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Конфликти 

 

 Како дел од секојденвните односи меѓу луѓето, 
конфликтот се среќава насекаде и најчесто се смета за 
појава од негативна природа која преставува закана за 
нарушување на добрите меѓучовечки односи. Причина за 
тоа е што ние живееме во општеството кое е изградено врз 
антиконфликтните вредности 

 Така, дефиницијата што би обединила сите битни аспекти 
на конфликтот,треба да укаже на три негови компоненти: 

 -Страните во конфликтот, 

 -Конфликтното однесување и 

 -Конфликтните интереси. 
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Видови однесување 

 При агресивно однесување обично се обраќаме со 
лоши зборови кон некого и при тоа правиме тој да се 
чувствува навреден и да стравува дека нешто лошо ќе 
му се случи. Кога така се однесуваме ние ги 
прогонуваме другите, им создаваме немир. 
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Видови однесување 

 Кога се жалиме дека ништо не ни оди од рака, дека 
другите не се пријателски настроени кон нас, ние 
пројавуваме пасивно однесување. Тогаш влегуваме 
во улога на жртва и идејата е да се предизвика 
сожалување кај другите за да ни се смилуваат, па 
подобро да се однесуваат кон нас. 
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Видови однесување 

 Манипулативно однесување имаме кога се 
обидуваме да се покажеме како добри пред некои кои 
се немоќни и ја правиме работата наместо нив и на тој 
начин ја добиваме нивната приврзаност. Кога се 
однесуваме на овој начин се вика дека сме во улога на 
спасувачи затоа што се обидуваме да ги „спасиме“ 
другите од непријатности, наместо тие самите да се 
изборат со тие непријатности. 
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Видови однесување 

 Кога јасно покажуваме што е тоа што ни смета, што не 
ни се допѓа или што би сакале или очекуваме од некого, 
тогаш се однесуваме асертивно. Многу е важно да се 
однесуваме асертивно бидејќи, од една страна, и 
овозможуваме на другата страна да ја преземе 
одговорноста за своите постапки, а од друга страна, тоа 
ни ја зајакнува самодовербата и самопочитта, не прави 
да се чувствуваме  компетентни во однос на справување 

со проблемите на кои наидуваме во секојдневието. 
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