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Bevezetés 

A társadalmi-gazdasági különbségekből és egyenlőtlenségekből fakadó különböző szintű és 

formájú társadalmi konfliktusok átszövik, átjárják a mindennapi életünket. Formájukban, 

megnyilvánulásukban és hatásaikban szoros összefüggést mutatnak a társadalmi jól-léttel (il-

letve annak hiányával) is. Ennek ellenére a kérdéskör elméleti és empirikus kutatásokra is 

épülő alaposabb feltárása nem tekinthető egy szisztematikus, koherens kutatási programnak, 

sem hazánkban, sem a nemzetközi szociológiai életben.  

Ez legalább három alapvető problémából fakad. Egyrészt a társadalmi konfliktus fogalmának 

tisztázatlansága, képlékenysége, rengeteg eltérő értelmezése nehezíti a munkát. Másrészt 

konfliktuselmélet, mint alapvető szociológiai és társadalomtudományi paradigma az elmúlt 

három évtizedben jelentősen vesztett kutatást indukáló- és vezérlő funkciójából, kissé háttérbe 

szorult, illetve új formában, mozaikszerű, posztmodern elméletek formájában rengeteg irány-

ba kinyújtotta az elméleti „csápjait”, ami így további nehézségeket okoz empirikus kutatási 

szinten. Harmadrészt meglepően kevés kvantitatív kutatás foglakozik a társadalmi konfliktu-

sok különböző formáival, jellemzőivel és hatásaival az egyén, a háztartás vagy a közösség 

szintjén. 

Mivel jelen kutatási programban a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek társadalmi életre 

gyakorolt hatásai közül az ezekből fakadó konfliktusokra fókuszálunk, és egy nagymintás, 

országos, reprezentatív kérdőíves felmérés során fogjuk vizsgálni a kérdést öt konfliktus di-

menzióban (magánéleti-társas, területi-lakóhelyi, munkaerőpiaci-jövedelmi, hatalmi-

intézményi konfliktusok) az egyén, a csoport és a közösség egésze szintjén, így különösen 

fontos kérdés a fenti problémák áttekintése. Ennek a munkának a megalapozását jelenthetik a 

korábbi e témában publikált tanulmányinak (Csizmadia 2007; Csizmadia 2009). Ezekben a 

tanulmányokban, a teljesség hiányával ugyan, de áttekintettük a társadalmi konfliktus fogal-

mával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, a klasszikus és új definíciókat (Boudon 1998; 

Collins 1974; Coser 1956; Cseh-Szombathy 1985; Turner 1982;), a szociológia konfliktusel-

méleti szemléletmódjának Ralf Dahrendorf által lefektetett (1959) alapelveit, a konfliktusok 

lehetséges formáit és típusait, illetve a tipizálás alapelveit, illetve a társadalmi konfliktusok 

pozitív és negatív funkcióit. Jelen tanulmányban, ezekre a megállapításokra építve, az újabb 

fejleményeket, az elmúlt évtizedben kirajzolódó új konfliktusértelmezéseket, irányvonalat és 

kutatási eredményeket foglaljuk össze.    

 

A konfliktuselmélet legújabb sarokpontjai 

Az első probléma, mint láttuk, a fogalom és az elméleti keretrendszer roppan szerteágazó, 

összetett és gyakran ellentmondásos jellegéből fakad. Érdemes tehát azzal kezdeni a koncep-
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tuális megalapozást, hogy áttekintjük miként tematizálja és helyezi el a mai társadalomelmélet 

a szemléletmódot metaelméleti szinten.  

A konfliktuselméletet hagyományosan a funkcionalista és pozitivista elméleti hagyományok-

kal szembeni reakcióként megjelenő marxista és neo-marxista elméletekkel szokták összekap-

csolni. Ezzel szemben napjaik társadalomelméleti paradigmarendszerében már jóval összetet-

tebb elméleti irányzatok egymásba kapcsolódó fogalmi, teoretikai hálózataként írható inkább 

le ez a perspektíva. Konfliktuselméleti alapon közelítenek a társadalmi kérdésekhez a kritikai 

elmélet, a feminista elmélet, a posztmodern elmélet, a poszt-strukturalista elmélet, a 

posztkoloniális elmélet, a világrendszer-elmélet, a queer elmélet és a faji-konfliktus megköze-

lítés hívei is – csak hogy a nagyobb elméleti irányzatokat említsük.       

Ebből fakad az a probléma is, hogy a konfliktuselméleti szemléletmód közös magjának te-

kinthető paradigmatikus alapvonalak a klasszikus időszak óta jelentősen szétáramoltak, sok-

kal nehezebben fűzhető össze egységes irányvonallá. Alan Sears (2008: 34-36) az alábbi kö-

zös előfeltevés szintű közös elméleti sarokpontokra hívta fel a figyelmet:  

 A társadalmak az egyenlőtlenség által kitermelt konfliktusok formájában ragadhatóak 

meg és nem a rend és a konszenzus letéteményesiként. A társadalmi egyenlőtlenségek 

szükségszerűen konfliktusokhoz vezetnek, így ez tekinthető a társadalmi szerveződés 

alapvető jellemzőjének a stabilitás és harmónia ellenében.  

 Az egyenlőtlenségekből fakadó konfliktusok kizárólag a jelenlegi társadalmi viszo-

nyok alapokig lemenő transzformációja révén oldhatók meg, tehát az új társadalmi vi-

szonyok, interakciók konfliktusokon keresztül épülhetnek ki. 

 A jelenleg hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok strukturális érdeke a status 

quo-val szembeni fellépés, ami így a társadalmi változás, átalakulás egyik lényegi haj-

tómotorja. Ebben az értelemben a jelenleg elnyomott, kizárt, hátrányos helyzetű cso-

portokat cselekvő ágensként kell kezelni, nem pedig a szimpátia, együttérzés passzív 

szubjektumaiként. 

 Nem beszélhetünk valódi társadalmi konszenzusról. Valójában a domináns csoportok 

képesek koncepcióikat, érdekeiket, ideológiájukat, sőt diskurzusaikat is ráerőltetni és 

elfogadtatni a többséggel.   

 Egy elmélet nem pusztán semleges magyarázó eszköz, vagy a meglévő társadalmi be-

rendezkedést fenntartó és legitimáló gondolatsor, hanem kritikai jellegű, az emberi po-

tenciált kiteljesítő és a társadalmat átalakulásra (változásra) késztető aktív eszköz 

(Sears 2008: 34-36).          

A kulcsszavak tehát az egyenlőtlenség, a konfliktus, a változás, új társadalmi relációk, a cse-

lekvő ágens, konszenzusnak álcázott elnyomás, kritikai attitűd stb. Hasonló elméleti alapkon-

cepciók jelennek meg Sanderson munkájában is (2007: 662). Ő a konfliktuselmélet négy 

alapvető előfeltevését különbözteti meg:  

 A konfliktus vagy harc a társadalmi élet esszenciája, lényegi alkotóelem, mivel olyan 

egyének és csoportok között alakul ki, amelyeknek eltérő az érdeke vagy a szűkös erő-

forrásokért versengenek egymással. 
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 A versenynek és a konfliktusoknak nagyon sok válfaja figyelhető meg, elsődlegesen a 

hatalom és a gazdasági erőforrások a konfliktusok fő forrásai.  

 A konfliktus tipikusan akkor jelentkezik, amikor néhány egyén vagy csoport befolyá-

solja és ellenőrzi a többit.  

 A domináns csoportoknak megkülönböztetett befolyása van az erőforrások elosztására 

és az egész társadalom szerkezetének alakulására/alakítására Sanderson 2007: 662).  

A fenti közös alapnak tekinthető előfeltevések jól érzékeltetik a jelen kutatás során kirajzoló-

dó kérdéskör mögötti alapvető összefüggésrendszert: a gazdasági és társadalmi egyenlőtlen-

ségek társadalmi konfliktusokat teremtenek, amelyek alapvetően befolyásolják a mindennapi 

társas interakciókat az egyén, a család, a közösség és nagyobb csoportok, intézmények szint-

jén is. Így az egyenlőtlenség és a társadalmi konfliktusok percepciójának, a velük kapcsolatos 

attitűdök vizsgálatának azét van fontos szerepe, mert ezen keresztül jobban megérthetők az 

éppen aktuális társadalmi viselkedési formák mögöttes tényezői is.        

 

A konfliktuselmélet és a konfliktus kérdéskör elméleti pozíciója és szerepe 

Az elmúlt két évtizedben a konfliktuselméleti szemléletmód feloldódása, vagy más elméleti 

irányzatokba történő beépülése, beolvadása figyelhető meg. Néhány friss és meghatározó szo-

ciológiaelméleti alapmű áttekintésével az a célunk, hogy bemutassuk a legfrissebb mérvadó 

referencia anyagok alapján miként tematizálódik a társadalmi konfliktusok kérdése a szakmai 

diskurzusok során.  

A társadalomelmélet új kétkötetes enciklopédiájában (Ritzer 2005) Jonathan H. Turner írta a 

konfliktuselméleti szócikket (Turner 2005: 134-139). Turner három fő klasszikus irányát kü-

lönbözteti meg a konfliktus elméletnek. Beszélhetünk neo-marxista, neo-weberiánus és törté-

neti komparatív irányzatokról. Azonban ezek az irányzatok a hatvanas-hetvenes években élték 

a virágkorukat a funkcionalista paradigmával szemben megfogalmazott kritikai észrevételeik 

révén. Álláspontja szerint, a konfliktus elmélet mára olyan mértékben része lett a társadalom-

elmélet fősodrának (mainstream elmélet), hogy nincs szükség az elmélet megkülönböztető 

felcímkézésére. Ezt nevezzük mi a beépülésből fakadó feloldódásnak. Gyakorlatilag a legtöbb 

elméleti irányzat központi magjának, kiindulópontjának tekinthető az az álláspont, hogy a 

társadalmi egyenlőtlenség alapvető szerepet kell, hogy kapjon a különböző erőforrások allo-

kációjának megértése és elemzése során, illetve az ebből fakadó individuális, csoport, intéz-

ményi és közösségi társadalmi feszültségek, konfliktusok kérdése is kikerülhetetlen részei a 

mai elméleteknek. Jól érzékelteti ezt az új pozíciót a szócikk hivatkozott szakirodalmának 

időintervalluma is, szinte kizárólag a hatvanas és hetvenes évekből származó irodalmakkal 

találkozhatunk. Érdekes az enciklopédia témához köthető más szócikkeinek a listája is a fő 

kapcsolódási pontok szempontjából: globalizáció, történeti-összehasonlító elmélet, hatalom, 

forradalom, társadalmi osztály, társadalmi mozgalmak elmélete, állam, világrendszer-elmélet.  

A társadalom- és viselkedéstudományok 26 kötetes nemzetközi enciklopédiájában (Smelser – 

Balter 2001) a „konfliktusszociológia” címszó alatt találhatjuk meg a kérdéskör átfogó szocio-

lógiai jellegű értelmezésété (Crouch 2001). Crouch is a megkülönböztetett, címkézett konflik-

tusszociológia elolvadásáról, eltűnéséről beszél az ezredforduló tájékán. Értelmezésében a 
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nyugati szociológiában mára a konfliktusok értelmezése olyan irányt vett, hogy a társadalmi 

viszonyok alapvető alkotóelmének tekintjük a konfliktusokat nem pedig a társadalmi élet spe-

ciális, különleges aspektusának. Minél inkább normális jelenségnek tűnnek a konfliktusok, 

egy erre fókuszáló specifikus elmélet annál inkább eltűnőben lesz. Ezt a következtetést meg-

erősíti a konfliktuselméleti irányzatok általa kidolgozott osztályozása (Crouch 2001: 2555).  

Crouch elképzelése röviden a következő. A legáltalánosabb szinten akkor beszélhetünk konf-

liktusról, ha két vagy több társadalmi cselekvő érdekei összeegyeztethetetlenek egymással, ez 

a konfliktusnak, mint viszonynak az alapja. Elméleti szinten viszont ezek a viszonyok szét-

bonthatóak négy nagyobb dimenzióra két alapvető „változó” használatával.  Megkülönböztet-

hetünk nagy jelentőségű (momentous) és hétköznapi, mindennapi (mundane) konfliktusokat, 

illetve felfoghatjuk őket kivételesnek (exceptional), esetinek vagy széles körben elterjednek 

(endemic). Ebből fakadóan a konfliktusokkal foglalkozó elméletek két alapvető választás elé 

kerülnek. Egyrészt dönteni kell abban, hogy a normál társadalmi élet konfliktussokkal terhelt 

vagy azok csak kivételes, egyedi jelenségek, amik a társadalom nem megfelelő működéséből 

fakadnak. Tehát, hogy a konfliktusok léte vagy éppen hiánya tekinthető patológiás esetnek? 

Másrészt azt is mérlegeli kell, hogy elsődlegesen nagy jelentőségű, különleges eseményként 

vagy a hétköznapi élet részét képező mindennapi eseményként közelítünk-e az előforduló 

konfliktusokhoz. Ebből egy négyparcellás mátrix rajzolódik ki, amely alkalmas heurisztikai 

eszköz a különböző irányzatok helyzetének és súlypontjainak megjelenítéséhez (…ábra).  

…ábra A fő konfliktuselméleti irányzatok rendszerezése (még szerkeszteni kell) 

 

Forrás: Crouch 2001: 2555.  

Mára gyakorlatilag a szociológia konfliktus értelmezése eltolódott a IV. cella sarka felé, amit 

a neo-weberiánus szociológiai hagyományként kezelhetünk. Ez lett a nyugati szociológia do-

mináns felfogása a társadalmi konfliktusok jelentésének, formáinak, jellemzőinek és hatásai-

nak elméleti megragadása kapcsán.   
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Az enciklopédia releváns szócikkei ebben az esetben is beszédesek azzal kapcsolatban, hogy 

milyen csomópontokon emelkedik ki a társadalmi konfliktusok kérdése a társadalomtudomá-

nyi kérdések szakmai felhőjének hálózatából: konfliktuskezelés, a konfliktus szociálpszicho-

lógiája, konfliktus és háború, a konfliktus archeológiája, antropológiai aspektusai, konfliktus 

és konszenzus, szervezeti konfliktusok, az együttműködés és verseny pszichológiája, etnikai 

konfliktusok, faji és nemi különbségek, erőszak, a háború szociológiája.  

Amennyiben a szociológián belüli értelmezésére vagyunk kíváncsiak, akkor a legjobb kiindu-

lópont a szociológia új 10 kötetes Blacwell enciklopédiája lehet (Ritzer 2007). Ebben a meg-

közelítésben a két nagy irányzat (neo-marxista és neo-weberianus) összehasonlítása kap ki-

emelt szerepet, illetve külön szócikkek formájában a konfliktus kérdéskör a rétegződés, az 

osztályellentét, a bűnözés, a faji és etnikai ellentétek, a függőségelméletek és a kritikai elmé-

let vonatkozásában van bemutatva. Stephen K. Sanderson (a szócikk írója) szerint a konfliktus 

elmélet napjainkban is él és virul, a modern szociológia fontos irányzata, számos szociológus 

ebben a keretrendszerben közelít a társadalmi kérdésekhez (Sanderson 2007: 665).     

Azonban, hogy mennyire igaz ez az állítás, ahhoz szélesebb perspektívába kell helyezni a 

társadalmi konfliktus kérdéskört, és érdemes áttekinteni, hogy a szociológia mely területien 

kap napjainkban szerepet a konfliktusok értelmezése, milyen szakterületekkel kapcsolható 

össze a konfliktusok kutatása.   

 

A társadalmi konfliktusok kutatásának fő irányai és „forró témái” napjainkban 

A kérdés megválaszolásához a korábban hivatkozott új szociológiai lexikont hívjuk segítségül 

(Ritzer 2007).  A több mint 5000 oldalas munkában a társadalmi konfliktus szókapcsolatra 

összesen 70 találat vonatkozik, míg a konfliktus kifejezés összesen 1768 esetben fordul elő, 

tehát átlagosan majdnem minden harmadik oldalra jut egy előfordulás. A tartalomelemzéssel 

az a célunk, hogy kiderítsük, milyen témakörökhöz kapcsolódóan jelenik meg a konfliktus 

kifejezés, és ezen keresztül milyen kutatási irányai rajzolódnak ki a társadalmi konfliktusok 

szociológiai vizsgálatának. 

Az első meglepő dolog, hogy szócikk formájában meglepően kevés utalás történik a 10 köte-

tes munkában a társadalmi konfliktusokra. Mindössze nyolc szócikk címében jelenik meg a 

konfliktus kifejezés.  

… táblázat A szócikkekben szereplő utalások 

- Konfliktus elmélet 

- Bűnelkövetés és konfliktuselmélet 

- Családi konfliktus 

- Inter-generációs konfliktus 

- Világ konfliktusok 

- Osztálykonfliktus 

- Faji és etnikai konfliktusok 

- Rétegződés: funkcionalista és konfliktus alapú el-

méletek 

  Forrás: Ritzer 2007.  

 

Ezzel szemben az enciklopédia teljes tartalmát figyelembe véve tényleg egy nagyon széles 

körű kutatási mező képe rajzolódik elénk (…táblázat). Áttekintve a több mint 1500 utalást, 
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kiemeltük a fontosabb és releváns pontokat. A korábban bevezetett feloldódási effektus, a 

szociológiai diskurzusba való végérvényes beépülése a konfliktus problematikának végérvé-

nyesen megtörtént, így gyakorlatilag tényleg nehézkes (talán az elméleti vonalon kívül) olyan 

specifikus területet kijelölni, ami indokolttá tenné a külön megcímkézést. Az alábbi lista talán 

megerősíti azt a feltevést, hogy a konfliktusok kutatása nem egy sajátos elméleti és módszer-

tani irányzat szemszögéből történő analízist jelenti, hanem egy társadalmi jelenségnek és az 

abból fakadó problémáknak a konceptuális és módszertani kiemelését, megkülönböztetett 

figyelmét. A konfliktusok társadalmi folyamatokban és szerveződésekben való megjelenésé-

nek és szerepének szisztematikus kutatását bármelyik elméleti paradigmából is induljunk ki.    
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…táblázat A konfliktuskutatás fontosabb témái, kérdéskörei  

1. Hiányzás – munkahelyi és szervezeti konfliktusok 

potenciális forrásaként 

2. Lakhatási körülmények – megfelelő szállás csökkenti 

a konfliktusokat  

3. Agresszió – csoportközi konfliktusok 

4. Öregedés – kiszolgáltatottság, függőségből fakadó 

konfliktusok 

5. Szövetségek, koalíciók – csoportok közti konfliktu-

sok csökkentése 

6. Antiszemitizmus – vallási konfliktusok 

7. Háborúellenes és békemozgalmak – erőszak, fegyve-

res konfliktus 

8. Asszimiláció – erőszakos csoportközi konfliktusok 

csökkenése 

9. Előnyös-zóna és hátrányos-zóna (benefit zone, 

victimized zone) - sajátos társadalmi terek: konfliktu-

sok folyamatának és a konszenzus nehézségének a 

magyarázatában, területi és környezeti konfliktusok 

10. Multikulturális és többnyelvű oktatás – iskolai konf-

liktusok 

11. Bio-szociológiai elméletek – konfliktusok biológiai 

meghatározottsága, miként hat az ökológiai környe-

zet a cselekvők közti konfliktusok interakciós mintái-

ra 

12. Kapitalizmus – csökkenő a konfliktus, erősödő az 

együttműködési készség 

13. Változás menedzsment – konfliktusok kifutása és 

kibékülési lehetőségek 

14. Gyermekvédelem – családon belüli konfliktusok 

kezelése, szülők közti konfliktusok 

15. Társadalmi osztályok – osztályok közti konfliktusok, 

ellentétes osztályérdekek, osztálytudat, osztályhely-

zet és hatalom 

16. Kollektív cselekvés, identitás, memória és trauma – 

potenciálisan konfliktusos jellege,  

17. Közösségi konfliktusok 

18. Faji és etnikai alapú konfliktusok 

19. Bűnözés és deviancia – okok, indokok és következ-

mények  

20. Kritikai elmélet – osztályok közti konfliktusok, 

politikai, hatalmi konfliktusok 

21. Környezetszennyezés – mindennapi életre gyakorolt 

hatások, egészségkárosodás 

22. Deviáns viselkedési formák, törvényszegő magatar-

tások, deviancia okai és következményei 

23. Társadalmi munkamegosztásból fakadó problémák, 

konfliktusok 

24. Diád/triád – a társadalmi kapcsolatok alapvető építő-

elmei és mechanizmusai 

25. Ökológiai problémák – környezet és gazdaság viszo-

nya 

26. Etnikai, kisebbségi konfliktusok, etnikai enklávék, 

etnikai csoportok 

27. Migráció, menekültügy, térbeli mobilitás 

28. Kulturális konfliktusok, etnocentrizmus 

29. Családon belüli konfliktusok, új családmodellek, 

családstruktúra, munkamegosztás, szerepkonfliktu-

sok 

30. Feminista elméletek, mozgalmak 

31. Meleg és leszbikus mozgalmak 

32. Társadalmi nem kérdése, nemi egyenlőtlenségek és 

különbségek, gender bias,  

33. Intergenerációs konfliktusok, generációs változás, 

mobilitás, öregedés, gerontológia 

34. Globalizációból fakadó konfliktusok 

35. Oktatás, képzés - társadalmi egyenlőtlenségek újra-

termelődése  

36. Társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok kapcso-

lata 

37. Genetikai kísérletek és génmanipuláció (engineering) 

– mint társadalmi probléma, vele járó konfliktusok 

38. Csoportelméletek – saját csoport, külső csoportok 

(in-group, out-group), csoportkohézió 

39. Bűnözés: biztonságérzet hiánya, bűnözéstől való 

félelem, veszélyérzet 

40. Vezető-beosztott kapcsolatok, munkahelyi konfliktu-

sok, alá-főlé rendeltség 

41. Marginalizálódás, liminalitás, kizárás, kívül rekedt 

személyek, csoportok 

42. Piac – mint a hatalom és konfliktus területe, kizáró-

lagosság, monopólium,  

43. Médiakutatás – média társadalmi szerepe és funkció-

ja, hatása, nyilvánosság 

44. Szervezeti konfliktusok 

45. Poszt-indusztriális társadalom, posztmodern társada-

lom felfogások 

46. Mobilizálás, aktiválás – társadalmi változások, 

protestálás, társadalmi mozgalmak 

47. Faji, etnikai, kisebbségi tudat – identitás, kisebbségi 

politika,   

48. Erőforrás-mobilizációs elméletek  

49. Kockázat, rizikó (risk) – társadalom által kitermelt 

veszélyek, károk és azok hatása  

50. Szerep konfliktusok - Szerepelméletek (role taking) 

51. Bűnbakképzés 

52. Társadalmi mozgalmak és hálózatok – feszültségek, 

elégedetlenség, érdekképviselet, egyenlőtlenségek, 

elnyomás stb. ellen/mellett 

53. Átmenet - rendszerváltás, átmeneti gazdaság, politi-

kai és társadalmi rendszer átalakulása  

54. Urbanizálódás – mint a társadalmi konfliktusok 

forrása, melegágya, nagyvárosi konfliktusok, szubur-

banizációs konfliktusok 

55. Világméretű konfliktusok, háború szociológiája, 

erőszak 
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Forrás: Ritzer 2007.  

A konfliktuskutatás egyre jobb beágyazódás a társadalomtudományi vizsgálatok fő áramlatá-

ba a megjelent publikációk számának dinamikus növekedésében is jól nyomom követhető. A 

ScienceDirect online katalógusa (www.sciencedirect.com) alapján meglepő mértékű az ilyen 

tárgyú publikációk számának a növekedése az elmúlt két évtizedben. Amennyiben a megje-

lent publikációk címeiben a „conflict” és a „social conflict” kifejezésekre keresünk rá meg-

döbbentő eredményekre bukkanhatunk. Összesen több mint 11 millió publikáció található az 

adatbázisban. A konfliktus keresőszóra (címben, kulcsszavakban vagy az absztraktban) 22 

259 találat érkezett 2013 júniusában az összes tudományterületet figyelembe véve. Ebből 

5122 jelent meg 1994 előtt. Ez az összes tanulmány 23 százaléka. Az online katalógusban 

szereplő találatok háromnegyed tehát az elmúlt két évtizedben keletkezett. A társadalomtu-

dományi területen 6314 publikáció született (28%), és ott is hasonló növekedési dinamika 

figyelhető meg, mint a telje, összes tudományterületet felölelő adatsornál (…ábra). A kilenc-

venes évek elején még évente 100-150 ilyen tárgyú publikáció jelent meg, míg az elmúlt öt 

évben már átlagosan 400 darab tanulmányról beszélhetünk.  

…ábra A konfliktus kifejezés megjelenése a címben, kulcsszavakban vagy az absztrakt-

ban 

 

http://www.sciencedirect.com/
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Forrás: www.sciencedirect.com – 2013. június.  

 

A „social conflict” kifejezés esetén viszont már radikális csökkenés figyelhető meg a talála-

tokba. Összesen 327 olyan publikáció szerepel a ScienceDirect adatbázisában, amelyeknek a 

címe vagy absztraktja utalna a kifejezésre. Ez évente 15-20 publikációt jelent. Az ábrák alap-

ján az is látható, hogy mennyire érzékeny a kutatási terület a nagyobb, globális hatású folya-

matok gyors interpretálására (lásd 2001. év és 2008. év kitüremkedéseit).  

Az adatsorok tehát egyértelműen megerősítik, hogy a társadalmi konfliktusok kutatása nem 

szorult háttérbe, sőt igazolódnak azok a feltételezések, melyek szerint alapvetően beépült a 

kérdéskör a szociológiai és más társadalomtudományi kutatási irányok, szemléletmódok fo-

galmi-elméleti és módszertani-empirikus praxisába. A mindennapok szerves részét képező, 

kiterjed és hétköznapi jelenségként kezelve szétágazott ezernyi irányba, szerves részét képezi 

a különböző szakterületeknek.  

 

Az elmúlt évek nemzetközi és hazai konfliktus kutatási szakirodalmának fontosabb 

eredményei 

Ide egy hosszabb időt igénylő szakirodalom feldolgozás kellene. A projektbe bevont hallga-

tóknak kellene ezt elkezdeni empirikus kutatásokat bemutató szakirodalom gyűjtéssel és an-

notációval. Utána lehet ebből egy észfejezetet összeállítani.  

De lehet külön tanulmány is.  

 

A kutatás elméleti megközelítése és az összefüggések logikai kapcsolatának modellje 

Értelmezésünkben a társadalmi konfliktusok szerves részét képezik a mindennapi társas inter-

akcióknak az egyén, a csoportok és a társadalmi szervezetek, intézmények szintjén. Ebből 
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faladóan nem egy sajátos elméleti szemléletmód kapcsolja össze az ilyen tárgyú megközelíté-

seket, ez mára túlhaladottá vált, hanem a tartalmi fókuszpont. Az az alapvető előfeltevés, 

hogy a társadalmi viszonyok egy sajátos típusát jelentik az olyan interperszonális és szerve-

zetközi relációk, amelyek az érintettek általi érdekeltségből fakadóan egymással összeegyez-

tethetetlen értékekre, érdekekre, információkra és erőforrásokra alapozva alakulnak ki és mű-

ködnek. A konfliktusok szerves alkotóelemi a legtöbb társas viszonynak és szerveződésnek, 

szerepet játszanak a társadalmi mechanizmusok kialakulásában (okok), jelegében (formák) és 

hatásaiban (célok, következmények). Egyszerre befolyásolják a dinamizálódás, változás és 

fejlődés, illetve a társadalmi dezintegráció folyamatát.  

Tágabb összefüggésben, egy olyan nagyobb elméleti rendszer központi elemként is felfogha-

tóak a társadalmi konfliktusok, amelyben a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek tekinthető-

ek bizonyos esetekben a konfliktusok hátterének, kiváltó okainak, míg a társadalmi jól-lét 

lehetséges indikátorai azoknak az ideális, elérendő állapotoknak, amelyek a társadalmi konf-

liktusok hatására nehezebben érhetőek el, tarthatóak fenn, tovább növelve ez által az egyen-

lőtlenségeket (…ábra).  

…ábra Az empirikus kutatás három fő kérdéskörének és összefüggésének jellemzői 

 

Forrás: saját összeállítás.  

 

A vizsgálat során a konfliktusokra helyezzük a hangsúlyt, de gyakorlatilag a társadalmi 

egyenlőtlenség és a társadalmi jól-lét feltérképezése sem marad el a fenti logikából fakadóan. 

Mivel láttuk mennyire összetett a társadalmi konfliktusok kutatásának a területe, így azok 

lehetséges tipizálása, a ténylegesen vizsgált típusok minél világosabb meghatározása elenged-

hetetlen. A társadalmi konfliktusok tipizálását két rendező elv alapján oldottuk meg. Egyrészt 

tartalmi szempontból határoltuk körül a legfontosabb dimenzióit a kérdéskörnek (öt tartalmi 

dimenzió), másrészt hatóköre, elsődleges mérési szinte alapján (3 mérési szint szerinti dimen-

zió). Ebből gyakorlatilag 15 lehetséges konfliktusmező adódik, amelyek közül természetesen 

nem az összes lehetséges kombináció realizálódik a társadalmi életünkben. 

Társadalmi-gazdasági 

egyenlőtlenségek  

Társadalmi 

konfliktusok 

(növekedése) 

Jól-lét (csökkenése) 
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… A társadalmi konfliktusok lehetséges vizsgált típusai 

 Mérési szint / hatókör 

Tartalmi dimenziók Egyéni 

mikro-szint 

Csoportos 

mezo-szint 

Közösségi 

makro-szint 

Demográfiai korosztályi-generációs, nemi alapú, etnikai/kisebbségi 

Magánéleti-társas családi, társas élet, személyes kapcsolatok 

Munkaerő-piaci  jövedelmi, munkavégzéssel összefüggő, vezető-beosztott 

Területi-lakóhelyi lakóhelyi, szomszédsági, regionális-térségi, urbanizációs 

Hatalmi-intézményi alá-fölérendeltség, politikai, döntéshozatali, képviseleti 

Forrás: saját összeállítás.  

 

A tipológiában csak példák szerepelnek, mégpedig a jelen kutatás fókuszában lévő témakö-

rökre építve. A hatókör vonatkozásában a kiemelt társadalmi konfliktusok esetében természe-

tesen mindhárom érvényesülhet, hiszen pl. egy munkahelyi konfliktusoknak egyszerre lehet-

nek személyes, családi, szervezeti és akár nagyobb léptékű közösségi kihatásai is. Ennek elle-

nére bizonyos fokú logikai eltolódás azért érvényesül a rendszerben, hiszen a tartalmi dimen-

ziókban lefelé haladva egyre inkább a csoport és közösség irányába mutató eltolódás figyelhe-

tő meg a hatókörben is.      
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