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 Czym jest konflikt?
Konflikt jest reakcją na wystąpienie naruszenia, 
zagrożenia jednej z wartości cenionych przez 
daną osobę (z MVS).

Ludzie wchodzą w konflikt
 w sprawach, które są dla

 nich ważne. 
(wyzwalacz konfliktu)

Kiedy widzimy ludzi
 w konflikcie, 

możemy odkryć, 
co jest dla nich ważne



Jak może dojść do konfliktu?

W trakcie spotkania, grupa ma zamiar podjąć decyzję 
kontynuowania zadania, wiedząc, że brakuje ważnych informacji, 
ale zespół jest pod presją czasu. 

"Zielona" osoba w grupie, która jest motywowana 
kompletnością i starannym rozważeniem wszystkich aspektów 
przed podjęciem decyzji, będzie protestować i usłyszy od grupy 
w tej sytuacji: 
-"Niestety, nie mamy na to czasu. Musimy kontynuować pracę ". 

To nie respektowanie wartości najbardziej cenionych dla 
osoby “zielonej” najprawdopodobniej doprowadzi do konfliktu.



 Zachowanie w konflikcie
RAT (Teoria Świadomości Relacji) mówi, że będąc 
w konflikcie doświadczamy zmian motywacji, 
które wpływają na zmiany naszego zachowania.
To nie są zmiany naszego MVS (Systemu Wartości Motywujących)

Tak więc mamy jeden zestaw reguł wewnętrznych, którymi 
kierujemy się we wszystkich sytuacjach życiowych, kiedy nie 
jesteśmy w konflikcie (MVS) i potencjalnie inny zestaw reguł 
wewnętrznych (CS), które dochodzą do głosu w czasie sytuacji 
konfliktowej.



 Etapy konfliktu
Etap 1 – bierzemy pod uwagę 
siebie, problem, oraz inne osoby.

Etap 2 – koncentrujemy się na sobie
i na problemie

Etap 3 – skupiamy się tylko na obronie 
własnej pozycji w konflikcie

Konflikt najlepiej jest rozwiązywać w pierwszej fazie - gdy dana osoba 
nadal próbuje wziąć pod uwagę drugą stronę. Jeśli konflikt powiększa się 
do trzeciego etapu, osoby będą zainteresowane tylko obroną własnej 
pozycji w konflikcie. Zarówno problem jak i druga strona konfliktu schodzą 
z pierwszego planu.



Wewnętrzne doświadczenie 

w sytuacji konfliktu



Obserwowalne zachowania 
w konflikcie



Dynamika strzałki
 

Są dwa zestawy10 pytań, jeden dla 
sytuacji w czasie pokoju i jeden 
w czasie konfliktu, więc istnieją dwa 
punkty na trójkącie odpowiadające tym 
stanom. Pierwszym punktem jest kropka, 
reprezentująca motywacyjny system wartości 
(MVS), nasz sposób radzenia sobie ze 
światem, kiedy wszystko idzie dobrze. Drugi 
punkt ( koniec strzałki) jest sekwencją 
konfliktu (CS) i reprezentuje nasz sposób 
radzenia sobie z konfliktem.



Dynamika strzałki c.d.
Kolejny aspekt dynamiki strzałek jest związany z jej długością. 

Ogólnie, zmianie w długości strzałki towarzyszy odpowiednia 
zmiana w zachowaniu i staje się oczywiste, że dana osoba znalazła się
w sytuacji konfliktowej. 

Z drugiej strony ktoś, u kogo na graficznej reprezentacji wyników 
strzałka jest bardzo krótka, nie zmienia swojego zachowania widocznie 
lub odczuwalnie gdy jest w sytuacji konfliktowej. Natomiast 
wewnętrzne emocje danej osoby nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości, że jest ona w sytuacji konfliktowej. Osoba ta czasem 
zastanawia się, dlaczego inni nie są wstanie zauważyć, że znajduje się
w sytuacji konfliktowej.



Przykładowa sekwencja 
konfliktu

Litery „B”, „R”, „G” są ustawione według trzech wyników testu SDI od największego do 
najmniejszego. Jeśli różnica między wynikami wynosi 6 lub mniej punktów, to są one wzięte 
w nawias. Sekwencja liter określa twoje zachowanie w konflikcie na poszczególnych jego 
etapach. Litery w nawiasie sugerują, że Twoja reakcja na odpowiadających tym literom 
etapach konfliktu może być naprzemienna, albo rozmyta między dwoma kolorami.



Przykładowy wynik SDI



Trzynaście rodzajów sekwencji 
konfliktowych



Zastosowanie SDI
• Szczególnie przydatnym zastosowaniem wykorzystania metody SDI jest możliwość
wykreślenia wyników zespołu na tym samym trójkącie. Dzięki MVS widzimy, co
jest ważne dla każdej osoby w danej grupie - i możemy znaleźć odpowiedni
sposób komunikowania się z nimi, to znaczy, poprzez skupienie się na kwestiach,
które są najbardziej istotne dla danej osoby. W ten sam sposób możemy również
zobaczyć, jakie mogą być potencjalne wyzwalacze sytuacji konfliktowych. Są to te
zachowania, które zagrożą wartościom MVS.

• Patrząc na strzałki dla całej grupy widzimy najpierw, czy istnieją jakieś martwe
punkty w grupie; czyli brakujące „kolory”. Zespół bez osób należących do typu
„czerwonego” może trudniej jest popchnąć do przodu w kierunku realizacji celów.
Natomiast grupa bez osób typu „niebieskiego" ryzykuje podejmowanie decyzji,
które nie biorą pod uwagę elementu ludzkiego, lub które koncentrują się na
aspektach logicznych, strategicznych, lub orientacji na cel w podejmowaniu decyzji.



Dziękuję za uwagę!
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