Konfliktusok a gyakorlatban
Oktatáskutató, Tanácsadó és Fejlesztő Bt.

Konfliktusok a gyakorlatban

2016.12.17.

2

Konfliktusok
• A vállalatoknál időről-időre konfliktusok alakulnak
ki, s ezek kialakulása, lefolyása, megoldási módja a
szervezetek óriási különbségei ellenére bizonyos
azonosságokat, törvényszerűségeket mutat.

• A konfliktusok jobb megértésének jelentőségét alig
lehet túlbecsülni. Tanulmányozásuk központi
szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatokban, a
kiscsoportokban, a családban, a történelemben.
2016.12.17.

Oktatáskutató, Fejlesztő és Tanácsadó Bt.
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Konfliktusok fontossága
• A konfliktus egyaránt témája az elméleti kutatóknak
és a gyakorlat embereinek. Roosevelt, az USA
egykori elnöke szerint
„ahhoz, hogy a civilizáció fennmaradjon, az emberi
kapcsolatok tudományát kell művelnünk, képessé
kell válnunk arra, hogy mi, sokféle emberek
békében éljünk a földön.”

2016.12.17.

Oktatáskutató, Fejlesztő és Tanácsadó Bt.
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Konfliktusok okai
• Ahhoz, hogy konfliktushelyzetekben megoldást találjunk,
először fel kell ismerni magát a konfliktust, egyáltalán azt,
hogy valami baj van, ami nagyon sokszor nem könnyű
feladat.
• A magánéletben is mindenki sokszor találkozott már azzal,
hogy egy probléma kirobbanásakor kiderül, hogy a
feszültség már régóta ott lóg a levegőben, csak az érintettek
nem tudták, vagy nem akarták észrevenni.
• Vállalatoknál is azt jelzi a konfliktus, hogy valami nem jól
működik.
• Ha felismertük, hogy van probléma, akkor „diagnosztizálni”
kell a problémát, azaz kideríteni, hogy pontosan mi is a
konfliktus igazi oka.
2016.12.17.
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Konfliktusok esetén a teendők
• A megoldással foglalkozó belső munkatárs vagy
külső tanácsadó feladata mindig az, hogy segítsen a
konfliktus szereplőinek:
• a felszíni jelenségek mögé tekinteni,
• a problémák valós okait feltárni, azokkal szembesülni és
• a problémák megoldására megvalósítható utakat
kidolgozni.

2016.12.17.
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Konfliktusok és a fejlődés
• A konfliktusok mentén sarkítottan fejeződnek ki a különböző
vélemények, érdekek.
• Ez sarkallja az embereket arra, hogy a konfliktusok ellenére is

megfogalmazzák egymásrautaltságukat, és előre vivő
megoldásokat keressenek.
• Ilyen módon a konfliktusok egy magasabb rendű egyensúly
hordozói, teherbíró, bizalom-teli kapcsolatok alapjai is lehetnek,
ha megfelelően kezelik őket.
2016.12.17.
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Konfliktus és a demokrácia
• A nyugati kultúrákban, a nagy hagyományokkal rendelkező
demokráciákban kiterjedt rendszere, hálózata van az
alternatív konfliktus megoldási módoknak, amelyekben
külső, pártatlan szakértő segíti a folyamatot.
• Ezek széleskörű magyarországi meghonosításához azonban a
közvélemény formálására van szükség, hogy a konfliktust az
emberek ne valami elrejteni való dolognak, hanem a
probléma megoldását is magában rejtő folyamat kezdetének
tekintsék.

2016.12.17.
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Konfliktus és a versengés
• Boulding meghatározása szerint a konfliktus az emberek, vagy
emberek csoportjai közötti versengés egy formája.
• Akkor lép fel, ha két vagy több személy verseng olyan célokért
vagy korlátozott javakért, amelyek – ténylegesen, vagy az ő
észlelésük szerint – nem érhetőek el mindnyájuk számára.
• Az ok tehát vagy az elosztandó javak (pénz, munkahely,
elismerés, valakinek a szeretete) tényleges hiánya, vagy csak a
konfliktus szereplői észlelik ezt úgy.
• Nagy szerepe van tehát az észlelésnek, az információknak, az
információ értelmezésének.

2016.12.17.
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Konfliktus okok (Moore szerint)
•

Kapcsolati konfliktusok
•

Erős érzelmek,

•

Téves észlelések, sztereotípiák,

•

Kommunikációs zavarok

•

Sorozatos negatív viselkedés okoznak.

2016.12.17.
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Konfliktus okok (Moore szerint)
•

Értékkonfliktusok
•

A gondolatokat, a viselkedéseket más kritériumok
alapján ítélik meg a szereplők

•

Az elérendő célokhoz eltérő érdekek kapcsolódnak

•

Különböző a szereplők életfelfogása, vallása stb.

2016.12.17.
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Konfliktus okok (Moore szerint)
•

Strukturális konfliktusok
•
•
•
•
•

2016.12.17.

A források egyenlőtlen elosztása
Az egyenlőtlen kontrollálási lehetőségek
Az egyenlőtlen hatalmi viszonyok
A földrajzi, fizikai, környezeti tényezők, amelyek
gátolják a kooperációt
Időhiány
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Konfliktus okok (Moore szerint)
•

Információs eredetű konfliktusok
•
•
•
•
•

2016.12.17.

Az információhiány
Téves információk
A vélemények eltérése abban, hogy mi a fontos
információ
Az információ eltérő értelmezése
Az értékelés eltérő volta
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Konfliktus okok (Moore szerint)
•

Érdekkonfliktusok
•

2016.12.17.

Az egymással ténylegesen szemben álló vagy a szereplők
felfogása szerint ellentétben álló érdekek
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Konfliktusok súlyossága!!!
• A fenti konfliktus okok közül van néhány, melyet a vita
általában nem old meg, sőt néha súlyosbítja azt:
• Az emberek értékkonfliktusaiban például nincs más
megoldási lehetőség, mint eljutni egymás értékeinek az
elfogadásához.
• Az egyetlen valós cél az lehet, hogy a különböző értékeket
valló csoportok a lehetőségekhez képest ismerjék a
másikat, és megtanuljanak együtt élni vele.
• Ha a konfliktus oka információhiány vagy
információtöbblet, akkor a megoldás ennek orvoslása.

2016.12.17.
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Konfliktusok megoldása
•

Jog előtti, nem erőszakos formák:
•

olyanok, ahol a döntést a felek maguk hozzák meg
•
•
•
•

•

a konfliktus elkerülése (azaz a szereplők továbbra is elkerülik a
nyílt ütközést. És mindent csinálnak ugyanúgy tovább, mint
eddig),
az informális megbeszélés
közvetlen tárgyalás
mediáció (közvetítés): a két szervezet vezetője megkér egy
pártatlan, külső szakértőt, hogy segítsen megoldást találni.

a döntést semleges szakértő hozza meg
•

2016.12.17.

arbitráció vagy döntőbírósági megoldás (itt döntés kikerül a felek
kezéből a döntőbíró kezébe, de nem jut el a bíróságig.)
Magyarországon ez ma már létező, de nem gyakori megoldás;
például a kollektív munkaügyi viták esetében is megvan a
lehetőség rá.
17

Konfliktusok megoldása
•

Jogi megoldás
•

2016.12.17.

bírósági eljárások, perek
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Konfliktusok megoldása
•

Jogon kívüli (erőszakos) megoldások:
•

•

2016.12.17.

Erőszak nélküli direkt akció (mindenfajta tárgyalás
elkerülésével az egyik fél önhatalmúlag lép, nyomást
gyakorol a helyzet egyoldalú megoldására, például az
egyik szervezet a média felhasználásával, vagy egyéb
módon olyan hírét kelti a másiknak, amely annak
működését lehetetlenné teszi,: a másiknak nincs
lehetősége védekezni, érvelni, feltárni a saját
szempontjait),
Erőszakos megoldás, fizikai kényszerrel.
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Konszenzusos folyamatok

Tárgyalás
A kommunikációs folyamat
célja: a konfliktusos ügyek
összegyűjtése vagy
megoldása

A felek kontroll alatt tartják a
végeredményt és a
folyamatot.

Növekvő
A felek a jövőre koncentrálnak

2016.12.17.

Mediáció
(esetleg Facilitált tárgyalás))

A felek megtartják az
eredmény feletti kontrollt, de
átengedik a folyamat
irányítását.

Bírósági folyamatok

Arbitráció
Kvázi formális, külső személy
által hozott döntés

A felek feladják a
végeredmény feletti kontrolt,
és a folyamat vezetését (de a
folyamat struktúrájáról ők
hoznak döntést)

A folyamat és a végeredmény kontrollja

Bírósági per
Formális, külső személy által
hozott döntés

A felek feladják mind a folyamat,
mind az eredmény
befolyásolásának lehetőségét.

Csökkenő

Az eljárások a múltban keresik a döntéshez szükséges
tényezőket, rögzítik a jelenlegi állapotokat
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Tárgyalási szituációk
„Saját győzelem”

Győzelem - Győzelem

Saját érdek

Saját
érdek

2016.12.17.

Kompromisszum

„Vesztes –
Vesztes”

„Másik győzelme”

Másik érdeke
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Kommunikációs alku helyzetek
•

Pozícionális tárgyalás (alku)
•
•
•
•

2016.12.17.

Pozícionális alkut folytat az, aki előre meghatározza, hogy
mit akar elérni, meddig hajlandó „elmenni”, mennyit
hajlandó engedni.
A cél a minél nagyobb győzelem, fölény elérése a
másikkal szemben.
A tárgyalás középpontjában a másik gyenge pontjainak a
kifürkészése áll, a saját pozíció erősítése céljából.
Az elosztandó javak, erőforrások mennyisége véges, vagy
legalábbis a felek így érzékelik. A saját nyereség csak úgy
növelhető, hogy a másik ugyanennyivel többet veszít.

24
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A pozícionális alku jellemzői
• A pozícionális alku jellemzője tehát, hogy a felek a
minél nagyobb győzelem érdekében:
• nyitó pozíciójukat magasan határozzák meg,
• gyakran elhallgatnak lényeges információkat a másik
elől,
• olyan valótlan dolgokat állítanak, amelyek az ő
pozíciójukat erősítik,
• különféle fenyegetések hangozhatnak el a vita során
(fenyegetni lehet a bíróság bevonásával, bizalmas
információk nyilvánosságra hozásával, fizikai erőszakkal,
stb.)
2016.12.17.
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Kommunikációs alku helyzetek
• Érdekeken alapuló tárgyalás
• Célja: az felek érdekeinek és szükségleteinek egyidejű
kielégítése.
• A megoldás kulcs az együttműködés, a legjobb közös
megoldás kidolgozása. Ez az információk cseréjén, a
szükségletek feltárásán alapul, és csak akkor sikerülhet,
ha a tárgyalás a bizalom légkörében folyik.
• A megoldás több időt vesz igénybe, mint a pozícionális
alku, de nagyobb megelégedettséghez vezet, a
kapcsolatot megőrzi a felek között.

2016.12.17.
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Az érdekeken alapuló tárgyalás
jellemzői
• Az érdekalapú tárgyalás jellemzői :
• a felek megosztják egymással a rendelkezésükre álló
információkat,
• együtt törekszenek az összes fél számára kielégítő
megoldás megtalálására,
• nem a hatalmi viszonyok, hanem a valós érdekek kapnak
elsőbbséget

2016.12.17.
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A tárgyalással való elégedettség fajtái
• A tárgyalással való elégedettség fajtái:
• a tárgyalás tárgyára, kimenetelére vonatkozó
elégedettség (elégedett az ember, ha olyan döntés
születik, amely megfelel az elvárásainak, valós
érdekeinek),
• a megbeszélés módjára, folyamatára vonatkozó
elégedettség (ha tehát úgy érzi, hogy befolyásolni tudta
a döntéshozatalt, kapott időt a véleménye kifejtésére, a
megbeszélés körülményei megfelelők voltak, stb.)
• a pszichológiai körülményekre vonatkozó elégedettség
(ha úgy érzik a résztvevők, hogy emberi méltóságukat
megtudták őrizni, megbecsülést kaptak, nem sértették
meg őket, stb.)
2016.12.17.
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A vezetői hatékonyság
• A vezetők hatékonyságát vizsgálva világszerte erősödik a
meggyőződés: a feltétlenül szükséges tudáson és
képességeken túl elsősorban a személyiség a döntő.
• Ismerve a feladatot, a körülményeket, és megfelelő
módszerrel megvizsgálva az embert, megjósolható: sikere
lesz-e, vagy kudarca.
• Fontos, hogy a személyiség jellemzői között a „teljesítő”
vagy a „versengő”típus jegyeit lehet- fellelni?

2016.12.17.
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Vezetők csoportosítása

• A vezetők ugyanis e két szempont alapján jellegzetesen négy
csoportba sorolhatók:
• Akiket más érdekel. Vannak, akiket nem villanyoz fel a verseny és különösebben
nem törekednek arra sem, hogy jó teljesítményt nyújtsanak. Eldolgozgatnak a
maguk módján, és ha szerencséjük egy békés, stabil munkahelyre veti őket,
energiájukat a családjuknak, hobbyjuknak szentelve boldogan élhetik.
• Akik a jó munka öröméért dolgoznak. Vannak, akik ugyan teljesítményre
törekszenek, de szinte megbénítja őket a tudat, hogy ezt a teljesítményt esetleg
verseny kényszere alatt kell nyújtaniuk. Sajnos egyre kevesebbszer adatik meg a
lehetőség, hogy pusztán a munka öröméért dolgozhassunk. Úgy tűnik meg kell
harcolnunk már azért is, hogy megadassék a teljesítmény lehetősége.

2016.12.17.
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Vezetők csoportosítása
• A vezetők ugyanis e két szempont alapján jellegzetesen
négy csoportba sorolhatók:
• A „gladiátorok”. Vannak emberek, akik bármikor készek kiállni
gondolataikért életre-halálra a másikkal (ellenféllel, munkatárssal egyaránt),
s a győzelem fontosabb számukra a teljesítménynél. Bármikor készek a
harcra, és vallják: az élet célja a küzdés maga!
• Akik győzni és teljesíteni akarnak. Vannak vezetők, akikben kellő
versenyszellem él anélkül, hogy eltorzítaná tisztánlátásukat: a cél nem a
másik legyőzése, hanem a teljesítmény. Készek küzdeni, ha kell, de készek a
megegyezésre, a kompromisszumokra is, ha arra van szükség.

2016.12.17.
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Helyzetek

(Stephen R. Covey nyomán)

• Én nyerek – Te veszítesz
• Én vesztek – Te nyersz
• Én is vesztek – Te is veszítesz
• Én is nyerek – Te is nyersz
• Én is nyerek – Te is nyersz, vagy nincs üzlet

2016.12.17.
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Konfliktus megoldás segítési
lehetőségei
• A facilitáció és a mediáció a konfliktuskezelésnek két olyan
módszere, amellyel segíteni lehet a konszenzuson alapuló
döntések létrejöttét.
• Mindkettő olyan tárgyalási forma, ahol a tárgyalási
technikában járatos, semleges harmadik felet vonnak be a

tárgyalási folyamatba.
2016.12.17.
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Facilitáció
• A facilitáció során egy külső, neutrális személy – a

„facilitátor” – segít a csoportnak a döntéshozatalban, a
probléma meghatározásában és megoldásában.
• A facilitátor a tárgyalások, nehéznek igérkező megbeszélések

levezetésében, a csoportos döntések meghozásában oly
módon segít, hogy a döntéshozatal, a probléma megoldás
folyamatát teszi hatékonyabbá, a döntést azonban a csoport

hozza meg.
2016.12.17.
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Mediáció
• Mediációra akkor kerül sor, ha a felmerült konfliktusok miatt
a vitában résztvevők nem tudnak már kommunikálni
egymással. Itt a mediátor feladata kifejezetten az, hogy
segítse a feleket a konfliktus helyzet megoldásában.
• A mediátor külön is dolgozhat a felekkel, ha a konfliktus
olyan természetű vagy olyan súlyos, hogy az látszik
célszerűnek, de dolgozhat együtt is velük.
• A kétféle tevékenység sokban hasonlít egymásra és hasonló
készségek kellenek hozzájuk, bár a mediáció során –
természetéből fakadóan – sokkal több konfliktusra,
feszültségre, nehéz helyzetre lehet számítani.
2016.12.17.
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Mediációnak kedvező körülmények
• az együttműködés mindegyik fél számára fontos (akár személyes,
akár szakmai okokból)
• a felek nem akarják kiadni a kontrollt a kezükből, hanem szeretnék
befolyásolni a vita kimenetelét (ha bírósághoz fordulnak, akkor erre
már nincs lehetőségük)
• nincs nagyon nagy különbség a felek pozíciójában, hatalmában
• fontos az időfaktor, azaz minél hamarabb megoldásra kell jutniuk a
feleknek.
• fontos számukra a titoktartás, az ügy bizalmas kezelése
• egyik fél sem akar bírósági eljárást
• érzelmileg érintettek a felek az ügyben, és a megállapodáshoz
szükség van az érzelmek levezetésére
2016.12.17.
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Konfliktusok fázisai
•
•
•
•
•
•

jelzés (a felek valamilyen módon egymás tudomására hozzák, hogy
konfliktusuk van egymással),
vita, érdekartikuláció (a felek közvetlen kommunikáció révén konkrétan
megfogalmazzák álláspontjukat, érdekeiket, szükségleteiket),
polarizáció (a konfliktusnak ebben a fázisában a pozíciók megmerevednek, a
felek a másik álláspontjából már csak azt hajlandóak észrevenni,
hangsúlyozni, ami eltér a saját álláspontjuktól)
szegregáció, szeparáció (ebben a fázisban a felek már nem hajlandóak vagy
képtelenek közvetlen kommunikációra, nem állnak szóba egymással)
destrukciós vagy „gyűlöletalapú” fázis (ebben a fázisban már a kapcsolat,
illetve szélsőséges esetben a másik fél rombolására törekszenek)
a kimerülés fázisa (az érintettek kifáradtak, csökken a feszültség, a romboló
energia, kevesebb az egymás ellehetetlenítésére hivatott interakció, gyakran
előfordul, hogy ebben a fázisban újra meg lehet próbálkozni a konfliktus
megoldásával)
2016.12.17.
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Konfliktusok fázisai diagramon

jelzés

vita

polarizáció

szegregáció

destrukció

kimerülés

Facilitáció lehetséges

Mediáció lehetséges
2016.12.17.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mediáció lépései

Kapcsolatfelvétel a felekkel.
Megállapodás a mediáció kereteiben.
A mediációs ülés megkezdése. Ekkor alakítják ki a főbb szabályokat.
A probléma megfogalmazása, napirend felállítása. Megállapodás a
megbeszélendőkről, a témák sorrendjéről.
Tárgyalás. Mindegyik fél elmondhatja megszakítás nélkül a másik jelenlétében azt,
hogy ő hogy látja a problémát és az hogyan érinti őt.
A rejtett érdekek, szükségletek és a mögöttes információk feltárása, megosztása
egymással. A mediátor segít abban, hogy a felek megismertessék ezeket egymással.
A lehetséges megoldásmódok kidolgozása. A felmerült megoldásmódok értékelése.
A felmerült megoldási lehetőségeket összevetik a felek érdekeivel, s ezt kiegészítik az
egyes megoldások költség-haszon elemzésével.
A végső megállapodás. A megállapodás kidolgozása, lehetőség szerint konszenzussal,
vagy ha a konszenzus nem lehetséges, akkor egy olyan folyamat kidolgozása, amely
megállapodáshoz vezet.
Formális megállapodás. Megállapodás a megvalósításra, az értékelő és követő
lépésekre, a betartás kikényszerítésének a mechanizmusára vonatkozóan.
2016.12.17.
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Az előreirányuló rendszerépítési párbeszéd
folyamata (MOBIUS modell)
Elismerés

Felelősség

Képesség
2016.12.17.

Jólét

Lehetőség

Elkötelezettség
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A rendszer romboló „párbeszéd”
folyamata
Mi a baj?

Kinek a hibája?

Képtelenség,
alkalmatlanság
2016.12.17.

Mi és ők!

Negatív lehetőség

Távolság
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Thomas Kilman konfliktus kezelési
modell
Magas

Versenyző

Együttműködő

Önérvényesítés
(Figyelem
magamra)

Kompromisszumot kereső

Elkerülő

Alkalmazkodó

Alacsony
Alacsony

Együttműködés

Magas

(Figyelem másokra)
2016.12.17.
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Tranzakcionális analízis
• A Tranzakcionális analízis alapelgondolása az, hogy
mire felnövünk három típusú én-állapotot rejtünk
magunkban.
• Szülő
• Kritikus
• Támogató

• Felnőtt
• Gyerek
• Szabad, természetes
• Adaptív, Alkalmazkodó

2016.12.17.
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Tranzakcionális analízis három énállapota
SZ

F

GY

2016.12.17.

47

Kiegészítő tranzakciók
SZ

SZ

Hány óra van?

F

F
Hét óra van

GY

2016.12.17.

GY
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Keresztező tranzakciók
SZ

F

SZ

Hány óra van?

GY

F

GY
Már megint elkéstél, ugye?
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Szöget bezáró tranzakció
SZ

F

GY

2016.12.17.

SZ

Hány óra van?
(Későre jár…)

F

GY

50

Duplafenekű tranzakció
SZ

SZ

Hány óra van?
F

F
Tíz perc a bár bezárásáig.

Igyunk valamit?
GY

GY
Gyerünk

2016.12.17.

51

Élethelyzetek
• A Én nem vagyok jól – de Te jól vagy
• Ennek a látásmódnak köszönhetően az illető a másik kegyére számíthat csupán és ebből
következik, hogy nagy igénye van az elismerésre, sztrókra. Ez más terminológiával az
„áldozat” szerepének is hívjuk – tulajdonképpen ez egy kényelmes pozíció, hisz így
minden felelősségvállalástól mentesíti magát az ember.

• B Én sem vagyok jól – Te sem vagy jól
• Az életét ebből a helyzetből vezető személy állandó kétségbeesésben van. A negatív
sztrókok korai élményei szinte elviselhetetlenek, és abba az állapotba kerül, mikor már
egyáltalán nem keres simogatást. Egyszerűen vegetál.

• C Én jól vagyok – de Te nem vagy jól
• Ez a személy úgy éli az életét, hogy soha nem tekint befelé, önmagába. Minden
nehézségért és hibáért másokat tesz felelőssé. Alapvető sztrók hiánytól szenved, hisz
minden elismerés és sztrók csak annyit ér, mint aki adja, de számára senki nem elég jó.
Az állandóan arrogáns, támadó és fennhéjázó menedzser, aki beosztottjait mindig
becsmérli, egyszer csak arra kell rádöbbenjen, hogy az alkalmazottak az ő bukását,
elmozdítását kívánják.

• D Jól vagyok – és Te is jól vagy
• Az első három pozíció gyakorlatilag érzéseken alapszik és nagyban a tudatalatti része, hisz
kora gyermekkori kondicionálás eredménye. Az Én jól vagyok – Te jól vagy állapot
azonban tudatos döntés és a valóság tágabb meglátásán alapszik, amelynek
2016.12.17.
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eredményeként jobban értékeljük önmagunkat és társainkat is.

Játszmák
• Sajnos a leggyakoribb játszma a „sikeres” és „sikertelen” emberek
között az Én nem vagyok jól – Te jól vagy pozíció, melyet un.
Játszmákkal oldunk meg.
• Berne így ír a Játszmákról könyvében:
• „A Játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely pontosan
meghatározott, előre látható kimenetel felé halad. Leíró módon: nemegyszer
ismétlődésekbe bocsátkozó, a felszínen hitelt érdemlő, rejtett indítékú
tranzakciók ismétlődő készlete. Köznapibb nyelven: csapdákat állító, vagy
„trükkös” lépések sorozata.”
• Lényegét tekintve a Játszma kezdeményezője győzelemre törekszik. S ezért
minden játszma becstelen. A „Játszmázást” tulajdonképpen három
alaphelyzetből végezhetjük: „az áldozat”, a „megmentő”, és a „végrehajtó”
szerepből. A Játszma során a szerepek változhatnak.
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Játszmák menete
• A kezdeményező valamilyen csalit dob ki a másik elé, akit

áldozatul kiszemelt.
• Az áldozat bekapja a csalit – ennek megfelelően reagál.

• A kezdeményező szorít még egyet a helyzeten valahogy.
• Zavar áll be – egy pillanatra csupán.
• Mindkét játékos megfizeti a játszma árát.

2016.12.17.
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Köszönjük a figyelmet!
info@oktataskutato.hu
www.oktataskutato.hu

