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Текст лекції
Конфлікти: види, структура, стадії протікання.
Що ж таке конфлікт? У психології конфлікт визначається, як
зіткнення протилежне спрямованих, несумісних один з одним тенденцій
у свідомості окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях або
міжособистісних стосунках індивідів або груп людей, пов'язане з
негативними емоційними переживаннями.
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Як випливає із цього визначення, основу конфліктних
ситуацій у групі між окремими людьми становить зіткнення між
протилежними інтересами, думками, цілями, різними уявленнями про
спосіб їх досягнення.
У соціальній психології існує різноманітна типологія
конфлікту залежно від тих критеріїв, які беруться за основу. Так,
наприклад, конфлікт може бути внутрішньо-особистісним (між
родинними симпатіями й почуттям службового боргу керівника);
міжособистісним (між керівником і його заступником із приводу
посади, премії між співробітниками); між особистістю й
організацією, у яку вона входить; між організаціями або групами
одного або різного статусу.
Можливі також класифікації конфліктів по горизонталі (між
рядовими співробітниками, що не перебувають у підпорядкуванні один
до одного), по вертикалі (між людьми, що перебувають у
підпорядкуванні один до одного) і змішані, у яких представлені й ті, і
інші.
Найпоширеніші конфлікти вертикальні й змішані. Вони в
середньому становлять 70-80% від усіх конфліктів, є небажаними для
керівника, тому що в них він як би «зв'язаний по руках і ногах». Справа в
тому, що в цьому випадку кожна дія керівника розглядається всіма
співробітниками через призму цього конфлікту.
Конфлікти можуть з'явитися результатом недостатнього
спілкування й розуміння, невірних припущень відносно будь-чиїх дій,
відмінностей у планах, інтересах і оцінках.
Припустима також класифікація за характером причин, що
викликали конфлікт. Перелічити всі причини виникнення конфлікту не
представляється можливим. Але в цілому він викликається, як указує
Р.Л. Кричевский у книзі «Якщо ви - керівник ...» трьома групами причин,
обумовленими:
• трудовим процесом;
• психологічними особливостями людських взаємин, тобто
їхніми симпатіями й антипатіями, культурними, етнічними
відмінностями людей, діями керівника, поганою психологічною
комунікацією і т.д.;
• особистісною своєрідністю членів групи, наприклад, невмінням
контролювати свій емоційний стан, агресивністю,
некомунікабельністю, безтактністю тощо
Конфлікти розрізняють і по їхньому значенню для організації, а
також по способу їх вирішення.
Розрізняють конструктивні й деструктивні конфлікти. Для
конструктивних конфліктів характерні розбіжності, які торкаються
принципових сторін, проблем життєдіяльності організації і її членів і
дозвіл яких виводить організацію на новий більш високий і ефективний
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рівень розвитку. Деструктивні конфлікти приводять до негативних,
часто руйнівних дій, які іноді переростають у зіткнення й інші негативні
явища, що різко знижує ефективність роботи групи або організації.
Визначення деструктивного конфлікту більшою мірою збігається
з повсякденним уявленням. Саме такого типу конфлікт веде до
неузгодженості взаємодії, до його розхитування. Деструктивний
конфлікт частіше стає не залежним від причини, його, що породила, і
легше приводить до переходу «на особистості», чому й породжує стреси.
Для нього характерно специфічний розвиток, а саме розширення
кількості залучених учасників, їх конфліктних дій, множення кількості
негативних установок на адресу один одного й гостроти висловлень
(«експансія» конфлікту). Інша риса — «ескалація» конфлікту означає
нарощування напруженості, включення все більшого числа
неправильних сприйняттів як рис і якостей опонента, так і самих
ситуацій взаємодії, ріст упередженості проти партнера.
Продуктивний конфлікт частіше виникає в тому випадку, коли
зіткнення стосується не несумісності особистостей, а породжене
відмінністю точок зору на яку-небудь проблему, на способи її розв'язку.
У такому випадку сам конфлікт сприяє формуванню більш всебічного
розуміння проблеми, а також мотивації партнера, що захищає іншу точку
зору — вона стає більш «легітимною». Сам факт іншої аргументації,
визнання її законності сприяє розвитку елементів кооперативної
взаємодії усередині конфлікту й тим самим відкриває можливості його
регулювання й дозволу, а виходить, і знаходження оптимального
розв'язку дискусійної проблеми.
Стадії конфлікту. Незважаючи на свою специфіку й різноманіття,
конфлікти мають у цілому загальні стадії протікання:
• потенційне формування суперечливих інтересів, інностей, норм;
• перехід потенційного конфлікту в реальний або стадію
усвідомлення учасниками конфлікту своїх вірно або неправильно
понятих інтересів;
• конфліктні дії;
• зняття або розв'язання конфлікту.
Структура конфлікту. Кожний конфлікт має більш-менш чітко
виражену структуру. У будь-якому конфлікті присутній об'єкт
конфліктної ситуації, зв'язаний або з організаційними й технологічними
труднощами, особливостями оплати праці, або зі специфікою ділових і
особистих взаємин конфліктуючих сторін.
Наступний елемент конфлікту - цілі, суб'єктивні мотиви його
учасників, обумовлені їхніми поглядами й переконаннями, матеріальними
й духовними інтересами.
Далі, конфлікт припускає наявність опонентів, конкретних осіб,
що є його учасниками.
І, нарешті, у будь-якому конфлікті важливо відрізнити
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безпосередній привід зіткнення від справжніх його причин, найчастіше
приховуваних.
Керівникові-Практику важливо пам'ятати, що поки існують усі
перераховані елементи структури конфлікту (крім приводу), він
непереборний. Спроба припинити конфліктну ситуацію силовим тиском
або угодами приводить до наростання, розширення його за рахунок
залучення нових осіб, груп або організацій. Отже, необхідно усунути хоча
б один з існуючих елементів структури конфлікту.
Фахівцями розроблене чимало рекомендацій, що стосуються
різних аспектів поведінки людей у конфліктних ситуаціях, вибору
відповідних стратегій поведінки й засобів розв'язання конфлікту, а
також керування їм.
Передумови виникнення конфлікту в процесі спілкування.
Соціально-психологічні передумови. Перші труднощі - це
розбіжності через розбіжність ваших міркуванні з міркуваннями іншої
сторони. Адже те, який ви бачите проблему, залежить від того, з якої
дзвіниці, образно говорячи, дивитеся на неї. Люди схильні бачити те, що
прагнуть бачити. З маси фактів ми вилучаємо ті, які підтверджують наші
погляди й переконання, і не звертаємо уваги або помилково
інтерпретуємо ті з них, які ставлять під питання наші переконання.
Однак слід мати у виді, що зрозуміти точку зору іншого - це ще не
означає погодитися з нею. Це може допомогти лише звузити область
конфлікту.
Також не слід інтерпретувати висловлення або дії іншої сторони в
негативному плані, тому що це викликає негативні емоції. На негативні
емоції у свою адресу ми відчуваємо роздратування й у нас виникає
бажання компенсувати свій психологічний програш, відповівши образою
на образу. При цьому відповідь має бути не слабкішою, і для впевненості
вона робиться з «запасом». Поблажливе ставлення, категоричність,
іронічність, нагадування про якусь програну ситуацію - усе це викликає
негативну реакцію у навколишніх і служить живильним середовищем для
виникнення конфліктної ситуації.
Стратегія поведінки в конфліктній ситуації.
Оскільки в реальнім житті не так просто з'ясувати дійсну причину
конфлікту й знайти адекватний спосіб його дозволу, те доцільно
ознайомитися з розробленої К.У. Томасом і Р.Х Килменом стратегією
поведінки в конфліктній ситуації й усвідомлено вибрати певну стратегію
поведінки залежно від обставин. Дослідники вказують на п'ять
основних стилів поведінки при конфлікті:
• конкуренція або суперництво;
• співробітництво;
• компроміс;
• пристосування;
• ігнорування або відхилення.
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Стиль поведінки в конкретному конфлікті, зауважують вони,
визначається тим заходом, у якому ви прагнете задовольнити власні
інтереси, діючи при цьому пасивно або активно, і інтереси іншої
сторони, діючи спільно або індивідуально. Якщо представити це в
графічній формі, то одержимо сітку Томаса - Килменна, що дозволяє
проаналізувати конфлікт і вибрати оптимальну стратегію поведінки.
Вона у свою чергу дозволяє для кожної людини створити свій власний
стиль розв'язання конфлікту.
Конфлікти в індивідуально-емоційній сфері.
Керівникові доводиться дозволяти конфлікти не тільки в діловий,
але й в індивідуально-емоційній сфері. При їхньому дозволі
застосовуються інші методи, оскільки в них, як правило, важко
виділити об'єкт розбіжностей, відсутнє зіткнення інтересів.
Як же поводитися з конфліктною особистістю ?
1. Необхідно мати на увазі, що в таких людей є деякі сховані
потреби, які, як правило, пов'язані з минулими втратами й
розчаруваннями, і вони задовольняють їх у такий спосіб. Наприклад,
сверхагрессивный людей своєю агресивністю намагається придушити
малодушність і лякливість.
2. Слід побрати під контроль свої емоції й дати вихід емоціям цієї
людину, якщо мають намір продовжувати з ним спілкуватися.
3. Не ухвалювати на свій рахунок слова й поведінка даного
людину, знаючи, що для задоволення своїх інтересів важка людина так
поводиться з усіма.
4. При виборі підходящого стилю дії в конфліктній ситуації вам
слід ураховувати, до якого типу людей він ставиться. У книзі
«Спілкування з важкими людьми» Роберт Брэмсон виділяє наступні
типи важких людей, з якими йому довелося працювати в різних фірмах:
• агрессист - мовець грубі й безцеремонн, що задирають інших
колючості, що й дратується, якщо його не слухають. Як правило, за
його агресивністю ховається острах розкриття його некомпетентності;
• скаржник - людей, охоплений якийсь ідеєю, що й обвинувачує
інших (когось конкретно або увесь світ у цілому) у всіх гріхах, але сам
нічого, що не робить для розв'язку проблеми;
• «розгнівана дитина» - людей, що ставиться до цього типу, по
своїй природі не зол, а вибух емоцій відбиває його бажання побрати
ситуацію під свій контроль. Наприклад, начальник може розлютити,
почуваючи, що його підлеглі втратили до нього повага;
• максималіст - людей, що бажає чогось без зволікання, навіть
якщо в цей немає необхідності;
• мовчун - тримає все в собі, не говорить про свої образи, а потім
раптово зриває зло на комусь;
• «таємний месник» - людей, що заподіює неприємності за
допомогою якихось махінацій, уважаючи, що хтось зробив неправильно,
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а він відновлює справедливість;
• «неправильний альтруїст» --, що нібито робить вам добро, але в
глибині душі співчутливий про це, що може виявитися у вигляді
саботажу, вимоги компенсації й т.п;
• «хронічний обвинувач» -, що завжди вишукує помилки інших,
уважаючи, що він завжди прав, а обвинувачуючи, можна розв'язати
проблему.
Можна виділити й інші типи важких людей, але правила поведінки
з ними в загальному однакові.
5. Якщо вважаєте за необхідне продовження спілкування з важкою
людиною, ви повинні наполягати на тому, щоб людина говорила правду,
неважливо яку. Ви повинні переконати його в тому, що ваше відношення
до нього буде визначатися тем, наскільки він правдивий з вами й
наскільки послідовно він буде надходити надалі, а не тим, що він буде у
всьому з вами погоджуватися.
У такий спосіб у конфліктній ситуації або в спілкуванні із
грудною людиною ви повинні спробувати побачити в ньому не тільки
друга, але й кращі якості, оскільки ви вже не зможете змінити ні систему
його поглядів і цінностей, ні його психологічні особливості й
особливості його нервової системи, тобто необхідно підібрати до нього
«ключик», виходячи з вашого життєвого досвіду й бажання не
ускладнювати ситуацію й не доводити людину до стресу. Якщо ж не
змогли до нього «підібрати ключ», то залишається одне-єдиний засіб перевести такої людину в розряд стихійного лиха.
Правила поведінки в умовах конфлікту.
Оскільки конфлікти часто породжують такий емоційний стан, у
якім важко мислити, робити висновки, підійти творчо до вирішення
проблеми, то при вирішенні конфліктної ситуації дотримуйтеся
наступних правил:
1. Пам’ятайте, що в конфлікті в людини домінує не розум, а
емоції, що веде до афекту, коли свідомість проста відключається, і
людина не відповідає за свої слова й учинки.
2. Дотримуйтеся багато-альтернативного підходу й, наполягаючи
на своїй пропозиції, не відкидайте пропозицію партнера, задавши собі
питання: «Хіба я ніколи не помиляюся?» Постарайтеся проаналізувати
обидві пропозиції й подивитеся, яку суму вигід і втрат вони принесуть
найближчим часом і потім.
3. Усвідомте значимість розв'язання конфлікту для себе, задавши
питання: «Що буде, якщо вихід не буде знайдений?» Це дозволить
перенести центр ваги з відносин на проблему.
4. . Якщо ви й ваш співрозмовник роздратовані й агресивні, то
необхідно знизити внутрішнє напруження, «випустити пару». Але
розрядитися на навколишніх - це не вихід, а витівка. Але якщо вже так
вийшло, що втратили контроль над собою, спробуйте зробити єдине:
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замовкніть самі, а не вимагайте цього від партнера. Уникайте констатації
негативних емоційних станів партнера.
5. Орієнтуйтеся на позитивне, краще в людині. Тоді ви
зобов'язуєте і його бути краще.
6. Запропонуєте співрозмовникові встати на ваше місце й
запитаєте: «Якби ви були на моєму місці, те що б ви зробили?» Це знімає
критичний настрій і перемикає співрозмовника з емоцій на осмислення
ситуації.
7. Не перебільшуйте свої заслуги й не демонструйте знаки
переваги.
8. Не обвинувачуйте й не приписуйте тільки партнерові
відповідальність за ситуацію, яка виникла.
9. Незалежно від результатів вирішення протиріч, намагайтеся не
зруйнувати стосунки.
Отже, конфлікт – це найважливіша сторона взаємодії людей у
суспільстві. Це форма взаємин між потенційними або актуальними
суб'єктами соціальної дії, мотивація яких обумовлена конфронтуючими
цінностями й нормами, інтересами й потребами.
Конфлікти народжуються на ґрунті щоденних розбіжностей у
поглядах, розбіжностей і протиборства різних думок, потреб, спонукань,
бажань, стилів життя, надій, інтересів і особистісних особливостей. Вони
являють собою ескалацію щоденного суперництва й протистояння в
сфері принципових або емоційно обумовлених зіткнень, які порушують
особистісний або міжособистісний спокій.
Підводячи підсумок усьому вищесказаному, можна помітити, що в
процесі спілкування людина пізнає себе через розуміння іншої людини,
усвідомлюючи оцінку себе цим іншим і зіставляючи себе з ним. У
процес включено кілька людей, кожний з яких є активним суб'єктом, і по
суті здійснюється одночасно як би “подвійний” процес – взаємного
сприйняття й пізнання. При побудові стратегії взаємодії двох людей, що
перебувають в умовах цього взаємопізнання, кожному з партнерів
доводиться взяти до уваги не тільки свої власні потреби, мотиви,
установки, але й потреби, мотиви, установки іншого.
Таким чином, у постійному спілкуванні людині доводиться
вступати в конфліктну взаємодію, і психологічні механізми соціальної
перцепції можуть відігравати важливу роль у мінімізації конфліктів, а
також і в їхньому регулюванні.

