
  

 
  

 
 

Instrument de evaluare a răspunsului individual faţă de situaţii conflictuale 
Adaptare după Keneth Thomas-Ralph Kilman 

 
Gândiţi-vă la situaţii în care ceea ce vă doreaţi era diferit de ceea ce îşi dorea cealaltă persoană. Cum 

reacţionaţi de obicei în astfel de situaţii ? 
În continuare sunt descrise seturi de răspunsuri comportamentale faţă de situaţii cu potenţial conflict. 

Încercuiţi A sau B în funcţie de ce este mai tipic pentru dumneavoastră chiar dacă în unele cazuri nici una din 
variante nu vă satisface, sau ambele variante vi se potrivesc.  

 
 

1. A. Sunt momente când îi las pe alţii să îşi asume responsabilitatea pentru rezolvarea problemei ( conflictului ). 
         B. Decât să negociem lucrurile asupra cărora nu cădem de acord, încerc să pun accent pe cele asupra cărora 

suntem amândoi de acord. 
  
2. A. Încerc să găsesc o soluţie de compromis 

B. Încerc să abordez toate problemele care îl îngrijorează pe celălalt. 
  

3. A. Sunt de obicei ferm în susţinerea punctului meu de vedere. 
B. Încerc să menajez sentimentele celuilalt şi să menţin relaţia pe care o avem. 
 

4. A. Încerc să găsesc o soluţie de compromis. 
B. Uneori îmi sacrific dorinţele proprii pentru ca celălalt să şi le satisfacă pe ale lui. 
  

5. A. Cer ajutorul celeilalte părţi pentru găsirea unei soluţii la problema noastră. 
B. Încerc tot ce îmi stă în putinţă pentru a evita tensiunile inutile. 

   
6. A. Încerc să evit situaţiile neplăcute mie. 

B. Încerc să îmi susţin punctul de vedere. 
  

7. A. Încerc să amân problema, până când am timp suficient să mă gândesc asupra ei. 
B. Renunţ la anumite puncte de vedere în favoarea altora. 

 
8. A. Sunt de obicei ferm în susţinerea punctului meu de vedere. 

B. Încerc să spun deschis tot ce mă preocupă sau mi se pare a fi o problemă. 
 

9. A. Cred că nu merită să ne îngrijoreze punctele de vedere diferite. 
B. Fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a-mi impune punctul de vedere.  

 
10. A. Sunt de obicei ferm în susţinerea punctului meu de vedere. 

B. Încerc să găsesc o soluţie de compromis. 
 

11. A. Încerc să spun deschis tot ce mă preocupă sau mi se pare a fi o problemă. 
B. Încerc să menajez sentimentele celuilalt şi să menţin relaţia pe care o avem. 

 
12. A. Uneori evit să adopt o poziţie care ar putea duce la controverse. 

B.  Sunt gata să renunţ la unele din punctele mele de vedere, cu condiţia ca şi cealaltă parte să renunţe la ale 
ei. 



  

 
  

 
13. A. Propun o cale de mijloc. 

B. Forţez pentru a îmi impune punctul de vedere.  
 

14. A. Îi spun celeilalte părţi care îmi sunt ideile şi îi cer părerea. 
B. Încerc să îi arăt celeilalte părţi logica poziţiei mele şi beneficiile acesteia.  

  
15. A. Încerc să menajez sentimentele celuilalt şi să menţin relaţia pe care o avem. 

B. Încerc să fac tot ce se poate pentru a evita tensiunile. 
 
16. A. Încerc să nu rănesc sentimentele celuilalt. 

B. Încerc să conving cealaltă parte de avantajele poziţiei mele 
 
17. A. Sunt de obicei ferm în susţinerea punctului meu de vedere. 

B. Încerc să fac tot ce se poate pentru a evita tensiunile inutile. 
 
18. A. Îi las pe alţii să-şi menţină punctul de vedere, dacă asta îi face fericiţi. 

B. Accept punctul de vedere al celuilalt cu condiţia ca şi el să accepte unele din punctele mele de vedere. 
 
19. A. Încerc să spun deschis tot ce mă preocupă sau mi se pare a fi o problemă. 

B. . Încerc să amân problema, până când am timp suficient să mă gândesc asupra ei. 
 

20. A. Încerc să rezolv imediat diferenţele de opinie. 
B. Încerc să găsesc combinaţia corectă între ce are fiecare de pierdut şi de câştigat. 

 
21. A. Atunci când negociez încerc să respect dorinţele celuilalt. 

B. Doresc întotdeauna discutarea directă a problemei pe care o am cu cealaltă parte. 
 
22. A. Încerc să găsesc o poziţie de mijloc între poziţia mea şi a celeilalte părţi. 

B. Îmi fac cunoscute dorinţele. 
  
23. A.Cel mai adesea mă interesează ca ambele părţi să fie mulţumite. 

B. Sunt momente când îi las pe alţii să îşi asume responsabilitatea pentru rezolvarea problemei ( conflictului ). 
 
24. A. Dacă mi se pare că punctul de vedere al celuilalt este foarte important pentru el încerc să-i îndeplinesc 

dorinţa. 
B. Încerc să conving cealaltă parte să ajungem la o soluţie de compromis. 

 
25. A. Încerc să-i arăt celeilalte părţi logica poziţiei mele şi beneficiile acesteia. 

B. Atunci când negociez încerc să respect dorinţele celuilalt. 
 
26. A. Propun o cale de mijloc. 

B. Cel mai adesea mă interesează ca ambele părţi să fie mulţumite. 
 

27. A. Uneori evit să adopt o poziţie care ar putea duce la controverse. 
B. Îi las pe alţii să-şi menţină punctul de vedere, dacă asta îi face fericiţi. 

 
28. A. Sunt de obicei ferm în susţinerea punctului meu de vedere. 

B. De obicei cer ajutorul celeilalte părţi pentru găsirea unei soluţii la problema noastră. 
 



  

 
  

29. A. Propun o cale de mijloc. 
B. Cred că nu merită să ne îngrijoreze punctele de vedere diferite. 

 
30. A. Încerc să menajez sentimentele celuilalt. 

B. Întotdeauna prezint deschis problema celeilalte părţi, astfel încât să putem să ne implicăm împreună în 
rezolvarea ei.  



  

 
  

Interpretarea scorurilor 
 

Nr. 
crt. 

FORŢARE 
(Rechin) 

CONFRUNTARE 
(Bufni ţa) 

COMPROMIS 
(Vulpe) 

RETRAGERE 
(Broasca 
ţestoasă) 

RECONCILIERE 
/ APLANARE 

(Ursuleţ) 
1    A B 
2  B A   
3 A    B 
4   A  B 
5  A  B  
6 B   A  
7   B A  
8 A B    
9 B   A  
10 A  B   
11  A   B 
12   B A  
13 B  A   
14 B A    
15    B A 
16 B    A 
17 A   B  
18   B  A 
19  A  B  
20  A B   
21  B   A 
22 B  A   
23  A  B  
24   B  A 
25 A    B 
26  B A   
27    A B 
28 A B    
29   A B  
30  B   A 

TOT
A
L

     

 



  

 
  

STRATEGII PENTRU CONFLICT 
 

1. BROASCA ŢESTOASĂ ( RETRAGERE ) 
 
Broasca ţestoasă se retrage în carapacea ei pentru a evita conflictul. Ea renunţă la scopurile şi relaţiile ei 
personale. Stă departe de zonele de conflict şi evită persoanele ca creează conflicte sau cu care este în 
conflict. Broasca ţestoasă crede că nu există speranţa în a încerca să rezolvi un conflict. Se simte 
neajutorată. Crede că e mai uşor să te retragi ( fizic şi psihologic ) dintr-un conflict. 
 
2. RECHINUL ( FOR ŢARE ) 
 
Rechinul încearcă să îşi domine adversarii prin a îi face să accepte soluţia lor într-un conflict. Scopurile 
lor personale sunt foarte importante pentru ei, în timp ce relaţiile interpersonale sunt de o importanţă 
minimă. Caută să-şi atingă scopurile cu orice preţ. Nu-i interesează nevoile celorlalţi. Nu-l interesează 
dacă ceilalţi îl plac sau îl acceptă. Rechinul presupune că un conflict se rezolvă când o persoană câştigă 
şi alta pierde. El vrea să fie câştigătorul. A câştiga îi dă rechinului un sentiment de mândrie şi de 
realizare personală. A pierde îi dă un sentiment de slăbiciune, neadaptare şi ratare. Încearcă să câştige 
prin atac, copleşire, intimidare. 
 
3. URSULEŢUL ( NEGOCIERE, APLANARE ) 

 
Pentru ursuleţ, relaţiile interpersonale sunt foarte importante, în timp ce propriile scopuri au o importanţă 
mică. Ursuleţul doreşte să fie plăcut şi acceptat de ceilalţi. El crede că ar trebui evitate conflictele, în 
favoarea armoniei şi mai crede de asemenea că oamenii nu pot discuta în contradictoriu fără a se strica 
relaţiile dintre ei. Se teme că dacă conflictul va continua cineva va avea de suferit şi asta va compromite 
relaţia cu acea persoană. Este în stare să renunţe la scopurile personale pentru a păstra o relaţie cu 
cineva. Ursuleţul spune : ”Renunţ la scopurile / interesele mele şi te las să obţii ce doreşti din dorinţa de 
a mă face plăcut ţie. ” Ursuleţul încearcă să aplaneze conflictul din teama de a nu periclita relaţia cu 
cineva.  

 
4. VULPEA ( COMPROMIS ) 
 
Vulpea este interesată în aceeaşi măsură de scopurile personale, cât şi de relaţiile cu ceilalţi. Vulpea 
tinde să facă compromisuri, renunţă parţial la scopurile ei, convingând cealaltă tabără să facă la fel. Într-
o situaţie conflictuală, soluţia vulpii va fi ca fiecare parte implicată să câştige ceva – soluţia de mijloc 
între două extreme. Este capabilă să renunţe parţial la scopurile şi relaţiile ei pentru a ajunge la o 
înţelegere. 
 
5. BUFNIŢA ( CONFRUNTARE ) 
Bufniţa preţuieşte extrem de mult atât scopurile personale, cât şi relaţiile interpersonale. Ea vede 
conflictele ca probleme ce trebuie rezolvate şi caută soluţii care să satisfacă atât interesele personale, cât 
şi cele ale taberei adverse. Bufniţa vede conflictul ca o metodă de îmbunătăţire a relaţiilor prin reducerea 
tensiunii dintre două persoane. Încearcă să pornească o discuţie ce identifică conflictul ca problemă. Prin 
căutarea soluţiilor care să satisfacă ambele părţi, bufniţa menţine relaţiile. Bufniţa nu este mulţumită 
până când n găseşte o soluţie care să satisfacă ambele părţi. Şi ea nu este mulţumită, până când tensiunile 
şi sentimentele negative nu au fost pe deplin rezolvate.    
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