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1. Поняття конфлікту у буденній свідомості та науці
Поняття конфлікту належить як науці, так і повсякденної свідомості,
наділяє його своїм специфічним змістом. Кожен з нас інтуїтивно розуміє, що
таке конфлікт, однак від цього визначення його змісту не стає легшим.
У повсякденній мові слово «конфлікт» використовується стосовно
широкого кола явищ - від збройних сутичок і протистояння різних соціальних
груп до службових чи подружніх розбіжностей. Ми називаємо конфліктом

сімейну сварку, військові дії, дискусії в парламенті, зіткнення внутрішніх
мотивів, боротьбу власних бажань і почуття обов'язку і багато іншого.
Слово «конфлікт» походить від латинського conflictus - зіткнення і
практично в незмінному вигляді входить в інші мови (conflict - англ., Konflikt ньому., Conflit - франц.). Аналіз визначень конфлікту, прийнятих в різних
сучасних неспеціальних енциклопедіях, виявляє їх подібність. Як правило,
зміст поняття конфлікту розкривається через наступні значення.
1. Стан відкритої, часто затяжної боротьби; битва або війна.
2. Стан дисгармонії у відносинах між людьми, ідеями чи інтересами;
зіткнення протилежностей.
3.

Психічна

боротьба,
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як

результат

одночасного

функціонування взаємно виключають імпульсів, бажань або тенденцій.
4. Протистояння характерів або сил в літературному або сценічному творі,
особливо головна опозиція, на якій будується сюжет (Grolier Multimedia
Encyclopedia, 1998).
Знайомство з науковою літературою також не вносить ясності. Поняття
конфлікту набуло статусу терміна порівняно пізно: так, у виданому на початку
століття відомому тритомному «Словнику філософії і психології» під
редакцією Дж. Болдуїна приводиться тільки поняття «конфлікт законів»
(Dictionary of Philosophy and Psychology, 1901). Надалі проблемне поле поняття
інтенсивно розширюється. Наприклад, в «Соціологічному словнику», що
вийшов у ФРН в період бурхливого розвитку конфліктології, терміном
«конфлікт» позначалися «парламентські дискусії і громадянська війна, мирні
тарифні переговори і страйк, легке внутрішнє напруження внаслідок відомого
незгоди між цією особою і його професією, психічне захворювання (Worterbuch
der Soziologie, 1969). Як різних форм конфлікту починають розглядатися
зіткнення окремих особистостей, внутрішньосімейні тертя, конкурентна
боротьба монополій, громадянські війни, військові перевороти, всі типи
міжнародних конфліктів, незалежно від їх характеру (Дороніна, 1981).
У психології поняття конфлікту також застосовується досить широко,
фактично адресуючи до вельми різнорідних явищ. Наприклад, «конфлікт
використовується для опису поведінки груп, які йдуть одна проти іншої,

суперництва між індивідами і суб'єктивної невизначеності всередині індивіда»
(Costello, Zalkind, 1963)
Аналіз матеріалів першої вітчизняної психологічної конференції з
конфліктів показує, що конфліктом називають міжособистісні труднощі і
внутрішньоособистісні

переживання

і

кризові

явища,

предмет

психотерапевтичної роботи і зіткнення алгоритмів розв'язання навчальних
завдань у дитини і ін. (Конфлікт в конструктивної психології, 1990.) Таким
чином, одним і тим же поняттям конфлікту позначається широкий спектр явищ.
Поняття конфлікту сьогодні не належить якійсь одній певній галузі науки
чи практики. У міждисциплінарному огляді робіт по дослідженню конфліктів
А. Я. Анцуповим і А. І. Шипілова виділяються 11 областей наукового знання,
так чи інакше вивчають конфлікти (за ступенем убування кількості публікацій):
психологія, соціологія, політологія, історія, філософія, мистецтвознавство,
педагогіка , правознавство, соціобіологія, математика і військові науки. Аналіз
досліджень конфлікту, виконаний на основі вивчення публікацій, показав, що в
різних областях використовуються такі поняття: військовий конфлікт,
художній конфлікт, міжнародний конфлікт, регіональний конфлікт, етнічний
конфлікт, міжнаціональний конфлікт, «складні конфлікти в різних системах»,
конфлікти в колективах школярів, педагогічних колективах, конфлікти в
спорті, педагогічний конфлікт, соціальний, трудовий, кримінальний конфлікт,
конфлікт поколінь, конфлікт «особистість - група», моральний конфлікт,
моральний конфлікт і ін. (Анцупов, Шипілов, 1996.)
Однак проблеми, що виникають з визначенням конфлікту, і сьогодні не
вирішені. При цьому різні дисципліни наділяють поняття конфлікту своїм
змістом: економісти часто ототожнюють конфлікт з конкуренцією, психологи з «труднощами», «напруженням», соціологи заміняють їм поняття «дебатів»,
«опозиції» і т. Д. (Дороніна, 1981.)
Сьогодні багато - особливо західні - конфліктологи висловлюють вельми
скептичне ставлення до можливості (і необхідності) створення єдиної
універсальної теорії конфлікту, що буде відповідати різнорідним конфліктним
явищам. Схоже, вони вже не так стурбовані відсутністю точних дефініцій і

спокійно ставляться до того, що словом «конфлікт» позначають досить
широкий спектр явищ.
Разом з тим аналіз використання поняття конфлікту і різноманітних
контекстів його застосування показує, що поряд зі словосполученнями, що
позначають конкретні явища ( «збройний конфлікт», «трудовий конфлікт»,
«психологічний»,

«внутрішній»,

«політичний»

і

т.
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в

словниках,

енциклопедіях та інших довідкових виданнях часто зустрічаються такі образні
вислови, як «конфлікт піднесеного, аскетичного і чуттєвого розуміння любові»,
«конфлікт особистості і репресивного суспільства», «конфлікт між сучасним
суспільством і людською природою», «конфлікт вільної людської душі і
ворожого світу», «конфлікт традиційної етики старшого покоління з
прагматизмом молодих »і т. д. (Енциклопедія Кирила і Мефодія, 1998). Додамо
до цього такі широко використовувані метафори, як «конфлікт природи і
цивілізації», «конфлікт людини з технікою», «поезії і прози життя», «героя і
натовпу» і т. д. Ці приклади свідчать про необхідність визначення - хоча б в
першому наближенні - таких ознак або критеріїв, які дозволяли б
відокремлювати конфліктні явища, що підлягають наукового осмислення та
аналізу, від нестрогих, образних чи метафоричних випадків використання
поняття конфлікту.
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Можливо, деяку ясність внесе знайомство з використовуваними в науці
класифікаціями конфліктів, що може допомогти при визначенні проблемного
поля конфліктних явищ.
Традиційне
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конфлікту

засновано

на

розрізненні

конфліктуючих сторін. Це можуть бути, як у К. Боулдинга, конфлікти між
окремими особистостями, між особистістю і групою, між особистістю і
організацією, між групою і організацією, між різними типами груп і організацій
(Boulding, 1962). С. Чейз запропонував 18-рівневу структурну класифікацію,
що охоплює конфліктні явища від внутрішньоособистісних і міжособистісного
рівня до конфліктів між державами, націями і т. Д., Аж до протистояння Сходу
і Заходу (Chase, 1951). Вітчизняний дослідник А. Г. Здравомислов,

грунтуючись на роботах Н. Смелзер, наводить такий ряд рівнів конфліктуючих
сторін.
1. міжособистісні конфлікти.
2. Міжгрупові конфлікти (при цьому виділяються окремі типи груп):
а) групи інтересів;
б) групи етнонаціонального характеру;
в) групи, об'єднані спільністю становища.
3. Конфлікти між асоціаціями (партіями).
4. Внутрішньо-і міжінституційні конфлікти.
5. Конфлікти між секторами суспільного розподілу праці.
6. Конфлікти між державними утвореннями.
7. Конфлікт між культурами або типами культур (Здравомислов, 1995, с.
105).
Автори єдиного вітчизняного міждисциплінарного огляду з проблем
конфлікту

пропонують
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внутрішньоособистісні конфлікти, соціальні конфлікти і зооконфлікти. До
основних видів соціальних конфліктів вони відносять: міжособистісні
конфлікти, конфлікти між малими, середніми і великими соціальними групами,
міжнародні конфлікти між окремими державами і їх коаліціями (Анцупов,
Шипілов, 1996). Як приклади можуть бути наведені й інші класифікації, які,
розрізняючи за ступенем претензій на всеосяжний характер, по суті
виявляються досить близькі один одному за змістом і виділеним типам
конфліктів.
Не зупиняючись на спірних моментах описаних класифікацій, їх
недостатньою строгості і неясності формулювань, зазначимо таке: поняття
«конфлікт» відноситься до широкого кола різнорівневих явищ, що виникають
обов'язково «між кимось і кимось» або рідше - «між чимось і чимось ».
Прикладами останнього є протистояння між Сходом і Заходом (Чейз) і
конфлікт між культурами або типами культур (Здравомислов). У цих випадках
сторонами конфлікту фактично виступають не певні суб'єкти взаємодії, а
соціальні освіти або явища, які не мають кордонів і конкретного носія. Досить
рідко в класифікації конфліктів включають зооконфлікти. А. Я. Анцупов і А. І.

Шипілов аргументують доцільність включення зооконфлікти в сферу вивчення
конфліктології тим, що «неможливо всебічно оцінити поведінку людини в
конфлікті, не враховуючи його біологічну природу»: «Та частина мотивів, яку
людина в конфлікті або не усвідомлює , або маскує, в зооконфлікти виступає у
вільному від соціальних нашарувань вигляді »(Анцупов, Шипілов, 1999, с. 97).
Сучасна психологія, принаймні в її гуманістичному варіанті, відкидає
правомірність паралелей між психічними проявами людей і тварин, так само як
і можливість перенесення даних, отриманих при вивченні тварин, на людську
психіку. Виходячи з цього, вищевказані аргументи навряд чи знайшли б
підтримку у більшості психологів.
Таким чином, аналіз прийнятих в науці і пропонованих класифікацій
конфліктів виявляє, що до конфліктів відносять різнорівневі явища широкого
діапазону. Однак проблемне поле їх дослідження залишається не цілком
певним: поряд з конфліктами, що мають конкретних суб'єктів взаємодії,
класифікації можуть включати явища, які не належать до конкретної соціальної
структурі (конфлікт культур), а також ті, соціальний характер яких потребує
обгрунтування (зооконфлікти) і т . д.
3. Наукові визначення конфліктів
Вище вже згадувалися невдалі спроби західних вчених упорядкувати
різноманітність визначення конфлікту. І це дійсно непросто, адже, як пише
Ф. Ю. Василюк, «якщо поставити собі за мету знайти дефініцію, яка не
перечила б жодному з наявних поглядів на конфлікт, вона звучала б абсолютно
беззмістовно: конфлікт - це зіткнення чогось з чимосьо» (Василюк, 1984, с. 42).
Як вирішують для себе це завдання конфліктологи? Один з можливих
варіантів визначення конфлікту заснований на його філософському розумінні,
відповідно до якого він описується як «граничний випадок загострення
протиріччя» (Філософська енциклопедія, 1964, с. 55). Тоді, наприклад,
соціальний

конфлікт

може

бути

визначений

як

«граничний

випадок

загострення соціальних протиріч, що виражається в зіткненні різних соціальних
спільнот - класів, націй, держав, соціальних груп, соціальних інститутів і тощо,
Обумовленому протилежністю або істотною відмінністю їх інтересів, цілей ,

тенденцій розвитку »(Соціологічний словник, 1991, с. 80). А. Г. Здравомислов,
автор фундаментальної праці з проблем соціології конфлікту, пише, що
«конфлікт - це найважливіша сторона взаємодії людей в суспільстві, свого роду
клітинка соціального буття. Це форма відносин між потенційними або
актуальними

суб'єктами

соціальної

дії,

мотивація

яких

обумовлена

ворогуючими цінностей і нормами, інтересами і потребами »(Здравомислов,
1995, с. 94). Дане формулювання викликає питання: чи є це протистояння
об'єктивним, що можуть бути встановленими ззовні, або суб'єктивним, що
виникає з оцінок сторін-учасниць? Р. Дарендорф, найбільш відомий західний
дослідник соціального конфлікту, визначає його як «будь-яке відношення між
елементами, яке можна охарактеризувати через об'єктивні (" латентні ") або
суб'єктивні (" явні ") протилежності» (Степаненкове, 1994, с. 141). Виходить,
що питання об'єктивності-суб'єктивності, усвідомленості-неусвідомленість
протилежностей не означає з точки зору виникнення конфлікту, проте неясно,
що таке «будь-яке відношення».
«Психологічний словник» визначає конфлікт як «протиріччя, що важко
розв'язати, пов'язане з гострими емоційними переживаннями» (Психологічний
словник, 1983, с. 161). При цьому в якості його форм виділяються
внутріособистісні,

міжособистісні

і

міжгрупові

конфлікти.

Визначення

психологічних конфліктів будуть далі предметом нашого спеціального уваги,
проте очевидно, що формулювання, подібні наведеної, не дають відповіді на
питання про зміст конфлікту, а скоріше провокують нові питання: що значить
«важко розв'язати» або, наприклад, «гострі переживання»?
А. Я. Анцупов і А. І. Шипілов пропонують таке визначення: «Під
конфліктом розуміється найбільш гострий спосіб усунення протиріч, що
виникають в процесі взаємодії, що полягає в протидії суб'єктів конфлікту і
звичайно супроводжується негативними емоціями» (Анцупов, Шипілов, 1999,
с. 8). Якщо є в наявності протидія, але відсутні негативні почуття або, навпаки,
негативні емоції переживаються, але немає протидії, то такі ситуації
вважаються

передконфліктними.

Тим

самим

запропоноване

розуміння

конфлікту передбачає в якості його обов'язкових компонентів негативні
почуття і протидію суб'єктів. При цьому під дане визначення підпадають, на

думку авторів, і зооконфлікти, в яких має місце соціальна (в широкому сенсі)
взаємодія між тваринами. Незрозуміло, проте, чи узгоджуються з даними
визначенням внутріособистісні конфлікти, характеризуються вони ознаками
соціальної взаємодії і протистояння суб'єктів. Неясно також, чи слід вважати,
що конфлікт як спосіб розв'язання суперечностей обов'язково передбачає їх
дозвіл або, принаймні, спрямованість на дозвіл.
У більш пізньому виданні А. Я. Анцупов і А. І. Шипілов наводять
наступне визначення: конфлікт - це «найбільш деструктивний спосіб розвитку і
завершення протиріч, що виникають в процесі соціальної взаємодії, а також
боротьба підструктур особистості» (2006, с. 158 ).
В даному визначенні звертає на себе увагу зрушення в позиції авторів в
сторону оцінки конфлікту як деструктивного явища у взаємодії, що, природно,
передбачає необхідність уникнення конфліктів.
Б. І. Хасан, один з відомих вітчизняних дослідників конфлікту, пропонує
таке розуміння конфлікту: «Конфлікт - це така характеристика взаємодії, в якій
не можуть співіснувати в незмінному вигляді дії що взаємно детермінуються і
взаємозаміняють один одного, вимагаючи для цього спеціальної організації.
При цьому важливо враховувати, що дія можна розглядати і в зовнішньому, і у
внутрішньому плані. Разом з тим будь-який конфлікт являє собою
актуалізоване протиріччя, тобто втілені у взаємодії цінності, установки,
мотиви, що протистоять. Можна вважати досить очевидним, що для свого
вирішення протиріччя неодмінно має втілитися в діях в їх зіткненні. Тільки
через зіткнення дій, буквальне або мислиме, протиріччя себе і являє »(Хасан,
1996, с. 33). У цьому визначенні в якості складових конфлікту можна виділити
такі його компоненти, як наявність протиріччя і зіткнення, при цьому сам
конфлікт розглядається перш за все як характеристика взаємодії.
Аналіз цих та інших визначень показує, що при всій близькості
характеристик, що описуються в якості компонентів або ознак конфлікту,
жодне з визначень не може бути прийнято в якості універсального або в силу
обмеженості охоплених ним явищ лише частиною конфліктної феноменології,
або через багатозначності використовуваних формулювань.

4. Ознаки конфліктів
Порівняння та аналіз різних визначень конфлікту дозволить виділити його
інваріантні ознаки і хоча б у першому наближенні обмежити його проблемне
поле.
Автори більшості існуючих визначень конфлікту сходяться щодо лежить в
його основі «зіткнення» (синонімами якого можуть також виступати
«несумісність», «боротьба», «розбіжності» і т. д.). Будь-який конфлікт,
незалежно від його характеру, конкретного змісту і виду, обов'язково містить в
собі момент протистояння, «протиборства». Збройна сутичка сусідніх держав,
сімейна сварка, службовий конфлікт, страйк на підприємстві, особиста драма у всіх цих конфліктах присутнє зіткнення суперечливих або несумісних
інтересів, позицій, тенденцій і т. д.
Що означає це «зіткнення чогось з чимось»? Перш за все, воно передбачає
наявність суперечать один одному почав. Тема «бінарної» або «полярності»
добре знайома філософії, в різних формах зверталася до неї на різних етапах
свого розвитку. Для нас важливо, що ці «полюси», як підкреслюють філософи,
взаємно припускають один одного - як ліве і праве, добро і зло, високе і низьке
і т. д. Це означає, що їх протистояння стає можливим тільки у взаємодії,
іншими словами , протиріччя не може існувати саме по собі, поза своїх
конкретних носіїв. В контексті проблеми визначення конфліктів це властивість
може мати ярлик як біполярність, що означає і взаємопов'язаність і
взаємопротилежних одночасно. Справжня точка зору може існувати, тільки
якщо з нею співіснує помилкова. Протистояння інтересів передбачає наявність
двох суперечать одна одній або несумісних інтересів. Боротьба мотивів також
можлива тільки при їх множинності.
Біполярність як особливість конфлікту, мабуть, характерна і для випадків
більш широкого соціального протистояння. Наприклад, один з видних сучасних
теоретиків в області соціології конфлікту Р. Дарендорф вважає, що будь-який
конфлікт зводиться до «відносинам двох елементів». Навіть якщо в конфлікті
бере участь кілька груп, між ними утворюються коаліції, і конфлікт знову
набуває біполярну природу (Дарендорф, 1994, с. 142).

Однак сама по собі біполярність ще не означає зіткнення двох різних
начал. Їх справжня протилежність виявляє себе не просто в їх зіставленні, але в
їхньому протистоянні, який передбачає «боротьбу», активна взаємодія,
спрямоване на подолання розділяє їх протиріччя. Південний і Північний
полюси, при всій їх полярності, «полюсності» в буквальному сенсі слова, не
перебувають у конфлікті один з одним.
Конфлікт виявляє себе в «боротьбі» його різних сторін, яка завершується
дозволом або зняттям цієї суперечності. Г. Зіммель стверджував, що «конфлікт,
який призначений для вирішення будь-якого дуалізму, це - спосіб досягнення
своєрідного єдності, навіть якщо воно досягається ціною знищення однієї зі
сторін, що беруть участь в конфлікті» (Зіммель, цит. За: Тернер, 1985, с. 131 ).
Таким чином, поряд з біполярним, що є носієм суперечності, як обов'язкового
атрибуту

конфлікту

виступає

активність,

спрямована

на

подолання

суперечності.
Ще один критерій, на підставі якого ми можемо охарактеризувати явище
конфлікту, - це наявність суб'єкта або суб'єктів як носіїв конфлікту. Дійсно,
«зіткнення» як ядро конфлікту передбачає усвідомлену активність сторін. Це
узгоджується з традицією філософського розуміння протиріч і їх розвитку,
згідно з якою, наприклад, в природних суперечностях не буває фази конфлікту:
«Конфлікт як фаза протиріччя можливий лише тоді, коли його боку
представлені суб'єктами. Де суб'єкта немає - не може бути конфлікту »(Штракс,
1977, с. 26). Це означає, що перебувати в конфлікті можна тільки з кимось - з
іншою групою, з іншою людиною, з самим собою. Те, що конфлікт вимагає
наявності суб'єкта або суб'єктів, що представляють його боку, передбачає
можливість (принаймні, потенційну) активних і свідомих дій з боку даних
суб'єктів. Цим конфлікт відрізняється від суперечності, сторони якого не
обов'язково повинні бути представлені суб'єктами.
Прийняття

цієї

точки

зору

обмежує

проблемне

поле

конфлікту

«людськими» явищами. Тим самим ми відокремлюємо від наукового розуміння
конфлікту його метафоричні значення: не можна перебувати в конфлікті з
природою або технікою, оскільки вони не можуть вступати в активну і
усвідомлене взаємодія з нами. Коли ж мова йде, наприклад, про «конфлікт

добра і зла», то, по суті, він завжди реалізується в якихось персоніфікованих
формах і протистоянні конкретних людей або груп. Крім того, ознака
«суб'єктності»

виключає

конфлікти

між

тваринами,

обмежуючи

їх

«суперництво» або «конкуренцію» явищами боротьби, оскільки, на наш погляд,
специфіка біологічних форм не дає можливості використовувати стосовно до
них термін «конфлікт». Тим часом в роботах біологів нерідко зустрічається
поняття конфлікту. Наприклад, Д. Мак-Фарленд згадує про конфлікти тварин,
хоча при цьому мова фактично йде про інстинктивному поведінці (МакФарленд, 1988). Рання психологічна традиція допускала в дослідницьких цілях
використання результатів експериментування на тварин в пояснювальних
моделях людської поведінки. Ж. Нюттен, аналізуючи психологічні дослідження
конфлікту, приводить приклад експерименти класичного типу на тварин
(Експериментальна психологія, вип. 5, 1976, с. 71-75). Однак сучасні
гуманітарні науки, включаючи психологію, виходять з незвідність складних
форм людської поведінки до біологічних схемами. У тому, що конфлікт
відноситься до одного з найскладніших явищ психічного життя людини, нам
доведеться все більше переконуватися в міру опису його феноменології.
Порівняємо запропоноване нами первинне розуміння конфлікту з
діалектичної

традицією,

в

рамках

якої

Гегель

дав

класичний

опис

«розгортання» протиріччя: «... Дія починається, власне кажучи, лише тоді, коли
виступила назовні протилежність, що міститься в ситуації. Але так як
сталкивающееся дію порушує деяку протистоїть бік, то цим розладом воно
викликає проти себе протилежну силу, на яку воно нападає, і внаслідок цього з
акцією безпосередньо пов'язана реакція ... Тепер протистоять один одному в
боротьбі два вирвані з їх гармонії інтересу, і вони в своєму взаємному
протиріччі необхідно вимагають якогось дозволу ». Незважаючи на те що
конфлікт є окремим випадком протиріччя і тому більш специфічний, виділені
нами ознаки конфлікту цілком узгоджуються з гегелівським розумінням
суперечності.
Таким чином, при первинному розгляді конфлікт виступає як біполярне
явище - протистояння двох начал, виявляючи себе в активності сторін,

спрямованої

на

подолання

суперечності,

причому

сторони

конфлікту

представлені активним суб'єктом (суб'єктами).
Подальший розвиток і застосування цього терміна визначається тим, в
яких сферах буття і пізнання розгортається протиріччя, який характер
протистоять один одному сторін, як відбувається їх взаємодія і т. д.
Уже згадуваний огляд досліджень конфлікту (Анцупов, Шипілов) дозволяє
виділити в якості найбільш значних (за тривалістю існування і кількістю робіт)
філософсько-соціологічну і

психологічну традиції

вивчення

конфлікту.

Можливо, їх аналіз дозволить нам уточнити визначення конфлікту і межі його
проблемного поля, а також розширити розуміння природи конфліктів,
перейшовши до опису їх феноменології.
Висновки
1. Поняття конфлікту належить науці і повсякденної свідомості.
2. Аналіз змісту поняття конфлікту виявляє, що і в повсякденній мові, і в
науці воно застосовується для позначення широкого кола явищ від
внутрішньоособистісного

до

соціального

рівня,

використовується

в

різноманітних контекстах, а також в метафоричному значенні.
3. Поняттям конфлікту користуються різноманітні наукові дисципліни, в
залежності від своїх інтересів акцентують увагу на різних видах конфліктів, а
іноді і надають даному поняттю специфічне значення.
4. Класифікації конфліктів зазвичай підкреслюють їх різнорівневий
характер. При цьому широта предметного поля ускладнює коректне визначення
конфлікту, релевантне усіх його видів.
5. Аналіз і порівняння різних визначень конфлікту дозволяє виділити в
якості інваріантних такі його характеристики, як біполярність, активність,
спрямована на подолання суперечностей, суб'єктність (наявність суб'єкта або
суб'єктів як носіїв конфлікту).
6. Виділення інваріантних характеристик конфлікту дозволяє накласти
обмеження на рамки його предметного поля. Конфлікт - це біполярний явище
(протистояння двох начал), що проявляє себе в активності сторін, спрямованої
на подолання суперечностей, причому боку представлені активним суб'єктом
(суб'єктами).

7. Найбільш тривалими і розвиненими в науці є філософсько-соціологічна
і психологічна традиції, розгляд яких може сприяти уточненню поняття
конфлікту, а також його предметної області.

Навчальна дисципліна «Психологія конфліктів»
Лекція 2
Тема 2. Філософсько-соціологічна та психологічна традиції вивчення
конфліктів
План лекції
1.Передумови формування конфліктологічних ідей.
2.Соціологічні теорії конфлікту.
3.Психологічні теорії конфлікту.
4.Розвиток конфліктологічної думки в Україні.
5. Висновки
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1. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта/Р.Дарендорф./
/Социологические исследования. – М.: Наука, 1994. – с.142-147.
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Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів:

Навч.посіб./ М.В.Цюрупа. – К.: Кондор, 2004. – 172с.
Виникненню конфліктології як відносно самостійної теорії та практики
кінці 50-их років передував тривалий період формування, нагромадження й
розвитку конфліктологічних ідей, поглядів, спочатку в межах філософії, а
пізніше – соціології, психології та інших наук. У зв’язку із цим слід
проаналізувати еволюцію наукових переконань щодо конфліктів, виділяючи
такі етапи: донауковий, або філософський, монодисциплінарний в рамках
соціології та психології та міждисциплінарний.
1. Передумови формування конфліктологічних ідей.
Таблиця .1
Період

розвитку

Філософи

кофліктологічних ідей
Стародавній світ

Конфуцій (551-479рр. до н.е.)
Китай
Геракліт (520-460рр. до н.е.)
Платон (427-347 рр. до н.е.)
Демокрит (460-370 рр. до н.е.)
Аристотель (384-322 рр. до н.е.)
Греція

Епоха середньовіччя

Аврелій Августин Блаженний (354-430 рр.)
Північна Африка
Фома Аквінський (1225-1274 рр.)
Італія

Епоха відродження

Ніколо Макіавеллі (1469-1527 рр.)

Флоренція, Італія
Новий час та епоха
Просвітництва

Френсіс Бекон (1561-1626 рр.)
Томас Гоббс (1588-1679 рр.)
Джон Лок (1632-1704 рр.)
Англія
Бенедикт Спіноза (1632-1677 рр.)
Голландія
Жан-Жак Руссо (1712-1778 рр.)
Франція
Іммануїл Кант (1724-1804 рр.)
Німеччина
Адам Сміт (1723-1790 рр.)
Англія
Карл Клаузевіц (1780-1831 рр.)
Пруссія

Погляди на проблему конфлікту ми знаходимо в численних етичних
заповідях Конфуція, одна з яких мовить: «Не роби іншим того, чого не бажаєш
собі, і тоді в державі та родині до тебе не відчуватимусь ворожнечі». Джерело
конфліктів мислитель убачав у розподілі людей на «благородних мужів»
(освічених, грамотних і вихованих людей) і «малих людей» (простолюдинів).
Неосвіченість і невихованість простолюдинів веде до порушення норм
людських взаємовідносин.

Геракліт вважав, що конфлікт є загальним і універсальним методом
розвитку, виправдовував війну. «Війна – батько всього і всього цар. Одних
вона визначила багатшими, інших – простими людьми, одних зробила рабами,
інших - вільними».

Платон говорив, що основним джерелом особистих та суспільних бід
постає війна. Ворожнечу між своїми він називає розбратом, а з чужими –
війною.
Демокріт стверджував, що громадська війна є лихом для обох ворогуючих
сторін, вказував, що «закони не забороняли б кожному жити на свій смак, якщо
б кожний не шкодив один одному, тому що заздрість сприяє початку
ворожості».
Аристотель висловив думки про роль конфліктів у житті людей. Джерело
конфліктів – відмінності між людьми, причини конфліктів – порушення
справедливості у розділі власності. Конфлікти у владних колах викликалися
жадобою до поживи посадових осіб. Держава є інструментом примирення
людей. Людина поза державою агресивна і небезпечна.
Августин Блаженний вважав, що підґрунтям конфліктів є протиріччя між
тілесним та духовним у людині. Конфлікти в основному носили релігійний
характер. Августин вважав, що людська і божественна історія протікає в
протилежних, але нероздільних сферах. Таке протікання викликає битву двох
царств – Божого і Земного.
Фома Аквінський розвинув думку про те, що війни допустимі в житті
суспільства, тобто конфлікти є об’єктивною реальністю, але на них
необхідна санкція зі сторони суспільства і церкви. Запеклі конфлікти у той
час – між мусульманами і християнами.
Н.Макіавеллі зробив одну з перших спроб системного аналізу соціальних
конфліктів, вважав конфлікт універсальним і безперервним станом суспільства
в наслідок порочної природи людини, прагнення різних груп людей до
постійного і необмеженого збагачення. «Людина простить вам все, навіть
вбивство близьких, але тільки не втрату власності». Макіавеллі приписував
людям більше негативних якостей, аніж позитивних: «Люди завжди погані,
доки їх не змусить до добра необхідність». З метою зменшення негативного
впливу масштабних соціальних конфліктів потрібно навчитися ними правильно

керувати: «Хто хоче жити в мирі, той мусить готуватись до війни». Таку
функцію він покладав на державу.
В період Нового часу та епохи Просвітництва відбувався бурхливий
економічний і культурний підйом європейських країн, що створювало
передумови для системного пізнання оточуючого світу та нових підходів до
проблеми конфліктології.
Цікаві погляди на конфлікт висловив Френсіс Бекон. Він висловив думку
про те, що зростання народонаселення є однією із причин конфліктів. Описав
ознаки конфлікту «пасквілі і крамольні розмови, якщо вони часті і сміливі,
неправдиві чутки, які ганьблять уряд». Серед засобів, які можуть зменшити
конфліктність всередині країни, автор надавав перевагу матеріальним засобам,
дарування народу певних вольностей. Цікавою є його позиція про переговори.
Науковець говорив: «Якщо вам належить працювати з будь-якою людиною, то
ви повинні розпізнати: або її характер та пристрасті – щоб нею командувати;
або слабкості та недоліки – щоб налякати її; або близьких їй людей – щоб
керувати нею. Коли ви ведете складні переговори, не намагайтеся сіяти та
робити жнива одночасно, поступово підготовляйте ґрунт – і плоди дозріють».
А.Сміт в основі конфлікту бачив поділ суспільства на класи (капіталісти,
земельні

власники,

наймані

робітники)

та

економічне

суперництво,

протиборство між класами.
К.Клаузевіц

визначив

природу

міжнародного

воєнного

конфлікту,

запропонувавши знамениту формулу: «Війна є продовженням політики іншими
засобами». Протягом усієї історії воєнні конфлікти були не біологічною
неминучістю, не відхиленням від норми в курсі тієї чи іншої держави чи
проявом норовливості монарха, а закономірним розвитком тих процесів, які
відбувалися всередині держав і на світовій арені до їх переростання в конфлікт.
Отже, незважаючи на плідні ідеї про природу конфлікту, висловлені
класичною філософією, у вивчені сутності конфлікту аж до кінця ХІХ ст. були
суттєві недоліки:

конфлікти розглядалися лише в загальному плані, у зв’язку з
філософськими категоріями протиріч і боротьби, добра і зла як загальна
властивість не тільки соціального, а і природного буття;
досліджувалися переважно тільки конфлікти макрорівня – між
класами,

державами,

націями,

а

конфлікти

в

малих

групах,

внутрішньоособистісні конфлікти залишалися поза увагою вчених;
загальні риси конфлікту як феномена соціального життя не
досліджувалися, у зв’язку з чим не було і самостійної теорії конфлікту, а,
відповідно, і конфліктології як науки.
В якості самостійної дисципліни конфліктологія склалася лише близько
середини ХХ ст., виділившись із двох фундаментальних наук: соціології і
психології.

2. Соціологічні теорії конфлікту
Своїм виникненням в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. теоретична
конфліктологія зобов’язана Карлу Марксу, Георгу Зіммелю, Льюїсу Козеру
та Ральфу Дарендорфу.

Карл Маркс (1818-1883 рр.)
Німеччина

Георг Зіммель (1858-1918
рр.)
Німеччина

Соціологічні теорії конфлікту

Ральф Дарендорф (нар. 1929 р.)
Німеччина

Льюїс Козер (нар. 1913 р.)
США

Рис. .1. Соціологічні теорії конфлікту

Карл Маркс вважав, що:
1. Конфлікт є неминучим і дуже поширеним явищем соціальних
систем.

Конфлікти мають тенденцію виявлятись у полярній протилежності
інтересів.
2.

Конфлікти найчастіше відбуваються через недостатність ресурсів,

особливо влади.
3.

Конфлікт – головне джерело змін соціальних систем.

4.

Будь-який конфлікт має антагоністичний характер.

5.

Чим більш не рівномірно розподілено у системі дефіцитні ресурси,

тим глибшим є конфлікт інтересів між домінуючими і підпорядкованими
сегментами (соціальними групами) системи.
6.

Чим глибше пригноблені групи починають усвідомлювати свої

інтереси, тим більш вірогідно, що вони братимуть під сумнів законність і
справедливість форми розподілу дефіцитних ресурсів.
7.

Чим більше пригноблені групи системи усвідомлюють свої

інтереси, чим більше вони сумніваються в законності розподілу дефіцитних
ресурсів, тим більш вірогідно, що вони повинні будуть спільно вступити у
відкритий конфлікт з домінуючими групами системи.
8.

Чим сильніше поляризація пануючих і підлеглих, тим більш

насильницьким буде конфлікт.
9.

Чим більш насильницьким є конфлікт, тим глибших структурних

змін зазнає система і перерозподіл у ній дефіцитних ресурсів.
Ці ключові тези Маркса пояснюють причини і чинники конфлікту та їх
вплив на особливості розвитку конфлікту.
Помилковість поглядів К.Маркса полягала у тому, що всі соціальні
конфлікти були, по суті, зведені до класового конфлікту між пролетаріями та
буржуа і після знищення приватної власності на засоби виробництва можливо
створити умови для ліквідації антагоністичних відносин як бази конфліктів та
побудувати безконфліктне суспільство.
На відміну від Маркса, Г.Зіммель вважав, що конфлікт врешті-решт
обов’язково посилюється, набуває революційного характеру і призводить до
структурних змін системи, Зіммель зосередився на аналізі менш інтенсивних

і гострих конфліктів, які посилюють міцність і інтеграцію соціальної
системи.
Він вважав, що конфлікт тим гостріший, чим:
1) більш емоційно група занурюється у конфлікт;
2) краще організовані кожна з груп, втягнутих у конфлікт;
3) вище відносна згуртованість груп, що беруть участь у конфлікті;
4) міцнішою була згода між учасниками до початку конфлікту;
5) менш ізольовані і обмежені конфліктуючі групи у широкій соціальній
структурі;
6) більше конфлікт стає самоціллю;
7) більше, за уявленням його учасників, конфлікт виходить за межі
індивідуальних цілей і інтересів.
З розглянутих вище положень виходить, що сильніші емоції, викликані
конфліктом, з більшою вірогідністю ведуть до появи насильства. У
міжособистісних конфліктах почуття, викликані колишньою близькістю,
ворожнечею або ревнощами, посилять гостроту конфлікту. У між групових
конфліктах внутрішня згуртованість, гармонійність відносин груп, що беруть
участь у конфлікті, з більшою вірогідністю викликає насилля стосовно
опозиційної групи.
Ці погляди Зіммеля дали початок конфліктології, що позначається на
сучасному її стані.
У

сучасній теорії конфлікту (починаючи з 60-их років) склалося два

напрями, в основі яких лежать положення або Маркса, або Зіммеля:
1) діалектична теорія конфлікту;
2) конфліктний функціоналізм.
Діалектична теорія конфлікту К.Маркса знайшла продовження у роботах
Ральфа Дарендорфа.

Р.Дарендорф аналізує соціальну організацію, для якої характерне чіткий
розподіл ролей і статусів її членів. Впорядковане функціонування організації
підтримується за допомогою авторитету і влади. Звідси основними джерелами
конфлікту і змін в організації є дефіцит влади і авторитету.

Дарендорф відзначає, що в будь-якій організації можна виділити два
основні типи ролей – правлячих і керованих. Правлячі, зацікавлені у збережені
свого положення, а керовані – у перерозподілі влади, або авторитету. За певних
умов усвідомлення цієї протилежності інтересів зростає, і організація ділиться
на дві конфліктуючі групи. Подолання конфлікту спричиняє перерозподіл
влади, що узаконює нові групи правлячих
і керованих ролей, які знову починають конкурувати між собою. Таким
чином, розвиток організації – це ланцюг конфліктів, що повторюються з
приводу розподілу влади.
Дарендорф зробив спробу з’ясувати, які умови викликають перетворення
звичайних груп у конфліктні, а також, які умови впливають на гостроту
конфлікту, глибину і темп змін, викликаних конфліктом. Відповіді на ці
питання узагальнює наступний перелік.
1. Чим більше члени підгруп в організації усвідомлюють свої інтереси
і можуть утворити конфліктну групу, тим вірогідніше відбудеться
конфлікт.
2.

Чим більше розподіл авторитету пов’язаний з розподілом інших

винагород, тим гостріше конфлікт.
3.

Чим менше мобільність між підлеглими і пануючими групами, тим

гостріше конфлікт.
4.

Чим більше зубожіння підлеглих наближається до відносного рівня

та водночас віддаляється від абсолютного рівня, тим більш насильницьким є
конфлікт.
5.

Чим менше конфліктні групи здатні до досягнення угод між собою,

тим більш насильницьким є конфлікт.

6.

Чим гостріше конфлікт, тим більше він викличе структурних змін і

реорганізацій.
Чим більш насильницьким є конфлікт, тим вище темпи структурних змін і
реорганізацій.
Класичним твором сучасної конфліктології стала робота Л.Козера
«Функції

соціального

конфлікту»

(1950).

В

концепції

«позитивного

функціонального конфлікту» Л.Козер обґрунтував позитивну роль конфліктів у
забезпеченні стійкості соціальних систем на основі динамічної рівноваги.
Розвиваючи ідеї Зіммеля, Козер стверджував, що немає і не може бути
соціальних груп без конфліктних відносин. В даній теорії конфлікт
розглядається як боротьба за цінності, соціальний статус, владу і матеріальні та
духовні багатства. Це боротьба, в якій цілями сторін є нейтралітет, заподіяння
шкоди або знищення супротивника. Поки існує суспільство, буде існувати в
ньому певна напруженість, яка час від часу переростатиме в конфлікт.
Особливу роль в постійній боротьбі за ці дефіцитні ресурси відіграє прагнення
людей до влади і престижу, і ця боротьба виконує позитивні функції.
По-перше, розряджає напружені стосунки між учасниками і, надаючи
вихід негативним емоціям, конфлікт, який завершився, дозволяє зберегти
взаємовідносини між конфліктуючими сторонами, тобто повернути їх до
висхідного стану.
По-друге, під час конфліктної взаємодії люди більше пізнають один
одного, тобто конфлікт виконує тестувальну функцію. Взаємопізнання сприяє
трансформуванню

ворожих

відносин

у

відносини

співробітництва.

Конструктивні і руйнівні результати конфлікту глибоко відрізняються між
собою. Головне завдання конфліктології якраз і полягає в розробці
рекомендацій з обмеження негативних і використання позитивних функцій
конфліктів.
По-третє, хоча конфлікти існують в будь-якому суспільстві, їх роль в
недемократичному,

«закритому»,

і

демократичному,

«відкритому»,

суспільствах різна. В закритому, яке розколоте на два ворожих табори,
конфлікти

носять

революційно-насильницький,

руйнівний

характер.

У

«відкритому» суспільстві, хоч і виникає велика кількість конфліктів, вони
вирішуються конструктивним шляхом.

3. Психологічні теорії конфлікту
Психоаналітична

Етологічна

Теорія групової

(З.Фройд, А.Адлер,

(К.Лоренц)

динаміки

К.Хорні, Е.Фромм)

(К.Левін)

Соціометрична

І період

Інтеракціоністська

(Дж. Морено)

Кінець ХІХ – середина ХХ ст.

(Д.Мід, Шибутані)

Досередини ХХ століття
конфлікт сам по собі не був
об’єктом вивчення
психологів, а розглядався
лише як частина інших
теорій. Вивчалися причини
виникнення конфліктів, їхні
наслідки, але не сам
конфлікт. Тобто не
розглядалися динаміка,
структура, типологія,
функції конфліктів

Психологічні теорії конфліктів

ІІ період. Друга половина
ХХ ст. Вивчається сам
конфлікт як
центральна ланка дослідження

Мотиваційн
а
(М.Дойч)

Теорія мотиваційних

Теорія і практика

систем

переговорного
процесу

(Р.Блейк, Дж.Моутон)

Рис. .2. Психологічні теорії конфлікту

На думку Фройда, основним джерелом психічних розладів є властивий
людській психіці конфлікт між свідомим і несвідомим; психіку людини від
охарактеризував як поле бою між непримиренними силами інстинкту
(підсвідомі потяги, бажання), розуму і свідомості (правові й моральні норми).
За Фройдом, людина перебуває в стані постійного внутрішнього і зовнішнього
конфлікту з оточенням і світом в цілому. Керуючись принципом задоволення,
людина в силу зовнішніх обмежень – моральних і соціальних норм вимушена
відмовлятись від задоволення (принаймні, негайно) своїх бажань. Це приводить
до виникнення психічного конфлікту.

Неусвідомлені психологічні конфлікти контролюють поведінку людини.
Відповідно метою терапевтичного впливу є виявлення джерел конфліктів, які
витіснені з свідомості, сприяння людині в усвідомленні нею причин її
внутрішніх конфліктів та їх вирішення на новому рівні свідомого відношення
до своїх потягів неусвідомленого характеру.

А.Адлер вважав, первинним феноменом волю до могутності, і, що у
психіці кожної людини відбувається конфлікт між бажанням (волею до
могутності) та можливістю (неповноцінністю). Органічна неповноцінність

виникає внаслідок компенсації «неповноцінних» функцій, коли, наприклад,
людина з вадами опорно-рухового апарату прагне високих досягнень у
стрибках. У разі низки невдач неповноцінний індивідуум може зневіритись у
можливості досягнення успіху; внаслідок цього він намагається «втекти у
хворобу», хворіє на невроз, отримуючи своєрідний виграш за рахунок тиранії
усіх навколо, спонукаючи їх до турботи про себе та матеріальних затрат. Тобто,
А.Адлер вважав, що неврози мають на меті неправильним шляхом піднести
хворого над усіма навколо, і, що всі невротики хворіють «комусь на зло».

Заслуга А.Адлера полягає в тому, що він розпізнав у невротиків почуття
неповноцінності і звернув увагу на проблему людської агресивності.
К.Хорні вважає:
внутрішні конфлікти є невід’ємною частиною нашого життя;
вид, сфера дії та інтенсивність конфлікту визначається цивілізацією;
Виділяє:
характерні ознаки невротичного конфлікту;
відмінності між нормальними та невротичними конфліктами;
Динамічним центром теорії неврозів К.Хорні є базовий конфлікт між
атитюдами (установками) «рух до» людей, «рух навпроти» і «рух від» людей.
Базовий конфлікт – це конфлікт, народжений несумісністю атитюдів,
який становить ядро неврозу.
Залежно від пануючого атитюду К.Хорні виділяє такі типи невротичної
особистості:
1)

підлеглий з переважанням «руху до» людей;

2)

агресивний з переважання «руху навпроти» людей;

3)

відокремлений з переважанням «руху від» людей.

Е.Фромм висловив ідею щодо появи конфлікту у сфері взаємин між
особистістю та її соціальним оточенням у зв’язку з неможливістю індивіду
більш-менш повно реалізувати свої потенції та інтереси через встановлення
соціальних заборон.

Етологія (від гр. Ethos – звичай, характер, поведінка; logos – слово, вчення)
– це наука про поведінку тварин у природному для них середовищі, яке є одним
з напрямів порівняльної психології.
К.Лоренц вперше в історії світової науки висунув думку щодо природного
походження агресивності людей та обґрунтував, що причини конфліктів
випливають з біологічних підвалин агресивності людини, яка до того ж
підсилюється у натовпі. Агресивність є постійним станом усіх представників
тваринного світу, до яких він відносив і людей, а тому механізми агресивної
поведінки людей і тварин схожі. Тим самим стимулювалися дослідження й у
галузі етноконфліктології, досягнення яких можна використовувати в
соціальних науках при поясненні механізмів агресивності груп людей.

К.Левін досліджував проблеми групової поведінки та зробив висновок, що
конфліктність підвищується під час втрати рівноваги між людиною та
середовищем, а, крім того, неадекватна поведінка лідера групи також є одним із
джерел конфлікту. Замирення конфліктів Левін пропонував шукати на шляху
зміни структури взаємодії людей у групі. Він визначив конфлікт «як ситуацію,
в якій на суб’єкта одночасно діють протилежно спрямовані сили однакової
величини». Вченим було виділено чотири типи конфліктних ситуацій:

конфлікт «прагнення-прагнення» – це конфлікт між рівносильними
прагненнями суб’єкта заволодіти обома привабливими предметами;
конфлікт «уникнення-уникнення» відбувається, коли суб’єкту доводить
обирати одну з двох однаково неприємних перспектив;
конфлікт (амбівалентності) «прагнення-уникнення» виникає у разі дії на
суб’єкт одночасно приваблення і відштовхування при спрямуванні на якийсь
об’єкт;
конфлікт «подвійного прагнення-уникнення» характеризується наявністю
ситуації вибору між двома цілями, кожна з яких має як приємні, так і неприємні

сторони, наприклад, потрібно обрати одну з двох професійних перспектив,
кожна з яких має позитивні і негативні аспекти.
Дж.Морено розробив теорію соціометрії, згідно із якою міжособистісні
контакти визначаються емоційним відношенням двох сторін, їх симпатіями і
антипатіями, тому всі конфлікти – від міжособистісних до міжнародних –
можна вирішити шляхом перестановки людей у системі взаємодії таким чином,
щоб забезпечити їхні емоційні вподобання, тобто узгодити взаємні емоційні
почуття.

Так

звана

«соціометрична

революція»

мала

б

забезпечити

безконфліктне співіснування різних осіб і сторін у суспільстві.

Інтеракціоністський підхід представлений у психології роботами чиказької
школи Т.Шибутані. Причиною виникнення конфліктів він вважає належність
кожної людини одночасно до кількох соціальних груп. Найчастіше ці групи, які
автор називає еталонними, приймають однакові цінності, але трапляється, коли
різні групи висувають щодо людини суперечливі вимоги, які людина не може
задовольнити одночасно. Будучи членом певної групи індивід намагається
виконувати її вимоги, хоча в іншій еталонній групі така поведінка може
викликати осуд. Проте конфлікт може й не виникнути, якщо ці еталонні групи
розділені між собою і у своїй діяльності керуються різними цілями.
Т.Шибутані ввів поняття «маргінальна людина».

Маргінальна людина – це людина, яка перебуває на межі між двома чи
більшою кількістю соціальних світів, але не прийнята жодним із них як
повноправний учасник. Серед рис, притаманних маргінальній людині,
виділяють сумніви у власній цінності, невизначеність зв’язків із друзями та
постійний страх бути відштовхнутим, тенденцію до уникнення ситуацій
невизначеності, хворобливу сором’язливість, надмірну турботу про майбутнє,
боязнь ризику, нездатність насолоджуватися та впевненість у несправедливому
ставленні до них усіх навколо.

Спосіб вирішення конфліктогенних ситуацій залежить від індивідуальних
особливостей особистості – це може бути або перехід до іншої діяльності, або
відчуження від самого до себе аж до деперсоналізації.

Позитивним наслідком маргінального статусу особистості Т.Шибутані
вважає здатність до творчості та більш швидкої адаптації до соціальних змін.
Усе вищезазначене дає змогу зробити висновок про те, що саме на межі
ХІХ-ХХ століть у психології зародилися перші теоретичні підходи до проблеми
конфліктів, але єдиного розуміння цього феномену ще не склалося.
В

основі будь-якого конфлікту лежить несумісність цілей учасників

міжособистісної взаємодії та особисте сприймання цієї несумісності. Такий
підхід отримав назву мотиваційного через концентрацію уваги на мотивах
сторін. У межах цього підходу виділяють такі типи мотиваційних орієнтацій:
1) кооперативна;
2) індивідуалістична;
3) конкурентна.
Особистість із кооперативною орієнтацією має позитивну зацікавленість у
добробуті партнера, прагне до утворення з’єднань. Тобто така особистість
безпосередньо або опосередковано сприяє задоволенню потреб інших,
прагнучи задовольнити свої власні потреби. Особистість з індивідуалістичною
орієнтацією прагне до максимізації власної вигоди та менш зацікавлена у
наявності партнерів, особистість з конкурентною орієнтацією не цікавиться
партнером.

Результатом

досліджень

Марка

Дойча

стала

теорія

кооперації і

конкуренції, а ключовим моментом теорії є його «закон соціальних відносин».
Відповідно цього закону кооперація викликає і викликається подібністю в
уявленнях і установках, готовністю допомогти, відкритістю в комунікації,
довірливими і дружніми установками, схильністю та уважністю до спільних
інтересів і не підкреслюванням протилежних інтересів, орієнтацією скоріше на
взаємну владу, ніж на відмінності у владі. Аналогічним чином конкуренція
викликає і викликається використанням тактики примусу, погрози або
хитрощів; спробами збільшити відмінності в силі між собою та іншими;
обмеженою комунікацією; мінімізацією усвідомлення схожості в цінностях;
підозрілими та ворожими установками.

На відміну від мотиваційного підходу, у якому чинниками були лише суть
психологічні утворення, такі як мотиви, потреби, інтереси, установки
особистості, які не були задоволені чи реалізовані в конкретних умовах, в
організаційному підході розрізняють суб’єктивні та об’єктивні фактори
виникнення конфліктів. До об’єктивних факторів відносяться соціальнопсихологічні характеристики суб’єктів групової діяльності, а до суб’єктивних –
особистісні та емоційні стани учасників конфліктної взаємодії.

Залежно від орієнтацій особистості на досягнення своїх цілей чи на цілі
партнера, було визначено п’ять стратегій поведінки можливих у конфліктній
ситуації:

конкуренція,

співробітництво,

уникнення,

пристосування

та

компроміс.
Представники організаційного підходу вважають, що кожен стиль
ефективний лише за певних умов і жоден з них не можна визначити як
найкращий. Найкращий підхід визначатиметься конкретною ситуацією та
особистісними особливостями учасників.
Теорія переговорного процесу утворюється як галузь знання у загальному
напрямку прикладної психології, де ключовим питанням є вияв структури
умов, що сприяють прийняттю рішення перейти від конфліктів до переговорів,
а також з’ясування психологічних чинників пошуку взаємокорисних угод,
рішень, які задовольняють обидві сторони переговорного процесу

4.Розвиток конфліктологічної думки в Україні
Етапи розвитку конфліктологічної думки в Україні (за Гребеньковим Г.В)
І

етап (до 1924 р.) характеризується зародженням і розвитком

практичних та наукових знань про конфлікти, але як спеціальний об’єкт
дослідження конфлікт не виокремлюється.

Перші

вітчизняні

публікації,

присвячені

безпосередньо

проблемі

конфлікту, з’явилися лише у 1915-1920-х рр. Вітчизняні соціальні мислителі,
відчуваючи

вплив

зарубіжних

течій,

також

відобразили

своєрідність

російського суспільства початку ХХ ст.
П.Лавров і М.Михайлівський, представники так званого суб’єктивного
ідеалізму, головною рушійною силою і мірилом прогресу визнавали особу, її
всебічний розвиток у співпраці з іншими людьми. Звідси вони виводили
необхідність запобігання конфліктам між собою і суспільством; стверджували,
що прогресу сприяє не боротьба за існування, а взаємодопомога і солідарність
людей. Схожі теоретичні положення лежали в основі соціологічних концепцій
ідеологів народництва – М.Бакуніна, П.Кропоткіна, П.Ткачова.
М.Ковалевський, спираючись на поширення порівняльно-історичного
методу, також убачав суть соціального прогресу в зміцненні солідарності між
людьми. При цьому він орієнтувався більше не на особу, а на соціальні групи
і класи, прагнув виявити ідеї рівності та справедливості. Своє бачення
проблеми

соціального

конфлікту

висловлювали

вітчизняні

прибічники

марксизму – представники і ортодоксального (Г.Плеханов, В.Ленін) і
«легального» (П.Струве, М.Туган-Барановський) напряму.
ІІ етап (1924-1989 рр.) конфлікт починає вивчатися як самостійне явище в
межах спочатку двох (правознавство, соціологія), а до кінця періоду
– одинадцяти наук.
Другий етап охоплює 4 фази:
1. 1924-1934 рр. – збільшення кількості публікацій у різних дисциплінах.
Перші вітчизняні публікації, присвячені дослідженню безпосередньо
предмета конфлікту, з’явилися на початку 1920-х рр. У них проблема
конфлікту вперше виокремилася як самостійна, у назвах праць з’являється
категорія «конфлікт» і її похідні (К.Тахтарєв, В.Бехтерєв, А.Звоницька,
Л.Карсавін).

У

1924

р.

було

опубліковано

працю

П.Гриффіна

і

М.Могилевського, присвячену трудовим конфліктам в організаціях. Але вона
більшою мірою мала психологічних характер. Через політичні причини надалі
спостерігається реальне знищення вітчизняної конфліктології та встановлення
панування ідеології «безконфліктності» соціального суспільства.
2.

1935-1948 рр. – повна відсутність публікацій у зв’язку з війною і

репресіями.
3.

1949-1972 рр. – повернення інтересу до проблеми конфлікту, поява

наукових робіт (25 кандидатських дисертацій з явним переважанням робіт з
мистецтвознавства).
У колишньому Радянському Союзі конфліктологічна традиція була
практично відсутня. Існування конфліктів припускалося у найкращому разі в
царині міжособистісних відносин, які вивчала соціальна психологія, у
дисциплінарному просторі якої й зосереджувалися переважно вітчизняні
конфліктологічні праці. Ще одним напрямком, в якому припускалося
розроблення

конфліктологічної

тематики,

була

«критика

буржуазної

соціології». Незважаючи на ідеологічну заангажованість, ці праці все ж таки
давали уявлення про деякі ідеї західних конфліктологів.
4.

1973-1989 – поява докторських дисертацій з даної проблематики.

у

етап (1990 р. до цього часу) ситуація кардинально змінилася після

того, як колишнє «безконфліктне» радянське суспільство вибухнуло безліччю
конфліктів – глобальних, регіональних, локальних, економічних, політичних,
етнічних, конфесійних тощо. Вітчизняне суспільствознавство виявилося
повністю обеззброєним перед цими процесами. У відповідь на запит, точніше,
невідкладну вимогу, соціальної реальності буквально за кілька років було
здійснену значну роботу з формування вітчизняного конфліктознавства у
розшматовуваних конфліктами новопосталих країнах колишнього Радянського
Союзу. Виник ряд наукових центрів вивчення цієї тематики, які об’єднують і
координують учених різної фахової підготовки. Це, зокрема, створений при
Інституті соціології Російської академії наук Центр з вивчення конфліктів, який
видає

спеціальні

бюлетені.

Першою

серйозною

спробою

розбудови

конфліктуючої теорії стала книга А.Дмитрієва, В.Кудрявцева та С.Кудрявцева
«Вступ до загальної теорії конфліктології», яка вийшла друком 1993 році.
Доволі інтенсивно почала розроблятися конфліктологічна проблематика в
Україні, зокрема в Інституті соціології НАН України, в Інституті дослідження
проблем молоді та в інших наукових центрах. У 1993-1994 рр. у Чернівцях було
проведено широкомасштабні конференції, присвячені проблемі соціальних
конфліктів, опубліковано збірники тез доповідей на цих конференціях.
Проте велика кількість розробок не може замінити відсутності загальних
концептуальних засад, які дозволили б побачити спільні витоки, механізми
виникнення соціальних конфліктів в Україні. Без такого концептуального мета
теоретичного опрацювання «зависають у повітрі» й численні емпіричні
дослідження стану громадської думки, оскільки не завжди зрозуміло, що і
навіщо вимірюють і про що свідчать ті чи інші відсотки.

Сучасні проблеми конфліктології в Україні
Нарощування
конфліктології,

категоріального

створення

наукової

та

понятійного
бази,

що

апарату

дозволить

з

основ

викладати

конфліктологію у вищих навчальних закладах як одну з важливих та
необхідних наук; інтеграція гуманітарного, медико-біологічного й технічного
підходів у дослідженні конфліктів і пошук індикаторів їх раннього виявлення
використанням сучасних системно-математичних методів, ЕОМ; підготовка
фахівців для наукового та практичного дослідження проблем прогнозування,
розв’язання конфліктів та запобігання їм, створення спецгруп практиківконфліктологів; вивчення та запозичення кращого світового досвіду з
конфліктології

за

допомогою

організації

та

проведення

міжнародних

конференцій, симпозіумів, тренінгів, направлення фахівців до інших країн для
ознайомлення з набутим досвідом за сприяння Міжнародного фонду
«Відродження»; організаційно-дослідна робота зі створення підручників і
методик для практичних порад щодо розв’язання конфліктів та запобігання їм.
Висновки

1. Первісне опис конфліктної проблематики в філософсько соціологічної
традиції було пов'язано з розглядом процесів боротьби в людському
суспільстві, що знайшли найбільш повне вираження в школі соціал-дарвінізму.
Конфлікт ототожнюється з боротьбою, яка розглядається як форма (часто
основна) соціальної взаємодії.
2. Початкові уявлення соціологів про відносно стабільною і інтегрованою
природі устрою суспільства виразилися в функціональної моделі його опису.
Теза про функціональному єдності, т. Е. Гармонійному відповідно і
внутрішньої узгодженості різних частин соціальної системи, приводив до
трактування конфліктів як патології у функціонуванні суспільства, як аномалії,
яка повинна бути виключена з життя суспільства.
3. На противагу «теорії рівноваги» була сформульована «теорія
конфлікту», заснована на ідеї постійної зміни суспільства. Звідси конфлікт стає
характеристикою будь-якого суспільства. Ціннісне перевагу «моделі порядку»
стримувало розвиток і прийняття «конфліктної моделі».
4. Підстави теорії конфлікту і подальшого формування соціології
конфлікту були закладені Марксом і Зиммелем, авторами систематичних описів
процесів боротьби і конфлікту в суспільстві. Роботи Маркса досліджували
діалектику розвитку суспільства і закономірного виникнення конфліктів.
Зіммель сформулював уявлення про позитивні функції конфлікту, заклавши
основи конфліктного функціоналізму.
5. Продовженням досліджень Маркса і Зіммеля і концептуальною основою
сучасної парадигми конфлікту стали роботи Дарендорфа і Козера. У їх
трактуванні

конфлікт

набуває

більш

визначене

опис,

конкретну

феноменологію; його існування в соціальному просторі вбудовується в більш
суворі рамки. Роботи Дарен- Дорфа і Козера стали безпосередньою підставою
сучасної конфліктології, що здійснила перехід від теоретичних описів
конфлікту до практичної роботи з ним.
6. Теоретичне визнання конфлікту в якості закономірної характеристики
соціальних систем дозволило перейти до більш глибоких його дослідженням і

вирішення завдань управління конфліктними явищами. У 50-60-ті роки
починається оформлення конфліктології як особливої міждисциплінарної
галузі, яка об'єднує теоретичні, методологічні та методичні підходи до опису,
вивченню та розвитку практики роботи з конфліктними явищами різного роду,
що виникають в різних областях людської взаємодії.
7. Сучасна конфліктологія виходить з принципів визнання конфлікту в
якості закономірною і природної характеристики соціальних відносин,
можливості

протікання

конфліктів в

різноманітних,

в

тому

числі

і

конструктивних формах, затвердження принципової можливості управління
конфліктами.
8. Розвиток теоретичної думки у вітчизняній науці було загальмоване
тезами радянського суспільствознавства про безконфліктному розвитку
суспільства. Дослідження конфліктів обмежувалися окремими роботами з
вирішення практичних завдань, в основному в галузі педагогіки та оптимізації
діяльності трудових колективів. Зміна ситуації в Росії призвело до різкого
зростання інтересу до конфліктів, «вибуху» числа присвячених їм робіт і
фактичного оформлення вітчизняної конфліктології. Основне проблемне поле
теоретичних досліджень і практичного уваги вітчизняних конфліктологів
визначається переважним вивченням збройних, етнічних, економічних і
політичних конфліктів.
9. Конфліктологія протягом свого становлення і розвитку постійно
зверталася до психології у пошуках можливостей розуміння природи
конфліктів і способів роботи з ними. Однією з перших робіт в області
конфліктології можна вважати роботу Левіна «Дозвіл соціальних конфліктів»
(1948). У своїх роботах класики конфліктології постійно апелювали до
психологічної феноменології, наприклад, до таких явищ як ворожі почуття,
думки або установки. Сучасна західна конфліктологія відчуває на собі все
більший вплив психології в силу визнання як ролі психологічних факторів у
виникненні та розвитку соціальних конфліктів, так і значних можливостей
використання психологічних методів для вирішення і ослаблення конфліктів.
Що ж стосується вітчизняної конфліктології, то вона в даний час розвивається

швидше

в

рамках

соціологічних

підходів,

недостатньо

пов'язаних

з

психологією.
10. У свою чергу, і розвиток соціологічних поглядів на природу
конфліктних явищ, їх місце і роль у житті суспільства зробило безсумнівний і
значний вплив на теорію і практику роботи з конфліктами в різних областях, в
тому числі і в психології.

Навчальна дисципліна «Психологія конфліктів»
Лекція 3
Тема 3. Типологія конфліктів та методи вивчення
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1. Типологія конфліктів

Одна з вузлових проблем психології конфлікту - проблема виділення
критеріїв для класифікації та типології конфліктів.
Класифікація - це науковий метод, який полягає у роз'єднанні всієї
множини об'єктів та наступному їхньому об'єднанні у групи на основі якоїсь
ознаки.
Ознака, наявність, відсутність чи міра вираженості якої є критерієм
віднесення об'єкта до тієї чи іншої групи, називається основою для
класифікації.
Якщо як основу для класифікації вибирати суттєві ознаки конфліктів, то
вона називатиметься природною. Природні класифікації мають пізнавальне
значення. Прикладом природної класифікації може бути групування конфліктів
залежно від виду суперечностей, які лежать у їхній основі, особливостей
суб'єктів конфлікту, характеру та масштабів збитків, завданих у результаті
конфлікту, та інші.
Якщо

з

дослідницькою

метою

просто

потрібно

систематизувати

конфлікти, то за основу обирають ознаки, які є для цього зручними. Вони
можуть бути несуттєвими для самих конфліктів. У такому разі класифікація
називається штучною.
Основними видами класифікації є:
- систематика;
- типологія;
- таксономія.
Класифікацію, в основу якої покладено суттєву ознаку конфлікту,
називають типологією. Унаслідок типології виділяють низку типів конфліктів.
Сам тип є одиницею розчленування множини конфліктів за обраною основою
класифікації.
Систематика полягає у приведенні в систему уявлень про деяку сукупність
конфліктів. При цьому основою для класифікації слугує менш суттєва ознака

конфлікту, ніж тип. Проте повну систематику конфліктів у конфліктології
найближчим часом навряд чи буде створено, хоча це в принципі можливо.
Однак вона матиме не такі суворі межі між класами конфліктів, як біологічна
систематика.
Таксономія - це "теорія класифікації та систематизації діяльності, яка
зазвичай має ієрархічну будову". Сьогодні таксономічних класифікацій
конфліктів поки що немає, хоча в принципі вони можливі.
Найпоширенішою у конфліктології є класифікація у формі типології.
Основні труднощі класифікації конфліктів пов'язані з тим, що вони є
складними і недостатньо вивченими.
Конфліктологія наразі перебуває на етапі виділення в самостійну науку. У
таких умовах одним із першорядних завдань класифікації є уточнення меж тієї
множини конфліктів, які є об'єктами науки та виділення найзагальніших
структурних одиниць в об'єктному полі конфліктології.
А.Я. Анцупов та А.І. Шипілов розробили базисну типологію конфліктів.
Усі конфлікти вони розділили на дві великі групи - ті, які відбуваються за
участю людини, та зооконфлікти. Конфлікти, які відбуваються за участю
людини, своєю чергою, поділяють на дві групи:
соціальні:
- міжособистісні - між особистістю та групою;
- між малими соціальними групами - між середніми соціальними групами;
- між великими соціальними групами - міждержавні (між окремими
державами - між коаліціями держав);
внутрішньоособистісні:
- між "хочу" та "хочу" - між "можу" та "не можу";
- між "хочу" та "не можу" - між "потрібно" та "потрібно";

- між "хочу" та "потрібно" - між "потрібно" та "не можу". Зооконфлікти
вони поділяють на інтропсихічні та зоосоціальні (між двома тваринами, між
твариною та групою, між групами тварин).
Важливою особливістю конфліктів є характер потреби людини, за
задоволення якої вона бореться. З огляду на це наводимо на рисунку
запропоновану А. Маслоу ієрархію потреб.
Якщо якась із потреб не задовольняється, людина може йти на конфлікт.
Якщо градацію потреб дещо узагальнити і подати їх у вигляді матеріальних,
соціальних та духовних, то можна виділити такі типи конфліктів:
1) ресурсний конфлікт: об'єктом задоволення потреб є ресурси,
задовольняються матеріальні .потреби;
2) статусно-рольовий конфлікт: об'єктом задоволення потреб виступає
статус у групі, роль у міжособистісних стосунках, задовольняються соціальні
потреби;
3) конфлікт через ідеї, норми та принципи: об'єктом задоволення потреб є
ідеї, норми, принципи, задовольняються духовні потреби.
Залежно від типу суперечності конфлікти можуть бути:
1)ті, що виникли внаслідок антагоністичної суперечності;
2) ті, що виникли внаслідок неантагоністичної суперечності.
Важливою

характеристикою

конфліктів

є

гострота

протидії

його

учасників. У зарубіжній конфліктології цю характеристику називають
інтенсивністю конфлікту.
Залежно від інтенсивності конфлікти можуть бути:
1) низької інтенсивності (відбувається у формі суперечки);
2) середньої інтенсивності;
3) високої інтенсивності (завершується фізичним знищенням однієї із
сторін).

Залежно від сфер життєдіяльності людини, у якій відбуваються конфлікти,
їх поділяють на:
1) сімейні;
2) побутові;
3) виробничі;
4) трудові;
5) політичні та ін.
Суттєвою кількісною характеристикою конфліктів, яка часто призводить
до виникнення якісних відмінностей, є їхня тривалість.
За часом перебігу конфлікти бувають:
1) гострі - хронічні;
2) швидкоплинні;
3) мляві.
Залежно від співвідношення позитивних та негативних елементів у
конфліктах їх поділяють на:
1) конструктивні - одночасно мають позитивні та негативні наслідки;
2) деструктивні.
Залежно від міри розробленості нормативних способів розв'язання
конфліктів виділяємо:
1) конфлікти, для вирішення яких не розроблено жодних нормативних
механізмів (наприклад, суперечка пасажирів у транспорті);
2)

інституціоналізовані,

механізми

вирішення

яких

жорстко

регламентовані (наприклад, дуель).
Звісно, що між цими двома крайніми полюсами існує багато видів
конфліктів, нормативне регулювання яких здійснюється частково.

Окрім загальних класифікацій конфліктів, існує велика кількість часткових
типологій. Вони охоплюють лише частину об'єктного поля конфліктології,
пов'язану з одним із видів або типів конфліктів.
Різноманітність конфліктів багато в чому визначається закладеними в них
причиново-мотиваційними зв'язками. Враховуючи цей факт, Н.В. Гришина у
результаті вивчення виробничих конфліктів виділила конфлікти, які виникають
як реакція на:
1) перешкоди до досягнення первинних, тобто основних шлей трудової
діяльності;
2) перешкоди до досягнення вторинних цілей трудової діяльності, які
мають особистий характер;
3) поведінку, яка не відповідає загальноприйнятим нормам відносин, і
поведінку людей у спільній трудовій діяльності, яка не відповідає їхнім
очікуванням;
4) особисті конфлікти, які виникають через особисті особливості членів
трудового колективу.
За мірою гостроти суперечностей, які виникають (залежно від емоційного
стану), конфлікти визначають як:
1) беземоційні;
2) помірні;
3) з високою напругою, які можуть виражатися у невдоволеності, незгоді,
протидії, розбраті, ворожості.
За проблсмно-діяльнісною ознакою конфлікти бувають:
1) управлінські;
2) педагогічні;
3) виробничі;

4) економічні;
5) політичні;
6) творчі та ін.
За мірою втягнутості людей у конфлікт їх поділяють на:
1) діадичні (парні);
2) порціональні (з невеликою кількістю учасників: міжособистісні,
міжгрупові);
3) міжкорпоративні;
4) міждержавні;
5) міжпартійні і т.ін.
За

службово-комунікативною

спрямованістю

взаємодій

конфлікти

поділяють на:
1) "вертикальні" - між різними ієрархічними рівнями;
2)

"горизонтальні"

-

між

рівними

за

службовим

становищем

співробітниками.
З функціонального погляду конфлікти можуть бути:
1) конструктивні;
2) деструктивні, до яких належать:
- закономірні, яких не можна уникнути;
- необхідні;
- вимушені;
3) функціонально невиправдані.
Конструктивним конфліктам притаманні неузгодженості, які зачіпають
принципові сторони, проблеми життєдіяльності колективу та його членів. їхнє

розв'язання виводить колектив на новий, вищий та ефективніший рівень
функціонування.

Тобто

вони

попереджають

"застій"

і

"омертвіння"

індивідуальної чи групової життєдіяльності. Такі конфлікти об'єктивують
джерело

неузгодженості

і

тим

самим

дають

змогу

його

знищити.

Деструктивним конфліктам притаманна тенденція до розширення та ескалації.
Конструктивні конфлікти виражаються у принципових суперечках,
дискусіях. Деструктивні виявляються у інтригах, чварах, сварках.
Із погляду мотиву конфлікти поділяють на:
1) особисті;
2) групові;
3) програмні (близькі, віддалені);
4) відкриті - приховані.
У динамічному аспекті конфлікти бувають:
1) стихійні;
2) заплановані:
- спровоковані;
- ініціативні.
Залежно від етапу перебігу конфлікти перебувають:
1) на етапі існування та розвитку:
- короткочасні;
- тривалі;
- затяжні;
2) на етапі усунення:
- керовані;

- слабо керовані;
- некеровані;
3) на етапі згасання:
- ті, які спонтанно припиняються;
- ті, які припиняються під дією засобів, знайдених сторонами конфлікту;
- ті, які вирішуються лише при втручанні зовнішніх сил. У тактичному
плані конфлікти бувають:

1) виправдані;
2) невиправдані.
Залежно від характеру виникнення Н.Ф. Вишнякова визначає конфлікти
як:
1) об'єктивно-цілеспрямовані;
2) об'єктивно-нецілеспрямовані;
3) суб'єктивно-цілеспрямовані;
4) суб'сктивно-нецілеспрямовані.
З урахуванням мотивації конфліктів та суб'єктивних сприймань ситуації
Г.І. Козирєв виділяє конфлікти:
1) несправжні;
2) потенційні;
3) справжні:
- конструктивні;
- випадкові;
- зміщені;

- неправильно приписані.
Залежно від психічного стану сторін і відповідно до цього стану поведінки
людей у конфліктних ситуаціях конфлікти бувають:
1) раціональні;
2) емоційні.
Н.І. Пов'якель та Г.В. Ложкін виділяють також додатково інші
класифікації:
1) за часом перебігу (див. вище);
2) за змістом: змістовні (або проблемні) - "комунальні";
3) за мірою інтенсивності:
- основні - неосновні,
- реалістичні - нереалістичні і т.д.
Додатково до зазначених типів у межах кожної класифікації види
конфліктів конкретизуються.
Окрім того, у деяких класифікаціях розрізняють конфлікти відразу за
кількома основами:
1. Ідеологічні: можуть виникати на рівні макросередовища та кількісно
малих об'єднань, можуть бути глибокими, гострими та важко вирішуваними,
стосуватися політики держави або партії, бути пов'язані з міжнаціональними,
сімейними відносинами, побутом чи офіційними обставинами.
2. Економічні.
3. Соціально-побутові: пов'язані із суперечностями груп або окремих
людей із питань житла, користування побутовими послугами, розподілу
обов'язків, встановлення черговості у наданні соціально-побутових послуг і
т.ін.

4. Сімейно-побутові:

основані

на

дисгармонії

сімейних

стосунків,

неблагополуччі психологічної атмосфери в сім'ї.
5. Соціально-психологічні у їхній основі лежать порушення в галузі
взаємин (боротьба за лідерство, вплив, престиж, увагу, підтримку оточення).
6. Емоційні: причини їхнього виникнення лежать зазвичай у сфері стану
здоров'я.
7. Психолого-педагогічні.
8. Конфлікти належності: виникають через подвійну належність індивідів,
наприклад, коли вони утворюють групу всередині іншої, більшої групи або
коли індивід входить одночасно до двох конкурентних груп, які прагнуть однієї
мети.
Проте для нас найбільший інтерес становлять ті види конфліктів, які
основані на психологічних засадах.
У психології проблематику соціальних конфліктів відносять до сфери
інтересів соціології. Але Л.А. Петровська вказує на те, що в кожному
соціальному конфлікті наявні вторинні соціально-психологічні аспекти. Тому
включеність психологічних аспектів у будь-яку соціальну проблему передбачає
обов'язково звернення для її розуміння до психологічних факторів та
закономірностей взаємодії людей, які виявляються соціальною психологією.
Окремі галузі психології поділили між собою цілісний простір психічного
життя людини. "Поділили" вони також між собою і людські конфлікти.
Психологічні конфлікти внутрішнього світу людини, інтра-суб'єктні
конфлікти, як і інші внутрішньоособистісні явища, традиційно належать до
загальнопсихологічної

проблематики,

до

психології

особистості.

Інтерсуб'єктивні, інтерперсональні конфлікти - міжособистісні та міжгрупові - є
предметом вивчення соціальної психології.
Такий поділ на окремі види є загальноприйнятим у психологічній науці.
Але він є досить умовним і не означає, що між ними є жорсткі межі.

2. Методи дослідження конфліктів

Рис. 1 Класифікація методів дослідження

Конфлікти будь-якого рівня і виду в суспільстві – комплексне явище. У
конфліктних ситуаціях і діях поєднуються психологічні, соціально –
психологічні, економічні, політичні, духовні, а також індивідуальні та
суспільні елементи,тому й методи їх вивчення є різноманітними і
комплексними, тобто з метою дослідження конфліктів можна застосовувати
практично всі методи, які є у психології. Пріоритетність того або іншого
методу в кожному конкретному випадку визначається видом конфлікту.
Якщо, наприклад, предметом вивчення є внутрішньоособистісний конфлікт,
то основними методами є психологічні методи вивчення особистості. Під час
аналізу міжособистісних конфліктів, то домінуватимуть соціально –
психологічні методи.

Таблиця 1
Загальнонаукові методи дослідження

1. Теоретичний аналіз і синтез. Аналіз – розчленування об’єктів
у свідомості, виділення окремих їх частин, елементів, ознак,
властивостей. Синтез – мисленнєва операція, в процесі якої
об’єднуються в єдине ціле виділені в аналізі певні частини, аспекти
і властивості об’єктів, явищ.
2. Порівняння і класифікація. Порівняння полягає у зіставленні
одних понять, явищ, фактів з іншими для встановлення їх
тотожності чи відмінності. Класифікація дає змогу визначити групи
чи класи явищ.
3. Конкретно-історичний метод передбачає вивчення явищ в
розвитку з урахуванням причин, умов і чинників, які зумовили
зміни в тенденції розвитку явища
4. Індукція і дедукція. Індукція – це дослідження явищ і
процесів, під час якого від окремих фактів переходять до загальних
положень та висновків. Дедукція – спосіб дослідження, за якого
окремі положення виводяться із загальних аксіом, постулатів,
законів.
5. Систематизація полягає у групуванні, зведенні в систему
психологічних явищ.

6. Узагальнення – це об’єднання різних фактів, виокремлення
головних із них.

Продовження таблиці 1

7. Абстрагування – уявне відокремлення певної ознаки,
властивості предмета від самого предмета з метою глибокого
вивчення складних психологічних характеристик конфлікту.
8. Конкретизація – застосування теоретичних знань до
конкретної ситуації для поглибленого її розуміння.
Таблиця 2
Сутність і способи спостереження
Метод спостереження – навмисне, систематичне й цілеспрямоване
сприймання і фіксація психічних явищ, з метою вивчення їх специфічних
змін за певних умов, їх аналізу і використання у практичній діяльності.

Способ
и

Спостереження використовується, як правило, для збору та узагальнення
первинної інформації і дає змогу одержати відомості про людину, манеру її
поведінки, характер взаємин з іншими людьми, особливості її спілкування,
впливу на інших.

1. За характером контакту – безпосередні спостереження (коли
дослідник і об’єкт спостереження знаходяться в безпосередній
взаємодії і контакті) та опосередковані (коли дослідник
знайомиться з об’єктом спостереження через знайомство з
документами, вивчення біографічних даних і т.п.).
2. За умовами здійснення спостереження – польове, яке
здійснюється в умовах навчання, роботи, відпочинку, та
лабораторне, коли індивід або група знаходяться в штучних,
спеціально створених умовах.
3. За характером взаємодії з об’єктом – включене спостереження
(в цьому випадку дослідник стає членом групи, за якою
відбувається спостереження) та невключене (без встановлення
будь-яких контактів з особами за якими ведеться наукове
спостереження).
4. За ступенем обізнаності досліджуваних – відкрите
спостереження (коли дослідник повідомляє свою мету) і
невідкрите (приховане, коли про присутність досліджуваної особи
не повідомляється).

5. За поставленої мети).
метою
розрізняють
спостереження:
те, що має
мету та
випадкове (не
має чітко

Продовження таблиці 2
6. За упорядкованістю в часі – суцільне спостереження (коли

фіксуються протікання всіх психічних процесів протягом
тривалого часу) і вибіркове (коли наукове спостереження
відбувається в певний проміжок часу).

7. За впорядкованістю проведення – спостереження
структуроване (коли дії або процеси фіксуються відповідно до
розробленої схеми) та довільне (не структуроване, коли опис
психічних процесів відбувається довільно, за бажанням
дослідника).
8. За характером фіксації – констатуєче спостереження (коли
дослідник тільки фіксує факти) і оціночне (коли спостерігач
не тільки фіксує, а і дає оцінку фактам (даним) відносно
ступеня прояву та заданого критерію).

3. Експериментальні методи дослідження конфліктів
Таблиця 3
Експеримент – основний метод дослідженя, найнадійніший засіб
одержання вірогідної інформації. Перевага його полягає в тому, що
дослідник не чекаєє на явища, які його цікавлять, а викликає їх,
організовуючи взаємодію між досліджуваним та експериментальною
ситуацією з метою встановлення закономірностей цієї взаємодії та змінних,
від яких вона залежить.
Види
Лабораторний
1. Матричні ігри

Природній

(на

зразок

«дилеми в’язня»);

міжгрупових

2. Переговорні

ігри (в

яких

учасники вступають у комунікацію
один

з

досягнути

1. Експеримент

одним,

з

вивчення
конфліктів,

проведений М.Шерифом.
2. Прийом створення «конфлікту

намагаючись

думок». Сутність методу зводиться

одностороннього чи

до того, що тиск підставної групи

взаємного виграшу);
3. Коаліційні

ігри

йде у розріз із власною думкою
(ті,

які

окремої людини.

передбачають
учасниками

формування

3. Метод

всередині

конфліктів,

коаліцій

групи);
4. Локомоційні ігри

коли,

наприклад,

створювалися штучні перешкоди у
(з

рухом

сторін у напрямку поставленого
завдання або обраної учасниками
мети);
5. Соціальні

провокування

русі водіїв або ситуації, у яких
асистент

експериментатора

намагається пройти без черги чи
штовхає інших людей під час

ігри-пастки

посадки у транспорті.

(соціальні задачі-дилеми).

Значного поширення набула так звана «дилема в’язня». Саме за
допомогою цієї гри було проведено значну кількість різноманітних
експериментальних досліджень. Вона ґрунтується на необіхевіористському
аналізі діадичної взаємодії, яка розглядає соціальну поведінку як процес
обміну, що детермінується співвідношенням «винагороди» та «платежу»,
виграшу та втрати.

Рис. 1. Матрична гра «дилема в’язня»

Сутність дилеми в’язня полягає у такому. Двох людей затримано за
підозрою у скоєнні якогось злочину. Але доказів недостатньо для їхнього
засудження. Подальше залежить від їхньої поведінки. Якщо вони не
зізнаються, їх засудять на відносно короткі терміни ув’язнення за інші
правопорушення. Якщо вони обидва зізнаються, їх засудять, але при винесенні
вироку врахують щиросердне зізнання; терміни ув’язнення будуть скорочені.
Якщо один з них зізнається, а інший ні, то той з них, хто допоміг
розслідуванню розкрити злочин, отримає зовсім незначний термін, зате інший максимальний. Наприклад, якщо вони обидва не зізнаються, їх чекає по 2 роки
ув’язнення; у випадку зізнання обох - по сім років; якщо зізнається один, він
отримає 4 місяці, тоді як інший - 10 років.

Побудова «дилеми в’язня» ставить учасників експерименту перед вибором
між кооперацією та суперництвом. Вважається, що кооперативним вибором
буде вибір «не зізнання». Він демонструє довіру до партнера, хоча і містить
певний ризик. Навпаки, «зізнання» - це стратегія суперництва, спрямована на
отримання переваги. Якщо один з підозрюваних не зізнається, то іншому
повезе, і він, як то кажуть, легко відбудеться. З іншого боку, якщо зізнаються
обидва партнери, тоді, звичайно, термін їхнього перебування за ґратами буде
досить солідним, проте однаковим. Отже, обираючи стратегію «зізнання»,
учасник експерименту або обіграє іншого, або, щонайменше, не програє йому.
Застосування «дилеми в’язня» дає змогу виявити типи психологічних
орієнтацій, які визначають поведінку досліджуваного у подібних соціальних
ситуаціях. Дойч застосовував таку методичну процедуру у своїх дослідженнях.
Він

виділив

три

типи

мотивів,

які

найімовірніше

виявляються

інтерперсональних ситуаціях: кооперативна орієнтація, коли людина прагне до
досягнення власного благополуччя, реалізації власних інтересів, але при цьому
зацікавлена у благополуччі інших; та індивідуалістична - прагнення до
реалізації власного інтересу та відсутність будь-якої турботи про благополуччя
інших; конкурентна - індивід орієнтується не просто на певні досягнення для
себе, але й прагне отримати при цьому більше за інших. Дальші дослідження
розширили перелік соціальних мотивів, які виявляються у ситуаціях
експериментальних ігор.
Одним із експериментальних методів є експеримент з провокуванням
конфліктів у природних умовах.
Для створення конфлікту у реальних умовах використовують прийом
створення так званого «конфлікту думок». Його можна застосовувати у різних
модифікаціях. Сутність цього методу зводиться до того, що тиск підставної
групи йде у розріз із власною думкою окремої людини. Експериментальна
процедура «конфлікту думок» виявилася плідною схемою для вивчення як
особистісних особливостей, так і для розвитку уявлень про групи та групові
явища.

Метод провокування конфліктів у природних умовах застосовували Берон
та Річардсон. Наприклад, створювалися штучні перешкоди у русі водіїв або
ситуації, у яких особа (асистент експериментатора) намагається пройти без
черги чи штовхає інших людей під час посадки у транспорті.
Створення конфліктних ситуацій у реальних умовах не становить
особливих труднощів для дослідників. Наприклад, Нікіфоров провів досить
цікавий експеримент. Він звертався з обґрунтованими претензіями у сфері
громадського харчування та торгівлі. Предметом вивчення були відповідні
реакції, які демонстрували працівники цих організацій. Виявилося, що у 88%
випадків вони застосовували відповідні звинувачення, у 83% випадків
покликалися на виправдувальні обставини, на надумані обставини -71%
опонентів.
І

хоча такі експерименти є досить цікавими, вони зазвичай описують

ситуації випадкової, нетривалої конфліктної взаємодії. Однак у реальному
житті конфліктні взаємини часто пов’язані із тривалими відносинами людей у
побуті, на роботі, з друзями, рідними та близькими. А у такому випадку
існують значні етичні перешкоди щодо застосування цього методу.
4 Допоміжні методи дослідження
До допоміжних методів дослідження конфліктів відносять: примірювальні
та арбітражні процедури, методи опитування, статистичний

метод, метод

експертних оцінок, метод «Картографії конфлікту», комп’ютерний контент –
аналіз, аналіз малюнків та ін.
Примірювальні та арбітражні процедури використовують з метою
розв’язання конфліктів на різних соціальних рівнях. Вони допомагають мирно
врегульовувати складні трудові конфлікти, що зайшли в безвихідь. У такому
разі аналіз конфліктів здійснюють незалежні організації. Наприклад, в Україні
такою організацією є Національна служба посередництва і примирення.
Завданням незалежної організації є вивчення ситуації та запропонування
проекту розв’язання конфліктів. Якщо ж сторони не доходять згоди, то

незалежна організація ухвалює свій вердикт, який є обов’язковим для сторін,
втягнутих у конфлікт.
Статистичний метод сприяє вивченню багатьох випадків і дозволяє
завдяки

отриманим

статистичним

даним

встановити

закономірності,

взаємозалежності, допомагає зробити узагальнення.
Метод експертних оцінок застосовують для прогнозування розвитку тих
чи інших явищ. Конфліктологи використовують його для прогнозування
конфліктів, оцінювання рівнів латентних конфліктів. Основою якісної та
кількісної оцінки об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на
конфлікт, стає думка фахівців, що ґрунтується на їхньому професійному,
науковому чи практичному досвіді. Важливо в цьому контексті сформулювати
питання, правильно дібрати експертів, організувати їх роботу.
Метод «картографії конфлікту». Суть цього методу полягає у
послідовному заповненні «карти» конфлікту, розділеної на кілька секторів
(залежно від кількості учасників конфлікту). В центр її заноситься основна
проблема, а в розділи – інформація про учасників конфлікту та їхню мету.
Комп’ютерний контент – аналіз. Так званий комп’ютерний контент –
аналіз (ККА) текстів засобів масової комунікації – один із методів
відстежування моделей соціальної реальності, які транслюються масовими
інформаційними та пропагандистськими джерелами. Ці результати можна
використати як вихідну базу даних чи додатковий аналітичний матеріал у
процесі прийняття рішень. Метод ККА досить швидко входить у сучасну
практику.
Методи

опитування:

інтерв’ю,

анкети

та

опитувальники

є

найпоширенішими методами дослідження конфліктів. Інформація отримана з
їхнім використанням часто має суб’єктивний характер. Тому результати
отримані за допомогою цих методів, повинні бути доповнені матеріалами,
отриманими іншими методами.
В.П.Левкович, O.E.Зуськова розробили методику «Міжособистісний
сімейний конфлікт» (1987), керуючись міркуванням, що порушення взаємин

між подружжям та виникнення конфліктів є наслідком суперечностей у сфері
потреб.
С.І.Єріна

розробила

шкалу

діагностики

рольового

конфлікту.

Запропонована нею методика дає змогу діагностувати психологічний конфлікт
у керівників первинних виробничих колективів, міру його вираженості та зони
діяльності керівника, які викликають конфліктні переживання.
Т.А.Полозова

розробила

методичну

процедуру

для

вивчення

міжособистісних конфліктів у групі. Ця процедура спирається на експертні
оцінки взаємин між членами колективу.
Аналогічною є методика А.Я.Анцупова «Модульна методика діагностики
міжособистісних конфліктів».
М.Штраус та С.Штайнметц розробили «Шкалу тактики поведінки у
конфлікті», яка дає змогу оцінити взаємини у сім’ї та самооцінку
досліджуваних.
Тест Томаса призначений для визначення переважного стилю поведінки
особистості у конфліктній ситуації.
Ю.Альошина, Л.Гозман, Є.Дубовська розробили опитувальник «Характер
взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях» (1987). У ньому досліджуваним
пропонується обрати найприйнятніший спосіб реагування на запропоновані
ситуації взаємодії, які є потенційно конфліктними.
На визначення стратегій взаємодії керівника з підлеглими спрямований
опитувальник А.Єршова.
Є.І.Кіршбаум запропонував конфліктні ситуації для вивчення конфліктів у
педагогічному спілкуванні.
Доволі часто з метою виявлення властивих особистості стратегій взаємодії
у конфліктних ситуаціях психологи використовують тест Розенцвейга та його
модифікації (зокрема методику «Ділові ситуації» Н.Хитрової).

Для діагностики конфліктів всередині групи можна застосовувати
методику

соціометрії.

Дещо

інформативнішою

видається

розроблена

А.Я.Анцуповим модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів.
Індекс конфліктності психологічного клімату в організації дає змогу
виявити опитувальник Б.Кросбі та Дж.Шерер.
Діагностику внутрішньоособистісного конфлікту можна здійснити за
допомогою тесту О.Б.Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» та
«доступності» у різних сферах життя». За її припущенням, саме через
розходження між «цінністю» та «доступністю» певних об’єктів виникають
внутрішні конфлікти.
З

метою дослідження певних якостей особистості, які можуть суттєво

впливати на виникнення конфліктів, застосовують опитувальник Басса-Дарки,
Т. Лірі, особистісний опитувальник Г.-Ю.Айзенка, опитувальник Кеттела,
шкалу реактивної та особистісної тривожності Ч.Спілбергера та низку інших.
Однак усі ці методики можуть лише дати певну інформацію про учасників
конфлікту, але не про сам конфлікт.
Ретроспективний

аналіз

конфліктів

можна

виконувати

шляхом

вивчення документів, які безпосередньо стосуються конфлікту, опитування
його учасників та свідків, вивчення самозвітів учасників.
Аналіз малюнків (проективна методика «Кінетичний малюнок сім’ї») дає
змогу виявити особливості внутрішньосімейних відносин. Про напруженість,
конфліктність стосунків можуть свідчити такі показники, як віддаленість
членів сім’ї один від одного, відсутність на малюнку когось із членів родини,
бар’єр між дитиною та батьками, пози членів сім’ї один відносно одного та
інші.
Певну інформацію можна отримати і за допомогою методики «Малюнок
тварини, якої не існує». Зокрема, психолога мають насторожити гострі кути на
малюнку, шипи, голки, панцирі. Про тривогу, напруженість можуть свідчити
також жирні лінії, штриховки та інші елементи малюнка.

З

метою дослідження конфліктів можна застосовувати практично всі

методи, які є у психології.

Навчальна дисципліна «Психологія конфліктів»
Лекція 4
Тема 4. Структурно-динамічні характеристики конфліктів
1.Психологічні складові структури конфлікту.
2.Динаміка конфліктів.
Література:
Базова:
1. Долинська Л.В. Психологія конфлікту: Навч.посіб./Л.В.Долинська,
Л.П.Матяш-Заяц. – К.: Каравела, 2010. – с.110-121.
2. Дуткевич Г.В. Конфліктологія з основами психології управління:
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Навч.посіб./ Г.В.Ложкін, Н.І.Пов’якель. – К.: ВД «Професіонал», 2006. –
с.41-72.
4. Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч.посіб./Л.М.Ємельяненко,
В.М.Петюх, Л.В.Торгова, А.М.Гриненко. – К.: КНЕУ, 2003. – с.7-23.
Допоміжна:
1. Калаур С.М. Соціальна психологія: Навч.посіб./С.М.Калаур,
З.З.Фалинська. – Тернопіль: Астон, 2010. – 360с.
2. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і
управління конфліктами: Навч.посіб./І.І.Русинка. – К.: ВД «Професіонал»,
2007. – 332с.
3. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів:
Навч.посіб./ М.В.Цюрупа. – К.: Кондор, 2004. – 172с.
Для з’ясування суті конфлікту важливо виділяти його основні ознаки,
сформулювати умови його виникнення.
Конфлікт завжди виникає на основі протилежно спрямованих мотивів і
суджень, які можна вважати необхідною умовою виникнення конфлікту,
тобто наявність у суб’єктів соціальної взаємодії протилежно спрямованих
мотивів і суджень, а також стан протиборства між ними.
Будь-який конфлікт можна розглядати у статиці (як систему
взаємозалежних структурних елементів) і в динаміці (як процес).

1. Психологічні складові структури конфлікту
Таблиця 1
Структура конфлікту
Структура конфлікту – це сукупність елементів та установлених
зв’язків між ними, що забезпечують його цілісність, відмінність від інших
явищ соціального життя, без яких він не може існувати як динамічна
взаємозалежна цілісна система та процес.

Об’єктивні

елементи

(позаособистісні)

Суб’єктивні

елементи

(особистісні)

1. Сторони (учасники суб’єкти)
конфлікту.

Психофізіологічні,
психологічні, етичні, поведінкові

2. Об’єкт конфлікту.

властивості

3. Образи конфліктної ситуації

особистостей, які впливають на

(предмет конфлікту).

виникнення

4. Умови протікання конфлікту.

конфліктної ситуації:

5. Можливі

дії

учасників

конфлікту.
6. Результат
ситуації.

окремих

і

розвиток

1. Ціннісні орієнтації,

цілі,

мотиви, інтереси, потреби.
конфліктної

2. Риси характеру

і

типи

особистостей.
3. Установки особистості.
4. Неадекватні

оцінки

сприйняття.
5. Етичні цінності.
6. Манера поведінки.

Таблиця 2
Сторони (учасники, суб’єкти) конфлікту

і

Сторони (учасники, суб’єкти) конфлікту - це окремі особи, групи,
підрозділи, організації, що безпосередньо залучаються у всі фази суперечки,
конфлікту, переговорів.

Основні учасники:
- опонент – учасник конфлікту, що вважає свої проблеми
невирішеними;
- супротивник – опонент, що намагається реалізувати свої
інтереси за рахунок нейтралізації інтересів іншого;
- агресор – супротивник, що виявляє агресивність;
- ворог – супротивник, інтерес якого полягає в знищенні
протилежної сторони;
- ініціатор конфлікту – учасник, що ініціював конфліктні дії.
Інші учасники:
- підбурювач – учасник, що підштовхує до початку конфліктних дій;
Продовження таблиці 2

- організатор - учасник, який планує, організовує конкретні дії та
контролює перебіг конфлікту;
- медіатор (посередник, суддя) вирішує завдання припинення
конфлікту.
Групи підтримки представлено силами, які стоять за опонентами
і активними діями чи морально підтримкою можуть впливати на
розвиток конфлікту.
Таблиця 3
Об’єкт і образ конфліктної ситуації

Елементи

Об’єкт конфлікту – це елемент матеріальної чи духовної сфери, який
знаходиться на перетині інтересів конфліктуючих сторін.

Матеріальні об’єкти: територія, матеріальні цінності,
нерухомість, фінансові рахунки та ін.

Ідеальні об’єкти: бажання мати більш високий соціальний
статус, правила і норми діяльності.

Елемент
и

Образ конфліктної ситуації - це ті уявлення, які складає кожен з
учасників конфлікту. Іншими словами – це суб’єктивна картинка
конфліктної ситуації,що існує в психіці кожного учасника. Ці уявлення не
збігаються, конфліктанти бачать ситуацію по-різному і це, власне, створює
підґрунтя для їх зіткнення.

Уявлення учасників конфлікту про себе(свої потреби,
можливості, цілі, цінності);

Уявлення учасників конфлікту про протилежну сторону
(потреби, можливості, цілі, цінності);

Уявлення учасників конфлікту про ситуацію і умови перебігу
конфлікту.
Актуальність аналізу образів конфліктної ситуації
1. Саме образ конфліктної ситуації, а не сама по собі дійсність
конфліктного протиріччя безпосередньо визначає конфліктну поведінку
особистості, її реакції і переживання.
2. Існує реальний і ефективний спосіб вирішення конфлікту за рахунок
зміни образу конфліктної ситуації, яка здійснюється за допомогою
зовнішньої дії на учасників конфлікту.

Таблиця 4.
Можливі дії учасників конфлікту та результати
конфліктної ситуації
Можливі дії учасників у конфлікті визначаються:
- характером дій (активний наступ, оборонна й нейтральна дія);
- ступенем активності в здійсненні дій (активні й пасивні дії);
- спрямованістю дій учасників у конфлікті (на учасника, на третіх осіб,
на самого себе).
Усю різноманітність дій можна об’єднати в декілька загальних типових
стратегій (стилів) поведінки й тактик.
Стратегія - загальна схема дій,

–

Тактика

сукупність

набір базових і допоміжних цілей

способів і

дій:

конфлікту, за допомогою яких
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стратегій (стилів) поведінки

прийомів учасника

реалізується стратегія поведінки
для досягнення мети в конфлікті.

1. Конкуренція.

1. Раціональне переконання

2. Співробітництво.

2. Тиск-вимога, наказ, загрози

3. Ухилення.

3. Апеляція до влади, санкції,

4. Пристосування.

використання

5. Компроміс.

винагород

стягнень

4. Доброзичливий

і

обіг,

підлабузництво
5. Маніпулятивна

Результати конфліктної ситуації:
1. Повне або часткове підкорення іншої сторони або учасника конфлікту.
2. Компроміс.
3. Переривання конфліктних дій.
4. Інтеграція й вирішення конфлікту.
Той або інший результат конфліктних дій залежить від адекватності й
ефективності стратегії, що використовується, і тактик поведінки в
конфлікті, а також від особливостей динаміки конфлікту і його усунення.

Суб’єктивні (особистісні) елементи конфлікту (С.М.Калаур,
З.З.Фалинська)
1. Ціннісні орієнтації – виражаються в тих моральних, ідеологічних,
політичних принципах, на основі яких базується поведінка особи в конфлікті.
2. Ціль – це усвідомлений образ бажаного результату для даної
сторони у конфлікті, на досягнення якої спрямовані всі дії сторони. Ставлячи
перед собою ціль, люди формують своє уявлення щодо кінцевого результату
конфлікту.
3. Мотив – це безпосереднє спонукання вступу в боротьбу, яке
пов’язане із задоволенням її потреб, це те внутрішнє, що підштовхує людей
до активності в конфліктній ситуації. Потреби у безпеці, матеріальному
добробуті, успіху, кар’єрі, виходять у конфліктних діях на перший план.

4. Інтереси учасників конфлікту – це усвідомлення ними об’єкта
конфлікту як своєї потреби. Власне протиріччя інтересів і породжує
конфлікт.
5. Потреби – це такий стан, який виражається в тому, що об’єкт
конфлікту виступає як гостра потреба, необхідна для подальшого існування.
Потреби є регуляторами поведінки.
6. Риси характеру особистості. Типи особистості: екстраверти,
інтроверти, емоційно нестабільні люди, емоційно стабільні люди.
7. Установки особистості. Виділяють 6 типів людей:
- теоретична людина – має чітку теоретичну установку і в свою
практичну поведінку зажди вносить чітку систему і логіку. Вона досить
складна натура.
- економічна людина – сутність свого життя підпорядковує корисності,
тому чітко вираховує «коефіцієнт корисної дії».
- естетична людина – живе у світі фантазій, володіє здатністю до
передбачення, а також інтуїцією. Вони дуже цінують духовну красу. Для
життя у суспільстві вони практично не пристосовані, як результат –
спілкування з реальним світом для них дуже важке.
- соціальна людина – повністю присвячує себе для чужих людей. Такі
люди мають потребу в самозреченні задля інших, керуються почуттям
любові до ближніх. Вони часто займаються волонтерською діяльністю.
- політична людина – керується життєвими установками, які
спрямовані на володіння владою. Вони самоутверджуються через владу, а
тому прагнуть до здобуття владних повноважень та досягнення вагомого
статусу у політичній боротьбі.
- релігійна людина – спрямована на досягнення вищого блага через
духовне життя в релігії.
8. Неадекватні оцінки і сприйняття як інших людей так і самого
себе. Занижені чи завищені якості інших людей чи свої власні можуть
породжувати різноманітні непорозуміння, що приводять до конфлікту. У
зв’язку із цим можна виділити типові помилки : ефект ореолу, ефект
бумеранга, ефект новизни, ефект «байдужості», логічна помилка, помилка
соціального стереотипу, помилка центральної тенденції, помилка
привабливості і взаємної симпатії, помилка близькості.
- Ефект ореолу виникає тоді, коли перша думка про людину є
позитивною, то в подальшому всі його проступки будуть оцінюватися з
позитивної точки зору, а негативні проступки просто недооцінюватимуться, і
навпаки. Якщо перше враження негативне, то людину так і сприйматимуть.
Такий ефект ореолу сприяє виникненню конфліктів у школі: якщо
«нерозумний двієчник», то отримати позитивну оцінку чи характеристику
практично нереально, і навпаки, «відмінник» ніколи не буде запідозрений у
негативному вчинку. Такий ореол може стати причиною особистісного чи
міжособистісного конфлікту.
- Ефект бумерангу виникає тоді, коли підірвано довір’я до джерела
інформації, тобто тоді, коли людина, яка передає інформацію, викликає

недовіру і неприязнь у всіх оточуючих тоді її ніхто не сприймає. І можна
очікувати, що їй ніхто не повірить.

- Ефект новизни – при сприйнятті і оцінці людьми незнайомими один
одного дуже важливою є перша інформація, а по відношенню до знайомої
людини – остання,тобто більш нова.
- Ефект байдужості полягає у тому, що люди оцінюють себе і інших
більш високо по шкалі позитивних характеристик і більш низько по шкалі
негативних якостей.
- Логічна помилка полягає в тому, що якщо людину оцінюють високо
по шкалі агресивності, то приписують їй інші близькі властивості, виходячи з
того, це логічно пов’язано.
- Помилка соціального стереотипу, полягає у тому, що соціальний
стереотип – це відносно стійкий і спрощений образ соціального об’єкта.
Такий стереотип може бути фальшивим і формувати в людей помилкове
враження. Наприклад учитель – «зануда», люди кавказької національності –
«бандити».
- Помилка центральної тенденції виникає тоді, коли той, хто оцінює,
уникає давати низькі чи високі оцінки, а користується середніми оцінками.
Тоді всі люди є «сірими мишками».
- Помилка привабливості і взаємної симпатії полягає в тому, що через
симпатію до близької людини оцінка суттєво підвищується. Взагалі люди, які
для нас є привабливими, отримують підвищену оцінку. Люди, які нас
хвалять, користуються любов’ю і нагороджуються високими оцінками.
- Помилка близькості проявляється тоді, коли людину, яку оцінюють,
порівнюють з іншими людьми такого ж статусу і соціальної ролі, а не
автономно.
9. Манери поведінки відіграють важливу роль у конфлікті. Тобто,
люди вступають у спілкування з різним рівнем культури, звичок, правил
поведінки, але зустрічаються люди, які є просто важкими в спілкуванні,
поведінка яких є складною для оточуючих, і вони є джерелом виникнення
конфлікту.
Виділяють такі основні типи важких у спілкуванні людей:
- агресивісти – постійно провокують інших, говорять і дратують
інших; - скаржники - завжди будуть нарікати, проте вони мало говорять,що
роблять для вирішення проблеми, тому що не хочуть брати на себе
відповідальність; - мовчуни – спокійні та небагатослівні, ніхто не знає, що
вони думають
про оточуючих; - суперпокладисті – погодяться з вами із будь-якого приводу
і пообіцяють підтримку, проте слова у них часто розходяться із ділом; вічні песимісти – завжди пророкують невдачу у справі, та стараються
сказати «ні», оскільки думають, що з нього нічого не вийде; - всезнайки –
вважають себе вищими від інших, думаючи, що знають
істину про все на світі, вони можуть діяти, як бульдозери, розштовхуючи всіх
на своєму шляху, проте досить часто виявляється, що помилялися.
10. Етичні цінності, етичні норми, в яких виражені наші уявлення про
добро і зло, справедливість і несправедливість, правильність і неправильність
наших поступків.

53

2. Динаміка конфліктів
Конфлікт, як і будь-яке соціально-психологічне явище, може бути
розглянутий як структура і як процес, який розгортається в часі. Таким
чином, він повинен мати певні фази, стадії свого виникнення, перебігу і
завершення.
Динаміка розвитку конфлікту – це раптова або поступова зміна
взаємостосунків між взаємодіючими учасниками, залежна від їх специфіки
міжособистісних відносин, характерологічних особливостей учасників і
значущості переслідуваних ними цілей з урахуванням впливаючих на них
чинників реальної дійсності.
Динаміка розвитку конфлікту включає наступні складові (етапи,
стадії, фази, періоди): виникнення конфліктної ситуації; усвідомлення
активної конфліктної ситуації; інцидент, мотив конфлікту; розростання та
ескалація конфлікту, вирішення конфлікту (Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель).
1. Виникнення конфліктної ситуації
Конфлікт не виникає раптово, миттєво, йому передують приховані або
відкриті соціально-психологічні процеси між особистостями або у свідомості
особистості, та, нарешті, в якій-небудь групі, тобто спочатку виникає
конфліктна ситуація.
Під конфліктною ситуацією розуміється відносно стійке на якомусь
проміжку часу поєднання намірів людини з умовами їх досягнення. При
такому визначенні психологічна ситуація виявляється тією, що складається з
двох основних частин: намірів і умов, зміни в яких ведуть до зміни ситуації.
В період, що передує конфлікту, психічний мир особливості (психічні
процеси, властивості, утворення і стани) може виявлятися самим різним
чином. При цьому емоційні переживання можуть характеризуватися
підвищеною тривожністю, страхом, ворожими відчуттями, бажанням чинити
опір, упередженістю, агресивністю, підйомом, спадом, упевненістю або
невпевненістю і т.п. Ці внутрішні стани і переживання породжують
неврівноваженість системи «особистість – навколишнє середовище», яке
впливає на особу, що у свою чергу, викликає неузгодженість її внутрішнього
й зовнішнього стану, негативно впливає на сприйняття нею її оточення.
В конкретній ситуації неврівноваженість внутрішньої психологічної
структури особистості може виражатися в підвищеній дратівливості,
негативній реакції на людей, слова, предмети, явища і т.д. Розлад у
психологічній структурі особистості приводять її у такий критичний стан,
для якого достатньо іноді незначної дії, щоб виник конфлікт. Тому важливо
своєчасно вжити заходів для запобігання на цій стадії, тобто стадії
передконфліктної ситуації, коли розбіжності, суперечності тільки
зароджуються. Головне, виявити причину і ліквідувати її. Адже попередити
хворобу легше, ніж лікувати її.
Істотним у проблемі виникнення конфліктів є наступні аспекти
проблеми:

- значущість і актуальність;
- можливість вирішення(часткового або повного);

- розуміння й взаєморозуміння в баченні проблеми конфліктуючими
сторонами;
- взаємостосунки в плані врахування інтересів один одного у вирішенні
проблеми;
- узгодженість і підтвердження домовленостей при вирішенні проблеми
конфлікту.
2. Усвідомлення об’єктивної конфліктної ситуації
Коли суперечності стають усвідомленими, і протилежна сторона
відповідає реальним діям(поведінкою), конфлікт стає реальністю, бо тільки
сприйняття ситуації як конфліктної породжує відповідну поведінку(із нього
також витікає, що суперечність може бути не тільки об’єктивною, тобто
реально існуючою, але і суб’єктивною, уявною, або тільки сприйнятою
такою). Для того, щоб конфлікт був усвідомлений, необхідний інцидент,
тобто ситуація, при якій одна зі сторін починає діяти, обмежуючи інтереси
іншої сторони.
3. Інцидент, мотив конфлікту
Поштовхом для вступу особистості в конфлікт буває, як правило,
внутрішнє або зовнішнє спонукання, викликане особистою реакцією на
основі відношення, що вже склалося, особистості до оточуючого її
середовища. Такими можуть бути: зневажливий жест, міміка, грубе, різке
слово, образливий тон, недоброзичливий погляд, приниження гідності особи,
упереджене відношення до особи, необ’єктивна оцінка результату діяльності
особистості або групи, байдужість, формалізм, бюрократизм і т. д.
4. Розгортання та ескалація конфлікту супроводжується, як правило,
зіткненням протидіючих сторін у формі демонстративної поведінки,
висловів, а іноді і фізичних дій. Це зіткнення носить гострий емоційний
характер і відрізняється високим ступенем внутрішньої напруженості
конфліктуючих.
Конфлікт найчастіше проходить у наступній послідовності:
- поступове посилення позицій учасників конфлікту за рахунок
введення все більш активних сил, а також за рахунок накопичення досвіду
протистояння;
- збільшення кількості проблемних ситуацій і поглиблення первинної
проблемної ситуації;
- підвищення конфліктної активності учасників, зміна характеру
конфлікту у бік його посилювання, залучення в конфлікт нових осіб;
- наростання емоційної напруженості, супроводжуючої конфліктні
взаємодії, яке може надати як мобілізуючий, так і дезорганізуючий вплив на
поведінку учасників конфлікту;
- зміна відношення до проблемної ситуації і конфлікту в цілому.
Під час переходу конфлікту з потенційного в актуальний, він може
розвиватися як прямий, опосередкований, конструктивний, стабілізаційний
або непрямий, безпосередній, неконструктивний, дестабілізаційний.

Конструктивний вважається конфлікт, при якому опоненти не
виходять за межі ділових аргументів, відносин і не торкаються особистісних
сторін протилежної сторони.
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Неконструктивним («комунальним») вважається конфлікт, коли один
з опонентів вдається до етично засуджених методів боротьби, прагне
подавити партнера, дискредитуючи і принижуючи його в очах оточуючих.
Звичайно, це викликає опір іншої сторони, діалог супроводжується
взаємними образами, рішення проблеми стає неможливим, руйнуються
міжособистісні взаємовідносини.
Конфлікт може розвиватися як у конструктивному, так і в
деструктивному напрямі. Відхилення у бік ескалації або уникнення звичайно,
свідчить про наявність деструктивних процесів. Своєчасне виявлення даних
процесів має важливе значення для успішного вирішення конфлікту.
Симптомами, що вказують на появу уникнення, є:
зниження включення групи в рішення проблеми;
занадто швидке ухвалення рішень;
відмова учасників від аналізу суперечливих аспектів проблеми;
«випадання» учасників взаємодії;
знаходження в центрі уваги безпечних аспектів у цілому більш
«вибухової» теми;
незначний обмін інформацією;
замовчування раніше активних учасників;
не пропонуються плани для реалізації вибраного рішення.
Уникнення є результатом стомлення учасників конфлікту, їх
небажання
продовжувати обговорення проблеми, що може викликати різноманітні
психологічні наслідки, наприклад, може сприяти ухваленню неефективних і
недосконалих рішень.
Іншим деструктивним явищем стає входження конфлікту у фазу
ескалації. Фаза ескалації наступає у тому випадку, коли фіксуються
фрустровані базові потреби учасників конфлікту, такі, наприклад, як потреба
в безпеці або в ідентичності.
Симптомами ескалації конфліктів
є:
більш тривале обговорення проблеми, ніж передбачалося;
повторення одних і тих же аргументів у підтримку своєї позиції;
надмірне підкреслення наслідків недосягнення згоди;
використовування загроз для захисту свої позиції;

відсутність ефективних рішень, хоча група здається активно
працюючою;
використовування аргументів проти особи;
створення коаліції;
процес ескалації створюють труднощі для знаходження
взаємоприйнятних рішень, сприяють затягуванню конфлікту і вимагають
зусиль з його вирішення.
5. Вирішення конфлікту є заключним етапом динаміки конфлікту,
тому що суб’єктивне завершення не усуває причину конфлікту, найчастіше
підсилює розбіжності, суперечності, розмежовує групу.
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Останній етап розвитку конфлікту можливий як за рахунок зміни
об’єктивної конфліктної ситуації, так і за рахунок перетворення її образів, які
є в учасників конфлікту.
Вирішення конфлікту може бути повним або частковим:
повне вирішення на об’єктивному рівні за рахунок перетворення
об’єктивної конфліктної ситуації. Наприклад, просторове або соціальне
розведення сторін, надання ним дефіцитних ресурсів, відсутність яких
привела до конфлікту;
часткове вирішення на об’єктивному рівні за рахунок зміни
об’єктивної конфліктної ситуації у зв’язку з втратою зацікавленості у
конфліктних діях;
повне вирішення на суб’єктивному рівні за рахунок кардинальної
зміни образу конфліктної ситуації;
часткове вирішення на суб’єктивному рівні за рахунок обмеженої,
але достатньої (для тимчасового припинення суперечності) зміни образу
конфліктної ситуації.
Нерідко для повного вирішення конфліктів необхідна участь третьої
сторони з метою пошуку рішення, яке задовольнить обидві сторони.
Третя сторона (арбітри, посередники або медіатори, помічники) –
індивід або група, зовнішня по відношенню до конфлікту, спеціально
підбирають і запрошують для надання професійної допомоги у досягненні
згоди й вирішенні конфлікту.

Навчальна дисципліна «Психологія конфліктів»
Лекція 5
Тема 5. Процес виникнення конфлікту

1. Поняття про критичні життєві ситуації.
2. Об'єктивно-суб'єктивна природа конфлікту.
3. Сприйняття ситуації як конфліктної.
4. Визначення ситуації як конфліктної.
5. Фактори визначення ситуації як конфліктної.
Література:

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. - СПб.: Питер,
2000.
2. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта. - СПб.: Питер, 2003,
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2000.
4.

Василюк
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Психология

переживания
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преодоления

критических ситуаций). - М., 1984.
5. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризисы: типологический анализ
критических ситуаций // Психологический журнал. - 1995. -№3.-С. 90-101.
1. Поняття про критичні життєві ситуації
Життя людини наповнене найрізноманітнішими подіями. Якщо його
проаналізувати, то неодмінно можна помітити, що в кожної людини життєвий
шлях складається з певної послідовності подій, обставин, ситуацій.
У психологічній науці дотепер відсутнє єдине визначення поняття
"ситуація". Однак ми доволі часто, описуючи вир подій у своєму житті,
обставин, у які потрапляємо ми та наші близькі, користуємося саме цим
словом.
Російський дослідник Ю.Н. Ємельянов слушно зазначає, що психологи
постійно наголошують на тому, що поведінку людини не можна зрозуміти поза
ситуаційним контекстом, однак приділяють недостатньо уваги безпосередньо
самому феномену участі людини у ситуації як явищу, яке має власний
самостійний науковий статус. Для сучасної психології властива тенденція
подавати ситуацію окремо від людей.
Якщо звернутися до психологічних словників, то у них "ситуація"
визначають як систему зовнішніх щодо суб'єкта умов, які спонукають до
активності

та

опосередковують

її

(Словарь

Ярошевского;

Словарь

практического психолога; Краткий психологический словарь).
У словнику конфліктолога ситуація визначається як складна суб'єктивнооб'єктивна реальність, де об'єктивні складові подані у вигляді суб'єктивного
сприймання та особистісної значущості для її учасників. Об'єктивними
елементами ситуації є її предметна та функціональна форма, сукупність
суспільних та міжособистісних відносин, тілесна та психічна сутність суб'єкта.

У загальному вигляді ситуації поділяють на:
-

прості (повсякденні), у яких для людини чи для групи все є звичайним,

звичним, вона діє у нормальному режимі;
-

складні (напружені, складні, екстремальні), у якій вимоги до

особистості та групи виходять за межі "норми".
Аналізуючи теоретичні підходи до проблеми визначення змісту і сутності
поняття ситуації у психології, можна стверджувати таке.
Найбільш поширеним у сучасній зарубіжній психологічній науці є
розуміння ситуації як сукупності елементів середовища або як фрагмент
середовища на певному етапі життєдіяльності індивіда (Л. Магнуссон, А.
Фарнхейм, М. Аргал, Л. Ферпосон, В. Мішель, Г. Балл). У такому разі
структурними елементами ситуації є:
-

учасники ситуації (дійові особи),

-

діяльність, яку здійснюють учасники,

-

часові та просторові аспекти.

Однак існує й інша точка зору, відповідно до якої користування терміном
"ситуація" у психологічному тезаурусі можливе лише за умови розуміння її не
як сукупності елементів об'єктивної дійсності, а як результату активної
взаємодії особистості із середовищем. У такому разі ситуації можна поділити
на суб'єктивні та об'єктивні залежно від домінантної ролі середовища чи
особистості. Таке розуміння змісту поняття ситуації виявилося ближчим
радянським

психологам.

Зокрема, з

таким

розумінням

перегукуються

дослідження, які оперують поняттям "особистісний смисл", яке запропонував
О.М. Леонтьев і розглядав його як оцінку життєвого значення для суб'єкта
об'єктивних обставин та його дій у них.
Цікавим з огляду на предмет психології конфлікту загалом та розуміння
конфлікту як складних життєвих ситуацій є виділення
В.М. Мясищевим у його концепції ставлень особистості поняття значущої
ситуації. Тим самим він підкреслив вразливість людини щодо певних факторів
середовища (за Бурлачуком).
Складна

ситуація

-

це

така

ситуація,

яка

характеризується

розбалансованістю системи "задача - особисті можливості та (або) мотиви -

умови середовища", яка викликає психічну напруженість у людини. У науковий
обіг у російській психології поняття ввів Б.Я. Шведін. Складна ситуація
характеризується

наявністю

важкої

обстановки,

активністю

мотивів

особистості, порушенням відповідності між вимогами середовища (зокрема
соціальної діяльності) та можливостями людини. Міра неузгодженості і
визначає рівень складності ситуації.
Ознаками складної ситуації є наявність труднощів, усвідомлення
особистістю загрози, перешкод на шляху до реалізації певних цілей, мотивів;
стан психологічного напруження як реакція особистості на складність,
подолання якої є значущим для суб'єкта; помітні зміни звичних параметрів
діяльності, поведінки, спілкування, вихід за межі "звичайності".
Критична ситуація - це ситуація неможливості. Тобто це така ситуація, у
якій суб'єкт стикається з неможливістю реалізації внутрішніх необхідностей
свого життя (мотивів, прагнень, цінностей тощо).
Критична життєва ситуація - це життєві обставини, які емоційно
переживаються і у сприйманні людини становлять складну психологічну
проблему, яка потребує свого розв'язання або подолання.
Говорячи про критичні життєві ситуації, треба пам'ятати, що мова не йде
про ті життєві обставини, які є звичними і періодично повторюються, у яких ми
застосовуємо звичні способи їхнього подолання. Йдеться про ситуації, які для
свого подолання вимагають від людини пошуку нового для неї способу
подолання,

використання

для

вирішення

такої

ситуації

незвичних

психологічних ресурсів.
В.Ф. Василюк зазначає, що способом подолання критичної ситуації є
переживання - така діяльність, яка за своїм психологічним змістом і
призначенням спрямована на саме життя, на забезпечення психологічної
можливості його реалізації. Він визначає її як особливу діяльність, особливу
роботу з перебудови психологічного світу, спрямовану на встановлення
смислової відповідності між буттям та свідомістю, загальною метою якої є
підвищення осмисленості життя.
Проаналізувавши психологічну літературу, він дійшов висновку, що для
опису критичних ситуацій психологи найчастіше користуються такими

поняттями, як стрес, фрустрація, конфлікт та криза, причому вибір поняття
найчастіше визначається або теоретичною платформою, на якій перебуває
дослідник, або стилістичними уподобаннями, що призводить до певної
термінологічної плутанини. В.Ф. Василюк розмежовує зазначені поняття,
наголошуючи, що різним типам критичних ситуацій відповідають різні
онтологічні поля. Так, стрес дослідник відносить до онтологічного поля
"вітальність", він виникає у разі неможливості задовольнити певні потреби
організму тут і зараз. До онтологічного поля окремого життєвого ставлення
належить фрустрація, яка виникає у разі неможливості реалізації мотиву.
Особливістю фрустраційної поведінки є те, що вона зорієнтована не на
початкову (фрустровану) ціль, а на таку ціль, досягнення якої не має сенсу
щодо початкової цілі чи мотиву певної ситуації. Конфлікт можливий лише за
наявності в індивіда складного внутрішнього світу та актуалізації цієї
складності. Критична конфліктна ситуація настає тоді, коли свідомість
стикається із суперечністю мотивів, яка є суб'єктивно не вирішуваною. До
онтологічного поля життя як цілісності автор відносить кризу, яка виникає у
тому разі, коли перед подіями, які стосуються найважливіших життєвих
відносин людини, її воля виявляється неспроможною вирішити посталі перед
нею проблеми щодо реалізації життєвого задуму. Усі зазначені критичні
ситуації тісно пов'язані між собою, вони взаємно впливають одна на одну через
внутрішні стани, зовнішню поведінку та її об'єктивні наслідки. Однак варто
пам'ятати, що відносно тривалі переживання людини, пов'язані із значущими
для неї психологічними проблемами, найчастіше переживаються у формі
конфлікту та кризи.
2. Об'єктивно-суб'єктивна природа конфлікту
На ранніх етапах становлення теорії конфліктів, як зазначає Н.В. Гришина,
припускалося його виникнення "без участі людини". Зокрема, психоаналітики
розглядали несвідомі конфлікти, виникнення яких визначалося законами
існування психіки, які не контролюються людиною. У межах розглянутого
вище фрустраційно-агресивного підходу Н. Міллер, створюючи конфлікти
зовні, у деяких своїх дослідженнях використовував щурів, що підкреслювало
властиве йому "безсуб'єктне" розуміння конфліктів.

Однак більшість інших підходів утверджують спільну думку щодо
визнання об'єктивно-суб'єктивної природи виникнення конфліктів.
Зокрема, К. Левін визначав конфлікт як вплив на індивіда протилежно
спрямованих сил, рівних за величиною. Такими "силами" були характеристики
зовнішньої ситуації. їхня дія є результатом суб'єктивного сприйняття індивідом
своєї власної ситуації.
Якщо пригадати концепцію М. Дойча, то конфлікт є наслідком об'єктивної
суперечності інтересів. Однак вирішальною умовою початку конфлікту є
перцепція суб'єктом цієї несумісності.
B.C. Мерлін вважав, що виникнення конфлікту зумовлюється поєднанням
певних внутрішніх та зовнішніх умов. Неможливість задоволення мотивів або
ставлень особистості він відносив до зовнішніх умов. Однак вони можуть
привести до конфлікту лише за умови виникнення внутрішньої суперечності
між мотивами чи ставленнями особистості або між можливостями та
прагненнями. При цьому людина мусить оцінити ситуацію як таку, що не має
свого вирішення: "Для того, щоб конфлікт став реальним, учасники його мають
усвідомити ситуацію, що склалася, як конфліктну" (Л.О. Петровська). Після
того, як особистість усвідомить ситуацію як конфліктну, починається
розгортання відповідної поведінки.
Саме тому сучасні психологи практично дійшли спільної думки, що
усвідомлення ситуації як конфліктної є вирішальною, необхідною та
обов'язковою умовою виникнення конфліктів.
Отже, сприймання ситуації як конфліктної "запускає" для суб'єкта
необхідність реагування на ситуацію у вигляді вибору відповідної стратегії
конфліктної взаємодії (Н.В. Гришина).
Суб'єктивність походження конфлікту виявляється в тому, що його
виникнення неможливо однозначно пов'язати з певним набором об'єктивних
факторів: кожному з нас відомі приклади того, як гострий конфлікт виникає без
явної причини, "на порожньому місці".
Однак не варто забувати і про те, що іноді, за наявності об'єктивно
конфліктогенних факторів конфлікт так і не виникає.

Тому для психолога важливо зрозуміти, як особистість сприймає ситуацію
взаємодії і завдяки яким чинникам оцінює її як конфліктну.
3. Сприйняття ситуації як конфліктної
Проблема сприйняття ситуації є не такою однозначною і простою, як
здається на перший погляд. Доволі часто дослідження сприймання ситуації
зводиться до з'ясування того, як особистість сприймає людей навколо.
Сприйняття ситуації як конфліктної означає, що ми порівнюємо певну
ситуацію, у якій опинилися, зі зразками різних ситуацій соціальної взаємодії,
які є в нашому досвіді. На основі такого порівняння ми і відносимо ситуацію до
категорії "конфлікт". Тобто запускається механізм категоризації, яка є
способом систематизації навколишнього середовища з метою зниження її
суб'єктивної складності. Об'єкт сприймання ми оцінюємо і наділяємо певним
змістом залежно від того, до якої категорії ми його відносимо. Отже,
категоризація є основою подальших дій, їхнім регулятором. При цьому
потрібно пам'ятати, що одну й ту саму ситуацію різні люди можуть сприймати
та оцінювати по-різному. Образ ситуації набуватиме певного особистісного
забарвлення.
4. Визначення ситуації як конфліктної
Унаслідок сприймання ситуації та її розуміння виникає "визначення
ситуації". Теоретичну розробку цієї проблеми пов'язують з американським
соціологом У. Томасом та американським соціологом польського походження
В. Знанецьким. На основі тривалих спостережень вони дійшли висновку, що
для розуміння поведінки людини значно важливішими є уявлення людей, які
випливають з їхнього індивідуального сприймання навколишньої дійсності,
аніж ті фактори, які можна виділити і дослідити об'єктивно. На їхню думку,
потрібно пам'ятати, що середовище, яке впливає на індивіда, це світ, яким він
його бачить, а не той світ, який досліджують учені.
На основі такого розуміння було сформульовано так звану теорему
Томаса:
Якщо ситуації визначають як реальні, то вони стають реальними за
своїми наслідками.

Стосовно конфліктів це означає, що якщо певну ситуацію індивід визначає
як конфліктну, то, незалежно від її реального змісту, вона стає конфліктною за
своїми наслідками. Віднісши ситуацію взаємодії до категорії "конфлікт", у
своїй подальшій поведінці він керується насамперед тим значенням, якого він
їй надав. Відповідно до власного, наданого ситуації конфліктного змісту й
обирає свою стратегію поведінки.
V. Томас описує випадок параної: психічно хворий убив кількох людей. У
його жертв була звичка розмовляти із самими собою на вулиці, а хворий, який
за ними спостерігав, вирішив, що вони принижують та ображають саме його.
Також прикладом практичної реалізації теореми Томаса можна вважати
так звані самоздійснювані пророцтва. Для кращого розуміння психологічної
сутності цього явища вдамося до прикладу, який наводять у своїй праці "When
Families Fight" Дж. Рубін та К. Рубін. Вісімнадцятирічний син узяв сімейну
машину, а після поїздки забув її заправити. Наступного ранку його батько
запізнився на роботу, оскільки йому довелося досить довго стояти у черзі на
заправці. Ввечері після роботи батько став докоряти синові, що через його
забудькуватість у нього виникли неприємності. Син мляво вибачився, і це
викликало роздратування у батька. Ситуація почала виходити з-під контролю:
батько почав дорікати синові за усі випадки, коли той виявляв байдужість і
безвідповідальність. Син підвищив голос на батька, той обурився. Матері, яка у
суперечці стала на бік сина, батько порадив займатися своїми справами. Урешті
батько залишився наодинці, роздумуючи над питанням, хто все ж винен у
суперечці. Насправді ж батько вважає сина легковажним і періодично доводить
до його відома свою думку. Однак критика з боку батька сприяє тому, що
манера поведінки сина зміцнює думку батька про нього.
Прикладом, який допомагає краще зрозуміти це явище, може бути і
широковідомий
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лабораторних експериментів та природних спостережень.
Загалом сутність цього явища полягає в тому, що очікування однієї із
сторін конфлікту стосовно поведінки іншої сторони сприяють саме такій

поведінці, яка й відповідає цим очікуванням. Тому при аналізі поведінки
людини потрібно насамперед з'ясовувати те, якого значення вона сама надає
наявній ситуації взаємодії. Визначення ситуації виконує функцію категоризації
стосовно соціальних ситуацій і допомагає людині зробити світ навколо неї
дещо простішим для розуміння. Стикаючись із складною ситуацією, ми
насамперед намагаємося віднести її до певного типу, про який маємо відносно
чіткі уявлення. Зазвичай ми відносимо якусь ситуацію до певної категорії,
керуючись нашим попереднім досвідом і тим, що в побуті називають здоровим
глуздом.
Ситуація взаємодії людей може містити в собі певні суперечності. Але
суперечність не тотожна конфлікту, оскільки суперечлива ситуація існує
об'єктивно, у той час як конфлікт - це результат сприймання та оцінки ситуації
її учасниками. Тобто сама собою ситуація взаємодії, яка містить суперечність,
не є однозначною детермінантою реальної конфліктної ситуації.
Головна ознака, за якою ми визначаємо певну ситуацію взаємодії як
конфліктну, - усвідомлення несумісності цілі, яку ми хочемо досягти, і цілі
нашого опонента.
Аналізуючи дані, отримані під час експериментального дослідження, Н.В.
Гришина зробила висновок, що в побутовому уявленні конфлікт - це ситуація
суперечності між її учасниками, яка виявляється у їхній протидії один одному
(протистоянні, протиборстві) і супроводжується афективними виявами.
Отже, визначення конфліктної ситуації зумовлене як об'єктивною
реальністю, так і внутрішнім суб'єктивним світом людини, причому сила
впливу цих чинників може бути різною залежно від конкретної ситуації.
5. Фактори визначення ситуації як конфліктної
Якщо проаналізувати поведінку людей у різноманітних ситуаціях, можна
дійти певних висновків. Що вищий рівень узагальнення одиниць такого
аналізу, то більше спільного можна відмітити. Так, у певних ситуаціях люди
можуть переживати однакові емоції і приблизно однаково їх виражати.
Наприклад, спостерігаючи за природними катаклізмами, люди схильні
переживати страх, також більшості людей властиво співчувати жертвам таких
природних катаклізмів.

Однак те, що люди належать до різних вікових, національних, професійних
груп, чи їхня статева належність накладає певний відбиток на сприймання та
аналіз ситуацій. Зрештою, якщо брати до уваги внутрішній світ людини, то на
цьому рівні сприйняття, аналіз та оцінка ситуацій виявлятимуть певні
індивідуальні відмінності.
Що визначеніша ситуація, то більш типовими є реакції людей на неї, то
менше вони залежать від їхніх індивідуальних особливостей, досвіду,
ставлення до життя та інших чинників. Зокрема, коли існує загроза життю
самої людини чи її рідних, люди схильні переживати сильні емоції. І хоча
емоційні вияви можуть відрізнятися, але визначеність ситуації дуже звужує
діапазон можливих емоційних реакцій. Якщо ж ситуація взаємодії має
елементи невизначеності, то реакції людей на них характеризуються значними
індивідуальними відмінностями. Наприклад, коли вчитель сварить учня за
невиконане домашнє завдання, то в одного учня це викличе докори сумління,
інший

може

поставитися

до

цього

байдуже,

а

ще

інший

активно

захищатиметься від критики.
Н.В. Гришина виділила три групи факторів визначення ситуації як
конфліктної.
До першої групи вона віднесла "об'єктивні" фактори визначення ситуації.
До них належать такі, які виникають незалежно від нас. Стосовно конфліктів
об'єктивними факторами вона вважає особливості самої ситуації взаємодії, які
на рівні "загальнолюдського" виміру викликають у людей однотипні реакції.
Наші уявлення про ті чи інші ситуації є такими, що тією чи іншою мірою
відповідають уявленням більшості людей про аналогічні ситуації. Наприклад,
побачивши приміщення, у якому стоять столи, за якими люди вживають їжу,
ми, проаналізувавши низку деталей, можемо сказати, що це ресторан чи
їдальня. Якщо ж у приміщенні багато нових книг, то ми не сплутаємо
книжковий магазин із бібліотекою і т.ін. Такі уявлення мають назву
"розділеного" знання.
Отже, наші уявлення про ситуації соціальної взаємодії містять у собі
частку такого "розділеного" знання, що й дає змогу людям приблизно однаково
оцінювати певні ситуації. Так само уявлення людей про конфліктні ситуації

містять як індивідуальні, так і спільні для більшості людей риси. Певна
соціальна ситуація завдяки своїм характеристикам може відповідати уявленням
людей про конфлікти. Така ситуація і буде визначатися як конфліктна
більшістю людей, а тому й викликатиме у них типові реакції.
Друга група - це групові фактори визначення ситуації. Кожну людину
можна віднести до певного соціального чи культурного прошарку. На те, як
впливає соціальне середовище на виникнення тих чи інших проблем, звернула
увагу у своїх працях К. Хорні: "Той факт, що більшості людей у цій культурі
доводиться стикатися з тими самими проблемами, наводить на думку, що ці
проблеми породжені специфічними життєвими умовами, які існують у цій
культурі".
Таку думку підтверджує значна кількість психологічних досліджень.
Зокрема, останнім часом психологи проводили дослідження феномену
"синдрому професійного вигоряння", який виявляється у педагогів. Тому на
визначення ситуації як конфліктної впливає належність індивіда до певної
реальної або умовної групи: вік (особливо у критичні періоди), стать (жінки
схильні оцінювати свої взаємини з колегами як конфліктні у тих аспектах, які
прямо стосуються їхніх особистих потреб (заробітна платня, розподіл премій,
час
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підвищену

конфліктогенність організаційних проблем (розподіл обов'язків, виробничі
труднощі і т.ін.), соціальний статус, професія. У кожної групи існує певне
"розділене" знання про те, що таке конфлікт. Це і дало змогу Н.В. Гришиній
говорити про групові фактори визначення ситуації як конфліктної.
Третя група - це індивідуальні фактори визначення ситуації, які існують
поряд із об'єктивними та груповими. На думку Н.В. Гришиної, "суб'єктивне" у
визначенні ситуації як конфліктної пов'язане зі схильністю самої людини до
оцінки ситуацій, подій та людей у певних термінах. Тобто існують такі
психологічні характеристики, які зумовлюють схильність людей сприймати ті
чи інші ситуації взаємодії з людьми як конфліктні.
Зокрема, у нашому дослідженні ми виділили низку індивідуальнопсихологічних чинників виникнення міжособистісних конфліктів у ранньому
юнацькому віці. Зокрема, на виникнення конфліктів у цьому періоді впливають
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партнера,
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конфліктності, особистісна тривожність, схильність до домінування, ригідність,
агресія, самооцінка. Також на виникнення міжособистісних конфліктів впливає
характер сприймання ситуації взаємодії.
Експериментально доведено, що люди з конкурентною орієнтацією
частіше схильні визначати ситуації як конфліктні.
Також уявлення про конфліктну особистість у побутовій свідомості часто
пов'язане з людиною, яка частіше за інших стає учасником конфліктних
ситуацій. Така людина має значну схильність сприймати ситуації як конфліктні
або реагувати конфліктною поведінкою на ті чи інші обставини, які насправді
не є конфліктними.
Окрім стійких психологічних особливостей, на визначення ситуації як
конфліктної впливає і актуальний психічний стан особистості. При оцінці
простих, типових ситуацій люди рідко зважають на свій настрій, у той час як
при оцінюванні та поясненні складних конфліктів ми не зможемо позбутися
впливу настрою на цей процес.
Отже, на визначення ситуації як конфліктної впливають чинники, які
різняться між собою за психологічним змістом і силою впливу на процес
визначення ситуації.
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Тема 6. Конфліктна взаємодія

1. Мотиви та цілі учасників взаємодії.
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1. Мотиви та цілі учасників взаємодії
Як уже зазначалося, конфлікт є біполярним явищем. У динаміці конфлікту
його біполярність виявляється у наявності щонайменше двох сторін, між якими
відбувається взаємодія. При цьому дії цих сторін мають бути спрямовані одна
на одну. Вони узгоджуються в процесі перебігу конфлікту і координуються
залежно від того, як саме він протікає. Тобто сторони конфлікту регулюють
його перебіг.
Важливою психологічною стороною конфліктної ситуації є прагнення
сторін, які, однак, мало описані у психологічній літературі. Характеризуючи
конфлікт, дослідники наголошують насамперед на тому, що у ньому наявне
значне емоційне напруження, пов'язане з певними проблемами.
Мотив - це спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб
суб'єкта, сукупність зовнішніх або внутрішніх умов, які викликають активність
суб'єкта і визначають її спрямованість.

Якщо говорити про конфлікти, то у ньому мотив є спонуканням до вступу
в конфлікт. Доволі часто у конфліктній взаємодії складно виявити справжні
мотиви його учасників. Опоненти приховують свої мотиви, демонструючи
лише мотиви участі у конфлікті. Однак ці мотиви можуть суттєво відрізнятися
від тих, якими насправді керуються учасники конфлікту.
Активність викликається потребами, які визначаються як стан суб'єкта,
який полягає у наявності нужди у певних ресурсах - матеріальних чи духовних,
які необхідні для існування та розвитку.
Виділені нами вище потреби (у безпеці, визнанні, належності і т.д.)
властиві не лише окремим індивідам, а й соціальним групам, спільнотам і
навіть державі.
Зазвичай поведінка учасників конфліктної ситуації спрямована на те, щоб
задовольнити певні інтереси. Інтереси є усвідомленими потребами, які
забезпечують спрямованість на об'єкт конфлікту і сприяють реалізації
конфліктної поведінки індивіда.
Близькими до інтересів є також і цінності, які особистість може
обстоювати у конфлікті: істинність ідеї, справедливість прийнятого рішення,
почуття власної гідності, честі, самооцінка.
Мотиви особистості часто зумовлюються наявною ситуацією взаємодії.
Також нестабільність у сучасному українському суспільстві формує певну
громадську думку, яка, опосередковуючись у свідомості людей через їхні
потреби та інтереси, відображається у вчинках конкретних людей і груп.
Мотиви учасників взаємодії конкретизуються у їхніх цілях. Ціль - це
усвідомлений образ передбачуваного результату, на який спрямована дія
людини. У конфлікті ціллю людини є її уявлення про кінцевий результат
конфлікту. Оскільки ціль завжди є усвідомленою, то варто розділяти мотивицілі та просто мотиви, коли учасник конфлікту не ставить перед собою певної
усвідомленої мети. Н.В. Гришина вважає, що учасник конфлікту прагне до
того, щоб подолати суперечність, однак навряд чи стане формулювати свої цілі
саме у такій системі уявлень.

У широкому розумінні цілі людини - це головні, спрямовувальні фактори,
які визначають її спосіб життя, вибір тих чи інших ситуацій, надання переваги
одним можливостям у порівнянні з іншими.
Конфлікт є ситуацією загострення суперечностей, яка спонукає індивіда до
активності, спрямованої на подолання суперечності. А відтак можна
стверджувати, що ціллю учасника конфлікту є зміна ситуації у сприятливий для
себе бік: "зробити по-моєму", "прийняти рішення", "отримати перевагу",
"домовитися", "узгодити позиції" і т.п.
Цілі у конфлікті можуть бути стратегічного або тактичного характеру.
Оскільки основною ціллю можна вважати прагнення оволодіти предметом
конфлікту, то цю ціль можна вважати стратегічною і їй будуть підпорядковані
тактичні цілі. Однак у процесі конфлікту така ціль може бути змінена на іншу,
коли у опонентів виникає бажання завдати максимальної шкоди один одному
або, навпаки - зберегти гарні стосунки з іншою стороною.
Фактично ж у конфлікті можна виділити три групи цілей:
 1.

Цілі, пов'язані з предметною стороною конфлікту, за якими

стоять мотиви отримання бажаного результату.
 2.

Цілі учасників, пов'язані із соціальними аспектами конфлікту

(взаємини між учасниками конфлікту).
 3.

Цілі учасників конфлікту, пов'язані із психологічною потребою в

обгрунтуванні своєї позиції та своїх дій для себе та для інших людей.
Якщо людина діє у присутності інших, у неї виникає два протилежні
змістові пласти:
-

"зміст для себе";

-

"зміст для інших".

"Зміст для себе" не вимагає додаткових обґрунтувань і мотивувань, окрім
того предмета, на який спрямована активність індивіда, або проблеми, задля
розв'язання якої він виконує певні дії. Виконання вимог "змісту для інших"
передбачає наявність за кожним елементом поведінки "певного соціально

кодифікованого, конвенціонального та загальнодоступного значення" (А.
Хараш). На основі цього виникає своєрідний мотив "бути зрозумілим".
У конфліктній ситуації обов'язково наявне виправдання своєї позиції та
своїх дій ("змісту для себе"). Кожен учасник конфлікту впевнений у власній
правоті, у тому, що він все робить правильно, а інший - "неправий". Навіть
якщо виявляється готовність визнати свою неправоту щодо окремих питань,
однаково ми вважаємо себе "більш правими", ніж нашого опонента.
Саме можливість неоднозначної інтерпретації ситуації у разі виникнення
суперечностей посилює мотив "бути зрозумілим". Це спонукає людину
обґрунтувати свої дії в очах оточення. Це бажання прямо пропорційне до
можливості неоднозначної оцінки її поведінки.
Цілі учасників конфлікту є важливим регулятором їхньої поведінки. Проте
вони не визначають однозначно характер їхньої взаємодії у конфлікті, вибір
стратегії і тактики поведінки. Взагалі вибір стратегії і тактики поведінки стає
результатом дії складної системи факторів, які утворюють навіть не комплекс, а
амальгаму - регулятор конфліктної взаємодії.
Зазвичай мотиви й цілі учасників конфлікту не так легко розпізнати. Для
розгляду та аналізу доступні насамперед пені позиції. Позиція учасника
конфлікту - це система ставлень опонента до елементів конфліктної ситуації,
яка виявляється у відповідній поведінці та вчинках. Здебільшого позиції
учасників конфліктної взаємодії є досить стійкими.
2. Стратегії і тактики взаємодії
Поведінка учасників конфлікту включає в себе дії, спрямовані на
опонента. Соціальну реальність конфлікту становлять взаємні реакції,
спрямовані на реалізацію інтересів кожної сторони та на обмеження інтересів
опонента. Оскільки дії опонентів вливають на них, випливають із попередніх
дій іншого учасника, то у будь-якому конфлікті вони набувають характеру
взаємодії.

Стратегія поведінки у конфлікті - це орієнтація особистості чи групи щодо
конфлікту, настанова на певні форми поведінки у конфліктній ситуації.
Традиційно конфліктологи виділяють п'ять основних стратегій поведінки у
конфліктних ситуаціях, описаних К. Томасом, хоча у наукових працях вони
можуть мати дещо різні назви:
 1)

домінування (суперництво, конкуренція, боротьба);

 2)

співробітництво (співпраця, кооперація, інтеграція);

 3)

ухиляння (уникання, ігнорування);

 4)

пристосування (поступливість);

 5)

компроміс.

Ці стратегії різняться залежно від орієнтації учасників конфлікту на
реалізацію власних цілей чи на цілі партнера.
Від того, яку стратегію обирають учасники конфлікту, часто залежить його
перебіг та кінцевий результат. Стратегії ухиляння та пристосування є
пасивними, вони фактично спрямовані на те, щоб не допустити розвитку
конфлікту. Тому психологів цікавлять насамперед стратегії співробітництва та
суперництва. Для тих, хто обирає першу стратегію, властива кооперативна
орієнтація, а для тих, хто обирає суперництво - конкурентна. Однак у реальній
конфліктній ситуації можливий вияв одночасно і двох таких на перший погляд
суперечливих стратегій.
Цікавим є підхід Дж. Рубіна та Д. Пруйта. Вони, скориставшись моделлю
К. Томаса та узагальнивши її, виділили три основні стратегії поведінки у
конфлікті:
 1)

наступальна стратегія суперництва: передбачає будь-які спроби

врегулювати конфлікт на умовах однієї із сторін без урахування інтересів
іншої сторони;
 2)

стратегія розв'язання проблеми - докладаються зусилля, щоб

з'ясувати проблеми, які розділяють сторони, розробити і прийняти
взаємовигідне рішення;
 3)

стратегія поступок - одна із сторін іде на зниження своїх

домагань.

Ці загальні стратегії поведінки реалізуються у часткових тактиках. Тактика
(від грецького слова т^о - шикую війська) - це сукупність прийомів впливу на
опонента, засіб реалізації стратегії. Одну й ту саму тактику можна
застосовувати у межах різних стратегій.
Найбільший
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які
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конфлікту

застосовує у разі вибору стратегії суперництва.
Дж. Рубін та його колеги зазначають, що тактики суперництва не є
поганими самі собою, негативним виявляється результат, до якого призводить
застосування цих тактик. Тактики суперництва умовно можна поділити на легкі
(ті, наслідки застосування яких або сприятливі, або принаймні нейтральні для
іншої сторони) та важкі (ведуть до несприятливих для іншої сторони наслідків).
Зазвичай тактики суперництва найчастіше застосовують за принципом
наростання їхніх наслідків - від легких до важких.
Тактика "зваблювання" - це поведінка, яка спрямована на те, щоб впливати
на іншого, вихваляючи його позитивні якості. Цій тактиці властива певна
психологічна особливість: що менше зацікавлена людина у досягненні успіху, у
разі застосування цієї тактики, то легше його досягти. Це пояснюється тим, що
якщо інша сторона усвідомлює прагнення першої сторони справити гарне
враження пов'язане з турботою про власні вигоди, то вона буде більш
насторожено ставитися до усіх її спроб у цьому напрямку. Перша група тактик
"зваблювання" - лестощі. Застосовуючи цю тактику, учасник взаємодії
розраховує на те, що людям складно погано ставитися до тих, хто їх хвалить.
Однак похвала мусить мати міру, інакше її будуть сприймати як нещиру.
Наступна група тактик "зваблювання" - "єдність поглядів". Висловлюючи згоду
щодо висловлювань іншої сторони, перша сторона прагне створити враження,
що їхні позиції схожі. Однак при застосуванні цієї тактики потрібно уникати
враження, що згода продиктована якимись прихованими мотивами, і не
справити на іншу сторону враження людини, яка бездумно погоджується з
будь-якою точкою зору. Третя категорія тактик "зваблювання" полягає у
наданні послуг: люди добре ставляться до того, хто робить їм щось приємне.
Четверта категорія - це тактики самопрезентащї: треба так подати свої
достоїнства, щоб інша сторона визнала їх привабливими. Отже, тактики

"зваблювання" мають на меті змусити опонента піти на поступки завдяки
чарівності

та

хитрощам.

Для

успішного

застосування

цих

тактик

найголовнішою є умова, щоб інша сторона не запідозрила того, хто вдається до
них, у корисливості.
Наступний тип тактик - "скуйовджування пір'я" - застосовують із метою
збити з пантелику іншу сторону, збентежити її і тим самим послабити її
упертість у небажанні йти на поступки. Такого ефекту можна досягнути,
будуючи свою поведінку в манері, протилежній до манери поведінки опонента.
Інший варіант - примусити суперника почуватися або безвідповідальним, або
некомпетентним. Щоб такі тактики були успішними, потрібно, як і у разі
застосування першої групи тактик, щоб протилежна сторона не здогадувалася
про справжні наміри.
Третя група тактик - приховані докори. Під виглядом невинних зауважень
щодо реальних фактів вони покликані зачепити та засмутити іншого. Власне
кажучи, той, хто застосовує таку тактику, намагається викликати у іншого
почуття провини. Почуття провини можна викликати трьома способами:
 1)

нагадати людині про давні провини;

 2)

показати його дрібні грішки як значно серйозніші;

 3)

змусити відчути відповідальність за помилки, яких ця сторона не

припускалася.
Проте ці тактики можуть виявитися неефективними через те, що інша
сторона може не помітити, що їй навіюють почуття провини, а може
переживати це почуття, але не усвідомлювати його причини. Найголовніше, що
потрібно пам'ятати - це те, що при застосуванні тактики прихованих докорів
інтереси, які лежать в основі конфлікту, не обговорюються, а тому проблема,
по суті, не вирішується.
Четверта група тактик - переконлива аргументація, яка полягає в тому, що
одна із сторін - учасниць конфлікту - схиляє іншу сторону до зниження
домагань, керуючись логічними доводами. Таку тактику можна реалізувати
двома шляхами:
 1)

одна сторона мусить спробувати переконати іншу, що має

законні підстави домагатися вирішення суперечки на свою користь;

 2)

одна сторона мусить переконати іншу в тому, що зниження

домагань піде їй на користь.
П'ята група тактик - погрози. Вони полягають у тому, що одна із сторін
виражає наміри поводитися так, щоб зашкодити іншій стороні, якщо вона не
виконуватиме пред'явлених їй вимог. Така тактика є найпоширенішою формою
соціального впливу у суперечках сторін. Погрози відрізняються від обіцянок
тим, що містять вказівки на негативні наслідки для іншої сторони. Погрози
застосувати силу діють часто набагато успішніше, ніж застосування самої сили,
а тому вони є дуже ефективним засобом впливу. їхню дієвість пояснюють тим,
що люди зазвичай більше стараються уникнути можливих втрат, ніж отримати
можливу винагороду. Також та сторона, яка погрожує іншій, у будь-якому разі
опиняється у виграші: навіть якщо погрози не виконуються, то супротивник
схильний розцінювати це не як слабкість, а як вияв гуманності.
Значна проблема у застосуванні тактики погроз полягає в тому, що інша
сторона також може до неї вдатися. Якщо ж на погрозу відповідають погрозою,
то це призводить до посилення ворожості.
Остання тактика - тактика невідмінюваних, або позиційних, зобов'язань,
сутність якої полягає в тому, що одна із сторін конфлікту вдасться до певних
дій і гарантує, що не відступиться від обраної лінії поведінки. Тоді відбувається
перекладення відповідальності за наслідки конфлікту на іншого учасника.
Прикладом застосування такої тактики можуть стати страйки, голодування,
бойкоти. У разі успішного застосування така тактика зазвичай змушує
опонента йти на поступки. Однак застосування цієї тактики може бути
пов'язане з певним ризиком для обох сторін конфлікту.
3. Регулятори конфліктної взаємодії
Взаємодію учасників конфлікту визначає ціла низка факторів конфліктної
ситуації:
 1)

загальний контекст конфліктної ситуації;

 2)

наявність у конфліктній ситуації факторів, які ускладнюють або

пом'якшують гостроту протистояння сторін;
 3)

позиція та поведінка партнера ситуації.

Сам собою конфлікт може розвиватися у двох контекстах: конкурентному
або кооперативному.
М. Дойч у своїх працях показав, що учасники з кооперативною
орієнтацією прагнуть не лише задовольнити власні інтереси, а й зберегти добрі
стосунки на майбутнє. У разі переважання конкурентної орієнтації індивід
більше зацікавлений власною користю у цій конкретній ситуації, аніж
перспективою збереження подальших стосунків.
Але кооперативність чи конкурентність стосунків визначається не лише
об'єктивним характером взаємодії, а й тим змістом, якого їй надають самі
учасники.
Щодо умов, які ускладнюють чи пом'якшують конфлікт, зазначимо, що
психологічні та соціологічні дослідження свідчать: гострота та руйнівний
характер конфліктів залежать від жорсткості соціальної структури, у межах
якої вони виникають. Справді, конфлікти у тих сім'ях, де переважає
авторитарний стиль спілкування батьків із дітьми, є найгострішими.
Важливим фактором є також наявність у оточенні конфліктних людей, які,
не будучи безпосередніми учасниками конфлікту, зацікавлені у його посиленні
або послабленні. Такий вплив доволі часто виявляється в молодих сім'ях, які
проживають разом з батьками когось із подружжя.
4. Ситуаційний контекст взаємодії
Поведінка учасників конфлікту, їхній взаємний вплив один на одного та на
вибір чи зміну стратегії реагування також були предметом досліджень М.
Дойча. У його експериментах один з учасників конфліктної взаємодії повинен
був застосовувати задану експериментатором одну з трьох стратегій. Стратегія
"підстав іншу щоку" передбачала, що на погрози і нападки партнера помічник
експериментатора
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кооперативну поведінку. "Некаральна" стратегія полягала у самозахисті у
відповідь на атаки. "Стримувальна" стратегія передбачала загрозливу реакцію у
відповідь на будь-які некооперативні дії, контратаки у відповідь на атаки,
кооперативну реакцію - на кооперативні дії. Решта стратегій були варіаціями
стратегій

на
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експериментатора грав дуже загрозливу та агресивну роль, а після 15 спроб
різко починав вдаватися до однієї з вищезазначених стратегій.
М. Дойч вважав, що перераховані стратегії спрямовані на стимулювання
кооперативної взаємодії.
За результатами експериментів він зробив такі висновки:
 1)

некаральна

стратегія

виявилася

найефективнішою

у

стимулюванні кооперативної поведінки і приводила до найкращих
результатів спільної діяльності учасників ігрової процедури;
 2)

щодо стратегії "підстав іншу щоку", то виявилася її значна

залежність від міри конкурентності ситуації: що конкурентній прагнення
учасників ситуації, то більше вони схильні експлуатувати того, хто
вдавався до цієї стратегії;
 3)

стримувальна стратегія приводила до більш агресивної та само-

захисної поведінки та зменшувала кооперативність поведінки партнера.
Численні експерименти дали змогу М. Дойчу сформулювати закон
соціальних відносин:
"Характерні процеси та ефекти, які викликаються певним типом
соціальних відносин, мають тенденцію викликати цей тип соціальних
відносин".
Іншими словами, демонстрація кооперативної поведінки викликає у іншої
сторони

готовність

співпрацювати,

допомагати,

вирішувати

проблему.

Навпаки, конкурентна поведінка виникає і спонукає внаслідок застосування
тактики погроз і примусу прагнення отримати перевагу, посилення ворожості,
жорсткість у конфлікті.
Н.В. Гришина також доповнює описані Дойчем ситуативні фактори. Вона
вважає, що суттєвою детермінантою конфліктної взаємодії партнерів є
попередній досвід взаємин конфліктних сторін. І справді, по допомогу до
психолога щодо розв'язання конфліктів звертаються зазвичай люди, які
пов'язані між собою більш чи менш тривалими стосунками - подружніми,
батьківсько-дитячими, діловими чи іншими. Н. Гришина зазначає, що
позитивний досвід відсутності суперечок або їх успішне вирішення в минулому
стає позитивним фактором з точки зору учасників конфлікту на нову ситуацію

неузгодженості, а негативний досвід попередніх стосунків має негативний
вплив на розвиток нового конфлікту.
5. Психологічні орієнтації учасників конфлікту
Вибір стратегії поведінки у конфлікті значною мірою залежить від
психологічних орієнтацій, чи настанов, його учасників.
Психологічна настанова (установка) - це відносно стійкий комплекс
когнітивних та мотиваційних орієнтацій на дану ситуацію, який виконує
функцію регуляції вибору стратегії поведінки та реакцій у цій ситуації.
Когнітивна

орієнтація

-

це

комплекси

уявлень

(очікувань),

які

допомагають нам на когнітивному рівні зорієнтуватися у тій ситуації, в якій ми
опинилися.
Мотиваційні орієнтації пов'язані із різними типами соціальних взаємин,
оскільки вони можуть містити можливість або неможливість задоволення
потреб індивіда.
Моральні орієнтації пов'язані із взаємними зобов'язаннями і правами
людей і передбачають, що стосунки розглядаються не лише з точки зору
особистої перспективи, а і з позиції соціальної перспективи, яка враховує інших
у цих взаєминах. Кожна людина зобов'язана поважати і підтримувати соціальні
норми, які визначають, що є справедливим чи несправедливим у взаємодії та її
результаті. Однак слід враховувати, що кооперація та конкуренція викликають
різні типи моральних орієнтацій.
6. Особистісні фактори
Не варто забувати також і про те, що на характер орієнтацій людини у
ситуаціях соціальної взаємодії впливають і її особистісні особливості. Однак ми
часто схильні перебільшувати їх роль у виникненні конфліктів.
Так, дослідження, проведене Н. Гришиною, показало, що у тому випадку,
коли людина опиняється у сприятливих обставинах, це не дає підстав для
прояву конфліктних тенденцій її характеру або пом'якшує їх. Навпаки, загальна
несприятлива ситуація може привести до конфліктної поведінки навіть цілком
"миролюбних" людей. А це дозволило їй зробити висновок про те, що
соціально-психологічні

фактори

переважають

над

індивідуально-

психологічним серед суб'єктивних чинників виникнення конфліктів.

7. Соціально-перцептивні регулятори
Більшість соціально-психологічних явищ існує об'єктивно, незалежно від
того, як вони сприймаються та переживаються їх учасниками. Однак конфлікт
як такий починається саме з усвідомлення його учасниками розбіжностей у
думках, поглядах, прагненнях. Власне кажучи, сам конфлікт залежить від
суб'єктивного відображення його учасниками.
У разі виникнення конфліктної ситуації у людини формується ї образ, який
є відносно цілісним.
Л.А. Петровська зазначає, що саме ці образи, ідеальні картини конфліктної
ситуації, а не сама реальність, є безпосередньою детермінантою конфліктної
поведінки учасників. Образ конфліктної ситуації включає в себе уявлення
учасників про себе (свої мотиви, цілі, цінності, можливості і т. ін.), уявлення
про іншу сторону (відповідно її мотиви, цілі, цінності, можливості) та уявлення
про середовище, у якому складаються конфліктні відносини. Образ іншого,
який виникає у людини в конфліктній ситуації, може сприяти успішному
вирішенню конфлікту, а може і заважати йому.
Результати досліджень свідчать про те, що зазвичай образи "іншого"
упереджені і відображають тенденцію покладання відповідальності за конфлікт
на "іншого" та приписування йому "поганих" рис. Завдяки цьому відбувається
знецінення

позиції

партнера

та

посилюється

власна

позиція.

Тому

протиставлення "Я - Інший" (або "Ми - Вони") виконує захисну функцію.
8. Нормативні регулятори
У будь-якому конфлікті присутні два виміри:
 1)

предметний,

пов'язаний

із

проблемою

конфлікту

та

її

розв'язанням;
 2)

емоційний, який відображає почуття та переживання учасників

конфліктної взаємодії.
Однак Н.В. Гришина зазначає, що часто поза увагою психологів
залишається "третя реальність" конфлікту - конфлікт як соціальна ситуація з її
головними

атрибутивними

характеристиками.

властивостями

-

ціннісно-нормативними

Для того, щоб якнайповніше зрозуміти конфлікт як соціальний феномен,
необхідно з'ясувати його нормативну природу.
Соціальні норми - це сукупність вимог, які висуває та чи інша соціальна
група до своїх членів. До соціальних норм відносять норми моралі та норми
права.
Норми задають не лише дії людей, а їх взаємні очікування.
Н. Гришина виділяє три аспекти нормативності:
 1)

норми забезпечують людині можливість обгрунтувати свою

поведінку - учасники конфлікту прагнуть нормативно обґрунтувати свої
позиції та дії;
 2)

норми задають певні стандарти поведінки - існують правила

конфліктної взаємодії;
 3)

норми мають суспільно-історичний, культурний характер -

існують культурні та етичні норми конфліктної взаємодії.
Люди завжди прагнуть нормативно обгрунтувати свої позиції та дії, навіть
якщо це не проявляється у відповідній цілеспрямованій поведінці. Але варто
враховувати той факт, що люди схильні приймати власну поведінку як таку, що
визначається більшою мірою впливом ситуаційних факторів, у той час як
поведінка інших - впливом їхніх особистісних особливостей. Характеризуючи
свою поведінку, ми кажемо: "У мене не було іншого виходу", "Так склалися
обставини", "Я змушений", "Цього вимагає ситуація" і т. ін. Водночас партнера
ми схильні сприймати як вільного у своїх діях, а тому повністю покладаємо на
нього відповідальність за його дії.
У разі виникнення конфліктної ситуації ми намагаємося представити свою
поведінку як "типову": "Так усі роблять".
Таким чином проявляється "подвійний стандарт" конфлікту: можуть
існувати різні нормативи "для себе" та "для іншого". Одні і ті ж самі дії
оцінюються та інтерпретуються по-різному. Оцінюватися можуть як дії, так і
позиції, відношення, психологічні особливості учасників конфлікту.
Найбільш явно "подвійний стандарт" проявляється у міжгру повій
взаємодії, коли окремий індивід виступає від імені всієї групи.

Оскільки конфліктна ситуація містить у собі суперечність між позиціями
сторін,

кожен

з

її

учасників

прагне

надати

своїй

позиції

статусу

обгрунтованості, легітимності.
За умови наявності різних позицій щодо якогось питання, будучи
впевненими у власній правоті учасники конфлікту апелюють до поняття
справедливості.
Справедливість - це загальна моральнісна санкція спільного життя людей,
спосіб обґрунтування та розподілу між індивідами вигод та тягарів їхнього
спільного існування у рамках єдиного соціального простору.
Соціальна справедливість - це реалізація прав та свобод, які відповідають
сутності людини (чи соціальної спільноти) та рівню розвитку суспільства,
якісна оцінка взаємин між людьми, особистістю та суспільством, між
соціальними групами.
Справедливість (у розумінні того, що повинно бути, що є справедливим) є
одним із принципів морального обґрунтування своїх позицій учасниками
конфлікту. Відчуття несправедливості може стати підставою для виникнення
конфлікту та для продовження конфронтації.
М. Дойч розглядав проблему несправедливості стосовно до вирішення
завдань розподілу благ. Він вважав, що несправедливість може мати кілька
підстав:
 1)

несправедливість,

пов'язана

із

характером

блага,

яке

розподіляється (або збитків);
 2)

несправедливість, пов'язана із ролями, втягнутими у процес

розподілу;
 3)

несправедливість стосовно стилю та часу розподілу;

 4)

несправедливість, пов'язана із цінностями, які лежать в основі

розподілу;
 5)

несправедливість, пов'язана із правилами;

 6)

несправедливість, пов'язана з процедурами вимірювання;

 7)

несправедливість, пов'язана із процедурами прийняття рішення.

Найважливішим є останній тип несправедливості. Справді, дослідження
свідчать, що якщо люди беруть участь у прийнятті рішень, вони більше схильні

рахуватися з ними та виконувати їх. Участь у прийнятті рішення є важливим
засобом його легітиміза-ції. У тому випадку, коли процедура прийняття
рішення сприймається як незаконна, то і все інше - принципи, правила, норми,
конкретні прийоми розподілу - ставляться під сумнів.
Вибір того чи іншого принципу розподілу залежить від типу групових
відносин. Якщо для кооперативної групи основною метою є економічна
продуктивність, то у ній домінуватиме принцип оцінки та розподілу у
відповідності

до

оцінки

індивідуального

внеску

та

індивідуальної

результативності. Якщо ж група зорієнтована насамперед на підтримку та
укріплення взаємин - застосовуватиметься принцип рівності, рівного розподілу.
Якщо для кооперативної групи метою є заохочення особистісного розвитку та
особисте благополуччя, домінує орієнтація на задоволення потреб.
Пояснити переживання почуття несправедливості можна, звернувшись до
поняття депривації. При цьому слід пам'ятати, що незадоволення виникає
насамперед через відносну дспривацію: ті, хто об'єктивно характеризуються
більш сприятливими абсолютними показниками, зазвичай можуть відчувати
більшу незадоволеність через відносну депривацію, якщо їхні очікування були
завищеними або вони перебувають у оточенні людей, які знаходяться у
кращому становищі.
Відносна депривація може проявлятися як у окремого індивіда, так і у
групи. Г. Теджфел зазначає, що для розв'язання індивідуальних проблем
достатньо перетворити індивідуальну ситуацію, а групова депривація вимагає
мін у соціальній позиції групи.
Відносна депривація тісно пов'язана із відчуттям справедливості чи
несправедливості. Чим сильніше переживання відносної депривації, тим більш
імовірним та інтенсивним буде відчуття несправедливості.
Однак через те, що різні люди по-різному інтерпретують поняття
справедливості, уявлення про справедливість не можуть стати реальним
критерієм регулювання відносин між учасниками конфлікту.
9. Правила взаємодії у конфліктних ситуаціях

Стосовно конфлікту правила взаємодії - це система уявлень учасників
конфлікту про "правильну" поведінку. Правила учасники конфлікту часто
розуміють як дещо таке, що зрозуміле саме собою, а тому вони не зажди
усвідомлюють їх. Однак ми часто послуговуємося такими фразами як "діяти за
правилами", "поводитися не за правилами", "грати за своїми правилами".
Необхідно пам'ятати, що правила мають соціальну природу, вони
створюються та підтримуються соціальними групами. Системи правил можуть
породжувати особливі соціальні ритуали. Ритуалом є послідовність дій з метою
досягнення певного результату, якщо вони щоразу повинні повторюватися у
одній і тій самій формі, у одному й тому ж порядку.
Якщо якась ситуація чи поведінка людини викликає у нас відчуття, що
щось відбувається не так, як ми очікували, то це може означати, що відбулося
порушення певних правил. Ми можемо відчувати ніяковість, напруження,
роздратування. А це свідчить про те, що у нас є певна система уявлень про
"правильність".
Правила послідовності дій у конфліктних ситуаціях досліджувала Н.
Гришина. Вона пропонувала учасникам експерименту елементи конфліктних
ситуацій, які необхідно було розмістити у порядку їх перебігу. Виявилося, що
люди мають добре розвинену інтуїтивну ідею порядку перебігу подій. На
одному з етапів експерименту в елементи ситуації вона включила компоненти,
пов'язані із афективними проявами учасників конфлікту. І тоді учасники
експерименту зіткнулися із явними труднощами їх локалізації у просторі
конфліктної ситуації. Елементи, які відображали переживання учасників
конфлікту, виявилися його "плаваючими" характеристиками.
Це означає, що у людини є певні уявлення про логіку розвитку подій у
конфліктних ситуаціях. Вони є більш чіткими стосовно логіки послідовності
дій учасників конфлікту і менш стійкими щодо приписування логіки
афективним аспектам взаємодії учасників конфліктної ситуації.
Отже, у людей існує система правил, які визначають логіку конфліктної
взаємодії, та уявлення про характер і послідовність дій у конфліктних
ситуаціях.
10. Культурні норми взаємодії у конфлікті

Конфліктні явища посідають певне місце у культурній свідомості,
поведінка у конфлікті має культурні засади.
У разі, коли людина визначає для себе ситуацію як конфліктну, вона
починає поводитися так, як цього вимагає конфлікт. Але ці вимоги мають
певний культурний контекст.
У разі, коли людина визначає для себе ситуацію як конфліктну, вона
починає поводитися так, як цього вимагає конфлікт. Але ці вимоги мають
певний культурний контекст. Саме культурним контекстом визначається і
характер конфліктів, і способи їх розв'язання.
Цікавий аналіз даного питання у своїй праці здійснює М. Мід.
Проаналізувавши працю американських дослідників, які описали 13 різних
культур з огляду на переважання у них принципу суперництва або
співробітництва, М. Мід пропонує розрізняти три типи культур: такі, що
співпрацюють, такі, що конкурують та індивідуалістичні.
Процес виникнення та розвитку конфлікту визначається нормативно, що
знаходить своє відображення у культурних прикладах конфліктних ритуалів та
звичаїв, відмінностях у виникненні конфліктів та способах їх розв'язання у різні
історичні епохи та у різних народів. Дослідження сучасних психологів
доводять, що існують культурні відмінності у перебігу та розв'язанні
конфліктів (зокрема, сімейних) у Японії, Індії та США.
11. Етичні норми взаємодії у конфлікті
Етичні норми - це принципи схваленої поведінки, прийнятні групові чи
суспільні норми взаємодії у ситуаціях досягнення ці3 точки зору етики поведінка людини у ситуації суперечливої взаємодії
може бути "правильною" або "неправильною". У тому випадку, коли цілі
учасників є несумісними, виникає конфліктна взаємодія. Вона може вестися із
дотриманням спільно прийнятих або таких, що маються на увазі, етичних норм.
Але учасники ситуації можуть задіяти гру, яка мас за мету обхитрувати,
притиснути іншого. У такому випадку взаємодія розвивається за типом
"нечесної гри". Етичні проблеми у такому разі виникають, якщо один з
учасників взаємодії розглядає партнера як засіб або перешкоду у досягнення

певної цілі, яку необхідно використати або нейтралізувати. Спілкування
перестає бути партнерським, а починає розвиватися як суб'єкт-суб'єктне. Однак
зазвичай людина, яка вдається до таких дій, може взагалі не вважати їх
нечесними, виправдовуючи їх "правильними", "хорошими" цілями або
приписуючи їм соціокультурну "прийнятість" ("так прийнято", "усі так
роблять").
Також у конфліктних ситуаціях з метою обгрунтування своїх дій деякі
люди вдаються до певних прийомів "нечесної гри". Наприклад, можуть
якимись своїми діями чи висловлюваннями спровокувати партнера, змусити
його вдатися до певних дій, а потім надати своїм власним діям характер "дій у
відповідь".
Тобто, навіть порушуючи етичні норми, людина прагне надати своїм діям
законного характеру, нормативно обгрунтувати їх.
Окрім того, стратегії, спрямовані на перемогу, часто суспільством
оцінюються вище, аніж "компроміси" (В. Лефсвр).
11. Моделі розвитку міжособистісної конфліктної ситуації
Н.В. Гришина пропонує цікавий підхід до проблеми прогнозування шляхів
розвитку конфліктної ситуації. Вона зазначає, що ключовим фактором, який
визначає установку людини на той чи інший тип взаємодії з партнером у
конфлікті, є досвід їхнього попереднього спілкування.
Може бути три принципових типи попередніх стосунків сторін, які мають
відповідний валив на формування у них настанов щодо нової ситуації
суперечностей:
 1)

якщо

сторони

мають

позитивний

досвід

вирішення

суперечностей у минулому - у них формується позитивна настанова на
досягнення домовленостей;
 2)

якщо в минулому сторонам не завжди вдавалося дійти згоди та

повністю подолати суперечності, у них виникає невизначена настанова,
пов'язана із відсутністю впевненості у можливості домовитися;
 3)

якщо у попередньому досвіді є не лише не подолані

суперечності, а і досвід негативної емоційної взаємодії, неприязні,

ворожості, то виникає небажання домовлятися, актуалізуються негативні
емоції.
У свою чергу, настанови, які сформувалися у учасників конфліктної
ситуації, визначають і особливості їхньої взаємодії.
Учасники ситуації з позитивною настановою ставитимуть за мету у
конфлікті не просто домовитися, а досягнути взаємного розуміння. Ті, у кого
сформувалася невизначена настанова, будуть зорієнтовані на вирішення
проблеми. Учасники конфлікту з негативним типом настанови швидше за все
поставлять собі за мету перемогти опонента.
Відповідно до мети, яку ставитимуть перед собою учасники конфліктної
ситуації, відбуватиметься і їхнє сприймання один одного.
Характер
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попередніх стосунків, то зону своїх незгод вони схильні обмежувати тим
конкретним предметом, який пов'язаний з даною ситуацією. За умова, коли
партнери мають за плечима досвід не подоланих суперечностей, новий предмет
їхньої суперечки може сприйматися ними як частина більш широкого простору
розбіжностей у думках. При негативному досвіді попередніх взаємин фактична
зона розбіжностей є не визначеною, у них проявляється тенденція до її
суб'єктивного розширення. У такому випадку учасники конфлікту іноді не
можуть навіть чітко сформулювати, у чому ж розходяться їх думки, проте вони
схильні перебільшувати існуючі розбіжності.
Залежно від того, як сприймають учасники конфлікту один одного,
розвивається і сама конфліктна взаємодія.
При першому типі настанови у спілкуванні інша сторона сприймається як
партнер, у спілкуванні присутні позитивні неформальні компоненти, за
допомогою яких партнери вливають один на одного. При другому типі
настанови інша сторона сприймається як опонент. Спілкування носить
формалізований характер, у якості засобів впливу на протилежну сторону
використовуються формальні компоненти, апеляція до формального порядку.
При третьому типі настанови інша сторона сприймається як супротивник, у
спілкуванні присутні негативні неформальні компоненти. У конфліктній

ситуації використовуються засоби боротьби - силовий тиск, емоційні удари,
"пастки" і т. п.
Загалом можливі три моделі розвитку конфлікту:
 1)

модель співробітництва;

 2)

модель кооперації;

 3)

модель конкуренції.
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Лекція 7
Тема 7. Вирішення конфліктів
1. Вирішення конфліктів у психологічній практиці
2. Техніки і методи аналізу конфлікту
3. Конфлікти з людьми, важкими у спілкуванні. Правила безконфліктної
поведінки з людьми, важкими у спілкуванні.
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Вирішення

конфліктів у

психологічній

консультації та групова корекційна робота

практиці: психологічні

Зазвичай у разі виникнення конфлікту індивід схильний до нераціональної
поведінки, яка зумовлюється значним емоційним відгуком на конфліктну
ситуацію.
Практика психологічного консультування та групової корекційної роботи
показує можливості зміни поведінки особистості у конфліктних ситуаціях.
Психологічне консультування - це професійна допомога пацієнтові у
пошуку розв'язання проблемної ситуації. До таких проблемних ситуацій
належать екзистенційні кризи, міжособистісні конфлікти, сімейні труднощі,
проблеми професійного вибору.
Відмінність між психотерапією та психологічним консультуванням
полягає в тому, що у разі психологічного консультування пацієнт сприймається
консультантом як дієздатна особа, яка здатна нести відповідальність за
розв'язання своєї проблеми. Однак сьогодні день доволі часто межа між
психологічним консультуванням та психотерапією залишається недостатньо
чіткою, і ці поняття часто застосовують як синоніми.
А. Анцупов та А. Шипілов визначають психологічне консультування як
різновид психологічної допомоги, яка у своїй основі спирається на
психологічну просвіту клієнта. У процесі консультації психолог має дати
клієнтові можливість висловитися стосовно проблеми, надати підтримку,
допомагає поглянути на ситуацію з іншого боку. Психологічне консультування
досить широко застосовують з метою надання допомоги у разі виникнення
сімейних, подружніх конфліктів, конфліктів між батьками й дітьми та інших
міжособистісних конфліктів.
Автори "Психотерапевтичної енциклопедії" виділяють такі основні
підходи у психологічному консультуванні:


1) проблемно-орієнтоване консультування (consulting) спрямоване на

аналіз проблеми та ситуацію, зовнішні причини її виникнення;


2) особистісно-оріснтоване консультування (counseling) передбачає

аналіз особистісних детермінант виникнення проблеми в людини та роботу з
ними;



3) рішення-орієнтованс консультування (solution talk) спрямоване на

вирішення проблеми, пошук ресурсів та варіантів ЇЇ розв'язання.
Окрему увагу у "Психотерапевтичній енциклопедії" звернено на той факт,
що у разі особистісно-орієнтованого консультування консультант має
утримуватися від того, щоб давати поради клієнтові та надавати організаційну
допомогу щодо розв'язання проблеми.
Взаємодія психолога та клієнта
Під час надання психологічної допомоги, зокрема щодо розв'язання
різноманітних конфліктів, основне завдання психолога полягає в тому, щоб
допомогти індивіду налагодити діалог із самим собою та найближчим
оточенням. Такий діалог є способом усвідомлення індивідом наявних у нього
проблем. Водночас такий діалог дає змогу індивіду навчитися долати
проблеми. Н.В. Гришина зазначає, що такий діалог передбачає насамперед
"чесну, відверту розмову людини із собою, у ході якої не придушуються
протилежні,
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суперечності". Аналогічні принципи мають бути покладені і в основу реального
чи уявного діалогу з оточенням. Але діалог людини із собою у процесі
психологічної допомоги вбудовується у процес взаємодії клієнта з терапевтом.
Сьогодні існує значна кількість підходів, які стають теоретичною
основою,для надання психологічної допомоги. А тому однозначно говорити
про необхідність дотримуватися певного типу контакту психотерапевта з
клієнтом не можна. Точніше буде говорити про діапазон можливих позицій
психолога у взаємодії з клієнтом.
Можливі позиції психотерапевта щодо клієнта різняться залежно від міри
директивності чи недирективності його поведінки у процесі взаємодії з
клієнтом. Цей аспект взаємин у діаді "психотерапевт-пацієнт" відображає
розподіл влади, а відтак - і відповідальності за хід та результати лікування.
Директивну поведінку психотерапевта пов'язують із позиціями керівника,
вчителя, опікуна, наставника, а недирективну поведінку позначають поняттями
партнера, консультанта, експерта, помічника. Директивні форми поведінки
виявляються в активній, домінантній позиції терапевта. Він повністю
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відповідальності за події, що відбуваються у їхньому житті. Тому в сучасній
практиці надання психологічної допомоги психологи надають перевагу
недирективним формам взаємодії з клієнтами, що відображає вплив
гуманістичної традиції в психології, закладеної К. Роджерсом.
Однак вибір тієї чи іншої позиції психолог здійснює, спираючись на власні
уявлення про те, яка саме позиція буде ефективнішою з погляду реалізації
психотерапевтичного процесу та досягнення запланованого результату.
Загалом же психотерапевт має враховувати й індивідуальні особливості
клієнта. Зокрема, тоді, коли клієнт виявляє пасивність, невпевненість, коли він
слабо мотивований на вирішення проблеми, терапевту доцільно вдаватися до
більш директивних форм роботи з тим, щоб поступово стимулювати власну
активність клієнта і спиратися на неї. Ідеальним є варіант, коли терапевт вільно
володіє різними стилями взаємодії і може, гнучко реагуючи на зміни у своєму
клієнті, змінювати власну рольову поведінку.
Однією з ключових проблем у наданні психологічної допомоги щодо
конфліктів є, на думку Н.В. Гришиної, питання про межі можливого впливу
терапевта на клієнта, зокрема впливу на рішення, які приймає клієнт.
Конфлікт є біполярним явищем. Боротьба, протистояння двох тенденцій
всередині самої людини чи у її взаєминах з оточенням спонукає до пошуку
"істини", до пошуку "правильного" вирішення ситуації, пошуку "правильної"
відповіді на питання, які виникли. Тому людина вертається по допомогу до
психолога, сподіваючись, що той має більший життєвий та професійний досвід,
атому має готові відповіді і на його питання. А іноді людина, навіть не
усвідомлюючи того, розраховує на те, що психолог візьме на себе
відповідальність за прийняття рішення та й за ситуацію загалом.
Проте доцільним, на нашу думку, є такий підхід до психологічного
консультування: психолог може надати клієнтові необхідну психологічну

інформацію, обговорити з ним альтернативні підходи до вирішення його
проблеми. Однак психолог не має права радити клієнтові, як йому діяти у тих
чи інших обставинах. Р. Кочюнас аргументує доцільність утримання психолога
від надання порад тим положенням, що поради порушують автономність
особистості, ми не маємо права вирішувати за інших. Даючи поради,
консультант бере на себе відповідальність за їхні наслідки. Унаслідок цього
посилюється залежність клієнта від консультанта. Варто також пам'ятати, що
більшість проблем, з якими люди стикаються на своєму життєвому шляху, не
мають однозначного вирішення. Приймаючи самостійне рішення, людина бере
на бе відповідальність за власне життя та власне рішення, за власну долю. У
такому разі людина стає більш впевненою у собі, зростає як особистість.
Рішення, яке приймає людина у складній ситуації, не може бути
однозначно

правильним

або

неправильним.

Найчастіше,

оцінюючи

правильність чи неправильність того чи іншого рішення, ми зважаємо на те,
якими будуть (або вже є) його наслідки. Однак у реальному житті передбачити
усі можливі наслідки прийнятого рішення доволі складно. Завдання психолога
полягає в тому, щоб націлити клієнта на самостійне, відповідальне, зважене
рішення, яке сам клієнт вважає правильним. Адже людина схильна захищати і
виправдовувати прийняті нею рішення. А тому, приймаючи рішення за клієнта,
психолог позбавляє його необхідності аргументувати свої вчинки, а відтак - і
впевненості у власній правоті. А тому завдання психолога ще й у тому, щоб
клієнт вважав прийняте ним рішення своїм власним, а не нав'язаним зовні.
Отже, діяльність психолога, спрямована на врегулювання конфлікту,
включає в себе медіацію, або посередницьку діяльність, та надання
психологічної допомоги учасникам конфлікту з елементами психодіагностики,
консультування та психотерапії.

Методики та техніки вирішення конфліктів Існують спеціальні
прийоми, що дозволяють нормалізувати відносини конфліктуючих сторін.
Одним з них є техніка «ПРІСН», запропонована психологом Ч. Осгуд.

«ПРІСН» - послідовні і реципрокні ініціативи у зниженні напруги. Дана
техніка служить ефективним інструментом в зниженні напруги у суб'єктів
конфлікту в будь-яких видах конфлікту (міжособистісний, міжгруповий,
міждержавний).
Правила методу ПРІСН:
- показати учасникам конфлікту деякі кроки, спрямовані на примирення,
пояснюючи їх зміст і функціональну необхідність;
- відкрито заявляти, що один з опонентів всіляко прагне зупинити
відкритий конфлікт;
- виконувати всі обіцянки, висловлені публічно;
- всіляко спонукати протиборчу сторону визначити поступки, на які вона
готова піти в обмін на поступки іншого боку;
- етап поступок займає досить тривалий час, не слід його прискорювати;
- в очікуванні поступок від опонента важливо оберігати взаємність
відносин.
Інший ефективною технікою на шляху до переговорного процесу може
бути техніка відкритої розмови.
Деякі положення цього методу:
1) виступити з пропозицією про припинення конфлікту;
2) проаналізувати свою поведінку в конфлікті, знайти в ньому помилки або
недоліки і визнати їх такими для опонента;
3) пояснити опонентові зміст поступок, яких ви очікуєте від нього;
4) продемонструйте і зробіть зрозумілими свої поступки;
5) ведіть бесіду спокійно, контролюйте свої емоції;
6) фіксуйте конструктивні результати, яких вдалося досягти спільно.

Картографія конфлікту
Структурний аналіз конфлікту може бути проведений з використанням
методики картографії, запропонованої австралійськими вченими Х. Корнеліус і
Ш. Фейр [37].
Суть методики полягає у складанні карти конфлікту, на якій відображаються проблема, учасники конфлікту, їхні потреби й побоювання (рис.
5.4). Карту можна складати індивідуально чи колективно. Такі карти особливо
корисні під час: підготовки до ділових переговорів; переговорів, що зайшли в
тупик;

розподілі

майна;

проблемах

у

колективі,

пов’язаних

із

міжособистісними та виробничими відносинами; майбутніх нововведеннях;
сімейних ускладненнях.

Рис. 1. Карта конфлікту
Згідно з методикою можна графічно відобразити складові конфлікту,
послідовно проаналізувати поведінку його учасників, сформулювати основні
проблеми, потреби й побоювання учасників, способи усунення причин, що
призвели до конфлікту. Ця робота складається з декількох етапів [16, с. 246—
248].
На першому етапі описується проблема взагалі, визначається предмет
конфлікту. Якщо, наприклад, мова йде про непогодженість у роботі, про те, що
хтось не «тягне лямку» разом з усіма, то проблему можна відобразити як
розподіл навантаження. Якщо конфлікт виник через відсутність довіри між

особою та групою, то проблему можна виразити як погані взаємини. На даному
етапі важливо визначити саму природу конфлікту і поки що неважливо, що це
не цілком відбиває суть проблеми. Про це — пізніше. Не слід визначати
проблему як питання вибору між протилежностями («так чи ні»), доцільно
залишити можливість приймання нових і оригінальних рішень.
На другому етапі виявляються головні учасники (суб’єкти) конфлікту. До
їх переліку можна включити окремих осіб чи цілі команди, відділи, групи,
організації. У тій мірі, у якій залучені в конфлікт люди мають загальні потреби
стосовно даного конфлікту, їх можна об’єднати разом. Допускається також
об’єднання групових і особистих категорій.
Наприклад, якщо складається карта конфлікту між двома співробітниками
в організації, то в карту можна включити цих працівників, а фахівців, що
залишилися, об’єднати в одну групу або виділити окремо ще й начальника
даного підрозділу [16, с. 247].
Третій етап передбачає перерахування основних потреб і побоювань,
пов’язаних із цією потребою, а також усіх основних учасників конфліктної
взаємодії. Необхідно з’ясувати мотиви поведінки, що стоять за позиціями
учасників у даному питанні. Учинки людей визначаються їхніми бажаннями,
потребами, мотивами, які необхідно визначити.
Графічне відображення потреб і побоювань розширює можливості та
створює умови для більшої кількості рішень, можливих після закінчення всього
процесу картографії.
Переваги методики картографії полягають у тому, що:
 складання карти дозволяє переборювати зайві емоції;
 визнаються найбільш важкі ділянки, що вимагають невідкладної уваги;
 карта сприяє створенню нових напрямів у виборі рішень;
 під час групового процесу складання карти люди, які вважають, що їх не
зрозуміли, мають можливість висловитися, що сприяє створенню атмосфери
довіри.

Використання схеми Ісікава (схема «риб'ячий скелет») для виявлення
причин конфлікту
Одним з популярних оціночно-аналітичним методом менеджменту є
діаграма Ісікава, спочатку розроблена як інструмент управління якістю та
дозволяє наочно уявити причинно-наслідкові зв'язки між об'єктом аналізу і
впливають на нього факторами в різних сферах діяльності.
При аналізі фактори оцінюються і ранжуються за значенням, при цьому
виділяються особливо важливі, які імовірно мають найбільший вплив на об'єкт
аналізу. За підсумками складання і аналізу діаграми робляться відповідні
висновки, які лягають в основу прийнятих управлінських рішень.

Рис.2. Приклад діаграми Ісікава
Діаграма Ісікава має ряд переваг:
 допомагає

наочно

показати

зв'язки

між

отриманим

результатом і викликали його причинами;
 дозволяє провести аналіз ланцюжка факторів, що впливають
на проблему.
До недоліків цього методу зазвичай відносять складність виявлення
чинників, які могли вплинути на ситуацію. «Риб'яча кістка» вимагає
системного розгляду проблеми, з урахуванням всіх елементів, що утворюють
цілісну картину. Найчастіше рекомендується вдаватися до мозкового штурму,

однак в даному випадку з його допомогою фактори шукають методом проб і
помилок, перебираючи варіанти наосліп. Для усунення цього недоліку корисно
розкласти ситуацію на складові.
Принципи

спілкування

з

"важкими

людьми"

в

конфліктних

ситуаціях
В системі побудови міжособистісних відносин в організації під важкими
людьми прийнято розуміти осіб, поведінка яких різко ускладнює нормальні
взаємини з ними, викликає в оточуючих негативні емоції і утрудняє
конструктивний обмін інформацією. Можна виділити шість типів важких
людей, спілкування з якими провокує розвиток конфліктних ситуацій і
утрудняє їх позитивне вирішення.
Сверхрігідний тип. Його основна риса поведінки - грубість і впевненість,
що будь-яка конфліктна ситуація має бути вирішена тільки на його користь. Ці
особи, як правило, повністю впевнені в своїй правоті або ж дуже бояться
розкриття, своєї неправоти.
Якщо причина конфлікту з особою подібного типу не важлива, то
обов'язково слід використовувати стиль пристосування або ухилення. В інших
випадках доцільно дати можливість противнику сверхрігідпого типу повністю
розрядити свої емоції, не вступаючи з ним у будь-який діалог, що добре
помітив свого часу відомий китайський філософ Сюньцзи (313-238 до н.е.): "З
тим, хто любить сперечатися, не треба вступати в суперечки ".
Потім спокійно викласти власну точку зору, не піддаючи сумніву його
правоту, і попросити його логічно спростувати Ваші аргументи.
Приховано агресивний тип. При зовнішній лояльності своєї поведінки
людина такого типу намагається в конфліктній ситуації використовувати
"закулісні махінації" та інші форми прояву прихованої агресії. Причини такої
поведінки лежать в його глибокої переконаності, що він повністю прав, але не
володіє достатньою владою або впливом, щоб діяти відкрито.
При конфлікті з такою людиною не можна застосовувати стиль ухилення
або пристосування, так як це буде провокувати його на подальший розвиток
подібних форм поведінки. В даному випадку найбільш ефективним стане стиль

конкуренції з використанням публічних форм викриття прикладів його
неетичної поведінки.
Емоційно вибуховою тип. Людина, яка намагається взяти конфліктну
ситуацію під контроль шляхом емоційних вибухів за типом істерики. Причини
такої поведінки лежать в розвитку почуття страху і безпорадності, що провокує
бажання налякати супротивників, або викликати у них почуття жалості. При
вирішенні конфліктної ситуації з людиною подібного типу слід поводитися
аналогічно поведінці з індивідуумом сверхрігідного типу. Принципова
відмінність тут полягає в тому, що особа емоційно вибухового типу після
спалаху емоцій часто переживає почуття сорому і готово до поступок і
компромісів.
Маніакальний тип, тобто людина, яка схильний у всіх негативних
ситуаціях звинувачувати тільки інших. У конфліктній ситуації подібного особі
необхідно дати можливість в повному обсязі викласти всі свої скарги і
претензії, вказав йому зовнішнє співчуття і схвалення. Далі можна застосувати
стиль ухилення або співробітництва в залежності від Ваших інтересів у
вирішенні виниклої проблеми.
Потайний тип. Особи подібного типу приховують причини власного
конфліктної поведінки і не бажають співпрацювати у вирішенні виниклої
ситуації.
Причину конфліктної ситуації при роботі з особою подібного типу можна
виявити тільки одним шляхом: ставлячи йому запитання в такій формі, яка не
дозволяє висловити відповіді тільки словами "так" або "ні". При цьому слід
визнавати правоту цієї людини в конфлікті, мотивуючи його до подальшого
проясненню своєї позиції. При отриманні достатньо повної інформації слід
застосувати стиль і спосіб усунення конфліктної ситуації відповідно до
вищевикладених правилами їх застосування.
Конформний тип, тобто людина, яка завжди з Вами погоджується, визнає
Вашу правоту, бере на себе будь-які зобов'язання і ніколи їх не виконує. При
вирішенні конфліктної ситуації з подібним особою має сенс, за обставинами,
чітко дотримуватися або стилю конкуренції, або - ухилення.
Спілкування з важкими людьми

Умови успішного вирішення конфлікту
Точно сформулювати суть конфлікту. Краще зробити це на стадії
підготування до обговорення проблеми. У розпал дискусії зробити це буде
дуже важко.
· Конфліктуючі сторони повинні спілкуватися відкрито, активно.
Переривання спілкування - це стратегія запобігання, а не досягнення згоди,
вона заводить проблему в тупик. По ходу розмови повторюйте в короткій
формі основної думки партнера (бажано перефразуючи), щоб він був
упевнений, що ви його чуєте і розумієте.
· Всі сторони повинні підтримати заборону на погрози, ультиматуми.
Інакше обговорення має мало шансів бути продуктивним.
· Прохання і пропозиції варто висловлювати як можна конкретніше. Ніж
конкретніше прохання, тим більше шансів, що вона буде задоволена.
· Не переходити від обговорення справ або вчинків до обговорення
особистісних особливостей учасників конфлікту. По ходу дискусії не
нагадувати один одному старих гріхів.
Подякуйте співрозмовника за те, що він пішов на розмову.

Деякі принципи спілкування з важкими людьми.
1. Усвідомлювати про існування деяких прихованих інтересів або потреб,
що вони задовольняють, діючи в такий спосіб.
2. Намагатися не приймати на свій рахунок слова і поведінку іншої
людини. Для задоволення своїх потреб важка людина поводиться аналогічним
способом з усіма.
3. Використовувати будь-який із прийнятних способів заспокоєння для
оволодіння емоціями.

4. Якщо почуваєте, що все більше потрапляєте під вплив важкої людини,
то відзначте цей факт, і тоді ви зможете зупинитися.

Навчальна дисципліна «Психологія конфліктів»
Лекція 8
Тема 8. Посередництво у конфлікті
1. Поняття про психологічне посередництво
2. Врегулювання конфліктів за допомогою третьої сторони (медіаторство,
фасилітація, примирення, арбітраж)
Література:
1. Ложкін Г.В., Пов'якель Н.І. Психологія конфлікту: Теорія і сучасна
практика: Навч. посібн. - К.: Професіонал, 2006. - 416 с.
2. Гришина Н.В. Психология конфликта - СПб.: Питер, 2000. -С. 375-418.
3.Ващенко І.В. та ін. Загальна конфліктологія: Навч. посібник / Заг. ред.
І.В. Ващенко, СП. Пренка. - 2-ге вид. - X.: Оригінал, 2001.-С. 201-210.
4. Гірник A.M. Як досягти успіху у переговорах? - Хмельницький, 1992.
1. Поняття про психологічне посередництво
Іноді важливим фактором вирішення конфліктів є участь у їхньому
розв'язанні третьої сторони - медіатора. У цій ролі доволі часто доводиться
бути практичним психологам.
Зазвичай медіатором під час врегулювання конфлікту є одна особа, хоча
іноді це може бути й група з кількох осіб, які мають спеціальну професійну
підготовку.
Як було розглянуто вище, у разі виникнення конфлікту в індивіда
виникають специфічні емоційні переживання - тривога, страх, відчуття
дискомфорту, що викликає активність, спрямовану на їхнє подолання.

До конструктивних форм розв'язання конфліктів належить діалог людини
із собою чи зі своїм опонентом, спрямований на подолання суперечностей,
неузгодженості, що, зрештою, допомагає відновити гармонію як всередині
самої особистості, так і у її стосунках з оточенням.
Якщо людина на може знайти оптимального вирішення своїх внутрішніх
проблем чи проблем у взаєминах із своїм оточенням, вона може звернутися по
допомогу до психолога. Зазвичай люди звертаються до психолога, коли вони
прагнуть вирішити свої проблеми, поліпшити стосунки з рідними, близькими,
друзями та колегами. Тоді завдання психолога полягає насамперед у тому, щоб
допомогти людині усвідомити сутність проблеми, з якою вона зіткнулася, та
організувати діалог із різними сторонами її "Я" чи з іншими людьми.
Надання допомоги у вирішенні конфліктів може бути організоване у трьох
основних формах:
1) психотерапевтична робота, яка полягає у наданні людині допомоги в
налагодженні діалогу із самим собою;
2) психологічне консультування, яке полягає у наданні людині допомоги в
налагодженні діалогу з іншими людьми;
3) психологічне посередництво, яке полягає у налагодженні діалогу між
людьми.
У психологічній практиці доволі часті ситуації, у яких виникає потреба
вирішувати конкретні конфліктні ситуації, що виникають
У такому разі роботу можна вести у двох напрямках. По-перше, психолог
у процесі індивідуальних консультацій або залучення клієнта до групового
тренінгу працює над конфліктною сферою взаємовідносин клієнта. При цьому
передбачається, що подібна робота сприятиме особистісному зростанню
клієнта, що зумовить позитивні трансформації у його особистості і таких
способом дасть змогу конструктивно вирішити актуальні конфлікти. Інший
шлях передбачає прямий контакт психолога з усіма учасниками конфлікту та
посередницьку роботу з ними, що і є суттю психологічного посередництва.
Психологічне
врегулювання

посередництво

конфліктів,

яка

-

це

форма

спрямована

на

роботи

психолога

розв'язання

із

конкретних

конфліктних ситуацій, це психологічна допомога людям у конфліктних

ситуаціях,

спрямована

на

відновлення

порушених

стосунків

та

їхнє

продовження на новій, більш конструктивній основі (Н.В. Гришина).
Найголовніше, що психологічне посередництво спрямоване на вирішення
конкретної конфліктної ситуації. Звичайно, наслідком такої роботи може стати
загальне поліпшення міжособистісних взаємин клієнта з його оточенням.
Отже, психологічне посередництво поєднує у собі різні форми роботи з
конфліктами, використовуючи досвід психологів та конфліктологів. Ці форми
насамперед пов'язані з використанням ідей посередництва, медіаторства в
організації процесу переговорів між учасниками конфлікту з метою вироблення
взаємоприйнятного рішення. Однак слід пам'ятати, що хоча психологічне
посередництво тісно пов'язане з медіаторством, ці процеси не є тотожними.
Сутність психологічного посередництва у міжособистісних конфліктах це участь психолога у комунікативному процесі, спрямованому на створення
такої ситуації у взаємодії учасників конфлікту, яка сприяє пом'якшенню
їхнього протистояння та виникненню згоди (Н.В. Гришина).
Відмінність полягає насамперед у тому, що психологу доводиться
працювати з людьми, які пов'язані між собою тривалими стосунками. Тому
його робота має бути спрямована не лише на пошук взаємоприйнятного
рішення, а й на відновлення та збереження взаємин між учасниками
конфліктної ситуації.
Н.В. Гришина вважає, що процес психологічного посередництва мусить
відповідати чітким принципам:
1) посередник нейтральний, він не виносить власних оцінок та суджень, не
приєднується до сторін конфлікту;
2) посередник працює з процесом та не впливає на характер рішень, які
приймаються;
3) посередник стимулює перехід учасників обговорення від конфронтації
до домовленостей;
4) посередник забезпечує захищеність учасників переговорів;
5) посередник несе відповідальність за процес, але не за характер рішень,
які приймаються.

Тобто психолог-посередник має керуватися тим, що люди здатні
змінюватися самі та змінювати свої власні рішення, незалежно від того,
наскільки складна ситуація, у яку вони потрапили. По суті, психологічне
посередництво спрямоване не на прийняття рішення щодо проблеми, а на
організацію взаємодії між учасниками, під час якої і буде прийняте те чи інше
рішення.
Психологи дискутують про нейтральність психолога при роботі з
клієнтом. Деякі психологи вважають, що психолог не має займати певну власну
моральну позицію стосовно проблем клієнта, оскільки це може вплинути на
прийняття клієнтом того чи іншого рішення. Інша точка зору передбачає, що
психолог повинен має висловлювати позицію з приводу проблеми клієнта,
оскільки інакше клієнт вважатиме припустимою будь-яку лінію поведінки зі
свого боку.
На заперечення обох цих точок зору Р. Кочюнас вважає, що консультант
мусить мати чітку ціннісну позицію і не приховувати її від клієнта.
У будь-якому разі психолог має бути переконаний у тому, що будь-які
проблеми можна вирішити, однак для цього учасники конфлікту мусять
налагодити спілкування між собою самостійно чи за допомогою психолога.
Сама собою проблема не вирішується: замовчувати проблему не означає її
вирішити.
2. Врегулювання конфліктів за допомогою третьої сторони
Врегулювання конфліктів за допомогою третьої сторони с однією з форм
конструктивного керування конфліктами.
Існує кілька можливих форм втручання третьої сторони у процес
керування конфліктом:
1) медіаторство, медіація, або посередництво, коли консультативні
рекомендації не обов'язково мають братися до уваги учасниками конфлікту;
2) примирення, коли акцент робиться не стільки на розв'язанні проблеми,
скільки на припиненні конфлікту;
3) арбітраж - коли рекомендації третьої сторони с обовязковими для
виконання.

Форми врегулювання конфліктів за участю третьої сторони відрізняються
за такими параметрами, як добровільність/ обов'язковість запрошення третьої
сторони та добровільність/ обов'язковість прийняття її рішення (Р. Дарендорф).
У тому випадку, коли запрошення третьої сторони є добровільним, а прийняття
її рішень - добровільним або обов'язковим, мова йде про посередництво. Коли
запрошення третьої сторони є обов'язковим, а прийняття її рішення
добровільним-про арбітраж. Якщо обов'язковими с і запрошення третьої
сторони, і прийняття її рішень, йдеться про обов'язковий арбітраж.
Медіаторство
Зазвичай медіацію визначають як сприяння третьої сторони двом (або
більше) іншим у пошуках згоди у суперечливій або конфліктній ситуації.
Принципова можливість медіаторства основана на визнанні факту позитивного
впливу присутності

нейтральної

сторони

на ефективність

проведення

переговорів.
Зазначимо, що впродовж останніх десятиліть інтерес до цієї форми
керування конфліктами невпинно зростає. Цей факт можна пояснити
поширенням різних форм переговорних процесів у суспільстві та успіхами
медіаторства у сфері розв'язання міжнародних конфліктів. Медіаторство
набуває статусу узаконеної форми розв'язання спірних проблем, зокрема у
практиці міжнародних відносин. Приблизно на початку 60-х років XX століття
воно виділилося в окремий вид професійної діяльності, насамперед у СНІ А.
Там виходить низка періодичних видань, які присвячені проблемам медіації,
наприклад, "Щоквартальний журнал з медіації".
Медіаторство, на думку Н.В. Гришиної, має два позитивні аспекти впливу
на процес врегулювання конфлікту. По-перше, присутність на переговорах
третьої сторони сама собою має позитивний ефект, оскільки знижує міру
деструктивності у взаємодії сторін насамперед за рахунок посилення
конвенціональності. По-друге, медіаторство, спрямоване на організацію
ефективної комунікації, діалогу між сторонами конфлікту, робить їх активними
учасниками процесу розв'язання конфлікту. За умови правильної організації
їхньої взаємодії, спрямованої на прийняття взаємоприйнятних рішень, вона

веде до зниження конфронтації та поліпшення співробітництва, а значить - і до
пом'якшення їхнього протистояння та відновлення стосунків.
Центральною фігурою у процесі медіаторства є медіатор.
Медіатор (від англійського mediator) - це особа (група осіб або
організація), яка здійснює посередницьку діяльність. Медіаторство можсмати
формальний, офіційний, абонеформальний, неофіційний, характер. Офіційне
медіаторство передбачає, що у медіатора є нормативний статус або можливості
впливу на опонентів. Неформальне медіаторство полягає у відсутності
нормативного
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неформальний авторитет цієї особи у розв'язанні подібних проблем.
Офіційними медіаторами можуть бути:
1) міждержавні організації (наприклад, ООН та ін.);
2) окремі держави;
3) державні правові інститути (арбітражний суд, прокуратура і т. д.);
4) урядові або інші державні комісії (наприклад, ті, що створюються для
врегулювання страйків);
5)

представники

правоохоронних

органів

(наприклад,

дільничний

інспектор);
6) керівники установ, закладів, фірм і т. п.;
7) громадські організації (комісії з вирішення трудових суперечок та
конфліктів, профспілки і т. д.);
8)

професійні

медіатори-конфліктологи.

Неофіційними

медіаторами

зазвичай є:
1) відомі люди, які досягай успіхів у суспільно значущій діяльності
(політики, колишні державні діячі);
2) представники релігійних організацій;
3) професійні психологи, педагоги, соціальні працівники;
4) неформальні лідери соціальних груп різного рівня;
5) старші за віком члени родини;
6) друзі, сусіди, просто свідки конфлікту.
А. Анцупов та А. Шипілов зазначають, що доцільність участі третьої
сторони у врегулюванні конфліктних взаємин пов'язана з тим, чи опоненти

звернулися по допомогу до третьої сторони, чи вона сама втрутилася у
конфлікт.
Звернення учасників конфліктної взаємодії по допомогу до третьої
сторони доцільне у таких випадках:
1) об'єктом регулювання є конфлікт, який затягнувся, сторони вичерпали
усі аргументи, засоби, сили, але не можуть дійти згоди;
2) сторони обстоюють протилежні, взаємовиключні інтереси і не можуть
знайти спільних точок дотику;
3) по-різному трактуються правові норми чи інші критерії, які є
ключовими щодо вирішення конфлікту;
4) одна із сторін зазнала істотних збитків і вона вимагає санкцій щодо
опонента;
5) сторонам важливо зберегти добрі стосунки, конфлікт не інтенсивний,
але знайти взаємоприйнятне рішення вони не можуть;
6) опоненти досягли тимчасової угоди, але потребують зовнішнього
об'єктивного контролю за його виконанням.
Оперативне самостійне втручання третьої сторони у конфлікт доцільне за
таких умов:
1)

відбувається

небезпечна

ескалація

конфліктних

подій,

існує

безпосередня загроза застосування насильства;
2) однією із сторін масовано застосовується насильство;
3) третій стороні особисто не вигідний конфлікт, який відбувається;
4) конфлікт негативно впливає на середовище, яке контролюється третьою
стороною (наприклад, вчитель змушений регулювати конфлікт, який негативно
впливає на стосунки у класі);
5) сторони не дійшли згоди, а третя сторона має можливість задовольнити
інтереси обох сторін.
Залежно від того, наскільки медіатор контролює прийняте рішення,
виділяють кілька ролей третьої сторони у конфлікті: третейський суддя, арбітр,
посередник, помічник та спостерігач.
Роль третейського судді є найбільш авторитарною, оскільки він має
найбільше можливостей щодо визначення варіантів вирішення проблеми.

Третейський суддя вивчає проблему, вислуховує обидві сторони і приймає
рішення, яке не підлягає оскарженню.
Арбітр також має значні повноваження. Він вивчає конфлікт, обговорює
його з учасниками, після чого виносить остаточне рішення, яке сторони
зобов'язані виконати. Проте сторони - учасниці конфлікту можуть не
погодитися з рішенням арбітра і оскаржити його у вищих інстанціях.
Роль посередника більш нейтральна. Посередник володіє спеціальними
знаннями, і це дає йому змогу організувати конструктивне обговорення
проблеми. Але остаточне рішення приймають самі учасники конфлікту.
Помічник у регулюванні конфлікту бере участь з метою удосконалення
процесу обговорення проблеми, організує зустрічі та переговори, але не
втручається у полеміку щодо змісту проблеми і прийняття остаточного
рішення.
Спостерігач своєю присутністю у зоні конфлікту утримує сторони від
порушення досягнутих домовленостей або від взаємної агресії. Присутність
спостерігача створює умови для вирішення суперечливих питань шляхом
переговорів.
Як уже зазначалося вище, процес медіації не має чіткої структури,
виділяють лише три етапи медіаторства:
1) знайомство з конфліктом та сторонами конфлікту: посередник
досліджує історію проблеми, побажання та вимоги опонентів; оскільки деякі
конфлікти мають досить специфічні особливості, медіатору може знадобитися
час на знайомство зі спеціальною літературою та консультації з іншими
фахівцями;
2) робота зі сторонами конфлікту: медіатор проводить зустрічі з кожною із
сторін, щоб підготувати їх до участі у спільних переговорах - уточнюються
вимоги, формулювання, знімаються обвинувачення;
3) ведення переговорів, під час яких медіатор стежить за тим, що і як
говорять опоненти і за необхідності вносить корективи у спілкування учасників
конфлікту; при цьому важливо, щоб у результаті кожної зустрічі сторони
просувалися вперед у вирішенні проблеми.

Результат конфлікту залежить від влади, авторитету та ролі медіатора.
Третя сторона у процесі роботи з конфліктом може забезпечити:
1) вольове припинення конфлікту (третейський суддя, арбітр);
2) розведення сторін конфлікту (третейський суддя, арбітр);
3) блокування боротьби (третейський суддя, арбітр, спостерігач);
4) застосування санкцій до сторін - учасниць конфлікту (третейський
суддя, арбітр);
5) визначення того, хто правий і неправий у конфлікті (третейський суддя,
арбітр);
6) надання допомоги у прийнятті рішення (помічник, посередник);
7) сприяння нормалізації взаємин (посередник, помічник);
8) надання допомоги в організації спілкування (посередник, помічник);
9) контроль за виконанням угоди (арбітр, посередник, спостерігач).
Потрібно пам'ятати, що процес медіації не завжди є ефективним. На
ефективність діяльності третьої сторони у конфлікті, на думку А. Анцупова та
А. Шипілова, впливає низка чинників:
1. Мотивованість обох сторін на спільну роботу, готовність враховувати
думку посередника та приймати запропоноване ним рішення.
2. Особливості та характер діяльності третьої сторони:
1) зацікавленість третьої сторони у врегулюванні конфлікту;
2)
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регулювального процесу, а також здатності переконувати;
3) наявність досвіду успішного регулювання конфліктів у минулому;
4) знання ситуації, обставин та особливостей конфлікту.
3. Наполегливість у діях третьої сторони може бути ефективною тоді, коли
розходження учасників пов'язані з принциповими для них питаннями та
напруженість конфлікту особливо висока.
4. Міра напруженості конфлікту.
5. Тривалість конфлікту: затяжні конфлікти важче, аніж швидкоплинні,
піддаються регулюванню.
6. Характер взаємин сторін: ефективність посередництва обернено
пропорційна до міри напруженості взаємин.
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особливостями конфліктної ситуації, а не особливостями медіатора.
Також варто мати на увазі, що переговорний процес має свою внутрішню
логіку розвитку. На різних його етапах в учасників переговорів може
коливатися рівень довіри до медіатора. А тому посереднику, який бере участь у
регулюванні конфлікту, треба навчитися відчувати такі моменти, а також
моменти, коли його зусилля, спрямовані на врегулювання конфлікту, будуть
максимально ефективними.
Під час переговорного процесу медіатор може застосовувати різні тактики.
1) тактика почергового вислуховування під час спільної зустрічі
застосовується з метою прояснення ситуації та вислуховування пропозицій у
період гострого конфлікту, коли неможливо роз'єднати сторони.
2) угода - посередник прагне більше часу вести переговори за участю обох
сторін, а головний акцент робиться на прийнятті компромісних рішень.
3) човникова дипломатія - медіатор розділяє сторони конфлікту і постійно
курсує між ними, узгоджуючи різні аспекти угоди, унаслідок чого зазвичай
досягається компроміс.
4) тиск на одного з опонентів - більшість часу одна із сторін присвячує
роботі з одним із учасників конфлікту, доводячи йому хибність його позиції,
після чого цей учасник йде на поступки.
5) директивний вплив передбачає акцентування уваги на слабких
моментах у позиціях опонентів, помилковості їхніх дій щодо один одного, що
дає змогу посереднику схилити сторони до примирення.
Також можна виділити низку технік залежно від того, на якому етапі
медіативного процесу та з якою метою їх застосовують:
1) техніки рефлексивного втручання: застосовують зазвичай на початку
роботи медіатора; мають на меті допомогти посереднику зорієнтуватися у
проблемі, зацікавити учасників конфлікту у процесі медіації та підняти власний
авторитет у їхніх очах.
2) техніки контекстуального втручання: спрямовані на нормалізацію
стосунків між сторонами та досягнення проблем, які перед ними постали.

3) техніки незалежного втручання: застосовують на завершальному етапі
переговорів, коли посередник має чітке уявлення про те, що і як має бути
зроблено; у такому разі він може показувати учасникам переговорів позитивні
та негативні сторони угод, пропонувати власні варіанти рішень і т. ін.
Серед методів групової роботи, які застосовуються при вирішенні
конфліктів, досить ефективним є фасилітація.
Фасилітація (від англійського facilitate - допомагати)- це така форма
групової роботи, яка спрямована на прояснення та досягнення групою
поставленої мети, на вироблення рішення стосовно дуже складних або дуже
важливих завдань. Загалом у соціальній психології під фасиліталією розуміють
підвищення швидкості або продуктивності діяльності окремого індивіда
внаслідок актуалізації у його свідомості образу (сприйняття, уявлення) іншої
людини або групи людей, які є суперниками або спостерігачами дій даного
індивіда.
Процес фасилітації приводить до підвищення ефективності групової
роботи, заохочення членів групи до вирішення проблеми, допомагає розкрити
їх потенціал. У ході фасилітації покращується взаємодія всередині самої групи,
оскільки обговорення складної проблеми чи спірної ситуації стає більш
організованим.
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конкретних проблем, пошуку нових ідей, уточненні завдань, які стоять перед
учасниками переговорів та плануванні дій. М. Наварро вважає, що фасилітація
є нейтральним процесом, який зосереджується на таких аспектах:
1) цілі, які необхідно реалізувати;
2) коло людей, які повинні бути включені у процес вирішення проблеми;
3) як повинен проходити процес, яка послідовність вирішення завдань;
4) якою повинна бути модель спілкування, наскільки вона ефективна,
якого результату повинна догти;
5) яким повинен бути рівень підготовки учасників та як повинні бути
використані наявні ресурси;
6) як розподілити включеність учасників та їхній потенціал;
7) як створити сприятливу робочу та психологічну атмосферу.

Ключову роль у процесі фасил ітації відіграє фасилітатор - ведучий, який
стимулює і спрямовує процес пошуку та аналізу інформації учасниками
обговорення.

Він

є

нейтральним

лідером,

який

сприяє

підвищенню

ефективності групової роботи. Він не пропонує готові рішення і не виконує сам
поставлені перед групою завдання, а надає учасниками обговорення проблеми
засоби, за допомогою яких вони самі формулюють рішення проблеми. Роль фасилітатора полягає у тому, щоб:
1) узгодити теми та питання, які потребують вирішення;
2) організувати відповідні умови для обговорення проблеми;
3) створити вільну, творчу атмосферу для обміну думками та прийняття
рішення.
Примирення
Примирення є найменш раціональною процедурою з тих, які застосовують
з метою врегулювання конфліктів, однак воно є конструктивним за своїми
результатами. Необхідність примирення стає очевидною тоді, коли конфлікт
стає потенційно небезпечним та шкідливим. Результатом примирення є
припинення ворожнечі.
У процесі примирення сторони приймають мирову угоду, що, по суті,
означає припинення взаємодії стосовно предмета, який викликав суперечку між
сторонами.
З метою примирення учасників конфлікту посередник може надавати їм
експертні поради щодо того, як доцільно поводитися уданій конкретній
конфліктній ситуації, аби зняти емоційне напруження, позбавитися негативних
емоцій та досягнути примириння
Арбітраж
Арбітраж, на думку А.Г. Здравомислова, має давні культурно-історичні
корені. Так, у давньоруській державі арбітром був князь.
Однак Н.В. Гришина вважає арбітраж не лише державною чи офіційною
практикою, спрямованою на розв'язання конфліктів, а й можливим алгоритмом
дій у процесі розв'язання окремих видів інтерперсональних конфліктів.
Найбільшого поширення практика арбітражу набула в організаційному
середовищі, оскільки саме в ньому було практично напрацьовано певні способи

регулювання конфліктів, які застосовували керівники колективів та організацій,
які за характером своєї діяльності часто змушені були брати участь у вирішенні
спірних питань. На думку Н.В. Гришиної, у разі виникнення конфліктної
ситуації в колективі керівник реалізує відразу низку функцій: експертноконсультативну, комунікативно-регулювальну, дисциплінарну, виховну та
психотерапевтичну.
Під час емпіричного дослідження Н.В. Гришина виділила модель
регулювання конфліктів, яка найчастіше застосовується в управлінській
практиці, назвавши її "моделлю арбітражу". Вона має свій типовий алгоритм,
який складається з таких елементів:
1) бесіда з одним із учасників конфлікту або за його ініціативою, або з
ініціативи самого керівника, який вважає за необхідне втрутитися у ситуацію;
2) бесіда з іншим учасником конфлікту, якій може передувати збір певної
уточнювальної або додаткової інформації;
3) аналіз ситуації керівником, спрямований на встановлення "істини" та
вироблення власної позиції чи рішення;
4) зустріч із обома сторонами конфлікту, на якій ситуацію можна
обговорити додатково, і керівник або здійснює вплив на учасників конфлікту з
погляду власної позиції, або просто доводить до їхнього відома власне рішення
щодо спірного питання. Арбітром може бути прийняте рішення на користь
однієї із сторін конфлікту, воно може мати компромісний характер або
втілювати зовсім новий підхід до розгляду та вирішення проблеми.
Однак арбітраж має низку особливостей, які знижують його ефективність
у разі розв'язання міжособистісних конфліктів:
1) необхідність приймати рішення спонукає керівника до пошуків
"істини", що не можна вважати адекватним підходом до проблеми людських
взаємин;
2) прийняття рішення на користь однієї із сторін може призвести до
виникнення негативних емоцій у іншої сторони стосовно арбітра;
3) прийняття керівником рішення закріплює його відповідальність за
реалізацію та наслідки цього рішення;

4) розв'язання проблеми керівником зачіпає предмет суперечки, але не
взаємини сторін, а тому повного розв'язання конфлікту, яке передбачає договір
між його учасниками, немає.
Найоптимальнішим застосування арбітражу є у таких ситуаціях:
1) керівник має справу із конфліктом, який швидко загострюється;
2) одна із сторін явно не права;
3) конфлікт відбувається в екстремальних умовах;
4) службові обов'язки визначають його дії саме як арбітра;
5) немає часу на детальний розбір ситуації;
6) конфлікт нетривалий та незначний.
Також керівникові доцільно бути арбітром у разі виникнення конфліктів
по вертикалі, особливо якщо опоненти розділені кількома сходинками
ієрархічної піраміди.
Загалом варто зазначити, що втручання третьої сторони у процес
врегулювання конфліктів не можна розглядати як такий спосіб впливу, який
матиме однозначно позитивний результат.

