz G.: Szkoła dla ucznia. Jak uczy

ycia z lud mi. Warszawa:

WSiP 1982.
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szkoły i kierunki jej optymalizacji. Red. M. Dudzikowa

Pozna : Oficyna Wydawnicza IMPULS 1990.
9) Bało A, Lesiuk E.: Konflikty szkolne. „Gazeta Szkolna”. 2002 nr 7.
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Rozwi zywanie konfliktów przez nauczycieli i uczniów
w rodowisku szkolnym
podsumowanie wyników bada

PROBLEMY BADAWCZE
Jakie s sposoby rozwi zywania konfliktów przez uczniów i nauczycieli w szkołach ?
1. Jakie typy konfliktów wyst puj najcz ciej w szkołach w opinii nauczycieli, a jakie w opinii uczniów?
2. Jak nauczyciele i uczniowie zachowuj si w sytuacjach konfliktów szkolnych?
3. Jak konflikty s rozwi zywane przez nauczycieli, kiedy s ich stron , a jak, gdy stron s uczniowie?
4. Czy nauczyciele i uczniowie stosuj wiedz i umiej tno ci z zakresu negocjacji mediacji ?
5. Czy nauczyciele i uczniowie wyra aj ch uczenia si sposobów radzenia sobie z konfliktem ?

okres bada

teren bada :

1.etap:

czerwiec-wrzesie 2003

2.etap:

czerwiec-wrzesie 2004

Legnica i miejscowo ci okoliczne
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Zestawienie ogólne
Ankietowani uczniowie

Płe
K
101
98
221
11
17
448

Typ szkoły
szkoły podstawowe
gimnazja
licea
szkoły rednie zawodowe (techniczne i zawodowe)
szkoła wy sza (PWSZ im. Witelona w Legnicy)
OGÓŁEM

M
75
61
137
67
11
351

Ogółem
176
159
358
78
28
799

Zestawienie ogólne
Wywiady z nauczycielami
Typ szkoły
szkoły podstawowe
gimnazja
licea
szkoły zawodowe
szkoły techniczne
OGÓŁEM

liczba nauczycieli ze wzgl
do 5 lat
6-15 lat
0
8
4
5
1
6
1
6
3
6
9
31

du na sta pracy
16-25 lat
pow. 25 lat
10
4
10
4
6
3
3
3
5
1
34
15

ł cznie
22
23
16
13
15
89

1.A. Jakie typy konfliktów wyst puj najcz ciej w szkołach w opinii
nauczycieli?

według nauczycieli
ucze -nauczyciel

24

(27%)

16
11

(18%)
(12%)

13

(15%)

grupa uczniów-inny nauczyciel
grupa uczniów-grupa uczniów
ucze -grupa uczniów

10
7
8

(11%)
(8%)
( 9%)

interpersonalne

63%

wewn trz grupowe

26%
(techniczne i ZSZ 46%)

grupa uczniów-nauczyciel
ucze -ucze
ucze -inny nauczyciel
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1. B. Jakie typy konfliktów wyst puj najcz ciej w szkołach w opinii
uczniów?

ucze -ucze

367 (46%)

ucze -dyrektor

72 (19%)

ucze -grupa uczniów

96 (12%)

ucze -nauczyciel

168 (21%)

ucze -pracownik administracji

32 ( 4%)

grupa uczniów-grupa uczniów

64 ( 8%)

2. Jak nauczyciele i uczniowie zachowuj si w sytuacjach konfliktów
szkolnych?
nauczyciele:
arbiter

14 (16%)

mediator

28 (31%)

obserwator
strona konfliktu

[ SP 64%]

8 ( 9%)
39 ( 44%)

[ ZSZ 69%]

uczniowie:
próbuje samodzielnie
ale przyznaje, e nie radzi sobie

583 os. ( 73% )
479 os. (60%)

3. Jak konflikty s rozwi zywane przez nauczycieli ?
nauczyciele (udzielono 155 odpowiedzi)
nastawiony na wspólne rozwi zanie sporu
unikaj cy konfrontacji
rezygnacja lub rywalizacja

70%
10%
20%
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3. Jak konflikty s rozwi zywane przez uczniów?
SP
rozumiesz, wybaczasz
przez rozmow
próbujesz wspólnie znale

29 (13,1%)
24 (10,9%)
23 (10,4%)

rozwi zanie

LO
przez rozmow
ulegasz, poddajesz si
rozumiesz, wybaczasz

144 (13,6%)
123 (11,6%)
118 (11,1%)

gimnazjum
miejesz si , artujesz
rozumiesz, wybaczasz
jeste zło liwy, plotkujesz, intrygujesz

38 (11,8%)
36 (11,2%)
28 ( 8,7%)

rednia szkoła zawodowa
bijesz, u ywasz siły, walczysz
unikasz konfrontacji
rezygnujesz lub rywalizujesz

27 (18,9%)
22 (15,4%)
21 (14,7%)

4. Czy nauczyciele i uczniowie maj wiedz i umiej tno ci z zakresu
negocjacji i mediacji ?
nauczyciele:
tematyka przebytych szkole
komunikacja
konflikty
negocjacje
mediacje

30
15
11
7

(37%)
(12%)
(12%)
(8%)

bez szkole :

26 (29%) w tym 44% najmłodsi sta em

uczniowie:
około 60% uczniów zna pokojowe metody rozwi zywania konfliktów
(najcz ciej udzielane odpowiedzi)
ródła wiedzy:
dom
koledzy
szkoła

359 (45%)
144 (18%)
104 (13%)
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5. Czy nauczyciele i uczniowie wyra aj ch
sobie z konfliktem ?

uczenia si sposobów radzenia

nauczyciele:
ch

nauki praktycznych metod:

72 os. (81%)

potrzeba wiedzy teoretycznej:

17 os. (19%)

Po dana tematyka
szkole
rozwi zywanie konfliktów

24 (27%)

negocjacje

20 (23%)

komunikacja
wiedza psychologiczna
rozładowywanie napi cia

15 (17%)
11 (12%)
8 ( 9%)

szkoły techniczne i
ZSZ
szkoły techniczne i
ZSZ
LO
LO
SP

45%
58%
27%
27%
22%

uczniowie:
wyra aj cy ch nauki:
480
szk.
600
LO
60%
zaw.
75%

gimnazja

468
58%

SP

575
72%
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