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O SZKOLENIACH Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH 
I SYMULOWANIU KONFLIKTÓW NA PRZYKŁADZIE 
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 ss. 103-125 
e nazwa �umiejętności miękkie�  jest uzasadniona poprzez silną zależność 
skuteczności użycia umiejętności komunikacyjnych w sytuacji interakcji 
a normatywnego przepisu na jej prowadzenie. Na przykładzie ćwiczenia 

wego dylematu więźnia z dwoma możliwościami komunikowania) poka-
ania pewnych wymiarów konfliktu. Wskazuje się na możliwość użycia 
aniu dynamiki konfliktu i szkoleniowej pracy nad problemem zaufania w 
efektem szkoleniowego użycia �gry z posłańcem� jest dostarczenie heu-
znej czy umiejętności. W rezultacie wskazuje się, że stanowi to specyfikę 
eniach miękkich. 

WPROWADZENIE 

dzie zarządzania kadrami w organizacji, stanowi uznaną 
o rolą jest (współ)kształtowanie kompetencji potrzebnych 

obecnych, bądź przyszłych zadań w konkretnej organizacji 
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wie do edukacji akademickiej, której przypisuje się nasta-
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zadaniowej). Na przykładzie konkretnego ćwiczenia pokażemy, że treści edukacyjne, 
które stanowią wnioski z sesji na nim opartej, nie mają charakteru wiedzy technicznej, 
ani umiejętności zachowania się. Charakterystyka tych treści jako heurystyki może 
stanowić punkt wyjścia do definiowania bezpośrednich efektów szkoleń1, rozumia-
nych jako treści nauczane, ale też uzmysławia trudności badania tych efektów egza-
minacyjnie. 

Niezależnie od trafności tych ogólnych rozważań opis �gry z posłańcem�, która 
jako ćwiczenie wprowadzające używana jest na dłuższych szkoleniach z negocjacji i 
rozwiązywania konfliktów, ilustruje problematykę zastosowania modeli symulacyj-
nych w szkoleniach miękkich. Pokazuje, że w pewnych sytuacjach gry symulacyjne są 
narzędziem umożliwiającym stworzenie doświadczenia �tu-i-teraz�, które jest nie-
zbędnym warunkiem zastosowania metodologii dydaktycznej �nauczania przez do-
świadczenie�. Ilustruje jednocześnie interesujące splecenie treści dotyczących umie-
jętności miękkich i nastawień psychologicznych w interakcji oraz elementów struktu-
ralnych, które purysta zaliczyłby do elementów wiedzy �twardej�. 

Tekst zorganizowany jest następująco. Najpierw scharakteryzowana zostanie spe-
cyfika umiejętności społecznych (zwanych soft skills) oraz szkoleń nakierowanych na 
ich doskonalenie. Następnie zaprezentowany zostanie opis symulacji �gra z posłań-
cem�, oraz jej zastosowania dydaktycznego w szkoleniu dotyczącym negocjacyjnego 
rozwiązywania konfliktu. To zastosowanie pozwoli odnieść się do dyskusji dotyczą-
cej możliwości stosowania narzędzi symulacyjnych w nauczaniu dotyczącym dyna-
miki konfliktu. Na zakończenie sformułowane zostaną wnioski o szerszym charakte-
rze, dotyczące roli heurystyk jako efektów nauczania w szkoleniach z umiejętności 
społecznych. 

1. SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH JAKO DZIEDZINA 
SZKOLENIOWA 

1.1. ZADANIA MODELI SYMULACYJNYCH W ICH UŻYCIU SZKOLENIOWYM 

W pracy [Woźniak 2005] argumentowano, że metody szkoleniowe używane pod-
czas szkoleń outdoor tworzą specyficzną podgrupę ćwiczeń symulacyjnych. Choć 
sama struktura ćwiczeń modeluje pewne aspekty rzeczywistych procesów decyzyj-
nych (a więc podsystemu procesów gospodarczych), to specyfika użycia szkolenio-
wego takich ćwiczeń2, jako narzędzia szkolenia outdoor, powoduje koncentrację 
__________  

1 Zakładaną w opisie metodyką szkoleniową są tzw. metody aktywizujące. Praca [Woźniak w 
przygotowaniu] uzasadnia, że szkolenia z umiejętności miękkich powinny posługiwać się tymi metodami. 

2 Zgodnie z tradycją Szkoły Symulacji rozróżniam grę (ćwiczenie), jako abstrakcyjną strukturę (która 
posiada model i uniwersum możliwych ścieżek przejścia, które są wyznaczone przez algorytm realizacji 
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dyskusji poćwiczeniowej (omówienia) na wybranych warunkach umożliwiających 
osobom efektywne współdziałanie zespołowe.  

Wskazywano tam, że specyfika szkoleń outdoor (stanowiąca wyróżnik usprawie-
dliwiający ich istnienie jako specyficznej metody szkolenia) polega na możliwości 
pracy metodą experiential learning (opierającego się na dyskusji nad doświadczeniem 
�tu-i-teraz�) nad problemem udzielania i odbierania wsparcia. Ćwiczenie outdoor 
poprzez wywoływanie poczucia zagrożenia bezpieczeństwa osobistego sprzyja po-
wstawaniu sytuacji, które uczestnicy przeżywają jako sytuacje wymagające proszenia 
i udzielania wsparcia. Stwarza to szansę na pojawienie się doświadczenia, które jest 
bardzo trudne do wywołania w trakcie sztucznej sytuacji szkoleniowej innymi meto-
dami, a dotyczy ważnego wymiaru codziennego doświadczenia zawodowego. Możli-
wość wykorzystywania szkoleń outdoor do dyskusji problematyki innych wymiarów 
pracy zespołowej, którą niewątpliwie szeroko wykorzystuje się w trakcie takich szko-
leń, stanowi w myśl tam prezentowanego rozumowania �uboczny� efekt zastosowania 
tej metody. 

Niniejszy tekst dotyczy szerszej sfery zastosowań metodologii nauczania przez do-
świadczenie, gdyż odwołuje się do charakterystyki wszelkich szkoleń miękkich. W 
warstwie opisu przykładu specyficznego ćwiczenia pokazuje pewne narzędzie dydak-
tyczne, jakie można wykorzystać do wywołania doświadczenia �tu-i-teraz�, umożli-
wiającego rozmowę o dynamice sytuacji konfliktowej oraz o pewnych elementach 
istotnych w działaniu w sytuacji konfliktowej. Potraktowanie gier symulacyjnych jako 
narzędzi do wywoływania doświadczenia, które będzie poddawane refleksji uogól-
niającej, jest jednym3 z możliwych sposobów ich wykorzystania dydaktycznego. 

Jak słusznie zauważa Krokosz-Krynke [2005] zastosowanie gry symulacyjnej, jako 
ćwiczenia wprowadzającego do dyskutowania danej problematyki, zwiększa efekty 
dydaktyczne dalszego procesu nauczania (mierzonego w jej badaniu poprzez wskaź-
niki zbudowane na  egzaminacyjnie testowym4) w stosunku do użycia tej samej 
symulacji, jako elementu podsumowującego treści odbytych zajęć akademickich. W 

                                                                                                                                            
różnych rozgrywek), oraz szkoleniowe użycie ćwiczenia, które składa się z wprowadzenia, rozgrywki i 
omówienia (por. [Balcerak 2001]). Koncentracja omówienia na interakcjach między ludźmi (czyli trak-
towanie gry jako afektywnej [Bielecki 2001]) nie wyklucza możliwości wpływu na te interakcje poprzez 
przypisanie ról uczestnikom.  

3 Drugi, wyraźnie inny,  typ zastosowania gier, to ćwiczenie zastosowania już zdobytej wiedzy i 
umiejętności. [Krokosz-Krynke 2005] mówi o tej różnicy, jako o �miejscu użycia w procesie dydaktycz-
nym�. 

4 Związki wzajemne pomiędzy wynikami pomiarów efektów szkolenia przy pomocy różnych miar 
dyskutowane są od co najmniej 30 lat. Prowadzone na skąpym materiale empirycznym metastudia prac 
zawierający wyniki pomiarów efektów szkolenia przez różnego typu miary wskazały początkowo brak 
korelacji między nimi [Alliger i Janak 1989], a ostatnio istnienie takich korelacji [Alliger i in. 1997]. 
Choć więc w szkoleniach używa się miar wyników opartych o pomiary reakcji [Woźniak 2006Ł], a nie 
egzaminu z wiedzy (jak w [Krokosz-Krynke 2005]), to można sądzić, że obie miary są wzajemnie sko-
relowane [Alliger i in. 1997]. 
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modelu nauczania przez refleksję nad doświadczeniem �tu-i-teraz� takie zastosowanie 
jest naturalne, ale faktyczną barierą, na którą napotyka proces szkoleniowy, jest ist-
nienie narzędzia dydaktycznego umożliwiającego wywołanie właściwego doświad-
czenia. Istotne doświadczenie analogiczne do przeżywanego przez uczestników w 
sytuacjach realnych bywa niekiedy trudne do wywołania w sytuacji sztucznej, z uwagi 
na zakotwiczenie autentycznego doświadczenia w dynamice długotrwałej relacji wza-
jemnej. W pracy [Woźniak 2005] pokazano jak ćwiczenia outdoor przekraczają ten 
problem dla doświadczenia odczuwanej potrzeby wsparcia, ten tekst dotyczy innego, 
także trudnego do wywołania doświadczenia � poczucia uwikłania w dynamikę sytu-
acji konfliktowej. 

1.2. UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE JAKO PRZEDMIOT SZKOLEŃ 

Szkolenia dotyczące konfliktów stanowią jeden przykład z różnorodnego wachla-
rza szkoleń miękkich. Specyfika tej dziedziny szkoleń polega na deklarowanym 
przedmiocie ich oddziaływania � mają za zadanie doskonalić �umiejętności miękkie� 
pracowników danej firmy. 

Nazwa �umiejętności miękkie� jest rzadko używana w literaturze naukowej z za-
kresu zarządzania, choć od lat dziewięćdziesiątych stała się powszechna w praktycz-
nie zorientowanej literaturze szkoleniowej pisanej w języku angielskim. Jeśli pojawia 
się w literaturze w innych językach5, to dość często używana jest w wersji angielskiej 
(soft skills) i opatrywana komentarzem, który utożsamia ten rodzaj umiejętności z 
kompetencjami społecznymi. Definicyjnie6 umiejętności miękkie to te charakteryzu-
jące osobę zdolności i cechy, które dotyczą jej osobowości, postawy i zdolności do 
kształtowania własnych zachowań, a nie formalnej czy technicznej wiedzy. Tworzą 
one postulowaną sferę własności indywidualnych, która jest odpowiedzialna za prze-
jawiania przez daną osobę zachowań w sytuacji kontaktu interpersonalnego, które 
nakierowane są na osiąganie celów danej osoby poprzez komunikowanie się z innymi. 

Niezależnie od chwiejności w charakteryzowaniu �umiejętności�, która odpowiada 
trudności opisu tego, co umożliwia dyspozycję do skutecznych zachowań w sytu-
acjach zadaniowych (a więc charakterystyk odwołujących się do kompetencji, postaw, 

__________  
5 Por. Np. [Büser 2000]. Na podstawie badań własnych Internetu (1.06.2006; hasła soft skills oraz ich 

kolejne tłumaczenia na różne języki, a także ograniczenia wyszukiwania do stron krajowych oraz .edu) 
można postawić taką tezę dla literatury niemieckojęzycznej i anglojęzycznej (w tym kanadyjskiej). Fran-
cuskojęzyczne teksty powstałe dla potrzeb Unii Europejskiej również zawierają termin soft skills, choć 
innego typu teksty ze stron .fr raczej go nie używają. 

6 Praca [Moss i Tilly 2001] zawiera przegląd zawartych w literaturze różnych definicji, który 
podsumowano wskazaniem, że najszerzej akceptowane jest takie definiowanie umiejętności miękkich 
[Mossi Tilly 2001, s. 44]. Nasza definicja idzie tym śladem, choć jak wskazujemy poniżej, merytorycznie 
kategoria tych umiejętności została wyodrębniona już w pracy [Katz i Kahn 1978], więc �umiejętności 
miękkie� to raczej nowa nazwa, akcentującą trudności pomiarowe, niż nowy fenomen. 
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wiedzy, czy wreszcie do umiejętności jako zdolności do manipulowania), zakres ter-
minu �umiejętności miękkie� jest dość wyraźny (ostry). Umiejętności te nie mają cha-
rakteru umiejętności psychomotorycznych, ani kognitywnych, choć pewien poziom 
zdolności do wykonywania ruchów ciała jest niezbędny do mówienia, zaś pewien 
poziom kompetencji poznawczych � do formułowania rozsądnych wypowiedzi. Choć 
więc umiejętności interpersonalnego komunikowania się, które jest nastawione na 
realizację celów interakcji, jest uwarunkowane posiadaniem pewnego poziomu spraw-
ności myślenia oraz możliwości fizycznych, to niewątpliwie istnieje szeroka grupa 
umiejętności o innym charakterze, które powodują, że w sytuacji interakcji zadanio-
wej, w której dana osoba pełni rolę zawodową, jej działanie komunikacyjne jest sku-
teczne. Ten dodatkowy element, wykraczający poza fizyczną i intelektualną możli-
wość do przejawiania właściwych (czyli tych, które umożliwiają osiąganie celów in-
terakcji) zachowań, nazywa się umiejętnościami miękkimi. 

Umiejętności miękkie dotyczą sfery interakcji między ludźmi, którą najwyraźniej 
wydziela trójpodział opisany przez Katza i Khana [1978] na umiejętności, które 
umożliwiają manipulowania w sferze rzeczy (umiejętności techniczne), interakcji 
(społeczne) i kierowania sobą (osobiste).  

Rozwój społeczeństwa wiedzy wyraźniej uwidocznił rolę panowania nad językiem 
i zarządzania narzędziami językowymi jako umiejętności technicznych (czyli umiejęt-
ność pisania, znajomość edytorów tekstu i komputerów) [Rychen i Salganik 2003], 
ale dowartościował również sferę współpracy między różnorodnymi ludźmi, mają-
cymi osiągać wspólne cele, pomimo różnych interesów, systemów wartości czy kul-
tur, które reprezentują. Taka sfera umiejętności współpracy, które dotyczą interakcji z 
innymi nazywana jest kompetencjami społecznymi [Rychen i Salganik 2003, s. 7]. 
Zdolność do zarządzania sobą, czyli świadomości swoich celów i priorytetów, umie-
jętność planowania w oparciu o wizję własnej przyszłości i formułowanie projektów 
osobistych, tworzy trzecią sferę � umiejętności osobistych.  

Te dwie ostatnie sfery kompetencji stanowią deklarowany cel oddziaływania 
szkoleń nastawionych na rozwijanie umiejętności miękkich. Nazwa �miękkie� uza-
sadniana jest poprzez silną zależność przejawiania danego typu umiejętności społecz-
nej od sytuacyjnego kontekstu. Przejawiają się one najczęściej w interakcji z innymi 
ludźmi, a ta podlega tak silnemu wpływowi kontekstu, że trudno twierdzić, że indywi-
dualne (osobiste, czyli pozakontekstowe i niesytuacyjne) własności osoby (a tak ro-
zumie się umiejętności) są decydującym czynnikiem pozwalającym wyjaśnić poja-
wianie się zachowań w konkretnej sytuacji. Zależność przejawianych zachowań od 
partnera interakcji, emocji, które wzbudza on sam i jego zachowania w działającej 
osobie, a więc w zderzeniu z indywidualną biografią aktora oraz sytuacyjnym odczy-
taniem sensów, pojawiających się zachowań komunikacyjnych, powodują zasadniczą 
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trudność w ocenie poziomu posiadanych przez konkretną osobę umiejętności mięk-
kich7. 

Choć więc widocznym przejawem umiejętności społecznych są komunikaty języ-
kowe, czyli umiejętności te ujawniają się poprzez odpowiednie wypowiadanie wła-
ściwych słów, to ocena skuteczności komunikacji w konkretnej sytuacji społecznej 
wymaga odniesienia do celów podmiotu wypowiadającego te słowa, oraz do cało-
ściowego ujęcia interakcji, w której wypowiadane słowa się pojawiają. Oznacza to, że 
oprócz zachowań do sformułowania oceny potrzebne jest zrozumienie założeń i celów 
działającej osoby oraz odniesienie tego działania (tak zinterpretowanego zachowania) 
do wzorca poprawnej interakcji. 

I tak, dla ilustracji, słowa wypowiadane w trakcie negocjacji, które opisują pozycję 
otwierającą, musiałyby być odniesione do celów negocjatora (np. czy chciał spowo-
dować obniżenie aspiracji drugiej strony) oraz do całościowego modelu skutecznej 
interakcji danego typu (np. obniżenie aspiracji drugiej strony jest celem pierwszej 
fazy negocjacji). Specyfika swobodnych interakcji społecznych powoduje, że ani 
pierwszy, ani drugi warunek może nie być spełniony. Stąd oceny posiadanych umie-
jętności społecznych mogą być dokonywane jedynie w ścisłych modelach normatyw-
nych, które wyznaczają jak powinna przebiegać interakcja. Odniesienie do takiego 
wzorca pozwala dopiero ocenić skuteczność działań oraz kwalifikować dane zacho-
wania jako działania zadanego typu. 

Szkolenia biznesowe tylko czasem dysponują takim modelem8. Większość sytuacji 
społecznych, które stanowią przedmiot takich szkoleń, nie dysponuje normatywnym, 
nakazanym przez organizację w postaci standardu zachowań, bądź naukę w postaci 
sekwencji zachowań tworzących jednoznaczny przepis na sukces w takiej interakcji. 
Znane są ogólne kroki działań, jakie należy podejmować, aby zakończyć daną interak-
cję sukcesem, ale interpretacja danego zachowania w ich kategoriach nie jest jedno-
znaczna i zależy nie tylko od dotychczasowych działań obu aktorów, ale też od doko-
nywanych przez nich interpretacji, które są tylko częściowo odkodowywalne na pod-
stawie przejawianych zachowań. 

W rezultacie takiej interpretacji umiejętności społecznych ani ocena ich posiada-
nia, ani sam proces ich nabywania nie jest bezproblemowy. Zwykle organizuje się 

__________  
7 Jak widać z tej argumentacji umiejętności komunikowania się w sytuacji zadaniowej należy 

interpretować inaczej, niż zakładają teorie kompetencji i postulowane przez nie �ścisłe� pomiary tych 
kompetencji poprzez metody �centrum oceny�. Szerszą krytykę założeń teoretycznych i wartości tej 
metody pomiarowej zawiera tekst [Woźniak 2006L]. 

8 Tam, gdzie normatywny model poprawnego przebiegu interakcji jest dostępny, tam dokonać można 
oceny umiejętności prowadzenia interakcji zgodnie z zalecanym standardem przy użyciu obserwacji 
uczestniczących (np. poprzez procedury Tajemniczego Klienta), bądź zewnętrznych. Ponieważ pojedyn-
cza obserwacja zachowań danej osoby nie stanowi wystarczających podstaw do uogólnień, więc koszty 
takich badań są znaczne, a ich wiarygodność zależy od możliwości przekonywującego uzasadnienia, że 
na zachowanie osoby ocenianej nie oddziałuje świadomość bycia obserwowanym.  
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szkolenia, które będą je doskonaliły, pod hasłem nazywającym rodzaj zadania zawo-
dowego (tzn. negocjacje), czy obszaru w pracy (motywowanie pracowników) raczej, 
niż pojedynczej umiejętności (asertywność). Choć można dostrzegać w tym zabieg 
marketingowy, pokazujący korzyści jakie odniesie firma ze szkolenia, to źródła tego 
nazewnictwa są merytoryczne. Nazwa problemowej sytuacji z życia zawodowego 
określa adekwatnie treści samego szkolenia, gdyż w jego trakcie dyskutuje się, jak 
lepiej realizować zadania skutecznego pracownika w takich sytuacjach. Taki temat 
oddziałuje motywacyjnie na przyszłych uczestników szkolenia. Wskazuje na andra-
gogiczne podejście do rozwijania umiejętności osób dorosłych � nauczanie musi 
odnosić się do praktycznych problemów z ich życia i bazować na ich doświadczeniu i 
refleksji [Knowles 1998].  

1.3. STRUKTURA SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI 

Praktyka szkoleniowa9 wytworzyła zasadnicze reguły organizowania procesu 
szkoleniowego, które opierają się na wywoływaniu metodami experiental learning 
refleksji nad poszczególnymi elementami zwykłej sytuacji zawodowej, której dotyczy 
szkolenie. Szkolenia są skoncentrowane na skomplikowanych zestawach umiejętności 
prostych, jakie są niezbędne w danej organizacji, aby z sukcesem prowadzić negocja-
cje, zebrania, rozmowę okresową, czy delegować zadania. Choć każda taka sytuacja 
zawiera również element umiejętności technicznych (robienie notatek, czy znajomość 
używanego w danej firmie kwestionariusza), które pojawiają się w użyciu w trakcie 
szkolenia, to centralnym problemem szkoleniowym są umiejętności organizowania i 
prowadzenia rozmowy w takim kontekście zadaniowym.  

Treści merytoryczne w szkoleniu są zwykle podporządkowane układowi tematów 
wyznaczonemu poprzez kolejne etapy interakcji, przy uwzględnieniu ich hierarchii i 
ogólności. Układ treści dodatkowo uwzględnia rozróżnienia na tematy prostsze i bar-
dziej skomplikowanych, oraz kwestie bardziej oraz mniej ogólne. Dąży się do takiej 
kolejności tematów, która umożliwi jak najlepsze zrozumienie warunków skutecz-
ności zachowań dla danego etapu, czy całej interakcji. Co najmniej część z tych za-
gadnień jest dyskutowana na podstawie odgrywania interakcji, aby poprzez analizę 
konkretnego ciągu zachowań poddać refleksji problemy wpływające na sukces zada-
niowy.  

__________  
9 Ten typ praktyki stanowi główny nurt szkoleń, co najmniej w polskiej rzeczywistości gospodarczej. 

Teoretyczne spektrum jest oczywiście szersze i obejmuje zajęcia podobne do akademickich, oparte na 
oddziaływaniu na intelekt poprzez wykłady i refleksje problemowe przedstawiane przez prowadzącego, 
przez modelowanie zachowań (tresurę poprzez wielokrotne powtarzanie elementarnych kroków umiejęt-
ności złożonej), aż po metody powodujące zmianę głównie poprzez oddziaływanie na emocje (�chodze-
nie po węglach�, czy meetingi �amwayowskie�). 
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Zwykle używa się też trochę ćwiczeń dość abstrakcyjnych i dalekich od normalnej 
rozmowy zawodowej. Ma to uzasadnienie zarówno dynamiczne (wprowadzenie 
zmienności form pracy), jak też merytoryczne. Niektóre z elementów istotnych w 
rozmowie jest najłatwiej dyskutować na przykładzie interakcji, które pojawiają się w 
bardziej abstrakcyjnych ćwiczeniach analogicznych, gdyż dyskutowany problem po-
jawia się tam w postaci czystszej i łatwiejszej do wyraźnego nazwania i dostrzeże-
nia10.  

Większość problemów najłatwiej jest dostrzec w symulowanych rozmowach pro-
wadzonych w specyficznych warunkach opisujących cele uwikłanych w nie osób, 
więc zwykle merytorycznie wystarczałoby wykorzystywać metody symulowanych 
interakcji (scenki, bądź symulacje rozmów). Silne emocjonalne zaangażowanie do 
pewnych kwestii, których dotyczy scenka, można z kolei wywołać poprzez odgrywa-
nie psychodram, czyli scenek, w których osoby odgrywają samych siebie albo rolę 
osób, które w ich życiu codziennym pełnią role znaczących innych (np. swego przeło-
żonego, któremu ma się odmówić realizacji polecenia). 

W rezultacie, z perspektywy zewnętrznego obserwatora, szkolenie z umiejętności 
społecznych � oprócz elementów sterowania dynamiką sali szkoleniowych, takich jak 
rozpoczynanie szkolenia, domykanie czy zabawy typu icebraker� przedstawia się jako 
mini-sesje zorganizowane wokół ćwiczeń symulacyjnych11, które są wprowadzane, 
rozgrywane i omawiane. Ich całościowy układ wyznaczony jest poprzez reguły dyna-
miki grupowej oraz schemat strukturalizacji treści szkoleniowych, ale szersza charak-
terystyka tych zależności wykracza poza nasze obecne rozważania. 

Dyskutowane w trakcie omówień problemy dotyczą dwóch sfer: jakie są ogólne 
zasady prowadzenia interakcji w danych uwarunkowaniach strukturalnych, oraz jak 
rozpoznać te uwarunkowania na podstawie obserwowania własnych i cudzych zacho-
wań. W obu tych sferach rozdzielenie wiedzy technicznej, opisującej strukturę (np. 
obniż aspiracje drugiej strony) i �miękkiej� (to zachowanie zostało odebrane jako 
niepoważne, czyli nie spowodowano obniżania aspiracji) jest mocno wymieszane. 
Zalecenia poprawnych działań są ukazane na dwa sposoby. Z jednej strony � przez 

__________  
10 Warto rozróżnić dwa typy uproszczeń rzeczywistości (modelowania) � gry symulacyjne i �małe� 

ćwiczenia analogiczne. Małe ćwiczenia analogiczne, których dobry przykład stanowią ćwiczenia, takie 
jak: �czy umiesz postępować według instrukcji� (lista poleceń, z których pierwsze nakazuje odczytać całą 
listę, a ostatnie nie wykonywać niczego z poprzednich zaleceń), czy rysowanie pod dyktando (komunika-
cja jednostronna); ilustrują jedną wyraźną tezę. One też odwołują się do pewnej analogii z autentycznym 
doświadczeniem, ale mają prostą strukturę i zwykle nie są dzielone na wyraźne etapy. 

11 Analogicznie wyglądają szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji osobistych, takich jak planowa-
nie własnego rozwoju, czy zarządzanie czasem. Choć pojawia się w nich więcej ćwiczeń nastawionych na 
autoanalizę i samorefleksję (realizowanych w postaci �papier-ołówek�), to, ponieważ interakcje z innymi 
stanowią ważną część przejawiania swoich kompetencji osobistych oraz z perspektywy dynamiki szkole-
nia stanowią mobilizujący zaangażowanie uczestników obszar, więc struktura aktywności szkoleniowej 
jest podobna do szkoleń z umiejętności interpersonalnych. 
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rozmowę o możliwych rezultatach spowodowanych dla całości interakcji przez dzia-
łanie o określonych celach (czyli strukturalnie � obniżenie zmniejsza przedział nego-
cjacji, więc zwiększa szanse na wyższy wynik), czyli poprzez charakteryzowane ich 
jako szansy. Z drugiej zaś � odnoszone są do faktycznych efektów, jakie spowodo-
wały. Te dwa sposoby odpowiadają merytorycznie dwóm problemom. Indywidualne 
cele podejmowanych działań są odnoszone do racjonalnej struktury interakcji, poka-
zując możliwą jej ścieżkę, która zakończyłaby się sukcesem. Rozmowa o odbiorze 
przez innych zachowań aktora, oraz o faktycznym dalszym przebiegu interakcji, poka-
zuje trafność doboru zachowań do realizacji zakładanych celów. Nacisk w sferze in-
terpersonalnej kładziony jest na odbiór zachowania, które miało realizować założoną 
przez aktora ścieżkę działania, aby przedyskutować nie tyle ogólne strukturalne wa-
runki jej powodzenia (bo te znane są w ogólnych zarysach, nie pozwalających wyklu-
czyć zakończonych sukcesem przebiegów nietypowych), co adekwatność osiągnię-
tych poprzez zachowanie aktora efektów do deklarowanych celów. 

2. �GRA Z POSŁAŃCEM� JAKO ĆWICZENIE SYMULACYJNE 

2.1 CHARAKTERYSTYKA GRY 

Dalsza analiza zostanie zilustrowana poprzez odwołanie się do pewnego klasycz-
nego ćwiczenia symulacyjnego, które używane jest w szkoleniach dotyczących nego-
cjacji i rozwiązywania konfliktów12. Jest to przykład gry symulacyjnej, której 
wykorzystanie szkoleniowe łączy elementy afektywne i strukturalne, choć dobrze 
ilustruje tezę o niewielkiej zawartości treściowej tych szkoleń (tj. treści do zapamięta-
nia13). Jest grą zespołową, której używanie przynosi najlepsze efekty dydaktyczne, 
gdy możliwe jest porównanie kilku typów rozgrywek. 

W trakcie rozgrywania pojedynków prowadzony jest zapis, który w czasie omó-
wienia pozwoli uczestnikom prześledzić dynamikę nie tylko swojej rozgrywki, ale też 
tych, które prowadzone były przez inne pary zespołów. Sama rozgrywka trwa nieco 
ponad pół godziny, a jej omówienie ponad godzinę. 

__________  
12 Autorem tej gry jest C. .Moore z CDR Associates. Od roku 1991 w Polsce prawa do jej używania 

posiada Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego, oraz firmy 
szkoleniowe stworzone przez założycieli ONiRK UW. 

13 Jako pierwsza zasada przy opracowywaniu szkolenia wymieniana jest umiarkowana ilość materiału, 
�czyli elementów zapewniających niezbędna postawę� [Silberman 2004, s. 39]. 
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2.2. OPIS ĆWICZENIA 

2.2.1. ORGANIZACJA ĆWICZENIA 

Grupa uczestników podzielona jest przez odliczanie na 3-5 osobowe zespoły, z 
których połowa pełni rolę zespołów niebieskich, a połowa pomarańczowych. Kolo-
rowe zespoły zajmują stoliki w odrębnych salach, tak aby nie widzieć, co się dzieje w 
zespole, z którym toczona jest rozgrywka, zarówno co do treści dyskusji, jej stanu, jak 
i składu osobowego. W trakcie gry zespoły będą podejmowały osiem decyzji o wysła-
niu sygnałów i dwie decyzje o podjęciu rozmów z przedstawicielem drugiego zespołu. 
Niezależność wysyłania sygnałów jest zapewniona technicznie poprzez posłańca, 
który przenosi sygnały między grupami, ale ujawnia ich posiadanie, gdy obie grupy 
przekażą mu swoją decyzję. Wszyscy uczestnicy we wprowadzeniu do gry, na wspól-
nej sali, są poinformowani o ramach organizacyjnych gry, tabeli wypłat stosowanej w 
ciągu rozgrywki, oraz o celu gry, który jest definiowany jako: dołożyć wszelkich sta-
rań, aby z tych transakcji uzyskać jak najwięcej. 

2.2.2. PRZEBIEG I REGUŁY ROZGRYWEK 

Każdy zespół niebieski rozgrywa z odpowiadającym mu zespołem pomarańczo-
wym serię ośmiu pojedynków (rund), które polegają na niezależnym od siebie wysy-
łaniu dwuliterowych sygnałów. Zespoły dysponują trzema typami sygnałów, zapisy-
wanymi jako dwuliterowe napisy: XX, XY, YY. Spotkania sygnałów, wysyłanych 
przez rozgrywające pojedynek grupy, oceniane są według udostępnionej obu stronom 
tabeli wypłat. Tabela wypłat (tab.1.) zgodna jest z trzypoziomowym �dylematem 
więźnia�. Jedynie wynik pojedynku w rundzie piątej i ósmej powstaje poprzez po-
mnożenie wyniku z tabeli odpowiednio przez 5 i 10.  

Tab. 1. Punktacja wyników pojedynków (tabela wypłat) 

Sygnał grupy po-ma-
rańczowej 

Sygnał grupy  
niebieskiej  

 
XX 

 
XY 

 
YY 

XX P �20 
N �20 

P �20 
N+20 

P �40 
N +40 

XY P+20 
N �20 

P 0 
N 0 

P �20 
N +20 

YY P +40 
N �40 

P +20 
N �20 

P +20 
N +20 
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Punktacja w grze zależy jedynie od wartości przypisanych przez tabelę spotkaniom 
sygnałów dwuliterowych wysyłanych przez zespoły i sumowana jest dla każdego 
zespołu narastająco. Przez całą rozgrywkę, z wyjątkiem dwóch momentów (rozmów 
na spotkaniach), grupy nie komunikują się ze sobą inaczej niż poprzez wykonywanie 
ruchów w grze. Niepewność znaczeń w tym kanale komunikacyjnym powoduje, że na 
wynik całości rozgrywki można wpłynąć w znacznym stopniu poprzez przeprowadze-
nie rozmów z drugą stroną, przed rundą piąta i ósmą, o ile dojdzie do spotkania przed-
stawicieli obu grup.  

Warunkiem zorganizowania tego spotkania jest zgodne podjęcie przez obie grupy 
niezależnej decyzji o chęci do takiej rozmowy. Jeśli obie grupy zdecydowały się na 
rozmowy, to proszone są o wydelegowanie przedstawiciela do rozmów toczonych 
poza salami, w których pracują grupy; jeśli któraś grupa nie zdecydowała się na pod-
jęcie rozmów, to druga grupa, która przygotowywała przedstawiciela otrzymuje in-
formację, że do rozmów nie dojdzie. 

Organizatorzy nie zakreślają żadnych ram do prowadzenia tych rozmów, nie suge-
rując ich celu, ani możliwych korzyści. Na stawiane wprost pytania o status podejmo-
wanych w ich trakcie ustaleń organizatorzy odpowiadają, że nie jest on niczym regu-
lowany (�jak w życiu�). 

2.2.3. STRUKTURA MACIERZY WYPŁAT A PRZEBIEG ROZGRYWKI 

Jak w dylemacie więźnia, macierz wypłat prowokuje do sygnałów rywalizacyjnych 
(XX), o ile druga strona jest skłonna do wysyłania sygnałów bardziej kooperacyjnych 
(XY, albo YY). Przyjęcie założenia, że druga strona będzie wysyłała sygnał rywaliza-
cyjny, wymaga wysłania �obronnego� sygnału rywalizacyjnego (XX), bądź akceptacji 
utraty punktów.  

Rywalizacja z obu stron powoduje, że dwie strony tracą punkty, ale nawet świa-
domość, że korzystne jest obustronne wysyłanie sygnałów kooperacyjnych, nie pro-
wadzi do ich wysyłania, z uwagi na brak możliwości zagwarantowania sobie, że druga 
strona też będzie wysyłała sygnały kooperacyjne. 

2.2.4. STRUKTURA POJEDYNKU I DYNAMIKA ROZGRYWKI 

Wieloetapowa struktura pojedynku, w którym punktacja z piątej i ósmej rundy ma 
największe znaczenie dla wyniku całości rozgrywki, powoduje, że strony są zwykle 
gotowe do uzgodnienia kooperacji po czwartej rundzie (w trakcie spotkania), o ile 
postrzeganie drugiej strony w pojedynku nie zablokuje gotowości do rozmów. 

Jeśli uzgodniono kooperowanie, to zwykle kooperacja trwa przez następne rundy i 
dopiero w rundzie ósmej przeżywany jest dylemat decyzyjny. Strategia XX jest domi-
nująca w matematycznej strukturze macierzy wypłat z tab. 1., więc jeśli nie zbudo-
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wano wystarczającego zaufania do kooperatywności drugiej strony, racjonalną decy-
zją jest wysłanie w rundzie ósmej sygnału XX. W rezultacie oznacza to złamanie do-
tychczasowych zasad współpracy, a często również złożonej w czasie spotkania przed 
rundą ósmą obietnicy kooperowania. 

Tab. 2. Typowe wzory rozgrywki  

Numer rundy Grupy ko-
operujące 

Grupy rywali-
zujące począt-
kowo 

Grupy koope-
rujące ze 
�zdradą� 

Grupy kooperu-
jące z obustronną 
�zdradą� 

Grupy rywa-
lizujące cały 
czas 

1 YY YY XX YX YY YY YY YY XX YX 
2 YY YY XX XX YY YY YY YY XX XX 
3 YY YY XX XX YY YY YY YY XX XX 
4 YY YY XX XX YY YY YY YY XX XX 

Rozmowy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 
5 YY YY YY YY YY YY YY YY XX XX 
6 YY YY YY YY YY YY YY YY XX XX 
7 YY YY YY YY YY YY YY YY XY XX 

Rozmowy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
8 YY YY YY YY XX YY XX XX XX XX 

Wynik � 
rezultat 

punktowy 

Dobry dla 
obu stron, 
ale równy 

Dobry dla 
obu stron, 
ale równy 

Bardzo do-
bry dla 

strony grają-
cej XX w 8 

rundzie  

Zły dla obu, ale 
równy 

Bardzo 
zły dla 

obu 

2.3. �GRA Z POSŁAŃCEM� JAKO MODEL SYMULACYJNY 

Zadaniem gry jest stworzenie analogii do dynamiki rozwijającego się konfliktu 
pomiędzy dwoma podmiotami. Na podstawie własnych celów, analizy dostępnych 
taktyk działania oraz przewidywanych działań drugiej strony, każdy zespół decyduje o 
wyborze któregoś z trzech możliwych ruchów. Wynik działania przyjętego przez da-
nego gracza zależy od działania podjętego przez drugiego gracza, stąd przewidywania 
co do przyjętej przez niego taktyki stanowią podstawę dla podjęcia własnej decyzji. 
Jedynymi źródłami danych o celach i zamiarach drugiej strony są własne wyobrażenia 
oraz interpretacja (dokonywana w ramach tych wyobrażeń) dotychczasowych działań 
drugiej strony. W rezultacie rozgrywka dobrze ilustruje wieloetapowe podejmowanie 
decyzji w sytuacji niepewności, która jest redukowana w czasie dyskusji grupy po-
dejmującej decyzję, do sytuacji subiektywnie szacowanego ryzyka. 

Struktura matematyczna macierzy wypłat dla pojedynczego pojedynku odpowiada 
rzeczywistym sytuacjom decyzyjnym, w których opłaca się kooperować, gdy druga 
strona kooperuje, choć każdorazowo (krótkoterminowo) lepsze wyniki osiąga się po-
przez działania rywalizacyjne, o ile druga strona działa kooperatywnie.  
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Istotą modelu jest symulowanie wieloetapowego kontaktu negocjacyjnego, a w 
szczególności ukazanie zagrożeń dla kooperacyjnego współdziałania przy wielokrot-
nym podejmowaniu decyzji.  

Ponieważ użycie rywalizującego ruchu XX niweluje zaufanie i prowadzi do usta-
bilizowania się z obu stron strategii rywalizacyjnych (XX XX), osiągnięcie i utrzyma-
nie kooperacji przez cały (znaczący) czas w rozgrywce (YY YY), zależy z jednej 
strony od skutecznego zakomunikowania chęci kooperacji, oraz � z drugiej �  od zbu-
dowania zaufania do trwałego kooperowania z obu stron. 

Trwałość obustronnego przyjmowania strategii kooperacyjnych podważana jest w 
symulacji przez matematyczną dominację strategii rywalizacyjnej w każdej rundzie 
poprzez tabelę wypłat, co tworzy pokusę do złamania kooperacji. Ponieważ struktu-
ralnym zabezpieczeniem kooperacji jest jedynie możliwość zmiany stosowanej przez 
daną grupę strategii na rywalizacyjną w następnych rundach, to wpływ zagrożenia 
takim odwetem maleje pod koniec rozgrywki. Największa pokusa do przyjęcia rywali-
zacyjnej strategii pojawia się w rundzie ostatniej, w której brak jest możliwości 
�kary�, którą za brak kooperacji druga strona mogłaby wymierzyć poprzez brak ko-
operacji ze swojej strony w następnych rundach. 

2.4. UŻYCIE DYDAKTYCZNE 

Treści dydaktyczne, które zwykle pojawiają się z uwagi na strukturę gry symula-
cyjnej (tj. pojawiają się w rozgrywce, gdyż wpisane są w reguły modelu), to zależność 
postrzegania przez drugą stronę moich celów i planowanych działań, od historii na-
szych dotychczasowych relacji. Obraz drugiej strony powstaje pod wpływem inter-
pretacji niejednoznacznych sygnałów wysyłanych przez drugą stronę. Intencje nie są 
odkodowywalne, gdyż sygnał XX może być wysyłany albo jako realizacja dążenia do 
zdobycia punktów kosztem drugiej strony (rywalizacyjnie, w oczekiwaniu na spotka-
nie XXYY, bądź XXXY), albo jako obrona przed utratą punktów, gdy oczekuje się, 
że druga strona zagra XX. Własne założenia i hipotezy dotyczące celów drugiej 
strony nie tylko stanowią podstawę interpretacji sygnałów, ale też mają tendencję do 
samopotwierdzania � uczestnicy traktują sygnał jako potwierdzający ich założenia o 
drugiej stronie. 

Proces uczenia się reguł, interpretacji wzajemnych intencji i poszukiwania środ-
ków umożliwiających komunikowanie własnych intencji, wymaga czasu i inwencji, 
stąd wczesne fazy rozgrywki ilustrują dobrze konieczność (i psychologiczną trudność) 
dopuszczenia przypadkowości w działaniu drugiej strony. 

Dobór sygnału w danym ruchu zależy od przewidywanego działania drugiej strony 
oraz od celów, jakie przed sobą stawia dany gracz. Obraz drugiej strony jest kształto-
wany dość dowolnie, co szczególnie dobrze widać przy przygotowywaniu sygnałów 
do pierwszej rundy. Tam też założenia o celach drugiej strony występują w postaci 
czystej, tzn. nie są oparte o interpretację ich faktycznych dotychczasowych działań. 
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Są one kształtowane poprzez interpretację dotyczącą celów gry, czyli chwiejne defi-
niowanie wygranej jako uzyskanie dodatniego wyniku, który ma większą ilość punk-
tów, niż punktacja uzyskana przez drugą stronę.  

Wpływ przyjętego obrazu drugiej strony na interpretację jej działań wynika z nie-
jednoznacznej interpretacji intencji, której realizacją były sygnały, oraz nieprzejrzy-
stości długofalowej taktyki, którą druga strona chce realizować. Odczucie tej wielo-
znaczności, która uniemożliwia racjonalne planowanie własnej taktyki, pozwala do-
brze zilustrować problem konieczności dążenia do wzbogacenia komunikacji między 
stronami, aby uzyskać więcej informacji umożliwiających interpretację zamiarów 
drugiej strony. Blokowanie tej komunikacji na skutek założeń o charakterze drugiej 
strony pokazuje rolę zaufania, jego trwania i podważania w trakcie interakcji. 

2.5. DYSKUSJA DYNAMIKI RELACJI INTERPERSONALNYCH 

Dyskusja dynamiki relacji interpersonalnych dotyczy relacji pojawiających się w 
grupie decydentów, którzy w obliczu sytuacji zadaniowej podejmują decyzje o przyję-
ciu jakiejś taktyki (kolejnego ruchu w pojedynku) oraz rodzaju relacji pomiędzy gru-
pami. W tym pierwszym obszarze nazywa się zachowania poszczególnych osób, które 
dla innych członków grupy dostarczały przesłanek dla ich decyzji. Oznacza to rozpo-
częcie nauki postrzegania działań grupy, jako dynamiki rezultatów interpretowania 
zachowań, które są podejmowane przez poszczególne osoby i które wpływają na in-
nych w tej grupie. Dyskutuje się indywidualnie przyjmowane założenia (np. o celach 
drugiej grupy) i ich wpływ na treści dyskusji grupowej. Analizuje się rolę pojawiają-
cych się w dyskusji zachowań (bądź ich braku) na przebieg dyskusji oraz na wynik 
podejmowanych decyzji. W tej sferze traktuje się �grę z posłańcem� jako typową sy-
tuację pracy grupowej i rozmawiając o relacjach w niej się pojawiających, dostarcza 
się uczestnikom okazji do refleksji nad efektywnymi działaniami w takiej pracy.  

Nadrzędnym tematem omówienia jest budowa i stabilizowanie zaufania pomiędzy 
powiązanymi stronami. Dyskusja dostarcza zarówno okazji do nazywania pozytyw-
nych, jak i negatywnych przykładowych składników tego fenomenu. Stanowi rozpo-
częcie dalszej pracy w trakcie szkolenia nad analizą czynników umożliwiających zbu-
dowanie zaufania do partnera w negocjacjach, jako kluczowego problemu przy stoso-
waniu strategii problemowego rozwiązywania sporów. 

Specyficznym obszarem, który jest dyskutowany jako problem komunikacji gru-
powej, są zachowania w trakcie spotkań z przedstawicielem drugiej grupy oraz pre-
zentowaniem wyników tych spotkań we własnej grupie. W tej specyficznej sytuacji 
strukturalnej, w której przedstawiciel grupy nie ma uprawnień do składania wiążących 
obietnic i musi zbudować zaufanie do siebie, jako gwaranta porozumienia, najwyraź-
niej widoczne są typowe problemy związane z wiarygodnością: sposób definiowania 
przeszłości, gotowość do udzielania informacji, sposób i zakres udzielanych informa-
cji i sposób wspólnego planowania. 
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Relacje w grupie, które narastały podczas nieobecności przedstawicieli, stanowią 
kolejny interesujący poznawczo obszar dyskusji. Pozwalają uczestnikom zrozumieć 
emocje, które w sytuacjach rzeczywistych mogą utrudniać procesy ratyfikowania po-
rozumień, a więc przygotowują ich do działania w takich sytuacjach. 

2.6. PROBLEM EMOCJI 

Realizacja �gry z posłańcem� wiąże się zwykle z silnymi emocjami uczestników. 
Struktura macierzy wypłat stanowi wystarczające wyzwanie intelektualne, ale po 
kilku rundach staje się w pełni zrozumiała przez wszystkich uczestników. Niejasna 
definicja celu działania (�dołożyć wszelkich starań, aby z tych transakcji uzyskać jak 
najwięcej�) interpretowana jest jako zadanie uzyskania lepszego wyniku od swoich 
partnerów w symulacji i nakłada na grupy podejmujące decyzje postrzeganie sytuacji 
� co najmniej początkowo � jako rywalizacyjnej.  

Pod wpływem doświadczeń w prowadzeniu gry i pogłębionej analizy macierzy 
wypłat decydenci uzyskują zrozumienie konieczności przekonania drugiej strony do 
kooperowania oraz kooperacyjnego działania ze swojej strony, które wiąże się z ryzy-
kiem nadużycia zaufania. Emocjonalnie trudne okazuje się porzucenie wyobrażenia 
drugiej strony jako �chcącej z nami wygrać� i odczuwane napięcie, związane z do-
trzymaniem obietnicy. Czyni to grę wciągającą emocjonalnie, ale jednocześnie gwał-
townie zwiększa poziom emocji, gdy dany zespół zostaje oszukany, gdyż druga strona 
złamie obietnicę kooperacji. 

Ponieważ świadomość pełnych uwarunkowań macierzy wypłat nie jest natychmia-
stowa i równoczesna u wszystkich uczestników, pojawia się historia wzajemnych 
relacji pomiędzy grupami (ruchy w rundach poprzedzających uzgodnienie kooperacji) 
oraz zmieniające się wyobrażenia o drugiej stronie, które utrudniają zaufanie do ko-
munikatów drugiej strony. 

Przepracowanie tych emocji stanowi jeden z warunków efektywnego prowadzenia 
omówienia w tej symulacji, zgodnie z uwagami Balcerak [2005]. W celu przepraco-
wania emocji na początku omówienia otwiera się problem emocji, stosuje się techniki 
uznania ich prawomocności oraz pokazania perspektywy postrzegania sytuacji przez 
drugą stronę, pokazując racjonalność ruchu XX, gdy wiadomo, że druga strona zagra 
YY. Im silniejsze emocje związane z �oszukaniem� w ósmej rundzie, tym silniejsza 
konieczność pokazania racjonalności obu stron. W szczególności �wykorzystani� 
potrzebują usłyszeć, że w sytuacji realnej �nigdy nie ma ostatniej rundy�, czyli że ich 
nieracjonalne z perspektywy symulacji zaufanie jest uzasadnione w normalnej sytu-
acji życiowej. Częściowo takie silne emocje wynikają z dydaktycznego użycia tej gry 
na początku szkolenia, w fazie tworzenia się norm grupowej pracy na szkoleniu, kiedy 
nie ustaliła się norma otwartego i niewartościującego mówienia o porażkach i błę-
dach. 
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2.7. WNIOSKI MERYTORYCZNE 

W rezultacie przedyskutowania przyjmowanych taktyk działania i racjonalności za 
nimi stojących, pojawia się zapotrzebowanie uczestników na uogólnianiające wnioski. 
Poczucie nowego rozumienia, jakie uzyskali poprzez odczutą konieczność komuni-
kowania się, aby nie być więźniem własnych interpretacji niejednoznacznych ruchów 
drugiej strony (czy szerzej � obrazu drugiej strony) oraz wiotkość budowanego zaufa-
nia, choć stanowią ogólne wskazówki do zachowań w sytuacji konfliktowej, to wy-
dają się nie stanowić w poczuciu uczestników wystarczających pozytywnych wska-
zówek do działania ani w symulowanym uproszczonym modelu rzeczywistego wielo-
etapowego konfliktu, ani w sytuacji rzeczywistej. 

Model symulacyjny ośmiorundowego dylematu więźnia z dwoma okazjami do 
rozmów nie posiada naukowo przebadanych dobrych zaleceń strategicznych. Z powo-
dów dynamiki szkolenia pojawia się potrzeba, aby przedstawić jakąś sytuację, choć 
trochę analogiczną, dla której istnieje sformułowana dobra strategia. Prezentowana 
jest więc strategia Rapoporta (tj. wet za wet), którą przebadano dla sytuacji wielokrot-
nego pojedynku wielu strategii komputerowych dla macierzy wypłat zadanej przez 
tradycyjną tabelę dylematu więźnia [Axelrod 1984]. Uzyskanie przez nią najwyższego 
średniego wyniku uznawane jest za uzasadnienie dla jej użyteczności jako zaleceń dla 
działania w sytuacji dynamiki konfliktu, a zdroworozsądkowo uznaje się jej adekwat-
ność dla typowej sytuacji w grze, którą uczestnicy rozegrali. 

Jak wiadomo, strategia sprowadza się do następujących dwóch reguł: zaczynaj ko-
operacyjnie, odpowiadaj lustrzanie (powtarzaj ruch partnera z poprzedniej rundy); ale 
dla celów dydaktycznych rozbudowywana jest o cztery elementy: nie eskaluj, zawsze 
przebaczaj, dbaj o jasność twojej strategii dla drugiej strony oraz: w życiu nie ma 
ostatniej rundy. Prezentowane jest więc kilka zdroworozsądkowych reguł ogólnych do 
działania w sytuacji konfliktowej, których uzasadnieniem ma być analogiczność nor-
malnych konfliktów do wieloetapowego dylematu więźnia, oraz eksperyment kon-
kursu strategii (opisany w książce Axelroda). 

2.8. DYSKUSJA WALORÓW �GRY Z POSŁAŃCEM� 

Wartość �gry z posłańcem�, jako narzędzia w szkoleniu z negocjacji i rozwiązy-
wania konfliktów, nie sprowadza się do zapamiętania przez uczestników tych sześciu 
reguł kształtowania interakcji w sytuacji konfliktowej. Ich wartość jako normatyw-
nych zasad kształtowania takiej interakcji (uzasadnionych przez naukę, a nie przez 
zalecenie organizacji) jest oczywiście wątpliwa, choć heurystyczna użyteczność dla 
osoby działającej jest oczywista. Zwracają one bowiem uwagę osoby planującej wła-
sne działanie na możliwe pułapki, w które może być wciągnięta, jeśli niezbyt jasno 
komunikuje drugiej stronie własne cele i założenia. 
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Trudno również twierdzić, że poprzez udział w tej grze i omówieniu uczestnicy 
nauczyli się postrzegania działań w kategoriach zachowań oraz ich interpretacji na 
podstawie przyjmowanych własnych założeń. Można jednak uważać, że odczuli w 
całej rozciągłości (tzn. nie tylko analitycznie, ale z silnym zaangażowaniem własnych 
emocji) dynamiczny charakter konfliktu. Doświadczyli bowiem siły dynamiki, która 
powstaje poprzez nałożenie powstających u innych założeń o drugiej stronie, uzasad-
nionych przez słabo uświadomione (czy słabo kontrolowane) interpretacje wielo-
znacznych sygnałów komunikowane przez strony. Poczucie, że niezależnie od aktual-
nych swoich celów, każda ze stron musi podejmować działania rywalizacyjne, gdyż 
nic nie jest w stanie zapewnić zaufania niezbędnego do kooperacji w sytuacji kon-
fliktowej pozbawionej komunikacji, jest silnie emocjonalnie odczutą prawdą ogólną. 
Nie ma ona charakteru wiedzy (czyli przepisu na skuteczne działanie), ale raczej cha-
rakter mądrości (umiejętności przewidywania stanów rzeczy), by przywołać po-
wszechnie znaną próbę różnicowania wśród typów wiedzy14. Z tego rozumienia wyni-
kają heurystyki do lepszego kontrolowania własnego postępowania i wzbogacania 
komunikowania się z drugą stroną, w celu zmniejszenia wpływu nabudowywania się 
interpretacji podważających zaufanie, ale nie wynikają szczegółowe przepisy (wiedza 
techniczna) zalecające konkretne kroki w sytuacji konfliktowej. 

3. ZASTOSOWANIE DYDAKTYCZNE �GRY Z POSŁAŃCEM�, CZYLI 
WNIOSKI O MOŻLIWOŚCI SYMULOWANIA KONFLIKTÓW 

Więcek-Janka [2003] postawiła pytanie, czy można symulować konflikt, sugerując 
negatywną na nie odpowiedź. Proponowała w zamian, aby poprzez używanie psycho-
dramy jako metody dydaktycznej, zwiększyć bazę doświadczeń organizacyjnych i 
osobistych radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Wskazała na szereg dylematów, 
wpisanych w założenia symulowania konfliktów, które uniemożliwiają stosowanie 
modeli symulacyjnych w pracy szkoleniowej (dydaktycznej) związanej z konfliktami. 
Przeprowadziwszy analizę tych dylematów symulowania konfliktów, słusznie wska-
zywała na poważne problemy podważające możliwość symulowania realnego kon-
fliktu z życia uczestników. 

Po pierwsze, dokonanie rozgrywki symulacyjnej nie powinno naruszać systemu 
rzeczywistego, więc jeśli świadomość uczestników jest ważną zmienną charakteryzu-
jącą elementy systemu (a taka jest rola świadomości w konfliktach), to jej zmiana, 
która jest celem dydaktycznym, spowodowałaby zmianę systemu rzeczywistego. Im 
lepsza symulacja i jej dydaktyczne użycie, tym większa ta zmiana, a więc wpływ na 
system rzeczywisty. Siła tego argumentu dotyczy jednak symulowania specyfiki kon-

__________  
14 Omówienie rozróżnień wśród typów wiedzy zawiera np. [Kwiatkowski 2000]. 
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fliktu, w który zaangażowani są uczestnicy, a nie ogólnych zasad dynamiki sytuacji 
konfliktowej. 

Drugi argument dotyczy trudności technicznych przy tworzeniu modelu symula-
cyjnego, które wynikają z charakteru zmiennych, jakie powinny znaleźć odzwiercie-
dlenie w takim modelu oraz ich liczbie. Trudno poddać parametryzacji zmienne, które 
zdaniem przywoływanych przez Więcek-Jankę [2003] autorów, powinny mieć odwzo-
rowanie w modelu, a mianowicie: postawy, opinie związane z emocjami, fobiami, 
świadomością i kulturą, osobowością, czy motywami. Wielość charakterów konflik-
tów (np. zimny czy gorący15) wymaga nawet skrajnie różnych wartości zmiennych 
opisujących istotne aspekty uwikłanych w konflikt aktorów, a specyfika ich uwikłań 
wprowadza wiele dodatkowych zmiennych, które wpływają na ich zachowania. Ten 
argument sugeruje wysoce uproszczony obraz konfliktów, jaki powstanie na podsta-
wie analizy modelu symulacyjnego. Poziom uproszczeń może więc być taki, że jakie-
kolwiek praktyczne zastosowanie wniosków, które wyciąga się na podstawie dyna-
miki działań w modelu, mogą nie mieć wartości dla działania w sytuacjach realnych. 
Z drugiej strony � co podkreślano w pracy [Balcerak i Pełech 2003] � zbyt niski po-
ziom uproszczeń, które przyjmuje się w modelu, utrudnia dydaktyczne używanie 
modeli symulacyjnych w sposób skazujący je na wymarcie. 

W takiej wersji argument techniczny staje się uniwersalnym argumentem przeciw 
wnioskowaniu na podstawie uproszczonych modeli, który stawia przed twórcami mo-
delu zadanie pokazania użyteczności zastosowania danego modelu, czyli uzasadnienie 
gdzie � pomimo uproszczeń � można rozsądnie stosować wiedzę uzyskaną w refleksji 
nad doświadczeniem działania w modelu. 

Trzeci argument, który poniekąd jest już zawarty w powyższym, to możliwość sy-
mulowania wielokrotnie zmieniających się emocji i nastawień wzajemnych. Istotą 
symulowania dynamiki konfliktu musi być ukazanie, jak pod wpływem zachowań z 
poprzednich etapów w sposób istotny zmienia się widzenie drugiej strony z obojęt-
nego na wrogi, aż do odczuwanej konieczności zniszczenia partnera, jako jedynego 
akceptowanego sposobu wyjścia z gorącej fazy konfliktu. 

�Gra z posłańcem� stanowi narzędzie dydaktyczne, które jest używane na szkole-
niach negocjacyjnych nie w celu zdobycia rozbudowanej wiedzy (bogatych systemów 
informacyjnych) dotyczącej konfliktów, ale w celu uzyskania wglądu w taką dyna-
mikę. Pozwala odczuć narastającą wrogość i poddać szczegółowej analizie jej źródła 
w prostym przypadku, oczyszczonym z wielowątkowych konotacji każdej treści, któ-
rej mogą dotyczyć realne konflikty. Dostarcza jednocześnie heurystyk, które dotyczą 
kluczowego dla sterowania dynamiką konfliktu problemu zaufania. Dzięki tym heury-
stykom osoba działająca w sytuacji negocjacyjnej (czyli konfliktu z możliwością ko-
munikowania się pomiędzy stronami) jest w stanie postrzegać jej dynamikę na kształt 

__________  
15 [Więcek-Janka 2003]. Inne typologie konfliktów zawiera [Woźniak i Odrowąż-Pieniążek 1997]. 
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dynamiki konfliktu, kwalifikując podejmowane i spostrzegane działania ze względu 
na wymiary zawarte w tej heurystyce. 

4. WNIOSKI 

Tradycyjne16 definiowanie szkoleń zakłada możliwość zbudowania ich charaktery-
styki poprzez używane w ich trakcie metody dydaktyczne. Zadaniem nauki o edukacji 
staje się wtedy badanie skuteczności i analizowanie poszczególnych sposobów od-
działywania, które są zakładane przez różnorodne metody i to badania edukacyjne są 
odpowiedzialne za oddzielenie edukacji od rozrywki, czy błędu decydenta. Ugrunto-
wanie szkoleń outdoor jako działalności szkoleniowej [Woźniak 2005], a nie integra-
cyjnej, czy motywacyjnego bonusu opartego na rozrywce, dokonywało się w tym 
modelu myślenia poprzez wskazanie na edukacyjność oddziaływania szkolenia out-
door, które zwiększało samoświadomość uczestników co do ważnych wymiarów co-
dziennej realizacji zadań menedżera: proszenia innych osób o wsparcie i udzielania 
wsparcia innym członkom zespołu.  

Choć sposób zwiększenia tej samoświadomości bazował na jednej z teorii eduka-
cyjnych � uczenia przez doświadczenie � to nawet w przypadku, gdyby stwierdzono 
jej wadliwość teoretyczną, to można by utrzymywać, że wydarzenie było edukacyjne, 
gdyż następowała zmiana, której skutki można było obserwować w dalszej pracy za-
wodowej. Uzyskiwany wgląd stanowił dowód edukacyjności działania, zaś zmiana w 
codziennym życiu � dowód wartości tego wglądu. 

W przypadku �gry z posłańcem� treści merytoryczne, które przynosi jej zastoso-
wanie, można sprowadzić do opisanej heurystyki. Nie jest ona dobrze uzasadniona ani 
poprzez badania naukowe, ani poprzez praktyczne doświadczenie, zdobyte przez 
uczestników w sytuacji dynamicznie rozwijającego się konfliktu. Można argumento-
wać, że dostarcza ona uczestnikom trafnych przesłanek do działania w sytuacji roz-
wiązywania konfliktu pomiędzy stronami o stosunkowo wyrównanych siłach, słabo 
funkcjonującej wzajemnej komunikacji i wyraźnie określonych interesach, które są  w 
pewnej ważnej sferze niesprzeczne.  

Choć można powiedzieć, że jest to cecha wszelkich edukacyjnych zastosowań mo-
deli symulacyjnych � pozwalają one sformułować zalecenia do działania, które są 
adekwatne tylko dla sytuacji rzeczywistych w wystarczająco dużym stopniu spełniają-
__________  

16 Podział na tradycyjne i nowoczesne metody definiowania szkoleń oparty jest na propozycji [Sitko �
Lutek 2004, s. 101]. Dzieli ona metody rozwoju kadr na nowoczesne, które definiowane są poprzez swoją 
rolę jako projektów realizujących precyzyjnie określone cele w systemie zarządzania kadrami (takich 
definicji używają m.in. [Pocztowski 1998] i [Król 2000]) oraz tradycyjne, wyznaczone przez zwyczajowe 
sposoby działania, czyli w przypadku szkoleń poprzez ich metody. Szerszą dyskusję tego pomysłu za-
wiera [Woźniak w przygotowaniu]. 
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cych ich główne założenia idealizacyjne � to faktyczna skala wniosków teoretycz-
nych, jakie wynikają z �gry z posłańcem�, wydaje się być istotnie mniejsza, niż skala 
uogólnień płynących z �porządnego� modelu symulującego działanie struktury go-
spodarczej. W przypadku �porządnego� modelu symulacyjnego homomorfizm odno-
szący go do rzeczywistości ma dobrze określone warunki idealizacyjne (jądro homo-
morfizmu) � są scharakteryzowane główne zmienne nie reprezentowane w modelu, 
oraz założenia przyjęte dla zmiennych w modelu występujących. W rezultacie, stosu-
jąc w rzeczywistości praktycznej wnioski uzasadnione w tym modelu, dysponuje się 
jakimś aparatem do szacowania podobieństwa sytuacji rzeczywistej do modelowego 
jej przybliżenia.  

Inny charakter mają heurystyki uzyskane poprzez analizę ćwiczenia �gra z posłań-
cem�: warunki idealizacyjne nie są określone jednoznacznie, a nawet można sądzić, 
że nie mogą być tak określone (gdyż lista zmiennych istotnych nie jest znana); zaś 
związki postulowane w heurystykach dla modelu nie są uzasadnione niepodważalnie. 
Heurystyka (jak sama nazwa wskazuje) jest wiedzą fałszywą, gdyż jej funkcją nie jest 
opisywanie określonej rzeczywistości, ale jedynie wskazanie działającemu aktorowi, 
że pewne zmienne mogą być istotne w dalszym działaniu. Specyfika heurystyk 
uzyskiwanych w szkoleniu z umiejętności miękkich polega na ich niedookreśloności � 
nie są wyznaczone warunki, których spełnienie zapewniłoby trafność heurystyki jako 
opisu modelu rzeczywistości. 

Użyteczność takich heurystyk trudna jest do oceny na podstawie jednego ćwicze-
nia (w omówieniu którego zostały wprowadzone jako wnioski podsumowujące dysku-
sję). Choć w �grze z posłańcem� problem ruchu otwierającego, czy reagowania na 
rywalizacyjny ruch drugiej strony, jest silnie odczuwanym problemem decyzyjnym, a 
proponowane przez heurystyki rozwiązanie tego problemu zaspokaja poczucie ade-
kwatnego rozumienia sytuacji (przeżytego doświadczenia), to nie ma okazji do zasto-
sowania tych heurystyk w powtórnej grze.  

Szkolenie toczy się dalej i choć stosowanie tych zasad w innych sytuacjach (analo-
gicznych jako wieloetapowe konfliktowe spotkania dwóch stron � czy to w sytuacji 
szkoleniowej, czy rzeczywistej) może być testowane, to niepowodzenie przeprowa-
dzonego wtedy działania nie może być uzasadnionym powodem podważenia tych 
heurystyk. Heurystyki te są bowiem niewywrotne (w sensie Poppera), zarówno z 
uwagi na niedookreśloności zmiennych opisujących rzeczywistość, jak i nieprecy-
zyjny opis zmiennych w nich zawartych. Dla przykładu � jeśli w ćwiczeniu symulują-
cym rozmowy negocjacyjne w dalszej części szkolenia aktor próbuje rozpocząć ko-
operacyjnie, to jego zachowania mogą być zinterpretowane jako nie dość koopera-
cyjne przez drugą stronę. Nierespektowanie tych heurystyk jest jednak łatwe do na-
zwania, we wspólnie zrozumiałym �języku szkoleniowym�. W tym sensie heurystyki 
dostarczają języka, który w czasie szkolenia pozwala łatwo odnosić nowe sytuacje do 
przeszłego, wspólnie przedyskutowanego i zrozumianego doświadczenia. Użytecz-
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ność i nośność wniosków z ćwiczenia analogicznego można łatwo rozpoznać poprzez 
używanie ich jako języka do rozmowy o następnych doświadczeniach szkoleniowych. 

Wartość heurystyk jako narzędzia ułatwiającego intelektualne opanowanie prze-
żywanego doświadczenia, wykracza poza salę szkoleniową, gdyż odniesienia do reguł 
z heurystyki �gry z posłańcem� mogą pojawiać się w dalszym życiu praktycznym. W 
tym sensie zadaniem heurystyk jest dostarczenie języka, który umożliwia traktowanie 
opisu jakiejś sytuacji rzeczywistej jako jej wyjaśnienie, np. nie uznał, że jest to poka-
zanie naszego nacisku (odpowiedź �lustrzana�). 

Można źródeł tych trudności doszukiwać się w specyfice umiejętności miękkich, 
czy bardziej źródłowo w specyfice interakcji. Skoro nie umiemy przekształcić interak-
cji społecznych w zestandaryzowane typy interakcji (tak, aby drugą osobę w interak-
cji mógł zastąpić w pełni komputer17) to nie umiemy sformułować przepisów na pełen 
sukces w tych interakcjach, a więc nie wiemy, czego uczyć. Możemy jedynie uwraż-
liwiać uczestników na ważne aspekty w danego typu interakcji, które w sposób zna-
czący mogą wpłynąć na ich przebieg. Nie umiemy ściśle określić ani faktycznych 
skutków, ani parametrów wyznaczających dalszy przebieg interakcji, gdyż zmienne 
takie jak cele, oceny i wartości czynią dalsze zachowania drugiego, innowacyjnego 
człowieka, nieprzewidywalnymi. 

5. ZAMIAST KONKLUZJI 

Na przykładzie ćwiczenia �gra z posłańcem� widać charakterystyczną różnicę za-
stosowania modeli symulacyjnych w szkoleniach dotyczących wiedzy technicznej i 
wiedzy społecznej (miękkich umiejętności). Nieprecyzyjność warunków idealizowa-
nia pociąga w szczególności niejasny status uzyskiwanych w omówieniach heurystyk. 
Można powiedzieć, że dostarczają one jedynie języka, który pozwala zwrócić uwagę 
na ważne aspekty modelowanych sytuacji rzeczywistych i przez to pozwala rozma-
wiać o istotnym doświadczeniu. Źródłem braku dobrych recept, które wraz z określo-
__________  

17 Jak pokazano [Woźniak 2006] adekwatność sterowania interakcją poprzez dialogi typu Eliza (lu-
strzane parafrazy modelujące dialog zbierający wywiad medyczny) jest ograniczona przez dwie zmienne 
idealizacyjne: przebieg interakcji jest stypizowany (co do zmiennych o których informacje mają być 
zebrane) oraz emocjonalność klienta jest pomijalna. Założeniem strategicznym firmy jest dostosowanie 
swojej obsługi do adekwatnego traktowania emocjonalności klienta � bez założeń w tym obszarze inte-
rakcje można zestandaryzować zachowaniowo, akceptując stratę pewnej grupy niezadowolonych klien-
tów. Ten argument przenosi się na inne sytuacje rzeczywiste � jeśli nie dążymy do pobudzania motywacji 
pracowników, to kierownik może wydawać polecenia według standardowego przepisu; jeśli siła negocja-
cyjna naszej strony jest wyraźnie większa, to możemy narzucić nasz standard rozmowy negocjacyjnej i 
postępować według schematu zadanego przez standard zachowaniowy. W takich sytuacjach szkolenia 
dotyczące działania w tych sytuacjach uczą umiejętności technicznych � procedur opisujących standard 
zachowań i powinny wykorzystywać tresury, bądź inne narzędzia ułatwiające pamiętanie procedur. 
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nymi warunkami stosowalności pozwoliłyby działać w sytuacjach rzeczywistych, jest 
dla sytuacji społecznych nieokreślony i nieprzewidywalny charakter interakcji z dru-
gim człowiekiem. Tam, gdzie ta interakcja jest uproszczona do jednego standardu 
zachowań, tam pojawia się wiedza techniczna, a celem szkolenia staje się nauczenie 
procedury. 
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