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UUNNIITTAA TT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  ggeessttiióó  ddee  ccoonnfflliicctteess  

"L’organització moderna és un teatre on s’escenifiquen tots els conflictes 
que són d’esperar quan centenars o milers de persones, carregades de 

responsabilitats, normalment auto-motivades i centrades en la seva feina, 
treballen juntes” 
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Què és? 

L’àmbit laboral presenta un gran nombre d’interaccions socials estructurades dins un marc 
jeràrquic de relacions de poder. Això explica perquè és un focus de potencials conflictes. 

Quan un és part implicada en una situació de conflicte és difícil jutjar-ne les condicions 
objectives.  

La major part de la vida és una realitat interdependent. L’assoliment dels resultats que 
es desitgen depèn en gran mesura de la cooperació entre nosaltres i els altres. Una 
mentalitat de jo guanyo-tu perds és disfuncional en les organitzacions. 
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Les situacions conflictives no són sempre iguals pel que fa a la natura i l’abast del conflicte.  

Tanmateix, algunes persones reaccionen de la mateixa manera sempre que es troben en 
una situació conflictiva. A continuació, es detallen els diferents estils de gestió de 
conflictes i en quines situacions són aplicables: 

El·ludir: No prendre cap posició. Pot ser útil:  

§ En situacions en les quals entenem que s’estan tractant assumptes trivials. 

§ Quan no es té tota la informació i és necessari esperar per reunir-la. 

§ Quan és millor deixar passar el temps per tal que es relaxi l’ambient. 

 

Acomodar: Tendència a satisfer interessos que no són els nostres. No importa cedir a la 
decisió dels altres. Pot ser útil: 

§ Quan és més important per a l’altra part. 

§ Quan s’inverteix pel mig o llarg termini.  

§ Com a concessió per a una cessió prèvia de l’altra part en el passat. 

 

Competir: Tendència a satisfer els nostres interessos demostrant poca preocupació en 
satisfer els dels altres. Es busca imposar els propis interessos. Pot ser útil: 

§ Quan s’està segur de conèixer la veritat. 

§ Quan l’altra part no coneix tots els fets. 

§ Quan el que es va a guanyar és més que allò que l’altre pot perdre. 

§ Quan només importa el curt termini i no hi haurà una altra relació futura. 

§ En situacions d’urgència. 

 

Comprometre: Renunciar a part dels nostres interessos per poder aconseguir un acord 
compromès amb l’altra part. Requereix posar-se a la pell de l’altre. Pot ser útil: 

§ Quan hi ha terminis límit i necessitem una via constructiva per assolir el 
consens. 

§ Quan l’assumpte és molt complex. 

§ Quan el benefici de l’acord és superior als interessos específics de les parts. 

§ Quan és necessari crear un vincle de confiança. 

§ Quan el poder d’imposició és igual en ambdues parts. 
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Col·laborar: Quan les dues parts aconsegueixen allò que desitjaven sense haver de cedir 
en les seves posicions; requereix d’un gran enteniment. No sempre és factible. 
Especialment útil: 

§ Quan hi ha interessos complementaris. 

§ Quan és possible guanyar els dos sense cedir res a canvi.  

Guia d’aplicació 

Un conflicte tipus presenta les següents fases d’evolució. Tanmateix, la forma com es 
genera el conflicte pot fer que no es passin totes les fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comprendre la natura del conflicte i avançar cap a la seva resolució cal treballar tant la 
part racional, que ens permet analitzar-ne la natura, com el component emocional de la 
seva gestió: 

 

TiTti
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LA PART RACIONAL 

 

 

 

 

§ Quin és el motiu del 
conflicte? 

 

 

 

§ Tots disposem de la 
mateixa informació? 

§ Es perceben les dades 
comunes de la mateixa 
forma? 

§ Com està influenciat 
cadascú per les seves 
pròpies circumstàncies? 

§ És ser capaç de dir a 
l’altre que el 
comprenem  després de 
fer una anàlisi objectiva 
dels fets. 

§ És mostrar a l’altre 
que es tracta de 
resoldre una dificultat. 

 

 

LA PART EMOCIONAL 

 

 

 

 

§ Mostri’s obert al 
diàleg. 

§ Mostri’s 
interessat per 
l’altre. 

§ Utilitzi l’humor 
per crear un 
clima propici. 

 

§ Faci preguntes 
que revelin 
voluntat de 
comprendre. 

§ No fer preguntes 
que puguin 
originar tensió: 
Però com em 
pots dir això? 

§ Digui el que sent 
sobre el 
problema 
utilitzant 
pronoms 
personals i verbs 
de sentiments 
/emocions: Jo 
penso, em sento, 
vull entendre...  

§ Treballi 
activament en 
conjunt amb 
l’altre per trobar 
una solució 
comuna. 

 

 

En ocasions la imparcialitat d’un tercer pot ajudar a conduir el procés cap a la col·laboració. 
La tercera persona que intervé intenta acostar les posicions de cadascuna de les parts, 
amb la pretensió d'aconseguir que arribin a un acord. No obstant això, la solució final 
només es produeix per acord entre les parts. 

 

La tercera persona pot ser un conciliador o bé un mediador (de vegades es confonen en 
una mateixa figura). La mediació al·ludeix, bàsicament, a la capacitat de la persona que hi 
intervé per formular propostes, facultat que en principi es nega al conciliador. El mediador 

Diagnosticar Comprendre Clarificar

Escolti
Activament

Faci 
preguntes

Expressi els 
seus 

interessos
Cooperi
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té una funció més dinàmica, que li permet suggerir acords i solucions que ell mateix ha 
elaborat i que les parts, lliurement, poden adoptar o no. 

EL MEDIADOR 

 

 

 

 

 

§ Escoltar, 
reformular i 
confirmar. 

 

 

 

§ Sol·licitar els 
objectius i 
beneficis desitjats 
destacant la 
intenció positiva 
de cadascú. 

 

§ El que vosaltres 
voleu és... 

§ Fer que les parts 
se sentin 
compreses. 

 

§ Donar temps per 
parlar. 

§ Apartar 
emocions. 

§ Canviar el 
mètode. 

 

La dada 

Segons l’estudi de Thomas Jones Managing Corporate Conflict, els directius passen un 
mínim del 25% del seu temps laboral gestionant conflictes derivats de la interacció entre 
les persones. 

Materials 
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