
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2010, TOM 53, Nr 2, 239-241 

Recenzje 
 

William W. Wilmot, Joyce L. Hocker: 
“Interpersonal conflict” 

Boston–New York–San Francisco–Toronto:  
The McGraw-Hill Companies 2007, ss. 364 

 

Truizmem jest twierdzenie, Ŝe konflikty są wszechobecnym i nieuchronnym elementem 
ludzkiego Ŝycia, a ich naukowe badanie niezwykle waŜne i potrzebne. Tymczasem  
w naukowej literaturze z zakresu psychologii tematyce tej ciągle nie poświęca się wy-
starczająco duŜo miejsca. Tym bardziej warto przedstawić ksiąŜkę poświęconą konflik-
tom interpersonalnym.  

Prezentowana ksiąŜka to siódme juŜ amerykańskie wydanie bestsellerowego dzieła 
Williama W. Wilmota i Joyce L. Hocker, zatytułowanego: Interpersonal conflict (Kon-
flikty interpersonalne). Pierwsze wydanie ksiąŜki w Stanach Zjednoczonych ukazało się 
ponad 30 lat temu, w 1978 roku. Kolejne aktualizowane wydania nastąpiły w latach: 
1985, 1991, 1995, 1998, 2001, 2007. Natomiast w Polsce ksiąŜka ta niestety nie docze-
kała się swego wydania, nie jest więc szeroko znana polskiemu Czytelnikowi.  

Autorzy przedstawianej ksiąŜki to znani amerykańscy badacze i bogaci w wielolet-
nie doświadczenie praktycy zajmujący się problematyką komunikacji interpersonalnej. 
William Wilmot jest uczonym pracującym na uniwersytecie w Montanie oraz prakty-
kiem z długim staŜem; interesuje go problematyka innowacji, konfliktu oraz komuni-
kacji w organizacjach zawodowych. Joyce L. Hocker jest badaczką i psychoterapeutką 
zajmującą się mediacjami rodzinnymi, zarządzaniem konfliktami, praktykiem rozwoju 
osobistego i zawodowego. 

Omawiana ksiąŜka ma charakter naukowego, interdyscyplinarnego podręcznika 
adresowanego do szerokiego grona czytelników – badaczy, studentów, doradców, trene-
rów, instruktorów, wreszcie – do kaŜdego, kto uwikłany jest w jakikolwiek konflikt  
i szuka naukowej pomocy w tym, jak sobie w takiej sytuacji poradzić. 

KsiąŜka składa się z dwóch głównych części: pierwszej, zatytułowanej: “Conflict 
components” („Elementy składowe konfliktów”), i drugiej, nazwanej: “Intervention” 
(„Interwencje”). Część pierwsza zawiera rozdziały 1-5, druga – rozdziały 6-11. W ksiąŜ-
ce mieści się teŜ obszerna bibliografia, indeks nazwisk i indeks rzeczowy. 

Autorzy w kompetentny sposób opisują wszelkie złoŜoności problematyki konflik-
tów oraz ich zapobiegania i rozwiązywania. Na początku zachęcają do badania i stu-
diowania natury konfliktów interpersonalnych. Pokazują starannie, dlaczego warto 
zajmować się konfliktami, wskazując na istotną rolę naukowej wiedzy oraz autoreflek-
sji dla radzenia sobie z konfliktami. Podkreślają waŜną rolę konstruktywnego radzenia 
sobie z konfliktami w Ŝyciu społecznym oraz w bliskich związkach. 

W części pierwszej jest przedstawiona naukowa analiza problematyki konfliktów 
międzyludzkich. Autorzy definiują konflikt jako ujawnioną walkę, swoiste zmaganie 
się pomiędzy dwiema współzaleŜnymi osobami (stronami), które uznają, Ŝe ich cele są 
niezgodne, a zasoby – ograniczone, jednocześnie osoby te mają poczucie, Ŝe wzajemnie 
przeszkadzają sobie w realizacji własnych celów. Swoją uwagę skupiają nade wszystko 
na konfliktach destruktywnych oraz na spirali eskalacji takich konfliktów. Prezentują 
róŜne sposoby rozumienia i naukowe podejścia do natury konfliktów interpersonal-
nych.  
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Warto podkreślić, Ŝe autorzy przedstawiają nie tylko naukowe podejścia do tema-
tyki konfliktów, ale ukazują takŜe rozmaite, obrazowe metafory mogące słuŜyć pozna-
niu konfliktów interpersonalnych. Metafory te (negatywne lub pozytywne) w decydu-
jący sposób wpływają na zachowanie się w konflikcie jego uczestników. Opisują one 
konflikt jako m.in.: „zwierzęce zachowanie”; „grę z wygraną-przegraną”; „kształcące 
doświadczenie”; „taniec”, „ogród” czy „artystyczną muzyczną improwizację”. 

Według autorów ksiąŜki istotne jest znaczenie odmiennych interesów i celów dla 
funkcjonowania w sytuacji konfliktu jego uczestników. KsiąŜka nie ogranicza się tylko 
do ukazania roli owych celów i interesów, ale takŜe – o czym nie zawsze się pamięta – 
wskazuje na istotną rolę poczucia własnej toŜsamości uczestników konfliktu. Wyraźnie 
akcentuje i ilustruje się w tej pracy róŜnice międzypłciowe, czyli tzw. gender filters – 
obecne zarówno w percepcji, jak i w zachowaniu się w konflikcie, a takŜe róŜnice kultu-
rowe związane np. z indywidualizmem i kolektywizmem.  

Walorem ksiąŜki jest teŜ i to, Ŝe autorzy omawiają strukturę konfliktu w kontek-
ście władzy – róŜnych jej źródeł, ocen i percepcji, dynamiki i balansowania. Wyjaśniają 
i ukazują róŜne zachowania w konflikcie osób mających władzę i osób podlegających 
władzy. Jednocześnie udzielają konkretnych wskazówek i porad, jak mogą się oni za-
chować w sytuacjach konfliktowych, wskazują na róŜne style i taktyki zachowania  
w konflikcie, które są analizowane m.in. na wymiarach asertywności (niskiej–wysokiej) 
oraz współpracy (braku kooperacji–kooperacji). Autorzy podejmują tutaj problem an-
gaŜowania się w konflikty lub ich unikania. Akcentują rolę czynników kulturowych, 
rolę sankcji i kontroli społecznej. Ilustrując szeroko problem, piszą takŜe na temat 
przemocy, dręczenia (bullying), molestowania. Zamieszczają liczne narzędzia kwestio-
nariuszowe pozwalające na bieŜąco, w trakcie lektury diagnozować własne style za-
chowania się w konflikcie. Opisują teŜ liczne przykłady zachowań w konflikcie oraz 
przedstawiają ich nierzadko ukryte znaczenie (tzw. kody). 

KsiąŜka ma istotny walor praktyczny. Autorzy zachęcają w niej do poznawania  
i moderowania własnych sytuacji związanych z doświadczaniem konfliktów interperso-
nalnych. Proponują podejście systemowe w analizie i rozwiązywaniu konfliktów. Opi-
sują i zachęcają do rozpoznania cech systemu jako całości, organizacji, ról i wzorców 
zachowań. W systemie bowiem kaŜdy ma swoje miejsce, a kooperacja jest podstawą 
dobrego funkcjonowania systemu. Swoją uwagę kierują zwłaszcza na systemy rodzin-
ne, na powstające w nich róŜne koligacje, na systemy norm oraz na tzw. mikrowyda-
rzenia (microevents), czyli zdarzenia pozornie błahe, ale mogące informować o struk-
turze systemu i prawdziwym podłoŜu konfliktu. WaŜne są teŜ obserwacja i rozmowa.  

Autorzy wiele miejsca poświęcają negocjacjom, które określają jako zachowania 
poŜądane w konflikcie, będące alternatywą wobec innych, częstych, negatywnych za-
chowań polegających na dominacji lub unikaniu, nie słuŜą rozwiązywaniu konfliktów. 
Prezentują róŜne podejścia i konkretne wskazówki dla negocjujących stron. Akcentują 
m.in. znaczenie czynników językowych, pisząc o języku współpracy (the language of 
collaboration). Skupiają się takŜe na procesach pomagania w sytuacji konfliktu, pole-
gających na wykorzystaniu „trzeciej strony” w konflikcie. Wskazują na waŜną rolę osób 
postronnych, doradców, mediatorów, a takŜe systemu prawnego i sprawiedliwości spo-
łecznej. Opisują fazy procesu mediacji oraz umiejętności poŜądane u mediatorów.  

KsiąŜkę kończą waŜne i potrzebne – szczególnie w kontekście rozwaŜań dotyczą-
cych konfliktów interpersonalnych – refleksje na temat wybaczania. Wybaczanie jest 
tutaj ujmowane jako proces mający miejsce (lub nie) w wymiarze osobistym i interper-
sonalnym – w kontekście pamięci, władzy, wartości, empatii. Autorzy piszą tutaj takŜe 
na temat zapobiegania destrukcyjnym konfliktom.  
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KsiąŜka, napisana ze swadą i wartkim językiem, przedstawia solidną, dobrze udo-
kumentowaną wiedzę naukową. Zawiera przykłady oraz odwołania do doświadczenia 
osobistego czytelników, a takŜe wiele pomocnych rycin. Autorzy nie tylko opisują róŜ-
norodne zagadnienia związane z problematyką konfliktu, ale teŜ podają liczne kon-
kretne porady i wskazania mogące zapobiegać powstawaniu negatywnych zjawisk  
w sytuacjach konfliktowych, a to z pewnością zainteresuje kaŜdego Czytelnika, cieka-
wego naukowej wiedzy i profesjonalnych porad związanych z konfliktami interper-
sonalnymi. 
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