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על מה  -ניהול קונפליקטים
?נדבר

מושגים•

תקשורת•

ניהול קונפליקטים•



מילון מושגים



תורת המשחקים







נקודת המוצא

I WIN



I WINמהו 

מניעת דיסוננס קוגניטיבי•

סיפוק צרכים ורצונות עצמיים ללא קשר  •
לטובת האחר

הרס\מנוע צמיחה•

(כולל שפת תקשורת)מיקוד פנימי •



תאוריית החיסון ההכרתי

הצגת עמדות משני סוגים יוצר אצל המאזין מעין 
הוא כבר למד  . חיסון הכרתי בפני טיעוני נגד

להתמודד עם טיעונים כאלה ולכן לא יהיה מופתע 
כאשר ישמע אותם שוב ולא יחוש צורך לבחון אותם  

.לעומק ולאמצם



והרי'חלון ג
ו לופט והארי אינגראם  'ג

{1970}



Grow the Pieלהגדיל את העוגה   

זאת בניגוד  ". יותר לכולם= "הגדלת העוגה •
לתיאוריה הכלכלית  שמשמעותה לוותר על כמה 

. כי לאחרים יש יותר, פרוסת הפאי שלהם



היכולת של אדם לבטא  -אסרטיביות •
את אמונתו ולהגן על זכויותיו מבלי  

. לפגוע בזכויותיהם של אחרים



היא בעצם היעדר  , פסיביות
ביטוי של הרצונות והצרכים  

.שלנו



,  תקיפה, תוקפנות-אגרסיביות
,  אלימות, נטייה לתקוף, התגרות

.שימוש בכוח הזרוע
זו פריצת הגבולות ופגיעה 

התנהגות  , בזכויותיהם של אחרים
.גסה וחסרת תרבות, חסרת כבוד



מודל תקשורת מעגלי  



אגרסיבית-פסיבית•

,  זו צייתנות ופסיביות מול אחרים•
והתמודדות עם התסכול הנובע מכך  

על ידי פגיעה בזכויותיהם מאחרי  
.שימוש במניפולציות והענשה, גבם



סוגי רעשים

פיסיים או  /רעש שמקורו בליקויים טכניים-"טכני"רעש •
.  'וכורעשים בקו טלפון   , ראייה-כבדות, גמגום

רעש שמקורו בגורמי סביבה ובהפרעות חיצוניות  -רעש חיצוני •
המוען אינם אחראיים לשיבוש ואינם  /במקרה זה הנמען)

(.מעורבים בו
אירועים  /רעשים שמקורם בחוויות-פנימי/רעש אישי•

.  או הנמען/ובתחושות אישיות של המוען ו
,  רעשים שמקורם במערכת ערכים-תרבותי/רעש לשוני •

.  ידע קודם ואוצר חוויות והתנסויות של המוען והנמען, נורמות
משפיע על , ביחד או לחוד, המטען של כל אחד מהצדדים

.המשמעות שהם מייחסים למסר
.'וכולבוש שונה , שפה שונה



ערוצי תקשורת

יתרונות וחסרונות-תקשורת ישירה ובלתי אמצעית•

יתרונות וחסרונות-טלפון-תקשורת מתווכת•

חסרונות, יתרונות-תקשורת מקוונת•



מהו קונפליקט

•) Rahim2000)-  הקונפליקט הוא אינטראקציה בין

בה יש תלות הדדית ותפיסה של  חוסר  , צדדים

.הלימה בין מטרות הצדדים



אופי הקונפליקט

קונסטרוקטיבי\דסטרוקטיבי

מעצם תפיסתו על ידי  , אופי הקונפליקט נקבע

כשלילי ומפלג  או כתהליך טבעי , הצדדים

.וקונסטרוקטיבי  המקדם שינוי ותהליכי השפעה



?הילכו השניים יחדיו

ZOPA BATNA



BATNA

BEST ALTERNATIVE TO A NEGOTIATED 
AGREEMENT 



ושל הצד השנישלך batnaשקול את ה

מ היא לייצר משהו טוב יותר ממה  "הסיבה לכניסה למו•
שאפשר להשיג בלעדיו

?מה החלופה•

•BATNA מחוץ "היא אמצעי מיטבי וגמיש ליצור פתרונות
"לקופסה

שלך וראה אם זה תואם את  batnaהשווה את ההצעות ל•
האינטרסים שלך

, אם יש להם טובה מאד-של האחרBATNAשקול את •
.חשוב איך אתה יכול לשנות את זה

אם הצד -שלךBATNAשקול האם כדאי לך לחשוף מה ה•
אם הצד השני חושב  . כן–אז , השני חושב שאין לך חלופות 

לא-שיש לך חלופות טובות יותר מאשר הן קיימות בפועל אז



ZOPA
•Zone of possible agreement-טווח מיקוח

מתאר את האזור האינטלקטואלי אהפשריתחום ההסכם •
שבהם ניתן לקיים הסכם אשר  , במשא ומתן בין שני צדדים

הסכם , בתוך אזור זה. שני הצדדים יכולים להסכים אליו
מחוץ לאזור שום כמות של משא ומתן תניב הסכם. אפשרי

:היא קריטית למשא ומתן מוצלח ZOPA-ההבנה של ה•

שני הצדדים חייבים לחקור אחד  ZOPAכדי לקבוע אם יש 
זה צריך להיעשות  . את השני של האינטרסים ואת הערכים

.בשלב מוקדם של המשא ומתן

כדי לקבוע אם יש אזור מיקוח חיובי כל צד חייב להבין את •
.השורה התחתונה או המחיר במקרה הגרוע ביותר





?מה עושים

משא ומתן מלחמה



"המשך המדיניות באמצעים אחרים-מלחמה

(קלאוזביץקרל פון )

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%A5


משא ומתן



משא ומתן

•Thompson(2005 )-אישי של  -מ כתהליך בין"המו
כאשר לא ניתן להשיג את , החיוני, קבלת החלטות

בטרם  , צריכים להאמין, מ"צדדים למו.  מטרתנו לבד
כי הם זקוקים זה לזה לצורך השגת  , מ"יכנסו למו

, עבור שני הצדדים, אשר תחשבנה כטובות, תוצאות
לפני   , לזו הקיימת, ואשר תהוונה חלופה משופרת

.מ "תחילת המו

הנם תהליכים קונפליקטואליים  -מקורות המשא ומתן •
הנוצרים בשל חוסר הלימה במטרות מחד , בפוטנציה

.מאידך, ועקב תלות הדדית ושאיפה להגיע להסכם



(  1996)גלין )מ "שלבים במו

שלב הסיכום

התמקחות

שלב ההתמקחות 

הצגת יעדים

מ והנמקתם"שלב הצגת יעדי המו

שלב ההכנה  

שלב איסוף המידע וטרום אינטראקציה בין הצדדים



RAHIM1983המודל של 

.דאגה לעצמי ודאגה לאחר: מתבסס על שני משתנים

(תלוי מצב\אישיותי)

:  סגנונות5

Integrating))אינטגרטיביות •
Obliging))ויתור •
Dominating)תחרות / דומיננטיות•
Avoiding)הימנעות •
Compromising) פשרה •



RAHIM 1983-סגנונות ניהול משא ומתן



Integrating))אינטגרטיביות 

הסגנון  . מאופיינת על ידי דאגה גבוהה לעצמי ולאחר

חילופי מידע ובחינה של פערים בין  , מערב פתיחות

הצדדים במטרה להגיע לפתרון אפקטיבי עבור שני 

.הצדדים ולשמר מערכות יחסים בעתיד 



Obliging))ויתור 

מאופיינת על ידי דאגה נמוכה לעצמי ודאגה גבוהה  •
הסחת דעת מחילוקי  הסגנון מאופיין על ידי. לאחר

במטרה לספק את צרכי  , הדעות והדגשת המשותף
.האחר



-(Dominating)תחרות / דומיננטיות

מאופיינת על ידי דאגה גבוהה לעצמי ודאגה נמוכה  

הסגנון מבוסס על משחק סכום אפס . לאחר

.  במטרה להכניע את האחר, והתנהגות כוחנית



-( Avoiding)הימנעות 

הסגנון מאופיין  על ידי דאגה נמוכה לעצמי ודאגה  •

, הסגנון מערב נסיגה מעמדות. נמוכה לאחר

הימנעות מהתמודדות עם המצב הקונפליקטואלי  

.והדחקה



-(Compromising) פשרה 

הסגנון מאופיין על ידי דאגה בינונית לעצמי ודאגה  

בינונית לאחר ומהווה את נקודת ההצטלבות של 

-קח" סגנון המאופיין על ידי מצב של . שני הממדים

, כאשר שני הצדדים מוותרים על דבר מה," תן

.  במטרה להגיע לפתרון שיהא מקובל על שניהם



?מה לעשות



יורי ופישר–סיכום חיובי 

:  עקרונות המזוהים על  כמפתחות להצלחה בכל משא ומתן•

כעיקרון לניהול משא ומתן " הפרידו בין האנשים לבעיה"•
"; יותר ומשוחרר מאמוציות שליליותרציונלי

כאסטרטגיה להרחבת  " לא בעמדות, התמקדו באינטרסים•
;  פוטנציאל המפגש בין אינטרסים שונים של הצדדים

כאסטרטגיה למציאת " המציאו אופציות לרווח הדדי"•
שיספקו מענה סימולטני לאינטרסים של , פתרונות יצירתיים

שני הצדדים וכך יאפשרו לצדדים לעבור ממשחק סכום אפס 
;  ליצירת ערך חדש

שישרתו אתכם כמרכיב " בנו אלטרנטיבות מחוץ למשא ומתן"•
עוצמה אישי המגביר את כושר השכנוע שלכם ואת נכונות 

.הצד השני לבוא לקראתכם

בצד שלישיהעזרו•



?מה עושים

תיאום ציפיות•

ניהול הקונפליקט לטובת המטרה•

יצירה של שפת תקשורת•

שמים את האגו בצד•

(ZOPA)מגדילים את העוגה•

BATNAבוחנים את ה •

חשיבות המגעים העתידיים•




