EMBERI TÉNYEZŐ
EQ súlya a vezetői sikerben - Danel Goleman szerint a kontrollálatlan
érzelmek az okos emberekből is hülyét csinálnak. Ennyi lenne az EQ??

HEGEDŰS Márta
Budapest, 2021. február 18.

EMBERI TÉNYEZŐ
Társas intelligencia ma és holnap - A társas intelligencia számos
esetét tapasztaljuk nap, mint nap. De talán nem árt, ha a kulisszák mögé
nézünk! Változott, változni fog ma és a jövőben a társas tudatosság, társas
készség jelentősége és gyakorlata?

VÁRFALVI Balázs
Budapest, 2021. február 18.
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Változás?

A társas kapcsolatok érzelmi-idegi hálózata
Idegrendszeri háttér
• Korai kezdetek
• Társas érintkezésért felelős
idegpályák
Tükörneuronok
• Elemi empátia
• Befolyásolás

Az együttműködés érzelmi kihívásai

Saját érzelmeink
Vezetettek, együttműködők
érzelmei

Társas intelligencia az együttműködésben

• Társas tudatosság
− Empátia
− Figyelem
− Értelmezés

• Kapcsolatok irányítása
− Ráhangolódás
− Befolyásolás
− Törődés

Valami mégis maradandónak tűnik…

EMBERI TÉNYEZŐ
A mediáció alkalmazásának lehetőségei a tanácsadásban
Megbízóink szervezeti konfliktusai befolyásolják projektjeink
hatékonyságát, de feltétlenül szükség van-e erre?
Mi a projektjeink öröksége – hagyunk-e hátra konfliktusokat magunk után?

UNGER Anita
Budapest, 2021. február 18.

Mai témáink
A mediáció bemutatása
Mi a mediáció?
Mikor alkalmazható?
Előnyei
Mikor lehet hasznos eszköze a
tanácsadónak

Mi a mediáció?
•
•
•
•
•
•
•

A közvetítés (mediation) alternatív vitamegoldó módszer (ADR)
A konfliktusmegoldó folyamatba belép egy a feleken kívüli harmadik személy, a közvetítő (mediator).
A közvetítést általában megelőzi egy egyeztetéses szakasz, ahol a felek holtpontra jutottak és
nyilvánvalóvá válik számukra, hogy a megoldást önmaguk nem tudják elérni.
A közvetítő feladata elmozdítani a feleket erről a holtpontról, méghozzá úgy,
− hogy segíti a közöttük lezajló kommunikációt,
− tisztázza a vitás kérdéseket stb.
A közvetítő nem döntheti el a vitát, - van olyan mediator irány ahol a mediator tehet és van olyan
ahol nem tehet javaslatot és azt a felekre bízza, így jobban a sajátjuknak érzik. (Itt van nehézsége egy
tanácsadónak, aki mediator lett, zsigerből javaslatot akar tenni)
Mivel a közvetítőnek a felek érzelmeire is hatással kell lenni, különböző mediációs technikák
alakultak ki.
A mediátorok nem feltétlenül szakértői a felek konfliktusát jelentő szakmai kérdésnek.
A mediáció alapfeltétele: Konfliktus / Vita / Feszültség és Önkéntesség

A mediáció konfliktuskezelési
módszer, amelyben

•

•
•

Conquer
(Lerombolja a
vendéglőt)
Jogon kívüli megoldás

a részvevők egy pártatlan szakember
(mediator) segítségével

Önkény, erőszak

egyéni és kölcsönös érdekek figyelembe
vételével

Jogi megoldás

Választott bíróság, bíróság, hatóság – a
döntés és a folyamat is kívülre kerül

keresnek megoldást a konfliktusra
04

03

Avoidance
(Átmegy más
vendéglőbe)

02

Elkerülés
01

Facilitát tárgyalás, folyamatot átengedik,
de az eredmény feletti kontrollt megtartják

Közvetlen tárgyalás

Folyamatot és az eredményt is a felek tartják
kontroll alatt

Informális megbeszélés
Spontán találkozás

Marad úgy, ahogy volt

Mediáció

Konfliktusok okai

Konfliktusok
okai

Minden konfliktus mögött van
• Érték
• Érdek,
• Szükséglet
• Kapcsolat
• Hatalom
• Információ

Megnő az esélye, hogy
mindkét fél számára
megnyugtató eredménnyel
záruljon a vita

Az üzleti és emberi
kapcsolatok minősége a
mediáció hatására javulhat

Kevesebb üzleti vita jut el
bírósági eljárásig, így
annak rendezése
- jóval kisebb költséget
jelent

- sokkal rövidebb lefolyású

Az adott ügy kapcsán a
felek piaci megítélésén
nem esik csorba, nincs
presztízsveszteség

Feloldódik a feszültség, ott
ahol a vita már nem kreatív,
hanem akadályozza a
hatékony munkát.

Újszerű, innovatív
megoldást eredményezhet

Megakadályozza a romboló
viták továbbgyűrűzését a
szervezetben, nem rombolja
a vállalati kultúrát

A mediáció hatása, előnyei
A Mediáció a konfliktuskezelés gyors, hatékony
és költségkímélő módja, legfőbb értéke az
emberi- és üzleti kapcsolatok fejlesztése, a
kiegyensúlyozottságra való törekvés
Dinamikus, strukturált és interaktív folyamat,
ahol semleges mediátorként speciális
kommunikációs és tárgyalási technikákkal
segítjük a vitában álló, de önként részt vevő
feleket konfliktusaik megoldásában

Tanácsadó cég esetében
Milyen helyzetekben?

Miért érdemes megoldani?

Managementben fellépő a kreatív
gondolkodását már akadályozó viták,

•
•

Szervezeten belül tovagyűrűző hatás

•
•
•

Fluktuáció növekedhet

Csoportok, munkatársak közötti konfliktusok,
feszültség
Tanácsadó cég és partnerei, azaz ügyfél /
alvállalkozó / konzorciális partnerek… között
fennálló viták pl.:
• Referencia használat
• Konzorciális szerepek vagy büdzsé kérdések
• Nem fizető fő vállalkozó
• Ingatlan bérleti ügyek

Kialakult szervezeti kultúrát és
hangulatot károsítja
Nehezíti a döntéshozási folyamatot
Csökkentheti a működési
hatékonyságot

Mediáció hasznossága a hagyományos tanácsadói projekt
egyes fázisaiban
Projekt tervezés

• A project kiírásának
oka egy megbúvó
konfliktus?
• A megbízó és a
szervezet között
milyen konfliktusok
húzódnak?
• A stakeholderek
egyetértenek-e a
projekt
szükségességében?

As-is

• Kapunk-e megfelelő
információkat, vagy
egy szervezeti
feszültség ezt
akadályozza?
• As-is eredményeként
van e olyan góc pont,
aminek a feloldása
segítheti a további
fázisokat?

To-be

• A korábbi mediációs
ülések milyen
potenciális kreatív
megoldásokra
jutottak?
• Javaslataink okoznak
új feszültségeket a
szervezetben?

Megvalósítás/bevezetés

• A megvalósítást
ellehetetleníti a vita?

Change management

• A korábbi mediációs
ülések milyen
potenciális kreatív
megoldásokra
jutottak
• Javaslataink okoznak
új feszültségeket a
szervezetben?
• A projekt
eredményeként
közvetlenül vagy csak
közvetett hatásként
előálló konfliktusok,
vitás helyzetek
kezelésére, mielőtt
elmérgesedik

Egy eszköztár, ami segít a projektünket hatékonnyá tenni,
az örökségünket feszültség mentessé.

Integrated conflict management systems
•
•

Vállalati konfliktuskezelés és vitarendezés különböző fázisait integráltan kezeli

•

Míg a mediáció már egy tüneti kezelése a problémáknak, az integrált rendszerek már az
okokra is adhat megoldást

•
•

A konfliktusok által generált költségek hatékony csökkentése

Felméri milyen általános konfliktusok, feszültség góc pontok találhatóak a szervezetben
/ működésben

Eszközei pl.: anonim probléma felvetés, tanácsadás, coaching, mentorálás, informális
probléma megoldás, közvetlen tárgyalások, általános működési megoldások, a rendszer
megváltoztatása, mediáció

Mediációs eszközök projektekhez
(ugyanazok, mint bármilyen más üzleti v szervezti konfliktus esetén)

A konfliktusok mindig emberek között vannak
• Még akkor is, ha ez két cég között zajlik
• Ha részlegek között van a feszültség,
• Ha a vezető-beosztott között van
• Vagy munkatársak csoportjai között

Milyen mediációs módszerek alkalmazhatóak tanácsadás előtt, közben vagy után?
A) Facilitatív mediáció – itt lehetővé tesszük a megállapodást, de ez technikai folyamat, a
kapcsolat minőségével nem foglalkozunk

B) Transzformatív mediáció – a kapcsolat javítása, helyreállítása az elsődleges cél, de itt is
általában megállapodással zárul
C) Körfacilitálás – csoporton belüli mediáció, sok résztvevős

Köszönöm a figyelmet,
remélem, hamarosan offline is
találkozunk!
Unger Anita
unger.anita@tmcfirst.hu

