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Uwa#a si$, #e podczas ostatnich 20% czasu negocjacji dokonywanych jest 80% wszystkich ust$pstw, a pod-

czas pierwszych 80% czasu rozmów negocjatorzy marnuj% czas. Przeprowadzono analizy 19 negocjacyj-

nych gier symulacyjnych i dokonano analizy dynamiki procesu negocjacji. Analizy przeprowadzono za 

pomoc% modelu Dynamicznych Sieci Negocjacji (DSN). Otrzymane wyniki dowodz%, #e w trakcie pocz%t-

kowych etapów negocjacji zachodz% procesy kluczowe dla ko&cowego kszta tu porozumienia. 

S owa kluczowe: dynamika negocjacji, Dynamiczne Sieci Negocjacji, negocjacje, konßikt, komunikacja, 

psychologia spo eczna, sieci semantyczne, uk ady z o#one

Negocjacje s% najpopularniejszym sposobem rozwi%-

zywania sporów w sytuacjach wymagaj%cych porozu-

mienia. Takie sytuacje towarzysz% ca emu #yciu spo-

 ecznemu: od dialogu w ma #e&stwie, przez ustalanie 

warunków kontraktów biznesowych, po mi$dzyrz%dowe 

rozmowy na szczeblu mi$dzynarodowym. Powszechnie 

uwa#a si$, #e podczas du#ej cz$!ci procesu negocjacji 

niewiele si$ dzieje, dopiero w trakcie ostatnich 20% cza-

su rozmów dokonywanych jest 80% wszystkich ust$pstw 

(Dawson, 1999). By' mo#e jest to zwyczajna niedosko-

na o!' ludzkiego dzia ania (por. Bazerman i Neale, 1997; 

Kahneman i Tversky, 1973; Opaluch i Segerson, 1989; 

Weber, Rangel, Wibral i Falk, 2009). Efekt ten mo#e 

równie# wynika' ze strachu przed ods oni$ciem przeciw-

nikowi swoich s abych punktów. Przeprowadzone przez 

nas badanie przy u#yciu modelu Dynamicznych Sieci 

Negocjacji (DSN) (Jochemczyk i Nowak, w druku) do-

wodzi, #e w tym pozornie nieefektywnym czasie zacho-

dz% procesy maj%ce kluczowe znaczenie dla ko&cowego 

wyniku negocjacji.

Aby osi%gn%' porozumienie, uczestnicy buduj% w trak-

cie negocjacji wspóln% reprezentacj$ negocjowanego 

problemu (Messick, 1999; Pinkley i Northcraft, 1994; 

Thompson i Loewenstein, 1992). Struktura tej reprezen-

tacji wyznacza wynik negocjacji (Jochemczyk i Nowak, 

w druku). W psychologii spo ecznej taka wspólna repre-

zentacja jest nazywana wspó dzielon% rzeczywisto!ci%, 

a proces jej tworzenia jest podstawowym procesem ludz-

kiego poznania (Hardin i Higgins, 1996). Pomimo i# pro-

ces ten jest kluczowy dla sposobu postrzegania otaczaj%-

cego nas !wiata, do tej pory brakowa o nie tylko metod 

pomiaru wspó dzielonej rzeczywisto!ci czy te# dynamiki 

jej tworzenia, lecz tak#e metody powi%zania procesu jej 

budowy z wynikiem negocjacji. W niniejszej pracy po-

s u#yli!my si$ modelem DSN, który umo#liwia opisanie 

dynamiki procesu rozmów oraz pozwala wskaza', w jaki 

sposób poszczególne elementy wspó dzielonej rzeczy-

wisto!ci wp ywaj% na wynik negocjacji. Dzi$ki temu 

mo#liwe jest odniesienie istotno!ci kwestii poruszanych 

podczas rozmów do ostatecznie osi%gni$tego wyniku ne-

gocjacji.

W modelu DSN wypracowanie wspó dzielonej rzeczy-

wisto!ci w trakcie negocjacji oraz dynamika jej zmiany 

jest przedstawiona w postaci buduj%cej si$ sieci wiedzy. 

W takiej sieci poszczególne elementy informacji (fakty, 

przekonania, obiekty itp.) s% przedstawiane w postaci w$-
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z ów, natomiast relacje pomi$dzy tymi elementami – jako 

po %czenia mi$dzy w$z ami. Proces negocjacji odpowia-

da procesowi wspólnego budowania sieci DSN, podczas 

którego ka#da strona próbuje wp yn%' na kszta t sieci 

w taki sposób, aby uzyska' korzystny wynik negocjacji. 

W niniejszym artykule pokazujemy relacje pomi$dzy dy-

namik% budowania sieci DSN w pocz%tkowych etapach 

rozmów, jej ko&cow% struktur% i wynikiem negocjacji. 

 Na wst$pie artyku u zajmujemy si$ tematyk% dynami-

ki procesu negocjacji oraz jej wp ywu na wynik rozmów. 

Nast$pnie opisujemy model DSN i jego mo#liwo!ci for-

malnego po %czenia procesu negocjacji z ich wynikiem. 

Dalej przedstawiamy badanie, którego celem by o zdia-

gnozowanie dynamiki rozmów w ró#nych warunkach 

pocz%tkowej zgodno!ci oceny sytuacji negocjacyjnej pod 

k%tem istotno!ci pocz%tkowych etapów rozmów dla wyni-

ku negocjacji. Przedstawione wyniki potwierdzaj% nasze 

twierdzenia i dowodz% istotno!ci pocz%tkowych etapów 

rozmów dla ko&cowego wyniku negocjacji. Artyku  za-

mykamy dyskusj% nad znaczeniem uzyskanych wyników.

Dynamika budowania wspó dzielonej rzeczywisto!ci

Proces negocjacji jest pewn% form% komunikacji po-

mi$dzy lud(mi. Elementy sytuacji negocjacyjnej wp y-

waj% na percepcj$ tej sytuacji przez negocjatorów. Na 

podstawie tych czynników negocjatorzy tworz% w asne 

wyobra#enia na temat sytuacji negocjacyjnej (Van Boven 

i Thompson, 2003), które z kolei maj% wp yw na proces 

rozmów (Thompson i Hastie, 1990; Van Boven i Thomp-

son, 2003). W trakcie rozmów negocjatorzy zmieniaj% 

swoje postrzeganie negocjowanego problemu (Putnam 

i Holmer, 1992), a ich pogl%dy ujednolicaj% si$, tworz%c 

wspóln% percepcj$ problemu – wspó dzielon% rzeczywi-

sto!' (Messick, 1999; Thompson i Loewenstein, 1992). 

Wspó dzielona rzeczywisto!', która powstaje w trakcie 

negocjacji, wp ywa na proces rozmów (Pinkley i North-

craft, 1994), który z kolei wp ywa na kszta t wspó dzie-

lonej rzeczywisto!ci (Thompson i Hastie, 1990). Mamy 

w zwi%zku z tym do czynienia z p$tl% wzajemnego wp y-

wu pomi$dzy procesem komunikacji, tworzeniem wspó -
dzielonej rzeczywisto!ci i percepcj% negocjatorów. W ten 

sposób na wynik negocjacji ostatecznie wp ywa struktura 

wspó dzielonej rzeczywisto!ci, która z kolei jest budowa-

na w trakcie rozmów. W tym sensie dochodzenie do po-

rozumienia jest jednocze!nie procesem tworzenia wspó -
dzielonej rzeczywisto!ci (Hardin i Higgins, 1996), która 

w przypadku negocjacji determinuje kszta t wynegocjo-

wanego porozumienia.

Model DSN – Dynamicznych Sieci Negocjacji

W modelu DSN wspólna rzeczywisto!' reprezentowa-

na jest w postaci dynamicznie konstruowanej sieci seman-

tycznej, która powstaje podczas negocjacji (Jochemczyk 

i Nowak, w druku). W takiej sieci kwestie poruszane 

w negocjacjach s% reprezentowane za pomoc% w$z ów, 

natomiast relacje pomi$dzy tymi kwestiami s% reprezen-

towane za pomoc% po %cze& pomi$dzy odpowiednimi w$-

z ami. Proces negocjacji polega na wspólnym tworzeniu 

sieci wspólnej rzeczywisto!ci. Z tej perspektywy rozwi%-

zanie negocjowanego problemu jest wynikiem wspólnego 

budowania w$z ów oraz po %cze& pomi$dzy nimi.

Ka#dy w$ze  charakteryzuje si$ pewnym stanem (po-

ziomem) aktywacji (Rumelhart i McClelland, 1986), 

który reprezentuje prawdziwo!', prawdopodobie&stwo, 

pewno!', intensywno!' lub warto!' danego twierdzenia, 

zdarzenia, faktu, zjawiska lub zmiennej. Ujemny stan ak-

tywacji oznacza, #e opisywany przez dany w$ze  fakt jest 

nieprawdziwy (lub nieprawdopodobny). Dodatni poziom 

aktywacji oznacza z kolei, #e dany fakt jest prawdziwy 

(lub prawdopodobny). Poziom aktywacji bliski zera ozna-

cza, #e poziom prawdziwo!ci (lub prawdopodobie&stwa) 

jest trudny do okre!lenia. Warto zauwa#y', #e poziom ak-

tywacji w$z a zawsze odnosi si$ do pewnego punktu ze-

rowego. Je!li aktywacja danego w$z a zmieni si$ na tyle, 

#e przeskoczy ten punkt, to znaczenie kodowane przez 

ten w$ze  zostanie odwrócone (np. zdarzenie kodowane 

wcze!niej jako prawdziwe, po przekroczeniu punktu ze-

rowego b$dzie oznacza o zdarzenie fa szywe).

Wprowadzane w negocjacjach kwestie wi%#% si$ z in-

nymi kwestiami. Takie relacje s% odzwierciedlane za po-

moc% po %cze&, które mog% przyjmowa' ró#ne warto!ci 

(dodatnie lub ujemne) oraz ró#ne si y po %cze&. Dodatnia 

warto!' po %czenia pomi$dzy dwoma w$z ami oznacza, 

#e pierwszy w$ze  wzmacnia drugi – im wy#sza aktywa-

cja pierwszego w$z a, tym wy#sza aktywacja drugiego. 

Z kolei ujemna warto!' po %czenia oznacza, #e pierwszy 

w$ze  os abia drugi – im wy#sza aktywacja pierwszego 

w$z a, tym ni#sza aktywacja drugiego. Po %czenia mog% 

ró#ni' si$ si %. Im wi$ksza jest si a po %czenia, tym wi$k-

szy jest wp yw pierwszego w$z a na drugi (niezale#nie od 

tego, czy po %czenie jest dodatnie, czy ujemne). Podobnie 

w przypadku ma ej si y po %czenia nawet du#e zmiany 

poziomu aktywacji pierwszego w$z a spowoduj% jedynie 

niewielkie zmiany w poziomie aktywacji w$z a drugiego. 

W niniejszym artykule, sieci i parametry ich poszcze-

gólnych elementów s% przedstawiane na rysunku w spo-

sób nast$puj%cy: w$z y maj% posta' prostok%tów, wy-

j%tkiem jest jeden, maj%cy form$ elipsy i reprezentuj%cy 

elementy kontraktu. Styl kraw$dzi ka#dego w$z a okre!la 
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jego walencj$, a wi$c to, czy dany w$ze  ma aktywacj$ 

dodatni%, czy te# ujemn% (linia ci%g a oznacza dodat-

ni poziom aktywacji, linia przerywana – poziom ujem-

ny). Grubo!' kraw$dzi w$z a opisuje jego si $ aktywacji 

– im poziom aktywacji jest bardziej oddalony od zera, 

tym grubsza kraw$d( danego w$z a. Po %czenia pomi$-

dzy w$z ami s% reprezentowane na rysunkach za pomo-

c% strza ek. Kierunek strza ki oznacza kierunek wp ywu 

(który element wspólnej rzeczywisto!ci wp ywa na któ-

ry). Rodzaj strza ki oznacza rodzaj po %czenia. Linia ci%-

g a oznacza po %czenie dodatnie – wzmacniaj%ce. Linia 

przerywana oznacza po %czenie ujemne – hamuj%ce. Si $ 

po %czenia opisuje grubo!' strza ki: im szersza jest strza -
ka, tym silniejsze po %czenie.

Sposób dzia ania modelu DSN wyt umaczymy na 

przyk adzie, który jest zobrazowany na Rysunku 1. 

Wyobra(my sobie negocjacje pomi$dzy prezesem klubu 

koszykówki a agentem koszykarza, dotycz%ce przysz ych 

zarobków zawodnika. Agent mo#e mówi' o jako!ci za-

wodnika: Jest to bardzo dobry zawodnik, poniewa! jego 

"rednia punktów rzucanych w meczu jest wysoka. W ten 

sposób agent wprowadza dwa w$z y: „jako!' zawodnika” 

oraz „!rednia punktów na mecz”, które  %czy po %czenie 

dodatnie, skierowane od „!redniej punktów na mecz” do 

„jako!ci zawodnika”. Oznacza to, #e im wy#sza !rednia 

punktów rzucanych przez zawodnika, tym wy#sza jest 

jego jako!'. Z kolei „jako!' zawodnika” wp ywa dodatnio 

na jego pó(niejsz% pensj$ i jest to przedstawione w posta-

ci dodatniego po %czenia pomi$dzy w$z ami reprezentu-

j%cymi p ac$ zawodnika i jego jako!'. Wyobra(my sobie, 

#e prezes mówi: Tak, ale ten zawodnik prawie w ogóle 

nie ma zbiórek, a my potrzebujemy zawodnika, który 

zbiera du!o pi ek z tablicy. W ten sposób prezes dodaje 

w$ze  „zbiórki”, który ma ujemn% aktywacj$ (poniewa# 

zawodnik nie wykonuje odpowiedniej liczby zbiórek) 

i  %czy si$ dodatnio z „jako!ci% zawodnika”. Mówi%c, #e 

klub potrzebuje zawodnika, który wykonuje du#o zbió-

rek, prezes zwi$ksza si $ po %czenia pomi$dzy „zbiór-

kami” a „jako!ci% zawodnika”. W ten sposób pierwszy 

w$ze  silniej wp ywa na poziom aktywacji „jako!ci za-

wodnika”, w wyniku czego aktywacja tego w$z a zostaje 

obni#ona. Oznacza to, i# aktualna jako!' zawodnika we 

wspólnej rzeczywisto!ci jest ni#sza ni# wcze!niej. Agent 

mo#e z kolei mówi' o umiej$tno!ciach zawodnika w do-

pasowaniu si$ do dru#yny. W ten sposób pojawi si$ ko-

lejny w$ze  „zgranie z dru#yn%”, który jest pod %czony 

do „jako!ci zawodnika” i w konsekwencji podnosi jego 

poziom aktywacji. Z drugiej strony prezes mo#e mówi' 

o licznych kontuzjach gracza, które stawiaj% pod znakiem 

zapytania jego zdrowie. Zdrowie zawodnika jest z kolei 

wa#nym czynnikiem dla wyznaczenia jego pensji – nikt 

nie chce p aci' zawodnikowi, który nie jest w stanie pra-

cowa'. W ten sposób prezes dodaje w$ze  „kontuzje” 

(dodatni poziom aktywacji) po %czony ujemnie ze „zdro-

wiem zawodnika” (ujemny poziom aktywacji). Ujemne 

po %czenie pomi$dzy tymi w$z ami oznacza, #e im wi$cej 

ten gracz mia  kontuzji, tym ni#szy jest poziom aktywacji 

„zdrowia zawodnika” i w konsekwencji ni#sza jest „pen-

sja zawodnika”. Ostateczny kszta t takiej sieci przedsta-

wiony jest na Rysunku 1. 

Analiza istotno!ci elementów sieci

Analiza sieci mo#e dotyczy' dwóch aspektów: struktu-

ry sieci lub dynamiki budowania sieci. Analiza struktury 

mo#e dotyczy' w a!ciwo!ci poszczególnych w$z ów pod 

wzgl$dem zajmowanego przez nie miejsca w sieci lub 

w a!ciwo!ci strukturalnych ca ej sieci (zob. Wasserman 

i Faust, 1994). Opracowano ró#ne miary istotno!ci w$-

z ów w sieci, które odzwierciedlaj% ró#ne aspekty ich 

wa#no!ci (zob. Wasserman i Faust, 1994). Miar% „popu-

larno!ci” danego w$z a w sieci jest jego stopie# (degree). 

Rysunek 1. 

Przyk ad sieci opisuj%cej wspóln% rzeczywisto!', zbudo-

wan% w trakcie negocjacji na temat zarobków koszyka-

rza
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Wyró#nia si$ trzy rodzaje tej miary: stopie# do (in degree) 

– liczba po %cze& dochodz%cych do danego w$z a; stopie# 

od (out degree) – liczba po %cze& wychodz%cych z dane-

go w$z a; stopie# ogólny (all degree) – liczba wszystkich 

po %cze& danego w$z a (zarówno dochodz%cych, jak i wy-

chodz%cych). Inn% miar% istotno!ci w$z a jest blisko"$ 

(closeness) (Sabidussi, 1966), która jest !redni% odleg o-

!ci% danego w$z a od pozosta ych w$z ów (przez wszyst-

kie po %czenia, niezale#nie od kierunku). Z kolei miar% 

kontroli przep ywu informacji w sieci jest bycie pomi%dzy 

(betweenness), które okre!la, w jakim stopniu dany w$-

ze  znajduje si$ na !cie#kach1  %cz%cych pozosta e w$z y 

(Freeman, 1977). Bycie pomi%dzy danego w$z a wyzna-

cza si$, dziel%c liczb$ najkrótszych !cie#ek danej sieci 

przechodz%cych przez ten w$ze  przez liczb$ wszystkich 

najkrótszych !cie#ek w sieci. Analiza dynamiki budowa-

nia sieci dotyczy szybko!ci powstawania struktury sieci. 

Analiza dynamiki wi%#e si$ z diagnoz% zmian warto!ci 

poszczególnych miar dla poszczególnych w$z ów w cza-

sie oraz zmian struktur ca ych sieci w czasie. 

Powy#sze miary strukturalne maj% bezpo!rednie prze-

 o#enie na budow$ rozmowy negocjacyjnej. W przypadku 

sieci negocjacji w$z y o wysokim stopniu do reprezentuj% 

te tematy, które wymagaj% ustale& mi$dzy stronami – ne-

gocjatorzy nie zgadzaj% si$ co do ich warto!ci, wi$c po-

!wi$caj% du#o czasu na ich omówienie. Z kolei w$z y 

o wysokim stopniu od reprezentuj% te kwestie, które s u#% 

negocjatorom jako argumenty uzasadniaj%ce lub podwa-

#aj%ce inne kwestie. W$z y o wysokim byciu pomi%dzy 

reprezentuj% natomiast te kwestie, które  %cz% ró#nego 

rodzaju grupy kwestii. Mo#na przyj%', #e cz$sto repre-

zentuj% one powody, dla których negocjatorzy poruszaj% 

odpowiednie obszary kwestii. 

Hipotezy

Porozumienie w negocjacjach jest wyznaczane przez 

kszta t wspó dzielonej rzeczywisto!ci, która jest budo-

wana przez negocjatorów ju# od samego pocz%tku nego-

cjacji (Jochemczyk i Nowak, w druku). Bie#%ce aspekty 

budowania sieci maj% wp yw na proces dalszej jej budo-

wy. W przypadku niezgodno!ci co do jakiego! elementu 

strony po!wi$caj% uwag$ na jego uzgodnienie i uzasad-

niaj% jego preferowan% warto!' przez dodawanie do nie-

go kolejnych w$z ów lub po %cze&. Je!li który! z nowo 

powsta ych elementów równie# budzi kontrowersje, to 

uczestnicy negocjacji podejmuj% dzia ania, których ce-

lem b$dzie ich wyja!nienie. W ten sposób w$z y, które 

s u#% ustaleniu warto!ci jednego w$z a, przyczyniaj% si$ 

do wprowadzania kolejnych w$z ów. Natomiast w$z y, 

które nie budz% kontrowersji, s% po prostu akceptowane 

w strukturze sieci i nie generuj% dalszej dynamiki jej bu-

dowania. Dlatego te# im wi$ksza niezgodno!' pomi$dzy 

negocjatorami, tym g$stsze sieci powinny zosta' zbudo-

wane w trakcie negocjacji. 

Hipoteza 1: Ró!nica w pocz&tkowej zgodno"ci negocja-

torów wp ynie na struktur% skonstruowanej przez nich 

sieci wspó dzielonej rzeczywisto"ci. Sieci zbudowane 

w warunkach wi%kszej niezgodno"ci b%d& charaktery-

zowa y si% wi%ksz& g%sto"ci& po &cze# ni! sieci zbudo-

wane w warunkach mniejszej niezgodno"ci.

Pocz%tkowe etapy rozmów powinny charakteryzowa' 

si$ wi$ksz% intensywno!ci% wprowadzania nowych w$-

z ów i po %cze&. W ten sposób budowane s% zr$by wspó -
dzielonej rzeczywisto!ci, na których negocjatorzy b$d% 

opierali pó(niejsze ustalenia zwi%zane z negocjowanymi 

kwestiami. 

Hipoteza 2: Na pocz&tku negocjacji b%dzie najwi%ksza 

dynamika budowania struktury sieci wspó dzielonej 

rzeczywisto"ci. Dynamika ta b%dzie spada$ wraz z po-

st%pem rozmów.

Kluczowym zadaniem w negocjacjach jest zbudowa-

nie wspó dzielonej rzeczywisto!ci. Od jej kszta tu zale#y 

ostateczny wynik negocjacji. W procesie budowania sieci 

wspó dzielonej rzeczywisto!ci odzwierciedla si$ tradycyj-

ny dylemat negocjacji – pomi$dzy poszerzaniem negocjo-

wanego dobra a dzieleniem tego dobra (Lax i Sebenius, 

1986). Z jednej strony korzystne jest rozszerzanie nego-

cjowanego dobra, a z drugiej strony zaanga#owanie si$ 

w ten proces nara#a negocjatora na wykorzystanie prze-

kazywanych informacji przeciwko niemu. Najprostszym 

rozwi%zaniem tego dylematu jest zastosowanie strategii 

„grania przed przeciwnikiem”. Polega ona na wprowa-

dzaniu kluczowych elementów do negocjacji zanim zrobi 

to przeciwnik. Dzi$ki temu negocjator mo#e zapewni' 

sobie korzystne ustalenie warto!ci kluczowych kwestii 

zanim rozmowa zostanie skierowana na ten temat. Przy 

tej strategii najwa#niejsze elementy strukturalne pojawi% 

si$ ju# na pocz%tku rozmów. Warto zwróci' uwag$, #e 

nie oznacza to, i# elementy te uzyskuj% pozycje najwa#-

niejszych elementów w strukturze sieci ju# od pocz%tku 

rozmów. Jest to raczej efekt ko&cowy – pewne elementy 

s% wprowadzane na samym pocz%tku rozmów i z biegiem 

czasu okazuje si$, #e by y one wa#ne dla osi%gni$tego 

wyniku negocjacji.

Pocz%tek negocjacji to okre!lanie kwestii zgodnych 

i oczywistych, co do których warto!ci strony si$ zgadza-

j%, czyli w$z ów, które stan% si$ 'ród ami (o wysokim 

stopniu od). Z drugiej strony na pocz%tku rozmów poru-

sza si$ kwestie niezgodne, które b$d% przez negocjato-

rów doprecyzowywane przez dodawanie do nich kolej-

nych po %cze& i w ten sposób stan% si$ zlewami (w$z ami 

o wysokim stopniu do). Je!li pocz%tkowe etapy negocja-
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cji maj% znaczenie dla pó(niejszego porozumienia, to ju# 

na pocz%tku rozmów powinny równie# pojawia' si$ w$-

z y typu mosty !ci!le zwi%zane z wynikiem (o wysokich 

warto!ciach wspó czynnika bycia pomi%dzy), których 

rol% b$dzie pod %czenie ró#nych cz$!ci budowanej sieci 

do w$z ów reprezentuj%cych porozumienie. 

Hipoteza 3: Na pocz&tku rozmów do sieci zostan& wpro-

wadzone w%z y o najwi%kszym znaczeniu strukturalnym. 

W%z y te ostatecznie stan& si% 'ród ami, zlewami i mo-

stami. W pó'niejszych etapach rozmów do sieci zostan& 

wprowadzone w%z y o mniejszym znaczeniu struktural-

nym.

Hipotezy operacyjne

Hipoteza 1.1: Negocjacje odbywaj&ce si% w warunkach 

wi%kszej niezgodno"ci uczestników zako#cz& si% zbudo-

waniem sieci o wi%kszym "rednim wspó czynniku stop-

nia w%z ów w sieci.

Hipoteza 2.1: Liczba w%z ów wprowadzanych do sieci 

b%dzie najwi%ksza na pocz&tku rozmów i b%dzie mala a 

w kolejnych etapach negocjacji.

Hipoteza 2.2: Liczba po &cze# wprowadzanych do sieci 

b%dzie najwi%ksza na pocz&tku rozmów i b%dzie mala a 

w kolejnych etapach negocjacji.

Hipoteza 3.1: W%z y, które ostatecznie uzyskaj& najwy!-

sze warto"ci stopnia do, b%d& wprowadzane w pocz&t-

kowych etapach negocjacji. W%z y o ni!szych (ko#co-

wych) warto"ciach stopni do b%d& wprowadzane w dal-

szych etapach negocjacji.

Hipoteza 3.2: W%z y, które ostatecznie uzyskaj& najwy!-

sze warto"ci stopnia od, b%d& wprowadzane w pocz&t-

kowych etapach negocjacji. W%z y o ni!szych (ko#co-

wych) warto"ciach stopni od b%d& wprowadzane w dal-

szych etapach negocjacji. 

Hipoteza 3.3: W%z y, które ostatecznie uzyskaj& najwy!sze 

warto"ci wspó czynnika bycia pomi%dzy, b%d& wpro-

wadzane w pocz&tkowych etapach negocjacji. W%z y 

o ni!szych (ko#cowych) warto"ciach bycia pomi%dzy 

b%d& wprowadzane w dalszych etapach negocjacji.

Metoda

Uczestnicy

Uczestnikami badania by o 38 negocjuj%cych (w pa-

rach) studentów, uczestników obozów zerowych wydzia-

 ów psychologii oraz socjologii Uniwersytetu Warszaw-

skie go. W!ród uczestników znalaz o si$ 26 kobiet (wiek: 

M = 19,04; SD = 0,56) oraz 12 m$#czyzn (wiek: M = 20,5; 

SD = 3,45). Uczestnicy nie otrzymywali wynagrodzenia 

za udzia  w badaniu.

Schemat i procedura

Badanie by o przeprowadzane podczas czterech trenin-

gów negocjacyjnych prowadzonych na obozach zerowych 

dla studentów psychologii oraz socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. W treningach dla studentów psycholo-

gii uczestniczy o 18 i 20 osób, natomiast w treningach 

przeprowadzonych dla studentów socjologii uczestni-

czy o osób 18 i 23. Za ka#dym razem badanie w a!ciwe 

odbywa o si$ pod koniec treningu negocjacyjnego i w ra-

mach badania by o nagrywanych sze!' negocjacji losowo 

wybranych par. We wszystkich przypadkach trening by  
przeprowadzany wed ug tego samego programu. Badanie 

by o przeprowadzane podczas jednej z gier negocjacyj-

nych. Zgodnie ze scenariuszem, uczestnicy wcielali si$ 

w role przedstawicieli producentów seriali telewizyj-

nych albo przedstawicieli stacji telewizyjnej i negocjo-

wali warunki sprzeda#y/zakupu serialu telewizyjnego. 

Poszczególne treningi ró#ni y si$ wersjami scenariusza 

tej gry. Podczas co drugiego treningu uczestnicy otrzymy-

wali albo scenariusze „niezgodne”, w których opisywana 

warto!' negocjowanego dobra by a niezgodna pomi$dzy 

stronami, albo scenariusze „zgodne”, w których opisy-

wana warto!' by a bardziej zgodna pomi$dzy stronami. 

Ró#nice dotyczy y przewidywanej ogl%dalno!ci serialu, 

która przek ada si$ bezpo!rednio na przewidywane przy-

chody z reklam (w warunkach zgodnych ró#nica w szaco-

wanej ogl%dalno!ci wynosi a 1%, natomiast w warunkach 

niezgodnych ró#nica wynosi a 5%).

Analiza danych

Spo!ród 24 zapisanych negocjacji dwie zako&czy y si$ 

brakiem porozumienia. W zwi%zku z tym do analiz wylo-

sowano 19 takich rozmów, które spe nia y warunek zako&-

czenia porozumieniem. Dwóch s$dziów kompetentnych 

zosta o specjalnie przeszkolonych w procesie konwerto-

wania rozmowy negocjacyjnej na sie'2. Jedna z sieci ne-

gocjacyjnych zosta a usuni$ta z analiz z uwagi na jej ma y 

rozmiar i wynikaj%c% z tego powodu struktur$ odmienn% 

od pozosta ych negocjacji (liczba w$z ów wynios a 41, 

przy !redniej dla pozosta ych sieci M = 136,4 i odchyle-

niu standardowym SD = 41,18; liczba po %cze& wynio-

s a 49, przy !redniej dla pozosta ych sieci M = 186,66 

i SD = 55,2). Tak wi$c ostatecznie analizy statystyczne 

zosta y przeprowadzone na 18 negocjacjach. 

Zmienne

Zmienne niezale!ne:

) przynale#no!' do grupy (zgodny vs. niezgodny sce-

nariusz negocjacyjny),

) etap negocjacji (ka#da negocjacja zosta a podzielona 

na pi$' równych cz$!ci).
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Zmienne zale!ne:

) liczba wprowadzanych nowych w$z ów do sieci,

) liczba wprowadzanych nowych po %cze& do sieci,

) !redni stopie& w$z ów w sieci,

) !redni ko&cowy stopie# do w$z ów, wprowadzonych 

do sieci negocjacyjnej w kolejnych etapach negocjacji,

) !redni ko&cowy stopie# od w$z ów, wprowadzonych 

do sieci negocjacyjnej w kolejnych etapach negocjacji.

Wyniki

Ka#da negocjacja zosta a podzielona na pi$' cz$!ci 

o równej d ugo!ci trwania (z uwzgl$dnieniem ca o!ci 

wypowiedzi negocjatorów – punkty podzia u przypada-

 y pomi$dzy wypowiedziami negocjatorów). Dla ka#de-

go otrzymanego w ten sposób odcinka czasu obliczono 

liczby w$z ów, po %cze& oraz liczby zmian tych warto!ci 

w stosunku do poprzedniego okresu negocjacji.

W celu sprawdzenia Hipotezy 1 porównano sieci ne-

gocjacji – uzyskane przy ró#nych wariantach scenariuszy 

– pod wzgl$dem warto!ci !rednich miar struktury sieci. 

Test U Manna-Whitneya wykaza  istotne statystycznie 

ró#nice pomi$dzy sieciami negocjacji o ró#nych warian-

tach scenariuszy dla !redniego stopnia3 w sieciach nego-

cjacji: U(N = 18) = 16; p < 0,05. Przeprowadzono analiz$ 

wariancji z powtarzanymi pomiarami (repeated measu-

res) zale#no!ci pomi$dzy wariantem negocjacji a warto-

!ci% !redniego stopnia sieci negocjacyjnych: dla 2 (wa-

riant negocjacji) × 5 (etap negocjacji). Test sferyczno!ci 

Mauchly’ego wykaza  istotne statystycznie naruszenie 

za o#enia o sferyczno!ci: W (9) = 0,03; p < 0,001. Dlatego 

zastosowano poprawk$ Greenhouse’a-Geissera na naru-

szenie za o#enia o sferyczno!ci wariancji. Test efektów 

wewn%trzobiektowych wykaza  istotne statystycznie 

ró#nice dla etapu negocjacji F(1, 49) = 15,67; p < 0,001; 

(2 = 0,49, natomiast interakcja etapu negocjacji i warian-

tu scenariusza okaza a si$ istotna na poziomie tendencji 

statystycznej F(1, 49) = 3,04; p = 0,08; (2 = 0,16. Test 

kontrastów wewn%trzobiektowych wykaza  istotny sta-

tystycznie kontrast liniowy dla etapu negocjacji F(1, 16) 

= 19,13; p < 0,001; (2  = 0,55 oraz kontrast liniowy istotny 

na poziomie tendencji statystycznej dla efektu interakcji 

wariantu scenariusza i etapu negocjacji F(1, 16) = 3,64; 

p = 0,074; (2 = 0,19. Wykres !rednich wspó czynników 

stopnia poszczególnych sieci przedstawiony jest na 

Rysunku 2. Test efektów mi$dzyobiektowych nie wyka-

za  ró#nic istotnych statystycznie dla wariantu negocjacji: 

F(1, 16) = 0,69; p = 0,42; (2 = 0,04.

Jak wida' na Rysunku 2, wraz z post$pem negocja-

cji stopie& w$z ów w sieciach ro!nie w sposób liniowy. 

Istotny na poziomie tendencji statystycznej kontrast linio-

wy interakcji etapu negocjacji oraz wariantu scenariusza 

wskazuje na to, #e w przypadku niezgodnych wariantów 

scenariuszy warto!ci stopnia w$z ów rosn% bardziej li-

niowo ni# w przypadku wariantu zgodnego. Efektem jest 

stopniowe rozwarstwianie si$ w czasie !rednich warto!ci 

stopni w$z ów w sieciach o ró#nych wariantach scenariu-

szy. Ró#nice te potwierdzaj% opisane wcze!niej istotne 

statystycznie ró#nice w !rednich warto!ciach stopni w$-

z ów w ko&cowych sieciach o ró#nych wariantach scena-

riuszy.

W celu sprawdzenia poprawno!ci Hipotezy 2.1 prze-

prowadzono analiz$ wariancji z powtarzanymi pomiara-

mi zale#no!ci pomi$dzy wariantem negocjacji a liczb% 

wprowadzanych nowych w$z ów w poszczególnych eta-

pach negocjacji: 2 (wariant negocjacji) × 5 (etap nego-

cjacji) dla liczby wprowadzanych nowych w$z ów. Test 

sferyczno!ci Mauchly’ego nie wykaza  naruszenia za o-

#enia o sferyczno!ci: W(9) = 0,5; p = 0,35. Test efektów 

mi$dzyobiektowych nie wykaza  istotnych statystycznie 

zale#no!ci pomi$dzy wariantem negocjacji a liczb% wpro-

wadzanych nowych w$z ów: F(1, 16) = 2,34; p = 0,15; 

(2 = 0,13. Test efektów wewn%trzobiektowych wykaza  
istotne statystycznie ró#nice dla etapu negocjacji F(4, 64) 

= 38,35; p < 0,001; (2 = 0,71, natomiast interakcja eta-

pu negocjacji oraz wariantu scenariusza okaza a si$ nie-

istotna statystycznie F(4, 64) = 1,28; p = 0,29; (2 = 0,07. 

Rysunek 2. 

Wykres wspó czynników !redniego stopnia sieci negocjacyj-

nych dla poszczególnych etapów negocjacji
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Test kontrastów wewn%trzobiektowych wykaza  istot-

ny statystycznie kontrast liniowy F(1, 16) = 78,35; 

p < 0,001; (2 = 0,83 oraz kontrast kwadratowy F(1, 16) 

= 4,68; p < 0,05; (2 = 0,23 dla etapu negocjacji. Istotny 

statystycznie kontrast liniowy wskazuje, #e w kolejnych 

etapach negocjacji liczba wprowadzanych nowych w$-

z ów maleje w sposób liniowy. Istotny statystycznie kon-

trast kwadratowy dla etapu negocjacji wskazuje na to, #e 

wraz z post$pem negocjacji liczba wprowadzanych no-

wych w$z ów maleje w coraz mniejszym stopniu. Wykres 

!rednich liczb w$z ów w poszczególnych etapach nego-

cjacji przedstawia Rysunek 3. 

W celu sprawdzenia poprawno!ci Hipotezy 2.2, prze-

prowadzili!my analiz$ wariancji z powtarzanymi pomia-

rami zale#no!ci pomi$dzy wariantem negocjacji a liczb% 

po %cze& w poszczególnych etapach negocjacji: 2 (wariant 

negocjacji) × 5 (etap negocjacji) dla liczby wprowadza-

nych nowych po %cze&. Test sferyczno!ci Mauchly’ego 

nie wykaza  naruszenia za o#enia o sferyczno!ci: 

W(9) = 0,4; p = 0,16. Test efektów mi$dzyobiektowych 

nie wykaza  istotnych statystycznie zale#no!ci pomi$dzy 

wariantem negocjacji a liczb% wprowadzanych nowych 

po %cze&: F(1, 16) = 0,4; p = 0,54; (2 = 0,02. Test efek-

tów wewn%trzobiektowych wykaza  istotne statystycznie 

ró#nice dla etapu negocjacji F(4, 64) = 22,96; p < 0,001; 

(2 = 0,59, natomiast interakcja etapu negocjacji i wariantu 

scenariusza okaza a si$ nieistotna statystycznie F(4, 64) 

= 1,67; p = 0,17; (2 = 0,1. Test kontrastów wewn%trzobiek-

towych wykaza  istotny statystycznie kontrast liniowy dla 

etapu negocjacji F(1, 16) = 53,22; p < 0,001; (2 = 0,77. 

Liczba wprowadzanych nowych po %cze& maleje w spo-

sób liniowy w kolejnych etapach negocjacji niezale#nie 

od wariantu scenariusza. Wykres !rednich liczb po %cze& 

w poszczególnych etapach negocjacji przedstawiono na 

Rysunku 4. 

W celu sprawdzenia poprawno!ci Hipotezy 3.1 prze-

prowadzili!my analiz$ wariancji z powtarzanymi pomia-

rami zale#no!ci pomi$dzy !rednim ko&cowym stopniem 

do w$z ów wprowadzonych w danym okresie negocjacji 

a okresem negocjacji. Test sferyczno!ci Mauchly’ego wy-

kaza  istotne statystycznie naruszenie za o#enia sferycz-

no!ci: W(9) = 0,31; p < 0,05. Dlatego zastosowano po-

prawk$ Greenhouse’a-Geissera na naruszenie za o#enia 

o sferyczno!ci wariancji. Test efektów wewn%trzobiek-

towych wykaza  istotne statystycznie ró#nice dla etapu 

negocjacji: F(2, 739; 46, 56) = 4,04; p < 0,05; (2 = 0,19. 

Wykres !rednich ko&cowych warto!ci stopni do w$z ów, 

które zosta y wprowadzone w poszczególnych etapach 

negocjacji, przedstawiony jest na Rysunku 5. Test kontra-

Rysunek 3. 

Wykres !rednich liczb wprowadzanych nowych w$z ów 

w sieciach negocjacyjnych, w kolejnych etapach negocjacji, 

przedstawiony w podziale na grupy o zgodnych i niezgod-

nych scenariuszach

Rysunek 4. 

Wykres !rednich liczb wprowadzanych nowych po %cze& 

w sieciach negocjacyjnych, przedstawiony w podziale na 

grupy negocjacji o scenariuszach zgodnych i niezgodnych
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stów wewn%trzobiektowych wykaza  istotny statystycz-

nie kontrast liniowy dla etapu negocjacji: F(1, 17) = 9,17; 

p < 0,01; (2 = 0,35. Oznacza to, i# w$z y wprowadzane na 

pocz%tku negocjacji uzyskuj% ostatecznie w negocjacjach 

wy#szy stopie# do ni# w$z y wprowadzane w pó(niej-

szych etapach. 

W celu sprawdzenia poprawno!ci Hipotezy 3.2 prze-

prowadzono analiz$ wariancji z powtarzanymi pomiarami 

zale#no!ci pomi$dzy !rednim ko&cowym stopniem od w$-

z ów wprowadzonych w danym etapie negocjacji a etapem 

negocjacji. Test sferyczno!ci Mauchly’ego nie wykaza  
naruszenia za o#enia o sferyczno!ci: W(9) = 0,45; p = 0,2. 

Test efektów wewn%trzobiektowych wykaza  istotne sta-

tystycznie ró#nice dla etapu negocjacji: F(4, 68) = 54,12; 

p < 0,001; (2 = 0,76. Wykres !rednich ko&cowych war-

to!ci stopnia od w$z ów wprowadzonych w poszczegól-

nych etapach negocjacji przedstawiony jest na Rysunku 5. 

Test kontrastów wewn%trzobiektowych wykaza  dla etapu 

negocjacji istotny statystycznie kontrast liniowy: F(1, 17) 

= 24,12; p < 0,001; (2 = 0,921; kwadratowy: F(1, 17) 

= 36,62; p < 0,001; (2 = 0,68 oraz sze!cienny: F(1, 17) 

= 8,08; p < 0,05; (2 = 0,32. Istotny statystycznie kontrast 

liniowy oznacza, #e w$z y wprowadzane w kolejnych 

etapach negocjacji uzyskuj% ostatecznie coraz ni#sze war-

to!ci stopnia od. Z kolei istotny statystycznie kontrast 

kwadratowy oznacza, #e w kolejnych etapach negocja-

cji malej% ró#nice pomi$dzy ostatecznymi stopniami od 

wprowadzanych w$z ów. Natomiast istotny statystycznie 

kontrast sze!cienny oznacza, #e ró#nice te zmieniaj% si$ 

pomi$dzy okresami w sposób niejednostajny.

W celu sprawdzenia poprawno!ci Hipotezy 3.3 prze-

prowadzono analiz$ wariancji z powtarzanymi pomiarami 

zale#no!ci pomi$dzy !rednim ko&cowym byciem pomi%-

dzy w$z ów, wprowadzonych w danym etapie negocjacji, 

a etapem negocjacji. Test sferyczno!ci Mauchly’ego wy-

kaza  istotne statystycznie naruszenie za o#enia o sferycz-

no!ci: W(9) = 0,01; p < 0,01. Dlatego te# zastosowano po-

prawk$ Dolnej Granicy Epsilon na naruszenie za o#enia 

o sferyczno!ci wariancji. Test efektów wewn%trzobiek-

towych wykaza  istotne statystycznie ró#nice dla etapu 

negocjacji: F(1, 17) = 6,24; p < 0,05; (2 = 0,27. Wykres 

!rednich ko&cowych warto!ci bycia pomi%dzy w$z ów 

wprowadzonych w poszczególnych etapach negocjacji 

jest przedstawiony na Rysunku 5. Test kontrastów we-

wn%trzobiektowych wykaza  dla etapu negocjacji istotny 

statystycznie kontrast liniowy: F(1, 17) = 6,85; p < 0,05; 

(2 = 0,29 oraz kwadratowy: F(1, 17) = 9,21; p < 0,01; 

(2 = 0,35. Istotny statystycznie kontrast liniowy oznacza, 

#e w$z y wprowadzane w kolejnych etapach negocjacji 

uzyskuj% ostatecznie coraz ni#sze warto!ci wspó czyn-

ników bycia pomi%dzy. Z kolei istotny statystycznie kon-

trast kwadratowy oznacza, #e ró#nice te malej% wraz z po-

st$pem negocjacji.

Dyskusja wyników

W niniejszym badaniu zg $biono fenomen obni#onej 

aktywno!ci negocjatorów podczas pocz%tkowych sta-

diów negocjacji. Przyjmuje si$, #e w pocz%tkowych eta-

pach negocjacji niewiele si$ dzieje – 80% ust$pstw do-

konywanych jest podczas ostatnich 20% czasu rozmów. 

W tym celu podj$to si$ diagnozy dynamiki budowania 

sieci wspó dzielonej rzeczywisto!ci podczas negocjacji. 

Zastosowanie modelu DSN do analizy dynamiki rozmo-

wy negocjacyjnej pozwoli o udowodni', #e podczas po-

cz%tkowych etapów negocjacji zachodz% procesy, które 

maj% kluczowe znaczenie dla wyniku rozmów. W modelu 

DSN wspólna reprezentacja problemu przedstawiona jest 

za pomoc% sieci, a sam proces negocjacji polega na wspól-

nym budowaniu sieci. Dynamika budowania i struktura 

takiej sieci wyznacza warunki kontraktu – wynik nego-

cjacji. Osoby badane bra y udzia  w negocjacjach, które 

cechowa y si$ wysokim lub niskim stopniem zgodno!ci 

pomi$dzy negocjatorami. Tak zoperacjonalizowana ró#ni-

ca pozwoli a sprawdzi', jak budowana jest wspó dzielona 

rzeczywisto!', gdy warunki w mniejszym lub wi$kszym 

stopniu sprzyjaj% doj!ciu do porozumienia. Sprawdzono 

trzy hipotezy teoretyczne dotycz%ce ró#nic w dynamice 

budowania sieci.

Rysunek 5. 

Wykres !rednich ko&cowych warto!ci stopnia do, stopnia od 

i bycia pomi$dzy dla w$z ów wprowadzanych w kolejnych 

etapach negocjacji. Warto!ci wspó czynników zosta y tak 

przeskalowane, aby zmie!ci y si$ na jednym wykresie
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Zgodnie z pierwsz% hipotez%, pocz%tkowy stopie& 

zgodno!ci pomi$dzy negocjatorami wp yn%  na struktu-

ry zbudowanych sieci. W wariancie niezgodnym strony 

budowa y sieci o wi$kszym !rednim stopniu, co oznacza, 

#e sieci te by y g$!ciej po %czone. Analiza wariancji z po-

wtarzanymi pomiarami wykaza a, #e wspó czynnik !red-

niego stopnia w budowanych sieciach ro!nie w sposób 

liniowy. Ponadto, w warunkach wi$kszej niezgodno!ci 

wspó czynnik ten ro!nie bardziej liniowo ni# w warun-

kach zgodno!ci (wynik istotny na poziomie tendencji 

statystycznej). Oznacza to, #e wzrost warto!ci !redniego 

wspó czynnika stopnia w$z ów, który ulega wyhamowa-

niu w warunkach zgodno!ci, nie ulega takiemu wyhamo-

waniu w warunkach niezgodno!ci. Wynik ten potwierdza 

twierdzenie, i# niezgodno!ci pomi$dzy negocjatorami 

s% powodem dodawania kolejnych w$z ów, które do-

precyzowuj% ju# istniej%ce w$z y. W ten sposób !redni 

wspó czynnik stopnia w sieci ulega sta emu wzrostowi. 

Potwierdza to równie# przypuszczenie, i# w obliczu nie-

zgodno!ci negocjatorzy musz% w sposób dok adniejszy 

przepracowa' relacje pomi$dzy poszczególnymi elemen-

tami negocjacji. W przypadku zgodno!ci potrzeby uzgad-

niania warto!ci poszczególnych kwestii s% mniejsze, wi$c 

cz$!' po %cze& nie powstaje, poniewa# negocjatorzy nie 

odczuwaj% potrzeby uzasadnienia warto!ci odpowiednich 

w$z ów. Z kolei nast$pstwem niezgodno!ci pomi$dzy 

negocjatorami jest proces uzgadniania, który wi%#e si$ 

z dodawaniem kolejnych po %cze& i wzrostem !redniego 

stopnia w$z ów nale#%cych do sieci. Innymi s owy, nie-

zgodno!' pomi$dzy negocjatorami owocuje bardziej in-

tensywn% dynamik% budowania sieci negocjacji.

Zgodnie z drug% hipotez%, najwy#sza dynamika budo-

wania sieci w trakcie negocjacji zosta a zaobserwowana 

na pocz%tku rozmów. Dynamika budowy sieci stopniowo 

spada a wraz z post$pem negocjacji. Najwi$cej w$z ów 

i po %cze& wprowadzanych jest w pocz%tkowych etapach 

negocjacji. Liczba ta stopniowo maleje wraz ze zbli#a-

niem si$ do ko&ca rozmów. Wynika z tego, #e ju# na sa-

mym pocz%tku procesu negocjacyjnego mamy do czynie-

nia z bardzo intensywnym procesem tworzenia struktury 

wspó dzielonej rzeczywisto!ci. Powstaje wtedy najwi$k-

sza cz$!' sieci wspó dzielonej rzeczywisto!ci. Proces bu-

dowania takiej struktury wyja!nia wcze!niej opisywane 

zjawisko niewielkiej liczby ust$pstw dokonywanych na 

pocz%tku procesu negocjacji. Nie sposób bowiem doko-

nywa' ust$pstw, dopóki nie przygotuje si$ odpowiednie-

go uk adu wspó dzielonej rzeczywisto!ci, który nada by 

tym ust$pstwom odpowiedni kontekst i umo#liwi  doj!cie 

do korzystnego porozumienia. Podsumowuj%c, w nego-

cjacjach mo#na zaobserwowa' charakterystyczn% dyna-

mik$ wprowadzania nowych w$z ów i po %cze&, której 

przebieg dowodzi, #e pocz%tkowe etapy rozmów staj% si$ 

kluczowe dla pó(niejszego wyniku tych negocjacji.

Wed ug trzeciej hipotezy ju# na pocz%tku rozmów do 

sieci wprowadzane s% w$z y o najwi$kszym znaczeniu 

strukturalnym dla sieci. Analiza wariancji z powtarzany-

mi pomiarami warto!ci stopni do w$z ów, wprowadza-

nych w kolejnych etapach negocjacji, okaza a si$ istotna 

statystycznie. Istotny statystycznie kontrast liniowy tego 

wspó czynnika wskazuje, #e w$z y wprowadzane w ko-

lejnych etapach rozmów uzyskuj% ostatecznie coraz ni#-

sze warto!ci tego wspó czynnika. Analiza wariancji z po-

wtarzanymi pomiarami wykaza a istotne statystycznie 

ró#nice pomi$dzy warto!ciami stopni od w$z ów, wpro-

wadzanych w kolejnych etapach negocjacji. Kontrasty li-

niowy, kwadratowy i sze!cienny dla tego wspó czynnika 

by y istotne statystycznie, co jest trudne do jednoznacznej 

interpretacji. Istotny statystycznie kontrast liniowy wska-

zuje na to, #e warto!ci wprowadzanych w$z ów uzyskuj% 

ostatecznie coraz mniejsze warto!ci tego wspó czynni-

ka. Najwy#sz% istotno!' uzyska  kontrast kwadratowy. 

Analiza wizualna Rysunku 5 potwierdza ten wynik i suge-

ruje, #e ró#nice pomi$dzy poszczególnymi etapami nego-

cjacji malej% w czasie. Analiza wariancji z powtarzanymi 

pomiarami wykaza a istotne statystycznie ró#nice pomi$-

dzy warto!ciami bycia pomi%dzy, jakie ostatecznie uzy-

skuj% w$z y wprowadzane w kolejnych etapach rozmów. 

Istotny statystycznie kontrast liniowy oznacza, i# warto-

!ci te spadaj% dla w$z ów wprowadzanych w kolejnych 

etapach rozmów. Z kolei istotny statystycznie kontrast 

kwadratowy wskazuje na to, #e ró#nice w warto!ciach 

tych wspó czynników pomi$dzy kolejnymi etapami roz-

mów zmniejszaj% si$ wraz z czasem. Wyniki ca kowicie 

potwierdzaj% hipotez$ trzeci%. W pocz%tkowych etapach 

rozmów do sieci wspó dzielonej rzeczywisto!ci negocja-

torzy wprowadzaj% w$z y, które w ko&cowej strukturze 

sieci b$d% pe ni y najwa#niejsze role. 

Potwierdzenie postawionych hipotez wskazuje na to, #e 

pocz%tkowe etapy negocjacji wi%#% si$ z takimi dzia ania-

mi negocjatorów, które maj% istotne znaczenie dla wyniku 

rozmów. Na pocz%tku negocjacji rozmówcy skupiaj% si$ 

na budowaniu wspólnej rzeczywisto!ci – dynamika budo-

wania wspólnego rozumienia problemu jest najwi$ksza. 

Ponadto, ju# na pocz%tku rozmów pojawiaj% si$ w$z y 

kluczowe dla struktury wspó dzielonej rzeczywisto!ci 

i pó(niejszego wyniku negocjacji. 

Negocjacje s% procesem komunikacji, w którym stro-

ny staraj% si$ pogodzi' rozbie#ne opinie, interesy i roz-

wi%za' omawiane problemy. Proces negocjacji mo#e 

wygl%da' odmiennie w zale#no!ci od tematyki rozmów 

i struktury sytuacji. Równie# symulacje negocjacji ró#ni% 

si$ od negocjacji rzeczywistych. Uzyskane w powy#szym 
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badaniu wyniki nale#y w zwi%zku z tym traktowa' ze sto-

sown% rezerw%. Zalet% analizowania symulacji negocjacji 

jest powtarzalno!' pomiaru, co daje mo#liwo!' wniosko-

wania statystycznego o zachodz%cych tam zale#no!ciach. 

Aby potwierdzi' trafno!' uzyskanych wyników, koniecz-

ne jest ich sprawdzenie przez analizy rzeczywistych ne-

gocjacji. 

Ogólnie bior%c, model DSN wydaje si$ bardzo obiecu-

j%cym narz$dziem, s u#%cym do opisu procesu negocjacji. 

Model ten przedstawia ulotny proces negocjacji w postaci 

konkretnych struktur. Ponadto, mimo prostoty i oszcz$d-

no!ci za o#e&, model ten teoretycznie radzi sobie z do-

wolnie d ugim i skomplikowanym procesem rozmów. 

Model DSN kryje w sobie wielkie mo#liwo!ci potencjal-

nych zastosowa& praktycznych i teoretycznych w obsza-

rze negocjacji, mediacji, jak równie# ogólnej psychologii 

spo ecznej. Dalszy rozwój tego modelu powinien wyka-

za' jego teoretyczn% i praktyczn% u#yteczno!'. 
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PRZYPISY

1. *cie#ka pomi$dzy w$z ami A i B jest to zbiór w$z ów 

i po %cze& pomi$dzy nimi.

2. W ramach analiz s$dziowie wype niali tabele, w których 

okre!lali: numer dzia ania; numer w$z a; nazw$ w$z a; po %cze-

nie; poziom aktywacji w$z a; si $ po %czenia lub jej zmian$; to, 

czy po %czenie by o wprowadzone implicite czy explicite; kto 

wykona  dane dzia anie (sprzedaj%cy czy kupuj%cy) oraz ewen-

tualne uwagi. Analizy odbywa y si$ w dwóch etapach wed ug 

nast$puj%cego scenariusza: w pierwszym etapie s$dziowie na 

podstawie transkrypcji wyodr$bniali w$z y w sieciach, nato-

miast w drugim etapie okre!lali warto!ci aktywacji w$z ów oraz 

po %czenia. Podzia  na dwa etapy wi%#e si$ z problemem wybo-

ru poziomu opisu przy opracowywaniu sieci negocjacji. Otó# ta 

sama rozmowa mo#e by' zapisana na ró#nym poziomie szcze-

gó owo!ci, przy jednoczesnym oddaniu jej istoty dla kszta tu 

wspó dzielonej rzeczywisto!ci i wyniku negocjacji. Aby unik-

n%' sytuacji, w której s$dziowie odtworz% dwie ca kowicie ró#ne 

sieci odzwierciadlaj%ce proces negocjacji, wprowadzono pierw-



SEKRET ZMARNOWANEGO CZASU – DYNAMIKA BUDOWANIA…      143 

szy etap analizy s$dziów kompetentnych. Po tym etapie ustala-

no, które fragmenty rozmów zosta y zaklasyÞkowane przez obu 

s$dziów jako fragmenty odpowiadaj%ce w$z om w sieci. W ten 

sposób zapewniono ten sam poziom szczegó owo!ci opisu dla 

sieci opracowywanych w drugim etapie. Tak wi$c lista w$z ów 

sporz%dzona na pierwszym etapie zosta a nast$pnie zespolona 

w taki sposób, #e do drugiego etapu przechodzi y tylko te w$z y, 

które zosta y zaznaczone przez obu s$dziów. Na podstawie tak 

wybranych w$z ów s$dziowie wype niali wy#ej opisane tabele. 

Spójno!' s$dziów kompetentnych wynosi a !rednio 89% i by a 

mierzona metod% Guetzkowa (1950), która zosta a zmodyÞko-

wana w celu uzyskania wy#szego poziomu trafno!ci pomiaru 

(Jochemczyk, 2008; Kirpendorff, 1995; 2004). 

3. *redni stopie& w$z ów w sieci jest liczony jako stopie& 

w$z a podzielony przez maksymalny mo#liwy stopie& w$z a 

w sieci, czyli przez liczb$ wszystkich w$z ów w sieci minus je-

den. Poniewa# ka#de po %czenie jest jednocze!nie po %czeniem 

wychodz%cym z jakiego! w$z a i wchodz%cym do innego w$z a, 

dlatego !rednia warto!' stopnia do i stopnia od w sieci b$dzie 

taka sama.
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It is considered that during the last 20 percent of the negotiation process participants make as much as 80 
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time. We conducted analyses of the processes of negotiations of 19 negotiation role-playing games. The 
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