
KОНФЛИКТИ



KОНФЛИКТИ

• Конфликти – социјална појава

• 20 % времена менаџерске пажње

• Конфликти могу да буду:

- функционални (сучељавање различитих ставова
и решење проблема)

- дисфункционални (блокирају акције, изазивају
свађе и прекидају комуникацију)

• Последице конфликата у организацији зависе од
менаџерске способности како управљају
конфликтима

• Треба да знају: изворе, ефекте, врсте и методе
управљања конфликтима



ПОЈАМ КОНФЛИКАТА

Конфликт: “Неслагање између двa или

више чланова организације или група

које се појављују услед тога што деле

ретке ресурсе, радне задатке, имају

различите циљеве, ставове и

перцепције”.



ДА ЛИ СУ КОНФЛИКТИ ДОБРИ ИЛИ

ЛОШИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ?

 Традиционалан став – наглашене су само

негативне стране конфликта, позитивне се не

виде.

 Национална култура главни извор

интерпретације суштине конфлика

 Национална култура утиче на став људи о

конфликтима преко три фундаменталне

институције: породица, школа и црква.



САВРЕМЕН СТАВ ПРЕМА КОНФЛИКТИМА

Они су неизбежни

Организације не могу функционисати 

без конфликата

Нормална појава и произилазе из саме

чињенице да људи раде заједно и да су

принуђени да деле исте, ограничене

ресурсе.

Сматра се да они нису a priori добри или

лоши

 Карактер конфликата зависи од: КАКО

и ЗАШТО СУ НАСТАЛИ и КАКО СЕ

РЕШАВАЈУ



ИЗВОРИ КОНФЛИКАТА

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ

 Организационо - карактеристике

организационе структуре и система који

стварају повољне услове да дође до

конфликата између запослених

 Деоба ограничених ресурса – од два или

више појединаца или група.

- када се нађу у ситуацији да деле ограничене

ресурсе, врло је извесно да ће између њих

настати конфликт.

- Када директор производње тражи од

генералног директора средства за ремонт

машине у погону, а директор сектора маркетинга

средства за истраживање тржишта, настаје

конфликт који генерални директор мора да

реши.



ИЗВОРИ КОНФЛИКАТА

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ

 Међузависност у обављању радних

активности

- када један члан организације не може да

почне да обавља свој посао док други не

заврши или када појединац у организацији

квалитетом свога посла битно утиче на

обављање посла свог колеге, извесно је да ће

се кад-тад појавити конфликт између њих.

- Кашњење или неквалитетно обављање

посла онога ко у пословном процесу први

обавља активности директно угрожава

интересе онога ко обавља следеће

активности те је конфликт неминован



ИЗВОРИ КОНФЛИКАТА

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ

 Међусобно супроставњени циљеви

- Организационе јединице и пословне функције

често имају сасвим супротне циљеве који се не

могу истовремено остварити што директно

води у конфликт.

- - тако на пр. продајно одељење има за циљ да

повећа продају кредитирањем купаца док

кредитно одељење у сектору финансија има

циљ да смањи ризик наплате кредита.

- - та два циља се међусобно искључују и воде

ова два одељења у конфликт.



ИЗВОРИ КОНФЛИКАТА

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ

 Висока диференцираност

организационих јединица

- Врло изражене разлике између група у

предузећу стварају или бар стимулишу појаву

конфликата

- - разлика у школској спреми, годинама,

полу, разлике у примањима, разлике у

условима рада, разлике у личним

ставовима и вредностима могу лако да

доведу до проблема у комуницирању између

појединца и група у организацији, а тиме и до

конфликата.



ИЗВОРИ КОНФЛИКАТА

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ

 Разлике у критеријуму оцене

перформанси и систем награђивања

- Када се два или више оргаизационих делова

на различит начин оцењују и награђују пре

или касније ће у једном од њих запослени

тврдити да то није фер пракса и да су и

инфериорном положају, из чега ће произићи

конфликт.

- Неопходно је на је на све запослене

примењивати једнаке критеријуме и пустити

да се они сами диференцирају својим

резултатима.



ИЗВОРИ КОНФЛИКАТА

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ

 Организационе нејасноће и недостатци

- Недовољно јасна подела рада или делегирање

ауторитета стварају основу за конфликт.

- Када се у предузећу не зна тачно шта је чији

посао и ко је за шта одговоран, конфликти си

неизбежни.

- - низак ниво формализације у предузећу

стимулише појаву конфликта .

- - ово је нарочито случај са малим и младим

предузећима у којима још увек није извршена

потребна специјализација запослених и

делегирање ауторитета ка руководиоцима.



ИЗВОР КОНФЛИКАТА –

ИНТЕРПЕРСОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ

 Интерперсоналне разлике - разлике

између личних схватања, опредељења,

интересовања или нивоа образовања

стимулишу и стварају основу за

конфликте, а то су:

 Погрешна перцепција и атрибутизација

 - Перцепција је процес опажања и

интерпретирања понашања других особа,

док

 Атрибутизација процес закључивања о

узроцима, намерама или акцијама других

људи



ИЗВОР КОНФЛИКАТА –

ИНТЕРПЕРСОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ

 Грешке у комуницирању – комуникација

запослених - ствара погрешне слике једних о

другима – негативни и позитиван критицизам

 Неповерење - у организацији влада

неповерење између запослених, конфликти су

врло интезивни

 Персоналне карактеристике и вредносни

систем – људи улазе у конфликте и зато што

им се одређене особе једноставно не допадају

или не одговарају на било који начин

 а



ЕФЕКТИ КОНФЛИКТА

Негативни ефекти конфликта:

Конфликти нарушвају нормално

функционисање предузећа

Конфликти наглашавају емоције уместо

разум приликом доношење одлука

Конфликти скрећу пажњу са

организационих на личне циљеве

Конфликти изазивају више људских

реакција са изразитим негативним

ефектима



ЕФЕКТИ КОНФЛИКТА

Позитивни ефекти конфликата у

организацијама:

 Конфликти стимулишу критичку анализу

 Конфликти мотивишу људе

 Конфликти су често предзнак, узрок неопходних

организационих промена

 Конфликти прочишћавају интерну средину и

отклањају скривене сукобе

 Конфликти између група стимулишу сарадњу

унутар групе



КОНФЛИКТИ ИЗМЕЂУ ДВЕ ГРУПЕ -

ПРОЦЕСИ

 Повећана унутрашња кохезија (“ Морамо се

држати заједно”)

 Појава лидера

 Искривљена слика стварности (занемаривање

својих недостатака)

 Тежња да се све посматра у негативним

стереотипима

 Смањује се интезитет комуницирања између

група

 Развијање “тамних мрља” – губитак способности

здравог расуђивања

 Инсистирање на лојалности чланова групе

 Нагласак на активност



ВРСТЕ КОНФЛИКАТА – ПРЕМА

НИВОУ НА КОМЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ

 Интраперсонални – сукоб мотива, циљева
појединаца и могућности њиховог задовољавања

 Интерперсонални – између појединца у истој групи
или различитих група

 Интергрупни - између формалних и неформалних
група

 Интерорганизациони – између самих организација

 Конфликт улога - посебна врста
интраперсоналних:

- Између зхтева једне улоге

- Више различитих улога појединаца са различитим
захтевима

- Између личности и улога



ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ

КОНФЛИКТИ

 Хоризонтални конфликти се манифестују као
супротност интереса поједних функција или
носилаца послова на истом нивоу организације
(нпр. између истраживачко – развојне и
производне функције ( неслагања око иновација)

 Вертикални конфликти је хијерархијски
конфликт који настаје у односима између виших
и нижих нивоа у организацији

- између менаџмента и запослених – психолошка
дистанца, разлика у статусима и идеологији

- аутократски стил управљања



КОГНИТИВНИ КОНФЛИКТ

 Когнитивни конфликт или конфликт типа Ц –

неслагање чланова групе или тима око неког

проблема, поводом којег они имају различита

мишљења, ставове и идеје за његово решавање

- облик конструктивног понашања

- за последицу има боље одлуке, већу посвећеност

послу, већу кохезивност, учење и и веће групне

организационе перформансе

 Конфликт Ц пожељан и треба га стимулисати



АФЕКТИВНИ КОНФЛИКТИ

 Афективни конфликти или конфликт А је об

лик деструктивног понашања, које има за

последицу лоше одлуке, мању посвећеност,

мању кохезивност и слабе перформансе

 Афективни конфликт је везан за личност,

личну нетрпељивост, завист и мржње

 Конфликт типа А је штетан и неповољан у

организацији

 Последице конфликта А су драматичне за

појединце: стрес, фрустрација, агресија и

организацију: губљење угледа и репутације



ПЕРСОНАЛНИ И РАДНИ КОНФЛИКТИ

– КРИТЕРИЈУМ ИЗВОР

 Персонални конфликт су они који настају

услед персоналних разлога (карактера

личности, погрешне перцепције, лоше

комуникације)

- усмерени су на личност и међуљудске

односе у организацији

 Радни конфликти настају као последица

сукоба током обављања послова, лоша

организациона структура и деоба ресурса

 Радни конфликти су усредсређени на

структуру и функционисање организације



ФУНКЦИОНАЛНИ И ДИСФУНКЦИОНАЛНИ

КОНФЛИКТИ - ЕФЕКАТ НА

ОГАНИЗАЦИЈУ

 Функционални конфликти – има позитиван

утицај на организационе перфомансе

 Функционални конфликт се сматра

“креативном тензијом” без које би организација

била осуђена на стагнацију и пропадање

 Дисфункционални конфликт је било која

конфронтација између појединаца или између

група која штети органиазцији или спречава

остваривање организационих циљева.

 Он настаје као последица деструктивног

понашања, које омета функционисање

организације



МЕТОДИ УПРАВЉАЊА КОНФЛИКТИМА

 Формулисање надређеног циља -учесницима у

конфликту понуди заједнички циљ који је

надређен парцијалним циљевима оба учесника

“заједнички непријатељ”

 Јачање социјалних контаката и размена

информација – различити погледи на свет =

међусобна комуникација и упознавање учесника

 Принудом - “пресецање Гордијевог чвора”

 Преговарање између сукобљених страна -

води се уоблику медијације и арбитраже

- медијација – нема ауторитета да наметне одређена

решења конфликта, већ само да преноси поруке,

приближава ставове, објашњава позиције и

проблеме



МЕТОДИ УПРАВЉАЊА КОНФЛИКТИМА

- арбитража - је процес преговарања у коме трећа

страна има ауторитет да наметне или строго

препоручи одређено решење

 Изглађивање сукоба – дипломатска вештина

руководиоца којом се умањује значај и обим

конфликта

 Избегавање конфликат

 Формализацијом и стандардизацијом -

насатали услед нејасноћа и двосмислености у

организацији

 Гласање - услов као поштен и правилан процес

 Интерактивно решавање проблема – отклања

се проблем који га је и изазвао



МЕТОДИ ПОДСТИЦАЊА КОНФЛИКАТА

 Укључивање новог члана у групу или

организацију (знање, искуство ...)

 Охрабривање такмичења појединаца или

група

 Реструктурисање - разбијање уходаних

радних тимова и одељења

 Манипулисање информацијам – давање

селективних информација

 Смањењем формализације - или поступцима

против формалних правила или процесура

руководилаца


