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Elosztási konfliktus

• A források igazságos elosztása

• A hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

Célkonfliktus

• Áttekinthetőek legyenek a vitapartnerek céljai, 
igényei

Megítélési konfliktus

• Minél részletesebb és differenciált információk  
begyűjtése és azok megbeszélése

Kapcsolati konfliktus

• Az önértékeléshez szükséges készség és 
képesség, az újranyitáshoz

Szerepkonfliktus

• Szereprugalmasságra és többértelműségi 
toleranciára  van szükség

Érdekek és konfliktusok



Tárgyilagos szint

Számok, adatok, 
tények

A konfliktus 
megjelenése

Együttmű-
ködés

Erőszakmentes 
kommunikáció

A másik elfogadása

Pozitív énkép erősítése

Kapcsolati szint

Érzelmek
Igények
Kívánságok
Önértékelés
Beállítódás
értékek

A konfliktus szintjei



Érzelmek kezelése

Levezetés Elnyomás

Érzelmi intelligencia



Érzelmi intelligencia

Önészlelés

Érzelmek kontrollja és 
irányítása

Más érzelmeivel 
bánni

Empátia

Szavakba foglalás



Alkalmazkodó

Versengő

Elkerülő

Kooperatív

Kompromisz-
szumkereső

Önérvényesítés

Együttműködés

Saját érdek

figyelembe-

vétele

Mások  érdekeinek 
figyelembevétele

alacsony magas

magas

Thomas Killman ábrája



„Nyilvános én”

„Rejtett én” sötét

JOHARI-ABLAK

Joe (Luft)- Harry (Ingram)

vak folt
Mások számára

ismert

Mások számára
nem ismert

Számomra 
ismert

Számomra 
nem ismert



Konfliktusok konstruktív kezdeményezése

Mutasd meg saját látásmódodat!

- Nekem feltűnt, hogy…

Oszd meg vele, hogyan hat rád!

- Számomra ez azt jelenti…

Nevezd meg érzéseidet!

- Úgy érzem magam…

Derítsd ki a másik látásmódját!

- Hogy látja ezt ön?

Definiáld a végső következtetéseket!

- Hogyan nézne ki a végső megoldás?; Azt kívánom, hogy…



„3 M” a konfliktusok 
kezdeményezésére

Mi történt? Észlelés

- Nekem feltűnt, hogy…

Milyen a hatása?

- Számomra ez azt jelenti, hogy…
- Én úgy érzem magam…

Mit szeretnénk?

- Azt kívánom…
- Arra szeretném kérni…



Nem működik a tény-fülünk!

Feltételezzük, hogy négyféle fülünk van:

1. tény-, 

2. információ magamról,

3. kapcsolati,

4. megbízási

Elfogadjuk, hogy minden kapcsolatunkban van olyan fülünk, 

amely teljesen elcsökevényesedett, és van olyan, amely 

nagyon nagyra nőtt, akkor ezt érdemes megnézni szülő és 

pedagógus viszonyában is.



Környezeti „ártalmak”

• Tartunk a kockázatoktól

• Félünk az elszabaduló indulatoktól

• Zsákutcában vagyunk

• Érezzük kommunikációs készségeink hiányosságait



„Kezeld a konfliktust – harc helyett – problémának, mert annak 

megoldásai vannak. A harcot pedig csak megnyerni vagy 

elveszíteni lehet.” (Thomas Gordon)



Mentorálás - változások

Dr. Mészáros Attila



A változás definíciója
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A változásnak két alapvető fajtáját különböztetjük meg.

• Az elsőfokú változás (morfostatikus) egy adott rendszeren belül zajlik, 

amely maga változatlan marad.

• A másodfokú változás (morfogenetikus) magának a rendszernek a 

megváltozása.



A változás

• Miért fontos a változás? 

– A szervezetek ha nem alkalmazkodnak a változó körülményekhez és nem 

indulnak el új irányokba akkor vagy kiszorulnak a piacaikról vagy elbuknak.

• A változásokra irányuló nyomás többnyire külső forrásból 

ered

– kereslet változás; kínálat változás; gazdasági tényezők változása; 

társadalmi tényezők változása; technológiai; politikai; előre nem tervezhető 

események



Széchenyi 

István

Egyetem
A változás szintjei

magas

alacsony

rövid hosszú

Szükséges idő
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szervezet



Változásgörbe
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Elisabeth Kübler-Ross



Széchenyi 

István

Egyetem
Az ellenállás 4 fő oka

Ellenérdekeltség Valamilyen számára értékes 

dolog elvesztése

„Politikus” viselkedés

Félreértés Félremagyarázás, csekély 

bizalom vagy bizalomhiány

Pletykaterjesztés

Eltérő érdekeltség Előnytelennek tartja, eltérő 

információk

Nyílt ellenvetés

Alacsony tolerancia a 

változással szemben

Fél, hogy nem rendelkezik a 

megfelelő tudással, 

képességekkel

Kifogások, 

tekintélymentő 

viselkedés

OK Eredmény Reakció



Széchenyi 

István

Egyetem
Az ellenállás leküzdését segítő módszerek

Módszer Mikor? Előnye Hátránya

Képzés, 

kommunikáció
Információ hiány Változást segítők

Időigényes, sok embert 

érint

Részvétel, bevonás

Kezdeményezők 

információ hiánya, 

ellenzők hatalma

Elkötelezett 

résztvevők
Időigényes

Segítés, támogatás, 

átképzés

Átállási problémák 

miatt állnak ellent
hatásos

Költséges, lehet 

sikertelen

Tárgyalás, megegyezés

A vesztes számottevő 

hatalommal 

rendelkezik

Megelőzhető vele a 

komolyabb ellenállás

Költséges lehet, 

felbátoríthat másokat

Manipulálás, kooptálás Ha más nem működik Gyors, olcsó Jövőbeli problémák

Kényszerítés
Fontos  gyorsaság, van 

elegendő hatalom

Gyors, mindenféle 

ellenállás leküzdhető 

vele

Kockázatos



A változtatás szakaszai és erőtere

1. Előkészítés – tervezés

2. Fellazítás – diagnózis, bevonás

3. Váltás – a folyamat végrehajtása

4. Megszilárdítás – ellenőrzés, mintavétel, szinten tartás

5. Kiértékelés – az előkészítésnél meghatározott 

szempontok alapján

Lewin, 1951



A változás emberi oldala

Évtizedeken keresztül az volt  a gyakorlat, hogy az érzelmeket a 

munkahelyek kapuján kívül kellett hagyni.

Legtöbb ember fél a változásoktól, hiszen ennek következtében ki kell 

lépnie komfortzónájából egy bizonytalan közegbe, az ismeretlenbe. 

Hajlamos inkább elviselni az adott helyzet kellemetlenségeit, mint az 

idegen, szokatlan állapotból fakadó kényelmetlen szituációt. 

Nem csodálkozhatunk ezen a magatartásformán, hiszen a változás 

mindig bizonytalansággal jár.
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A változás emberi oldala
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Nézőpont kérdés! Vezető-beosztottak



Széchenyi 

István

Egyetem
Változási szituációk jellemzői

magas

alacsony

alacsony magas
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Kalkulációs nehézség

Alma szedés Sakk parti

válás
Hagyaték 

végrendelet nélkül

KÉPLÉKENY

SZILÁRD

szilárd és képlékeny problémák



Környezet

• Gyakori típushiba, hogy valamit elszigetelten, összefüggéseiből 

kiragadva próbálnak megváltoztatni.

• Ennek elkerülésére a szervezeti viselkedés kongruencia modelljét 

célszerű szem előtt tartani.
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Arányokról
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Mire ügyeljünk egy változás kommunikálása során? 

1. Magyarázzuk el, miért

2. Tudassuk az alkalmazottakkal, hogy kikre, mikre terjed ki a változás, 

akkor is, ha ez rossz hír

3. Ismételjük, ismételjük, és még egyszer ismételjük a változások célját 

és a tervezett lépéseket

4. Biztosítsuk a kommunikáció kétirányúságát

5. Célozzuk meg a dolgozók közvetlen feletteseit, a középvezetőket

6. Támogassuk a változást tanulással

7. Hívjuk fel a figyelmet a valós haladásra

8. Ne korlátozzuk a kommunikációt papírokra és értekezletekre

26Rebecca M. Saunders 



Változásmenedzsment fogalma és képlete

• A változásmenedzsment a másodfokú (morfogenetikus) 

változtatások menedzselésével foglalkozó menedzsment szakterület.

• A sikeres változtatás feltételei

A sikeres változtatás feltételeit David Gleicher formulája egy szimbolikus 

egyenlőtlenség formájában fejezi ki. 

V = E • J • L

V > K

Ahol

V: a Változtatás „energiája”,

– E: a fennálló helyzettel való Elégedetlenség,

– J: világos Jövőkép a kívánatos helyzetről,

– L: világos elképzelés a megteendő gyakorlati Lépésekről,

K: az érintetteknek „mibe kerül” a változtatás.
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Széchenyi 

István

Egyetem
A változásmenedzsment folyamata

Hova akarunk eljutni?

1.Szervezeti célokban

és missziókban való

megegyezés
II. A jelenlegi 

állapot elemzése

A változás 

menedzselése

5. Változási célok 

felállítása

6. Változás foganatosítása 

és fejlődési tevékenységek

7. A változás értékelése és 

megerősítése

I. Jövőbeni állapot 

meghatározása

Hol vagyunk most?

2. Külső és belső 

kontextus értékelése

3. Információ gyűjtés

Az érintettek bevonása

III. Változás 

menedzselése



Széchenyi 

István

Egyetem

A változási módszer meghatározása szervezeti 

környezetben

Behatárolható 

problémák

Nem behatárolható 

problémák
É

rz
el

m
i 

tö
lt

és

Technikai komplexitás

Probléma 

megoldás Projekt menedzsment

Kapcsolat és 

csapatépítés

RBS

OD

Nehezen kezelhető 

változások kezelése

RBS = Rendszer beavatkozási stratégia
OD = Szervezetfejlesztés



Stratégiák

• RBS / Rendszer beavatkozási stratégia

• OD / Szervezetfejlesztés

Alternatív megközelítések:

• Logikai inkrementalizmus / Quinn

• Válság menedzsment / Slatter

Nap Hét Hónap Év

M
eg

kö
ze

lít
és

Slatter

RBS

OD

Quinn



Elisabeth Kübler-Ross a gyakorlatban….
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Köszönjük a figyelmet!

Dr. Mészáros Attila

meszaros@oktataskutato.hu

mailto:meszaros@sze.hu

