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CAPITOLUL 6

STRATEGII CONSTRUCTIVE DE SOLUŢIONARE A STĂRI

LOR CONFLICTUALE ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ

6.1. Modelul acţiune -  cercetare -  strategie de soluţionare a stărilor 

conflictuale din organizaţia şcolară

“Să sperăm că... vom avea întotdeauna conflict, de tipul 

celor care duc la inovaţie, la apariţia unor noi valori"

(Mary Parker Follett i

Capacitatea de a gestiona cu succes conflictele este o abilitate importantă pen

tru directorii de şcoli. Un motiv important pentru aceasta este faptul că managerii şco

lari se confruntă cu divergenţele între nevoile individuale şi cele organizaţionale, soli- 

citându-le să petreacă o mare parte din timpul lor pentru medierea conflictelor. Strate

gia „corespunzătoare” de gestionare într-o anumită situaţie necesită identificarea origi

nii conflictului, a participanţilor precum şi a relaţiilor lor, în scopul de a aplica tehnica 

de soluţionare cea mai eficientă. în mod ideal tehnica trebuie să reducă dimensiunea 

disfuncţională a conflictului, astfel încât să se profite de funcţionalitatea acestuia pen

tru binele tuturor celor implicaţi. Din moment ce conflictul este inevitabil în şcoli, ma

nagerii şcolari trebuie să fie pregătiţi pentru a le răspunde, nu neapărat pentru a elimi

na, pentru că este imposibil, ci pentru a obţine beneficii de pe urma lor. în consecinţă, 

anticiparea, identificarea conflictelor trebuie să constituie primele două faze ale unui 

management al conflictelor eficient. Cercetările empirice desfăşurate au pus în eviden

ţă faptul că stările conflictuale sunt inevitabile în şcolile noastre. Pentru a le gestiona 

ca o resursă de creaţie directorii trebuie să recunoască că există conflicte şi să le con

ştientizeze pentru a fi tratate eficient. înţelegerea conflictelor va permite directorilor



de şcoli să se ocupe mai eficient de problemele organizaţionale ale şcolii, de imple

mentarea schimbărilor în organizaţia şcolară. Nu numai managerii şcolari trebuie să 

depună eforturi pentru a înţelege conflictul, ci şi ceilalţi actori, cadrele didactice, pen

tru a nu cădea în capcana vizualizării în continuare a conflictului într-o perspectivă ne

gativă. Scopul general al acestei cercetări este, în primul rând, de natură metodologico- 

teoretică, în sensul că reprezintă o contribuţie la studiul conflictului în contextul orga- 

nizaţional al şcolii, schiţând o serie de argumente şi strategii pentru gestionarea con

structivă a conflictelor în contextul unor schimbări cu caracter continuu.

în acest sens, contribuţia principală se referă la configurarea unui cadru con

ceptual, care să permită o analiză adecvată a conflictelor de substanţă din organizaţia 

şcolară. Astfel, procedeele de analiză a conflictului tip, de gestionare şi rezolvare a 

unui conflict, în special listele de strategii şi tactici de mediere si negociere din litera

tura de specialitate, au fost integrate în perspectiva scolii ca organizaţie care învaţă şi 

produce învăţarea. Managerii organizaţiilor şcolare trebuie să fie conştienţi de faptul că 

un conflict într-o organizaţie poate fi pozitiv sau negativ, poate contribui la eficienţa 

organizaţiei şi la realizarea obiectivelor, în condiţiile în care conflictul este unul „sănă

tos” (funcţional) şi nu îi este permis să ruleze la extreme patologice. Liderii organiza

ţiei şcolare trebuie să identifice dacă situaţiile conflictuale sunt de fond sau afective, 

personalizate. Situaţiile conflictuale de fond fac referire la decizii, direcţii şi acţiuni, în 

timp ce cea de-a doua categorie sunt conflicte de personalitate. Prin identificarea şi 

înţelegerea naturii conflictului pot fi abordate în mod eficient strategii de soluţionare a 

conflictelor identificate anterior.

- Managerii organizaţiei şcolare să instituţionalizeze harta de gestionare a con

flictelor;

- Să adopte medierea ca pe o opţiune de gestionare a tuturor conflictelor care 

apar în organizaţie;

- Să evalueze activităţile de gestionare a conflictelor pentru a stabili dacă au 

fost atinse obiectivele stabilite;

- Să dezvolte parteneriate cu membrii organizaţiei pentru a explora modul în 

care aceştia percep conceptul de gestionare a conflictelor şi în care pot fi antrenate abi

lităţile lor în activităţile de gestionare a stărilor conflictuale;



- Managerii trebuie să fie în mod permanent conştienţi de existenţa situaţiilor 

conflictuale şi de gradul de răspuns pe care îl au membrii organizaţiei.

în concluzie trebuie remarcat că stările conflictuale sunt realităţi care traver

sează toate graniţele organizatorice şi care afectează indivizi şi grupuri. Conflictul este 

inevitabil în şcolile noastre. Managerii şcolari pentru a le gestiona ca o resursă de dez

voltare, trebuie să recunoască că există conflict şi că poate fi tratat eficient. înţelegerea 

conflictelor va permite managerilor şcolari să se ocupe de problemele de eficienţă or- 

ganizaţională, de raportul dintre elementele de stabilitate şi cele de schimbare. Gestio

nate în mod corespunzător printr-un stil adecvat de gestionare a conflictelor poate mări 

eforturile managerilor şcolari în atingerea obiectivelor organizaţiei şcolare. Pentru ma

nagerii şcolari care se confruntă realist cu stările conflictuale, acestea pot reprezenta o 

forţă dinamică care să faciliteze organizaţiei creşterea, schimbarea, adaptarea şi supra

vieţuirea.

Din punct de vedere metodologic demersul investigativ pentru elaborarea unui 

cadru metodologic privind strategiile de soluţionare a stărilor conflictuale în organiza

ţia şcolară este acţiunea - cercetare.

Read Bain (1951, apud Chelcea S., 2004, 200) este de părere că cercetarea- 

acţiune se caracterizează prin aceea că „studiază schimbarea şi integrarea, defineşte şi 

rezolvă tensiunile, dezvoltă tehnici şi programe, încearcă să obţină consensul şi solida

ritatea, ajută la structurarea grupului în vederea funcţionării lui efective.”

Modelul cercetării-acţiune propus de Kurt Lewin (1946) este compus din:

• diagnoză, analiza problemelor şi formularea ipotezelor;

• terapie, prin care ipotezele sunt testate direct în procesul de schimbare.

Pornind de la acest model cercetarea-acţiune se defineşte ca un proces de di

agnosticare a problemelor, de planificare şi implementare a acţiunilor de reducere sau 

de eliminare a disfuncţionalităţilor, concomitent cu monitorizarea schimbărilor sociale 

induse.

Cercetarea-acţiune are patru caracteristici (cf. Bums, 1990/2000,444, Chelcea 

S., 2004):

a) este situaţională, în sensul că vizează diagnoza unei probleme în contextul 

ei specific şi se urmăreşte rezolvarea ei în contextul dat;



b) presupune colaborarea cercetătorului cu actorii sociali în diagnoza proble

melor;

c) presupune participarea nemijlocită a actorilor sociali în desfăşurarea cerce

tării;

d) este autoevaluativă, toţi cei implicaţi în cercetare evaluează continuu rezul

tatele schimbărilor produse.

Considerăm oportună şi necesară valorificarea cercetării-acţiune pentru că 

strategiile de gestionare a stărilor conflictuale în organizaţia şcolară sunt dependente 

de o serie de factori situaţionali: importanţa conflictului aşa cum este perceput el de 

către manageri şi de către actorii sociali implicaţi, de presiunea timpului, de cauzele 

conflictului (determinat de ambiguităţi, de diferenţe de interpretare, de diferenţe de 

scopuri şi valori ), de specificul relaţiilor dintre cei aflaţi în conflict, de frecvenţa inte

racţiunilor viitoare ale celor aflaţi în conflict, de probabilitatea angajamentului părţilor 

faţă de o soluţie propusă de manager, de orientarea părţilor, în situaţia în care li s-ar 

ceda controlul asupra rezolvării stării conflictuale.

Managerii care vor recurge la utilizarea modelului cercetării-acţiune nu o vor 

face pentru a descoperi noi adevăruri, ci pentru că acest model le va oferi posibilitatea 

de gestionare eficientă a stărilor conflictuale prin care pot contribui la construirea 

unui climat pozitiv.

în şcoală, în activitatea instructiv-educativă profesorii promovează strategii de 

învăţare prin colaborare şi cooperare, lucrul în echipă, dar la nivelul organizaţiei şcolare 

cadrele didactice promovează astfel de strategii? Se promovează cooperarea şi colabora

rea, se încurajează munca în echipă? Răspunsurile la aceste întrebări sunt importante 

pentru că echipa ca formă de organizare a activităţii reduce sursele multe din sursele con

flictelor încă din „faşă”, datorită procesului de comunicare deschis din cadrul echipei.

în consecinţă se impune construirea unui climat de muncă deschis care să încu

rajeze procesele competitive benefice, în care părţile să „concureze” unele cu altele dar 

fără a se ajunge la conflicte disfuncţionale, cu efecte negative atât la nivel individual, 

cât şi la nivel organizaţional.

Semnificaţia neconfirmării ipotezei referitoare la relaţia de asociere dintre ati

tudinea faţă de schimbare a cadrelor didactice şi strategiile de soluţionare pe care le



dezvoltă este aceea că strategiile de abordare a eonii icruloi se adaptează contextului, 

sunt situaţionale, actorii sociali schimbându-şi uneon strategia de abordare a conflictu

lui în funcţie de situaţie.

Nu există o strategie de soluţionare a stărilor conflictuale valabilă pentru toate 

situaţiile conflictuale ceea ce pune în evidenţă importanţa aspectelor de natură decizio- 

nal-strategică a activităţii managerului şcolar.

6.2. Gestionarea stărilor conflictuale din şcoală prin abordarea 

transformativă

în ultimul timp se impune tot mai mult un nou termen, transformarea conflic

tului. Deşi această noţiune o întâlnim mai întâi la Johan Galtung, creatorul metodei 

Transcend, care propune pace prin abordarea transformativă -  Conflict Transformation 

by Peaceful Means, John Paul Lederach descrie poate cel mai bine evoluţia acestei 

abordări, care urmăreşte obţinerea păcii în organizaţii.

Termenul de transformare acordă o înţelegere mai cuprinzătoare, care poate fi 

evidenţiată la mai multe niveluri:

a) ideea de transformare nu sugerează faptul că eliminăm pur şi simplu sau 

controlăm conflictul, ci mai degrabă arată natura lui dialectică: conflictul 

trece prin anumite faze previzibile, care transformă relaţiile şi organizarea 

socială.

b) conflictul schimbă schemele de comunicare, afectând astfel relaţiile şi or

ganizarea socială, transformă percepţiile despre sine, despre ceilalţi, pre

cum şi problemele aflate în dispută.

Modelul lui Lederach se bazează pe un proces participativ, care urmăreşte cre

area schemelor de transformare a conflictului, incluzând următoarele etape:

1. descoperirea: participanţii se angajează şi interacţionează cu propria lor 

înţelegere asupra modului în care funcţionează conflictul;

2. recunoaşterea şi structurarea în categorii, pune participanţii în situaţia de 

a crea propria lor teorie, pe baza experienţei trecute şi pe înţelegere, fiind 

importantă contribuţia procesului de învăţare;



3. evaluarea: o dată ce participanţii au descoperit ce este conflictul şi cum se 

rezolvă, ei pot începe să evalueze ce i-a ajutat şi ce nu din modul cum au 

gestionat conflictul;

4. adaptare/re-creare: aceasta este ocazia de a adapta modalităţile curente 

de gestionare a conflictului sau de a explora noi strategii, prin analizarea 

practicilor din culturi şi contexte diferite;

5. aplicarea: stadiul final al învăţării rezolvării conflictelor implică exerciţii, 

prin care se experimentează noile idei şi opinii; membrii organizaţiei sunt 

capabili să folosească noile cunoştinţe şi aptitudini în situaţii de confruntare.

Organizaţiile şcolare care acceptă colaborarea şi compromisul ca dominante 

în rezolvarea conflictelor creează teren de manifestare abordării transformative com

parativ cu organizaţiile „ închise ”, plafonate care ţin conflictul „sub preş

în cadrul procesului de rezolvare a conflictelor prin abordarea trans formativă 

managerul şcolar va urmări ajungerea la un acord care dă satisfacţie reciprocă părţilor 

şi îmbunătăţeşte situaţia ambelor părţi. în abordarea transformativă, obiectivul princi

pal este chiar „schimbarea în bine” a părţilor.

Valorificând elementele abordării transformative a conflictelor prezentăm un 

model propriu de soluţionare a unui conflict structurat în şase etape, la care managerul 

poate recurge atunci când îşi propune soluţionarea constructivă a stărilor conflictuale:

• Etapa 1- Descifrarea -  este etapa în care sunt identificate elementele cheie, 

nucleul problemei;

• Etapa 2 -  Explorarea factorilor determinanţi ai conflictului prin elaborarea 

hărţii conflictului;

• Etapa 3 -  Colaborarea -  construirea interpretărilor proprii, formularea de 

întrebări, confruntarea interpretărilor şi argumentelor proprii;

• Etapa 4 -  Elaborarea soluţiilor prin stabilirea strategiei, tehnicilor şi tactici

lor de soluţionare;

• Etapa 5 -  Aplicarea (implementarea) constă în efectuarea de adaptări, de 

modificări, dezvoltări în funcţie de context;

• Etapa 6 -  Evaluarea modului de soluţionare, aprecierea nivelului de cola

borare şi cooperare.



Prezentăm în continuare câteva metode de rezolvare a conflictelor prin aborda

rea transformativa aşa cum se regăsesc în literatura de specialitate:

1. Intervenţia pacifistă - poate avea loc în orice stadiu de evoluţie a conflictu

lui. Trebuie menţionat însă faptul că unele metode de intervenţie pot fi 

mult mai eficiente în soluţionarea conflictelor decât altele, în funcţie de 

etapa de evoluţie a acestora. Intervenţia pacifistă nu trebuie văzută doar 

din perspectiva implicării constructive a unei a treia părţi, aflată în afara 

conflictului (negociatori, experţi în gestionarea conflictelor), ci şi din per

spectiva implicării directe chiar a părţilor aflate în conflict.

2. Avertizarea timpurie şi acţiunile preventive sunt destinate să atenţioneze 

asupra faptului că o anumită situaţie conflictuală poate evolua către un curs 

violent şi sunt necesare acţiuni preventive pentru stoparea acestei evoluţii. 

Avertizarea timpurie necesită existenţa unor persoane care să monitorize

ze activitatea şi să transmită informaţii utile despre evoluţia evenimente

lor, pe baza cărora să se poată executa acţiunile preventive în timp util. 

Momentul cel mai potrivit pentru o intervenţie preventivă este atunci când 

conflictul este încă latent.

3. Managementul crizelor -  reprezintă un set de măsuri şi acţiuni destinate a 

opri în ultimul moment evoluţia conflictului către un curs violent sau a 

stopa extinderea violenţelor. Dacă violenţele nu au izbucnit, intervenţia în 

sensul gestionării crizei poate schimba cursul acesteia spre unul pacifist, 

însă dacă violenţele sunt principalul mod de exprimare între părţile în con

flict, atunci managementul crizei devine unul foarte dificil.

4. Negocierea şi rezolvarea problemelor -  reprezintă modalităţi de interven

ţie pentru soluţionarea conflictului, o dată ce acesta a intrat in faza destin

derii.

Metodele şi strategiile de intervenţie pentru soluţionarea transformativă a con

flictelor se pot aplica atât la nivel personal, cât şi la nivel organizaţional şi în toate sta

diile de evoluţie ale conflictelor.



6.3. Programe de formare a managerilor şcolari privind soluţiona
rea constructivă a conflictelor din organizaţia şcolară

Gestionarea eficientă a stărilor conflictuale necesită diminuarea caracterului 

autocratic al conducerii şcolii şi transformarea directorului de şcoală în lider democra

tic preocupat de stabilirea relaţiilor interpersonale în organizaţie de comunicare şi co

laborare, de motivare a profesorilor pentru realizarea obiectivelor şi pentru creşterea 

gradului de responsabilitate în rezolvarea sarcinilor.

Atunci când abordăm relaţia comunicare -  conflict punem în evidenţă două di

recţii: pe de o parte în cadrul comunicării se pot dezvolta o serie de bariere care se pot 

constitui în surse ale conflictelor, iar pe de altă parte pentru soluţionarea stărilor con

flictuale putem dezvolta situaţii optime de comunicare. înţelegerea de către managerii 

şcolari a surselor conflictului poate conduce la selectarea strategiei adecvate de comu

nicare. Cercetarea empirică desfăşurată a pus în evidenţă faptul că deficienţele de co

municare se pot constitui în surse ale conflictelor de substanţă din organizaţia şcolară.

Bariere de comunicare care se pot constitui în surse ale stărilor conflictuale 

din organizaţia şcolară (Pânişoară O., Pânişoară I.-O., 2004):

a) de natură organizaţională

•  Rolurile pe care le deţinem într-o organizaţie şcolară pot conduce la distor- 

sionări în comunicare şi percepţia faptelor din organizaţie pentru că indivi

zii interpretează informaţiile în funcţie de propria lor poziţie în organizaţie.

• Distanţele mari dintre managerii şcolari şi cadrele didactice se pot constitui 

în motive pentru o comunicare discontinuă:

- distanţa fizică între manageri şi cadrele didactice determinată de pozi

ţia biroului sau de existenţa secretarei care poate restricţiona accesul la 

manager, după un program strict;

- zgomotul, care poate face ca mesajul să nu fie bine auzit sau interpretat;

- clarificarea şi detalierea informaţională dusă la exces (A. Cardon, 

2002) prin jocurile de manipulare „dicţionar” care este definit de intra

rea grupului în nenumărate discuţii asupra semnificaţiei fiecărui cuvânt 

folosit.



•  Bariera ineficienţei comunicării iniţiate de subordonaţi, apare în mod deo

sebit în organizaţiile şcolare cu număr mare de angajaţi, când e posibil ca 

managerul şcolar să nu aibă totdeauna timp atunci când i se solicită ajuto

rul sau există angajaţi care dacă au o percepţie asupra managerului ca fi

ind foarte autoritar, aceştia nu vor iniţia o comunicare necesară desfăşurării 

în bune condiţii a activităţilor, astfel pot apărea greşeli care să ducă la de

clanşarea unor stări tensionate.

• Zvonurile care apar atunci când informaţiile sunt „interesante şi ambigue”. 

Informaţiile neadevărate, interpretările greşite care au o mare dispersie, pot 

înlocui sistemul informaţiilor formale, oficiale.

• Fluxul informaţional privit fie prin prisma lipsei comunicării, fie la polul 

opus prin supraîncărcarea sistemului informaţional. „Supraîncărcarea in

formaţională” este definită de Baron (1983) ca desemnând condiţiile în ca

re o unitate (persoană, comitet) devine împovărată cu prea multe informa

ţii. Supraîncărcarea informaţională se produce de obicei la nivelul ierarhiei 

superioare a conducerii ceea ce poate conduce la o încetinire a circulaţiei 

informaţiilor pentru ca acestea să fie prelucrate.

b) de natură individuală

• Personalitatea fiecărui membru al organizaţiei şcolare îşi pune amprenta 

asupra acţiunilor fiecăruia, acestea afectând propriile percepţii în funcţie 

de poziţiile pe care le ocupă şi de activităţile pe care le desfăşoară.

• Pentru uşurinţa şi rapiditatea interrelaţionării avem tendinţa de a ne ajuta 

de o serie de stereotipii şi prejudecăţi care, difuzând mesaje inadecvate, nu 

mai sunt în acord cu realitatea, ci cu aceste presupoziţii false.

• O altă problemă a comunicării o reprezintă ignorarea importanţei recepto

rului.

• Motivaţiile receptorului pot denatura semnificaţia mesajului primit cu sco

pul apărării propriei poziţii. Comportamentele defensive pot apărea şi la 

managerii care îşi simt ameninţată poziţia, identificând căi conflictuale de 

apărare a poziţiei.

• Feedback-ul este deosebit de important pentru coerenţa comunicării, lipsa



lui atrage după sine distorsiuni şi neînţelegeri care conduc la comunicări 

inexacte.

Studierea comunicării din perspectiva gestionării constructive a stărilor con- 

flictuale din organizaţia şcolară trebuie să se concentreze asupra elementelor care pot 

perturba sau pot optimiza o situaţie de comunicare.

Actorii sociali sunt influenţaţi în situaţiile de comunicare de trei tipuri de vari

abile: psihologice, cognitive şi sociale (J.-C. Abric, 2002):

a) Variabile psihologice

Pentru a înţelege comportamentul actorilor implicaţi într-o situaţie de comuni

care e nevoie să realizăm o analiză a motivaţiilor comportamentelor acestora: cel care 

emite un mesaj o poate face pentru a atinge un obiectiv explicit al comunicării sau pen

tru a evita o serie de probleme pe care vrea să le evite.

Managerul şcolar trebuie să ştie că orice comunicare fie porneşte de la sau să ajun

gă la un sistem de control, la unul de transformare, de selecţie a informaţiei care poate fi 

conştient sau inconştient realizat prin intermediul mecanismelor proiective sau de apărare:

- Fenomenele de proiecţie constau în:

- Asimilarea gândirii celuilalt, a crede că celălalt funcţionează ca tine, este 

una din cauzele lipsei de comunicare, pentru că este ignorată specificita

tea interlocutorului;

- Atribuirea celorlalţi a unor atitudini şi sentimente care să justifice senti

mentele şi atitudinile subiectului faţă de aceştia.

- Mecanismele de apărare intervin atunci când o informaţie receptată sau care 

trebuie transmisă poate perturba echilibrul intern al individului:

- Scotomizarea est procesul prin care inconştient se elimină informaţiile 

incomode;

- Memorizarea selectivă constă în uitarea informaţiei problematice imedi

at ce este receptată;

- Interpretarea defensivă este mecanismul prin care unei informaţii i se 

conferă semnificaţii diferite de cele reale, dar in conformitate cu ceea ce 

se vrea a fi auzit;

- Negarea autorităţii sursei este procesul prin care informaţiile care ridică



unele probleme sunt devalorizate, punând la îndoială competenţa celui 

care a emis iniţial informaţia.

Tipul de leadership afectat unei organizaţii şcolare determină ansamblul com

portamentelor emoţionale, sociale şi cognitive ale membrilor organizaţiei. în organiza

ţiile în care conducerea este autoritară se dezvoltă un climat socioafectiv nefavorabil, 

în care coeziunea este slabă, iar tensiunile interne puternice favorizând crearea subgru- 

purilor, „găştilor”, comportamentele dominante fiind fie cela apatice, fie cele agresive, 

în organizaţiile cu conducere democratică climatul socioafectiv pozitiv permite mem

brilor să-şi exprime eventualele nemulţumiri faţă de manager sau puncte de vedere 

proprii ceea ce nu permite producerea de tensiuni interne nerezolvate. în grupurile cu 

conducere laisser-faire climatul este asemănător celui din grupurile autoritare, condu

când la comportamente agresive faţă de ceilalţi.

b) Variabile cognitive

- Sistemul cognitiv îşi pune amprenta asupra limbajului utilizat, asupra organi

zării logice şi interpretării mesajelor. Asigurarea eficienţei comunicării poate 

fi realizată dacă modul de funcţionare cognitivă (codul) este pe cât posibil 

comun.

- Sistemul de reprezentare pe care îl utilizează actorii sociali în comunicare es

te un element important pentru că împărtăşirea aceloraşi reprezentări se con

stituie în premisa unei comunicări sociale eficiente.

c) Variabile sociale

- Rolurile şi statutul social -  orice individ va adopta acele comportamente şi ati

tudini care i se vor părea conforme cu statutul pe care îl are, mai degrabă cu aşteptările pe 

care le au ceilalţi, pornind de la statutul său. Astfel în comunicare statutul celor implicaţi 

determină aşteptări reciproce în privinţa rolurilor.

în interacţiune pot apărea două tipuri de perturbări:

• Conflictul de roluri, atunci când un individ adoptă un comportament dife

rit de cel la care ne-am aştepta conform statutului său;

• Rigiditatea rolurilor, atunci când într-o situaţie nouă individul păstrează 

un rol corespunzător altei situaţii.

- Prejudecăţile şi stereotipurile au un rol determinant în comunicare pentru că ele



reprezintă semnificaţiile atribuite unei situaţii. Funcţia lor este de anticipare a comporta

mentului şi reacţiilor interlocutorului, dar şi de a predetermina şi canaliza comunicarea.

Calitatea unui act de comunicare depinde în foarte mare măsură de codul utili

zat care poate permite sau nu înţelegerea mesajului transmis, de locul ales pentru a co

munica, de momentul ales pentru a se comunica precum şi de utilizarea sau neutilizarea 

unor materiale sociale.

în analiza comunicării la nivelul unei organizaţii trebuie să avem în vedere şi 

faptul că practicarea unei comunicări şi decodarea semnificaţiilor indicatorilor verbali 

şi nonverbali sunt direct determinate de contextul cultural.

în optimizarea comunicării într-o organizaţie şcolară trebuie să analizăm co

municarea ca un sistem complex, aflat sub influenţa unor factori materiali, psihologici, 

cognitivi şi sociali.

Cauzele perturbărilor care apar în comunicare sunt numeroase, ceea ce face ca 

în cadrul sistemului de comunicare să existe posibilităţi de reglare, de adaptare şi de 

transformare. Comunicarea eficientă presupune o flexibilitate a rolurilor, o interacţiune 

nu numai o transmitere.

într-o organizaţie procesul comunicării este important pentru eficacitatea în

tregului proces managerial ceea ce pune în evidenţă importanţa pe care un manager 

trebuie să o acorde analizei comunicării în managementul stărilor conflictuale. 

în analiza comunicării la nivel organizaţional putem să avem în vedere două direcţii în 

comunicarea dintre manageri şi subordonaţi: o comunicare organizaţională descendentă 

şi o comunicare organizaţională ascendentă (Pânişoară G., 2006):

• Comunicarea descendentă este comunicarea care îl are ca iniţiator pe ma

nager şi prin intermediul căreia îşi exercită funcţiile manageriale specifice.

Dezvoltarea eficientă a acestui tip de comunicare în relaţiile manager- 

subordonaţi pe lângă îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei mai poate aduce un 

cadru favorabil gestionării eficiente a posibilelor neînţelegeri, stări conflictuale, care 

implică noii veniţi în organizaţie, dar nu numai.

O comunicare descendentă ineficientă atrage după sine o serie de probleme ca

re se pot constitui în cauze ale stărilor conflictuale: lipsa informaţiilor este acoperită de 

membrii unei organizaţii pnn canale informale care difuzează zvonuri, informaţii nea-



devărate, de asemenea „golurile” informaţionale creează stări de nelinişte, de insecuri

tate, cu deosebire în contextul implementării schimbărilor, iar oamenii vor dezvolta 

prin mecanisme de autoapărare găştile, clicile.

Pentru creşterea eficacităţii comunicării descendente G. Pânişoară (2006, 175) 

face o serie de recomandări managerilor:

>  Instauraţi responsabilităţi referitoare la o comunicare eficientă la toate ni

velurile ierarhice.

>  Recompensaţi informaţiile care conduc la ameliorarea climatului organiza- 

ţional.

>  Nu fiţi zgârciţi cu laudele!

>  Organizaţi evenimente prin care managerul poate comunica deschis cu su

bordonaţii, aceştia fiind încurajaţi să comunice.

>  Transformaţi conflictele în ocazii de rezolvare a tensiunilor din cadrul co

lectivului.

• Comunicarea ascendentă se desfăşoară de la poziţiile inferioare către cele 

superioare, asigurând feedbackul de la subordonaţi la manageri. Acest tip de 

comunicare este foarte important pentru viaţa organizaţională, oferind in

formaţii privind atmosfera de lucru, relaţiile pe care le stabilesc angajaţii, 

toate acestea depinzând într-o foarte mare percepţiile subordonaţilor.

Literatura de specialitate pune în evidenţă importanţa comunicării ascendente 

în situaţiile organizaţionale (Torrington şi Hali, 1991, apud G. Pânişoară, 2006):

>  îi sprijină pe manageri să înţeleagă problemele profesionale ale subordona

ţilor şi grijile lor personale.

>  îl ajută pe manager să ţină legătura cu atitudinile şi valorile subordonaţilor.

>  Poate alerta managerii în privinţa problemelor potenţiale.

>  Poate asigura informaţii necesare în luarea deciziilor.

>  îi ajută pe subordonaţi să participe şi să contribuie la rezolvarea probleme

lor, crescându-le motivaţia.

>  Asigură feedback asupra comunicării descendente şi asupra ideii îmbună

tăţirii acesteia.

Optimizarea comunicării între manageri şi subordonaţi prin identificarea a cât



mai multe câmpuri perceptive comune poate asigura condiţiile necesare gestionării efi

ciente a stărilor conflictuale inerente vieţii organizaţionale.

Ana Stoica-Constantin (2004) ne propune câteva principii şi atitudini pentru 

prevenirea şi rezolvarea conflictului prin dialog:

1. Accepţiunea comunicării: în comunicare participă doi interlocutori, ea este 

biunivocă nu centrată pe vorbitor.

2. Prezentarea preocupărilor cuiva este diferită de rezolvarea unei probleme: 

nu se formulează într-o singură frază două lucruri distincte -  problema şi soluţia dorită.

3. Voinţa de a comunica şi de a comunica bine.

4. Alegerea momentului potrivit.

5. Toleranţa bilaterală:

- Aşteptări realiste faţă de comunicare, care nu rezolvă per se conflictele.

- Dreptul fiecăruia la probleme şi la exprimarea lor.

- Curajul de a comunica, de preferinţă prin exprimarea asertivă de tip Eu.

- Dreptul la reacţia emoţională spontană.

- Dreptul la inconsecvenţă.

6. Exprimarea clară.

7. Evitarea atacului la persoană.

8.1nteractivitatea dialogului, prin feedback bilateral şi ajutor reciproc: vorbitorul tre

buie să şi asculte, iar ascultătorul să şi comunice; oamenii trebuie să se ajute să comunice.

Actorii sociali ai organizaţiei şcolare trebuie să dezvolte o atitudine de coope

rare în comunicare, de căutare a soluţiilor la conflict alături de celălalt, şi nu împotriva 

lui. Din multitudinea de recomandări care se fac în literatura de specialitate pentru îm

bunătăţirea comunicării verbale, ne vom opri la unele legate de ascultarea activă, ca 

instrument de soluţionare şi reducere a stărilor conflictuale (Z. Bogathy, 2004):

• încetaţi să vorbiţi! -  Nu puteţi asculta dacă vorbiţi.

• Puneţi vorbitorul într-o situaţie uşoară! -  Ajutaţi persoana să se simtă libe

ră să vorbească.

• Spuneţi-i vorbitorului că vreţi să-l ascultaţi! -  Arătaţi interes. Nu citiţi, de 

pildă, în timp ce altul vă vorbeşte.

•  îndepărtaţi perturbaţiile! -  Nu faceţi zgomot cu diferite obiecte.



•  Fiţi constructiv! -  încercaţi să înţelegeţi punctul de vedere al vorbitorului, 

chiar dacă iniţial aveţi altă părere.

•  Fiţi răbdător! -  Nu-1 întrerupeţi pe vorbitor.

•  Păstraţi-vă calmul! -  O persoană supărată interpretează cuvintele în sens 

negativ.

• Fiţi circumspect cu critica şi cu contraargumentele! -  Acestea pun interlo

cutorul într-o poziţie defensivă.

• Puneţi întrebări! -  Acestea îl încurajează pe vorbitor şi arată că dumnea

voastră ascultaţi.

• încetaţi să vorbiţi! -  Este prima şi ultima cerinţă, pentru că toate celelalte 

depind de ea. Nu puteţi asculta în timp ce vorbiţi.

Exprimarea activă este o tehnică de conversaţie care optimizând comunicarea 

poate fi folosită pentru strângerea de informaţii necesare construirii unei imagini corec

te şi clare asupra problemei, necesară în rezolvarea conflictului, ca suport moral şi de 

consiliere pentru ceilalţi şi nu în ultimul rând ca răspuns la atacurile verbale.

Situaţia optimă de comunicare este situaţia pentru exprimarea celuilalt, în care 

el se simte pur şi simplu ascultat. Şi facem precizarea că în contextul rezolvării stărilor 

conflictuale nu este vorba de o ascultare interpretativă sau evaluativă, ci de una com

prehensivă.

Un program de instruire pentru soluţionarea constructivă a conflictelor se 
poate structura în jurul următoarelor elemente centrale:

•  Cunoaşterea tipologiei conflictelor -  tipuri diferite de conflict necesită 

strategii şi tactici diferite;

•  Conştientizarea cauzelor şi consecinţelor;

•  înfruntarea conflictelor în loc de evitare;

• Respectul pentru interesele tale dar şi pentru interesele celuilalt;

• Evitarea etnocentrismului -  necesitatea de a înţelege şi a accepta diferenţe

le culturale;

• Diferenţierea între „interese” şi „poziţii”;

• Cercetarea intereselor proprii dar şi pe ale celuilalt, pentru a identifica inte

resele comune şi compatibile;



• Definirea intereselor conflictuale ca problemă reciprocă, ce urmează să fie 

soluţionată prin cooperare;

•  învăţarea comunicării empatice;

• Identificarea şi evitarea tendinţelor naturale spre subiectivitate, percepţii 

eronate şi gândire stereotipă;

• Cunoaşterea de sine, a reacţiilor tipice la diferite tipuri de conflict;

• Menţinerea moralităţii pe parcursul managementului conflictului, ceea ce 

presupune echitate şi valorizarea tuturor.

Două sunt lucrurile care trebuie urmărite în mod constant când apare tema le

gată de conflicte la nivelul managerilor şcolari:

1. Să accepte că sunt într-un conflict, să clarifice situaţia;
2. Să înveţe cum să administreze conflictele, să nu fugă de ele.
Statisticile arată că în munca managerilor conflictul este cvasipermanent.

Schimbarea esenţială este că el nu trebuie evitat, pentru că nu are cum să fie evitat în 

cadrul organizaţiilor şcolare care impun relaţii interdependente şi dinamice între actorii 

sociali care, vor nu vor, au sisteme de valori deosebite şi percepţii diferite.


