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  :בעיות משמעת, קושי, התנגדות, ההבדל בין קונפליקט

  

  ;ההבדלים. כולן התנהגויות לא נעימות שאינן מקדמות את המטרה

  :הגדרת קונפליקט

  . קונפליקט הוא מצב תמידי במערכת יחסים – ברמת הזמן. א

  .ולא צפוי שינוי, מערכת יחסים שבה יש תלות מובנית – קיים מימד של תלות. ב

  . אין פתרון קונפליקטים אלה ניהול קונפליקטים -משום שהוא מובנה , ינו פתירקונפליקט א

  ).הכולל תלות מתמשכת, יש קונפליקט מובנה מדריך למודרך,ילד /הורה , בני זוגבין , לדוגמא(

  

התנהגות . בטווח הנורמות, אירועים מסוימים שגורמים לתגובות התנהגותיות: הגדרת התנגדות

  . שויה להשתנות במידה והסיטואציה תשתנהשע, מצבית, זמנית

  .) בנוכחות אנשים נוספים, לקבל משוב מודרך/חניךהתנגדות של , לדוגמא(

  

  :בעיית משמעתהגדרת 

היא , מעבר לנורמה, ברגע שהתנהגות היא חריגה. התנגדות היא ברמת ההתנהגויות המקובלות

  .הצבת גבולות ברורים -בבעיות משמעת מטפלים באופן ניהולי. הופכת לבעיית משמעת

  :שלבים שניבבעיות משמעת מומלץ לטפל ב

 
ומניעת , על כך שאולי המסר הועבר באופן לא חד משמעי הבהרת הנושא תוך לקיחת אחריות .א

  . כולל ההשלכות של חוסר עמידה בנוהל להמשך, אי הבנה להמשך

  .נינתה ש יש לעמוד באזהרה, במידה וגם לאחר שיחה זו ימשיכו העיכובים. ב

, כיצד הוא גורם לך להרגיש ובסוף ליצור הנעה לשינוי לטובה, לומר את הנושאבשלב זה מקובל 

   . על ידי אמונה ביכולתו להשתנות

  

  

זה  –למרות שההתנהגויות דומות , בר אחרקושי זה ד. מישהונגד ות היא נגדהת: הגדרת קושי

במידה ולא ימצא , ועצמו עם הזמןבקושי ההתנגדויות י .האדם סובל ומבקש עזרה! לא נגדך

  . פיתרון
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  :בכדי לתת מענה מתאים, חשוב להגדיר ולהבחין בין ההגדרות

  .מטפלים–כשיש קושי  : התמודדות/ טיפול 

  . צריך להתמודד –כשיש התנגדות         

 כדי שתהיה, שרצוי לעוררו, כי מרגישים שיש משהו סמוי –לעיתים אנו רוצים לעורר קושי 

על  המודרךבשלב הסערה התפקיד הוא לעורר את . התמודדות אמיתית ולא שימוש במנגנוני הגנה

  .ידי יצירת סערות

  

  :באיזה מסגרת מתמודדים עם ההתנגדות

יש לטפל , בפני קבוצה מודרכת) משמעותית(הו מבטא התנגדות אם מיש - התמודדות מול הקבוצה

התנגדות בפני הקבוצה מוציאה את הקבוצה מאיזון ולכן חייבים לתת את המענה . בכך במקום

התעלמות . אחרת המשתתפים חשים ללא מנהיגות, הקבוצה מצפה מהמנהיגות למענה. בקבוצה

ניתן להיפגש עם  –אקט של מניעה לעתיד כ. מתרחישים שחלים בקבוצה עלולה ליצור כדור שלג

  .היוזם גם בנפרד

 . אם ההתנגדות בוטאה בנפרד אז גם ההתמודדות תהיה אישית - התמודדות אישית
  

  . הבעיה העיקרית בהתנגדות שהמתנגד לא קשוב

  .להוציאו מקיבעון ולאפשר הקשבה - בעל התפקידמטרת 

  :מצבים 2

   לי עד הסוףברור  ינושאהאדם אמר משהו  -  התנגדות עמומה. 1

עוד לא ברור לו , יודע שכואב לו. אם לא ברור לי יתכן שגם לא ברור לאדם עצמו. שלב ראשון לברר

  :על ידי שאלות הבהרה מגיעים למצב הבא .מה ולמה

יוצר . לוודא הבנה –ראשית יש צורך במשוב  ברור לישאדם אמר משהו ה - תנגדות ברורה ה.2

משם ממשיכים באבחון המישור של ההתנגדות  .פשרת מוצא מקיבעוןשמא, נקודת מוצא משותפת

  ;הקושי לשם המשך טיפול/ 

  ;שחשוב לאבחנם בכדי לתת מענה בהתאם, התנגדויות/ מישורים של קשיים  4קיימים 

  להבין את התפיסה של האדם ולנסות לאתגרה –תפיסתי 

  .ורךויש לתת הסבר כמענה על הצ, משהו לא ברור לאדם –קוגניטיבי 

  .הבעת אמפתיה ולגיטימציה לרגש –רגשי 

  להבין מה הקושי ההתנהגותי ואם ניתן לתת לו מענה פרקטי ישים –התנהגותי 

  

  :לאבחון נכון ומכאן לדרך התמודדות מועילה תוביל המישורבחינת 

  תנהגותיה,גשי רוגניטיבי קפיסתי ת

  :מקורות

Getting to yes: Negotiating Agreement Without Giving Fisher, Roger, Ury, William & Patton, Bruce. 

. New York:Penguin Books, 1991In  

  


