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Çatışma Çözümü 



A.Y.Ç. TANIMLARI 

Bilgi 

• Çatışma 

kavramını 

anlama; 

• Çatışmalarla ilgili 

sorunların nasıl 

çözüleceğini 

bilmek. 

Beceriler 

• Çatışma çözümü 

becerilerini 

kazanmak. 

Yeterlilikler 

• Çatışmalardan 

kaçınmak ve 

onları önlemek. 



Aksiyomlar 

• Çatışmalar dünyadaki tüm insanların günlük yaşamının bir 

parçasıdır. 

• Çatışmalar genellikle kaçınılmazdır. 

• Eğer çözülmezlerse, yaralanmalar ve blokajlar meydana gelir. 

• Herkesle uyum içinde olamazsınız. 

Source: PowerPoint clipart 



Giriş 

Çatışma – basitçe - önemli konular hakkında bir anlaşmazlıktır. 

Çatışmalar her zaman arzu edilmez, genellikle güvenlik duygusunu yok 

ederler. Beğenip beğenmesek de günlük faaliyetlerimizin bir parçasıdır 

ve kaynakları çeşitlidir. Dahası, birçoğu yararlı bir rol oynar, çünkü 

nihayet, bastırılmış sorunlara bakmanıza izin verir. Temel sonuç tektir: 

çatışmalar çözülmelidir.  

Ve tam olarak hangisini çözmek istediğinizi biliyorsunuz. Ama nasıl 

olduğunu biliyor musun? Durum için doğru stratejiyi seçmek 

çatışmalarla başa çıkmada yardımcı olur. 

Source: PowerPoint clipart 



Çatışma Çözümünün 5 Yolu (1) 

1. İŞBİRLİĞİ 

2. UZLAŞMA 

3. KAVGA 

4. KAÇINMA 

5. HOŞGÖRÜ 

 



Çatışma Çözümünün 5 Yolu(2) 

Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve anlaşmazlığı çözmenin bir yolu olarak seçim, hangi 

çatışmanın olduğunu belirler. İşbirliği, uzlaşma ve mücadele birlikte sözde verimlilik üçlüsünü oluşturur. Ve 

hepsi aktivite dereceleri ve açıklık ile karakterize edilir. 
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Açıklık derecesi 

yüksek 

düşük 

düşük 

 

yüksek 

 

KAVGA İŞBİRLİĞİ 

UZLAŞMA 

KAÇINMA HOŞGÖRÜ 



1. İşbirliği 

Zorluklara rağmen bu bir ortaklıktır. Sizi neyin birbirine bağlayıp neyin 

bölemediğine odaklanmalısınız  çünkü her ikisi de faydaları üzerine 

kuruludur. Sadece küçük bir sorun vardır: Taraflardan biri, olumlu işaretlere 

rağmen, işbirliği yapmak istemezse veya basitçe işbirliği yapamazsa (ve ne 

yazık ki, bu çok sık olur) işbirliği imkansızdır. 

İşbirliği en zor yoldur, çünkü duygularınızı ve birinin (yani duygusal zeka), 

dinleme becerilerini, bağlılığını, hoşgörüsünü ve her iki taraf için de mutlu 

bir sona ulaşma arzusunu anlamayı gerektirir. Birlikte çalışmak yerine 

üzerine daha çok konuşuyoruz. 

Source: PowerPoint clipart 



2. Uzlaşma 

Uzlaşma altın ortalamanın arayışıdır. Genel iyilik adına yol verme ve 

çözüm bulma sanatıdır. Alakasız bazı konulardan vazgeçtiğinizde - 

iyi bir seçenek ancak, sizin için önemli konulardan vazgeçtiğinizde, 

çatışma çözümünün sevinci ve yararları hakkında konuşmanız zor 

olacaktır; tek olumlu yönü çatışmanın yok olmasıdır. Öyle görünüyor 

ki bazen çatışma bu yüzden iki kat güçle geri dönebiliyor. 

 

Uzlaşmanın artıları ve eksileri vardır, çünkü her zaman 

pozisyonunuzda ısrar etmeye değmez. Öte yandan, bir uzlaşma sizi 

kendinize ve dolayısıyla kayıp ve güçsüzlük duygularınıza daha da 

yaklaştırır. 
Source: PowerPoint clipart 



 3. Kavga 

Kavga, sizi duygusal ve fiziksel olarak tüketir, ancak kavga da bir 

savunma olduğu için sosyal olarak olgunlaşmamış otorite kazanmak 

gerekir. Ve sonra, bu stili ustaca farklı, daha samimi bir stille 

değiştirmeniz gerekir. 

Sürekli sizinle kavga eden kişi kim? Avantajını kanıtlamak ve zayıf 

yönlerini gizlemeye sürekli ihtiyacı olan bir kişidir (maalesef genellikle 

onlarla uğraşmak zorunda kalırız). 

Source: PowerPoint clipart 



Onay Hareketleri(1) 

Dövüş sırasında bir misilleme döngüsü vardır: karşı saldırıyı daha da uyaran (ve mezbaha hazır) kontrolsüz bir 

saldırganlık saldırısıyla yanıt verilir. Ancak bu kısır döngüyü kırmaya değer: duygusal olarak daha akıllı olun 

ve sözde onay hareketlerini uygulayın (onları teslim olmakla karıştırmayın!). Her zaman olmasa da yardımcı 

olabilirler, en azından iyi niyet ve üstün bir üstünlük gösterirsiniz. 

Source: PowerPoint clipart 



Onay Hareketleri (2) 

Onay hareketleri uzlaşma önlemleridir, yani: 

• Hata kabul etme, özür dileme; 

• Tövbe ve alçakgönüllülüğü ifade etmek; 

• İmtiyazlar önermek;  

• Duyguları yüz veya jestsel olarak ifade etme (örneğin gülümseme, 

vücut gevşemesi); 

•  Rakip için içten takdir duymak, farklı bir görüş hakkını tanımak; 

•  Kendi ihtiyaçlarınız ve duygularınız hakkında konuşmak; 

• Barışçıl bir çözüm için ortak bir araştırma önermek. 

Source: PowerPoint clipart 



4. Kaçınma 

Kısaca: erteleyerek çatışmanın çözümünden kaçınırsınız. Bunu 

yapmak için birçok nedeniniz olabilir: kendinizi kötü 

hissedersiniz, rakibinizle yüzleşecek gücünüz yoktur, 

sakinleşmek ve başlangıçta güç toplamak istersiniz. Bazen 

hislerinizin geçmesini beklemeyi istersiniz ya da başka bir 

önemli şey yapmanız gerekir. 

Ancak, çatışmanın kendisini çözmeyeceğini ve bir noktada geri 

geleceğini unutmayın. Her zaman, yarın veya gelecek yıl geri 

dönecek gibi düşünebilirsiniz. Belki de onunla yüzleşmeniz daha 

iyidir. Ne dersiniz? 

Source: PowerPoint clipart 



5. Hoşgörü 

Hoşgörü size bir güvenlik ve destek duygusu verir, ancak diğer taraf da aynı şekilde hissederse. Aksi halde, 

duygusal olarak çiğneneceksiniz. Kendinizi istismar, ihmal ve kızgınlığa maruz bırakırsınız. Bazen, kontrolsüz 

bir duygu patlaması olur. Çoğu zaman, bu tür durumlar dünyaya karşı samimi bir tavır benimseyen, utangaç 

ve kendine güveni düşük olan insanlarda görülür. 

Ancak, kaçınmak ya da gönül rahatlığı peşinde koşmak kötü sonuçlanabilir. İsterseniz yapın ama sadece 

neden bunu yaptığınızdan tam olarak eminseniz yapın. Asla teslim olmayın çünkü başka türlü göremezsiniz. 

Başka bir şekilde çözmenin de bir yolu var. Atılganlık ve tutumlar hakkında bilgi edinin: İddialı, agresif ve 

itaatkâr bir tutum sergileyin. 

Bazen hoşgörü, karşılıklılık ilkesine güveneceğimiz şekilde çalışır. Birisine nasıl davranırsak, biz de ondan 

aynısını umuyoruz. Motivasyon var, ama etkisi mutlak değil. 



Özet 

Nerede, ne zaman ve hangi tarzda çatışma çözümü kullandığımız bize bağlıdır. Mesleki ilişkilerde - 

müşteriyle (müzakereler), patronla - ve evde - oturma odasında duvarların rengini seçmek gibi günlük 

savaşlar sırasında tamamen farklıdır. Ancak, hepsine hakim olmaya değer. Bu şekilde, gerçeği daha kolay 

kontrol eder ve çeşitli alanlarda etkinliğinizi artırırsınız. Çatışmaları çözmenin 5 yolu var ama eminim ki sizin 

de kendi yönteminiz vardır. 



https://www.katarzynapluska.pl/5-sposobow-rozwiazywania-konfliktow/ 
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