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Účel Vyparovacieho oblaku (VOB)

potvrdiť, že konflikt skutočne existuje

určiť a vyjadriť to, ako konflikt
spôsobuje ostatné problémy

určiť všetky predpoklady, ktoré
sa skrývajú za problémami a
konfliktnými vzťahmi

odhaliť skryté predpoklady, ktoré
udržiavajú konflikt pri živote

Vyparovacie oblaky sa zakladajú
na týchto predpokladoch

Každý problém je v skutočnosti konflikt.

V prírode nič také ako konflikt neexistuje.

Konflikt existuje z dôvodu existencie
aspoň jedného nesprávneho
predpokladu.

Win-in riešenie je vždy možné.

Konflikt v rámci systému je znamením,
že systém nefunguje tak dobre, ako by
mohol.

Konflikt nie je vždy viditeľný

Úspešné riešenie konfliktov záleží na
efektívnom prelomení alebo zrušení
jedného alebo viacerých predpokladov,

vyriešiť konflikt

vytvoriť riešenia, pri ktorých obe
strany zvíťazia (win-win)

vytvoriť nové „prelomové“
riešenia problémov

Presne definuj problém a už je
spolovice vyriešený Problém - čo tým myslíš?

Intuitívne chápeme, že problém existuje
vždy, keď existuje PRIEPASŤ medzi
našou súčasnou realitou a cieľom, ktorý
chceme dosiahnuť.

Čo nám zabraňuje v tom aby sme
vyriešili problém a preklenuli tú
PRIEPASŤ? Nevyriešený konflikt alebo nesprávny kompromis

Takže aby sme správne zadefinovali
problém, musíme začať s cieľom, ktorý
sa snažíme dosiahnuť a konfliktom, ktorý
nás obmedzuje alebo blokuje pri
„riešení“ problému.

Nevyriešený problém =
Nevyriešený konflikt

Ako vyťažiť z konfliktov
Konflikt je volaním po zmene

Konflikt reprezentuje potrebu
nájsť novú cestu

Dva hlavné typy konfliktov

1. Protichodné podmienky – v
tejto situácii nás jedna sila tlačí
do toho aby sme „to urobili“.

Druhá sila nás tlačí aby sme „to neurobili“.

jedna strana konfliktu nám môže
hovoriť, aby sme „šetrili peniaze“,

kým druhá strana môže hovoriť „míňaj peniaze“.

2. Rozdielne možnosti – tento
druh konfliktu nás núti vybrať si
spomedzi dvoch alternatív, ktoré
nie sú protichodnými
podmienkami, ale z nejakého
dôvodu sa vzájomne vylučujú.

Tento druh konfliktu je bežný pri
nedostatku zdrojov.

Napríklad „máme len toľko a toľko
peňazí, môžeme urobiť buď A alebo B,
ale nie oboje.“

Iné formy konfliktov Konflikty existujú v mnohých formách

konflikt medzi dvoma ľuďmi

konflikt medzi osobou a skupinou

konflikt medzi dvoma skupinami ľudí

Predpoklady sú lepidlo

Systémy sú držané pokope
predpokladmi

Vzťahy sú držané pokope
predpokladmi

Predpoklady sú základom pre
každý vnem, nápad,
presvedčenie, záväzok, politiku,
pravidlo a aktivitu.

Tie, ktoré fungujú a tie, ktoré nefungujú.

Vyparovací oblak: Štruktúra konfliktu

Štruktúra konfliktu

Bez ohľadu na to, či je konflikt interný
alebo externý, zvyčajne má rovnakú
základnú štruktúru.

zvyčajne existuje z dôvodu, že existuje
nejaká potreba a …

spoločný cieľ zvyčajne drží konflikt pokope.

Chcenie

Či už je to konflikt medzi dvoma ľuďmi,
dvoma skupinami alebo interný konflikt,
ktorý sa týka voľby, rozhodnutia alebo
akcie,

nachádza sa medzi dvoma vecami, ktoré
sú nevyhnutné pri napĺňaní potreby.

Potreby

Každá strana konfliktu má potreby, ktoré
musia byť naplnené.

Každá strana tvrdí, že to čo chce, je
nevyhnutné pre naplnenie jej potreby.

Cieľ

Ak existuje konflikt, existuje zvyčajne
spoločný cieľ, ktorý drží strany pokope.

Každá strana uznáva spoločný cieľ,
každá strana má reálnu a skutočnú
potrebu, ktorá musí byť naplnená, aby
bol dosiahnutý cieľ

každá strana chce niečo iné, aby bola
naplnená jej reálnu a skutočnú potreba a
chcenie jednotlivých strán je v konflikte.

Odparovací oblak Proces rozmýšľania v teórii obmedzení,
ktorý sa volá odparovací oblak,
poskytuje prehľadnú grafickú štruktúru
pre porozumenie konfliktu.

Bežné skryté konflikty

Náklady vs. Výkon (výrobná kapacita)

Globálny vs. Lokálny

Uspokojenie vs. Bezpečnosť

Individuálne potreby vs. Potreby komunity

Krátkodobé vs. Dlhodobé

Kontrola ľudí vs. Rozvíjanie ľudí

Autorita vs. Zodpovednosť

Marža vs. Misia

Kvalita vs. Náklady

Vytvor si svoj Obláčik

Prehľad procesu

1. Vyjadri problém a nakresli si diagram (oblak).

2. Rozmýšľaj o nevyhnutných
podmienkach, odhaľ predpoklady a
identifikuj potenciálne riešenia pre každú
šípku.

3. Vyber si injekciu, ktorú použiješ.

Krok č. 1: Vyjadri problém a
nakresli si diagram (oblak)

Mysli na konflikt alebo dilemu, kde si
alebo kde si bol zapojený.

Situácia, pre ktorú by si chcel nájsť
win-win riešenie.

Porozprávaj si ten príbeh.Ak ti to pomôže, napíš si o tom jeden odsek.

Nakresli si diagram s použitím piatich prvkov oblaku

A Systémový cieľ

B Potreba

C Potreba

D Akcia alebo chcenie

D' Opačná akcia alebo chcenie

Príklad....

Krok 2: Odhaľ predpoklady a
identifikuj potenciálne riešenia

Pre každú šípku odhaľ predpoklady a
identifikuj potenciálne riešenia

Predpokladom nie je

Dôvod, prečo je prvok, z ktorého
vychádza šípka, žiaduci

Dôvod, prečo je prvok, na ktorý ukazuje
hrot šípky, žiaduci

Užitočné pomôcky

HROT šípky

ZÁKLADŇA šípky

Aby sme mali [prvok pri hrote šípky],
musíme mať [prvok pri základni šípky],
pretože [predpoklad].

Nemôžeme mať [prvok pri hrote šípky],
kým nemáme [prvok pri základni šípky],
pretože [predpoklad].

Musím mať [prvok pri základni šípky],
predtým než môžem mať [prvok pri
hrote šípky], pretože [predpoklad].

Príklad

Urči všetky predpoklady, ktoré sú v
tomto konflikte

Premena tvojich NN na oblaky
Otázky na pomoc

1. Ktorú akciu (aktivitu) cítiš potrebu
vykonať, keď riešiš NN (pre D)?

2. Ktorú opačnú alebo odlišnú akciu
(aktivitu) máš tiež potrebu vykonať (pre
D')?

3. Ktorá potreba by bola uspokojená
tým, že by si urobil D (alebo by bola
ohrozená, ak by si vykonal akciu v D')
(pre B)?

4. Ktorá potreba by bola uspokojená
tým, že by si urobil D' (alebo by bola
ohrozená, ak by si vykonal akciu v D)
(pre C)?

5. Čo je spoločným cieľom (v rámci
ktorého sú B a D potreby)? Zvyčajne je
to niečo veľké ako... Zarobiť peniaze, Byť
úspešný, Byť šťastný, Všetko zvládať,
atď. (pre A).

Príklady

Škola VS Samovzdelávanie
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