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Текст лекції
Відносини (спілкування) як категорія в психології.
Існування безлічі різних визначень поняття "спілкування" пов'язано з
різними поглядами вчених на цю проблему. У психологічному словнику
пропонується визначати спілкування як "складний багатоплановий процес
встановлення і розвитку контактів між людьми, який включає в себе обмін
інформацією, вироблення єдиної стратегії і взаємодії, сприймання і
розуміння іншої людини". О.О. Бодальов пропонує розглядати спілкування
як "взаємодію людей, змістом якої є обмін інформацією за допомогою різних
засобів комунікації для встановлення взаємовідносин між людьми". О.О.
Леонтьєв розуміє спілкування не як інтеріндивідний, а як соціальний
феномен, суб'єкт якого" слід розглядати не ізольовано". Точку зору О.М.
Леонтьєва на "спілкування як вид діяльності" підтримує багато сучасних
авторів. А.В. Петровський і М.Г. Ярошевський стверджують, що базовою
категорією психології є не спілкування, а відносини. Термін "відносини"
охоплює безліч найрізноманітніших ознак і властивостей об'єктів в їх
взаємозалежності одна від одної, в їх взаєморозташуванні взаємозв'язках.
Цей термін набуває предметно-змістовного характеру тільки в разі його
інтерпретації стосовно будь-якої певної системи: формальної, матеріальної,
соціальної, духовної тощо. Що стосується психологічної думки, то вона на
різних рівнях і з різним ступенем визначеності охоплює в своїх поняттях
різноманітні типи відносин між її власними явищами та іншими явищами
буття, чи то у формі причинно-наслідкових зв'язків, системних залежностей
частин від цілого і т.п. Яка б психологічна категорія не розглядалась, реалії,
які за допомогою неї осягаються, ніколи не виступають у вигляді ізольованих
сутностей, а змушують заглибитися у світ відносин. Подібно до того, як не
зводяться один до одного, хоча і є нероздільними, категорії форми і змісту,
кількості і якості, в конкретній науці - психології - образ і дію, мотив і
переживання "згущують" в своєму категоріальному складі ознаки, які не
зводяться до інших. Вони притаманні тільки психіці, відрізняючи її за
різними параметрами від всіх інших аспектів буття живих істот. З приводу ж
терміна "відносини" (врахувавши зазначену вище його універсальність)
такого на перший погляд не скажеш, тому доводиться задуматися про
підстави, які спонукають зводити його в ранг особливої категорії, відмінної
від інших.
Термін " відносини" може бути прийнятий за умови виділення в предметі
психологічної науки особливого змісту, для відображення та вивчення якого
його слід визнати, по-перше, більш адекватним цьому змісту, ніж будь який
інший, і, по-друге, таким, що несе категоріальне навантаження .
Виділяючи в зазначеному сенсі найбільш значущі для категоріального
аналізу ознаки, відзначимо серед них в першу чергу домінування в категорії
відносини значущої для суб'єкта спрямованості на об'єкт, в якості якого
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можуть виступати не тільки матеріальні речі, але також і феномени культури,
духовні цінності, інші люди, сам суб'єкт. Відносини, однак, не слід
ідентифікувати з мотивом, емоцією, потребою і іншими проявами
індивідуальноособистісного плану психічної життя.
Категорії відносини притаманні такі ознаки:





задана суб'єктом векторизованість психічного акту;
вибірковість;
установка на оцінку (позитивну, негативну, нейтральну);
схильність і готовність до певного способу дії тощо.

Отже, категорія "відносини" розуміється як більш широка порівняно з
категорією "спілкування". Ще одна проблема, пов'язана з розглядом категорії
спілкування – його співвідношення з діяльністю. У методологічному плані з
цього питання ведуться найбільш гострі дискусії. Суть їх - в різниці підходів,
що розвивались різними авторами. Так, О.О. Леонтьєв трактував спілкування
як діяльність, як окремий випадок діяльності, як один з видів діяльності, як
"діяльність спілкування", "комунікативну діяльність". Прихильники такого
підходу намагалися поширити на процеси спілкування теоретичні схеми, що
сформувалися при вивченні предметно-практичної діяльності. Однак, Б.Ф.
Ломов виступив з різкою критикою такого підходу. Він вважав, що насправді
"стосунки" між спілкуванням і діяльністю істотно складніші. З його точки
зору, всю методологічну складність при з'ясуванні співвідношення між
діяльністю і спілкуванням створює та обставина, що вони не мають в
психології загальноприйнятих визначень, І якщо розуміти діяльність як
активність, то спілкування як активний процес можна віднести до категорії
діяльності. Однак, ситуація, концепція діяльності охоплює лише одну
сторону соціального буття людини, а саме суб'єкт-об'єкт. Саме це
відношення становить основу визначень діяльності в переважній більшості
психологічних досліджень. Б.Ф. Ломов же вважає, що навряд чи правильно
розглядати людське життя як "потік діяльностей, які змінюють один одну",
що розуміються тільки в плані суб'єкт-об'єктних відносин. Людське буття він
представляє як багаторівневу систему відносин людини зі світом.
Спілкування являє собою лише один бік людського буття і є найважливішою
стороною індивідуальної форми буття людини.
У процесі спілкування - цієї специфічної форми взаємодії людини з іншими
людьми - відбувається взаємний обмін діяльностями, їх способами і
результатами, уявленнями, ідеями, установками, інтересами, почуттями
тощо. Спілкування виступає як самостійна і специфічна форма активності
суб'єкта. Її результат - не перетворений предмет (матеріальний чи ідеальний),
а відносини з іншою людиною, іншими людьми. І йдеться не просто про дію,
не просто про вплив одного суб'єкта на інший, а саме про взаємодію. Для
спілкування необхідні принаймні дві людини, кожна з яких виступає саме як
суб'єкт. Незаперечна зв'язок спілкування і діяльності. Але виникає питання:
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чи є спілкування частиною, стороною, аспектом спільної діяльності або це
два самостійних, рівноправних процеси? У спільній діяльності людина
повинна в разі потреби об'єднуватися з іншими людьми, спілкуватися з ними,
тобто вступати в контакт, домагатися взаєморозуміння, отримувати
інформацію. Тут спілкування виступає як сторона, частина діяльності, але
цим людина не обмежується, вона при цьому репрезентує себе, свої
особливості, свою індивідуальність іншим людям. Вироблений - це, з одного
боку, предмет діяльності, а з іншого - засіб, за допомогою якого людина
стверджує себе в суспільному житті, тому що цей предмет відтворений для
інших людей. Цим предметом опосередковуються відносини між людьми,
створюється спілкування, як виробництво загального, яке однаково належить
і тим, хто творить і робить, і тим, хто споживає, привласнює. Таким чином,
діяльність - частина, сторона спілкування, а спілкування -частина, сторона
діяльності, але разом вони утворюють нерозривну єдність у всіх випадках.
Загальна характеристика спілкування
Спілкування - це:
1. Складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між
людьми, породжуваний потребами в спільній діяльності; включає в себе
обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і
розуміння партнера.
2. Взаємодія двох або більше суб'єктів, викликана потребами спільної
діяльності і спрямована на значущу зміну в стані, поведінці та особистісносмислових утвореннях партнера, яка реалізується знаковими засобами.
Полягає у взаємному обміні повідомленнями з предметним і емоційним
аспектами. Спілкування обумовлено реалізацією особливої потреби в
контакті з іншими суб'єктами, про задоволення якої свідчить поява радості
спілкування.
Порушення спілкування викликають зміни особистості. Спілкування - одна з
основних психологічних категорій. Людина стає особистістю в результаті
взаємодії і спілкування з іншими людьми. У найбільш загальному вигляді
спілкування виступає як форма життєдіяльності. Його соціальний зміст
полягає в тому, що воно виступає засобом передачі форм культури і
суспільного досвіду.
Специфіка спілкування визначається тим, що в його процесі суб'єктивний
світ однієї людини розкривається для іншого. У спілкуванні людина
самовизначається і самопрезентується, виявляючи свої індивідуальні
особливості. За формою впливів можна судити про комунікативні вміння і
риси характеру людини, по специфіці організації мовного повідомлення - про
загальну культуру і грамотність. Справді людське спілкування неможливо
без участі свідомості і розуму. Поряд зі змістом спілкування виділяються
його засоби, якими є мова і мовлення, а також різні невербальні засоби.
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Поняття спілкування співвідноситься з поняттям комунікації. Акт
спілкування аналізується і оцінюється за такими компонентами: адресант суб'єкт спілкування, адресат - кому направлено повідомлення, повідомлення переданий зміст, код - засоби передачі повідомлення, канал зв'язку, і
результат - що досягнуто в результаті спілкування. Спілкування є
поліфункціональним, що відбивається в безлічі існуючих переліків його
функцій. У самих узагальнених класифікаціях виділяється три сторони
спілкування, які розуміють і як його основні функції:
1) комунікативна;
2) інтерактивна;
3) перцептивна.
Близька до цієї класифікація і така, в якій виділяються;
1) інформаційно-комунікативна, що охоплює процеси прийому-передачі
інформації;
2) регуляторно-комунікативна, пов'язана з взаємним коригуванням дій при
здійсненні спільної діяльності;
3) афективно-комунікативна, яка відноситься до емоційної сфери і відповідає
потребам у зміні свого емоційного стану.
Ще одна класифікація виділяє:
1) інструментальну функцію спілкування, необхідну для обміну інформацією
в процесі управління і спільної праці;
2) синдикативну функцію, відображену в згуртуванні малих і великихгруп;
3) трансляційну функцію, необхідну для навчання, передачі знань, способів
діяльності, оціночних критеріїв;
4) функцію самовираження, орієнтовану на пошук і досягнення взаємного
розуміння (особливо характерну для творчих особистостей).
За критерієм мети спілкування виділяється вісім функцій спілкування:
1) контактна, мета якої - встановлення контакту як стану обопільної
готовності до прийому і передачі повідомлень і до підтримки взаємозв'язку у
вигляді постійної взаємної налаштованості;
2) інформаційна, мета якої - обмін повідомленнями, а також обмін думками,
задумами, рішеннями тощо;
3) спонукальна, мета якої - стимуляція активності партнера для направлення
його на виконання певних дій;
4) координаційна, мета якої - взаємне орієнтування та узгодження дій при
організації спільної діяльності;
5) функція розуміння, мета якої - не тільки адекватне сприйняття і розуміння
змісту повідомлення, а й взаємне розуміння - намірів, установок, переживань,
станів тощо;
6) емотивна, мета якої - збудження в партнері потрібних емоційних
переживань (обмін емоціями), а також зміна з його допомогою своїх
переживань і станів;
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7) функція встановлення відносин, мета якої - усвідомлення і фіксація свого
місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших
зв'язків спільноти, в якій діє індивід;
8) функція здійснення впливу, мета якої - зміна стану, поведінки,
особистісно-смислових утворень партнера, в тому числі його намірів,
установок, думок, рішень, уявлень, потреб, дій, активності та ін.
Структура процесу спілкування. Категорія спілкування часто
ототожнюється з категорією комунікації. Це ототожнення відбувається само
собою в англомовних текстах, де крім communication немає іншого слова для
перекладу українського "спілкування".
Комунікативна сторона спілкування пов'язана з виявленням специфіки
інформаційного процесу між людьми як активними суб'єктами: з
урахуванням відносин між партнерами, їх установок, цілей і намірів. Все це
призводить не просто до руху інформації, але до уточнення і збагачення
знань, відомостей і думок, якими обмінюються люди. Засобами
комунікативного процесу є знакові різні системи:
1) мова і мовлення;
2) оптико-кінетична система знаків - жести, міміка, пантоміма;
3) паралінгвістична і екстралінгвістична системи - інтонація, немовні
"вкраплення" в мовлення (наприклад паузи);
4) система організації простору і часу комунікації;
5) система "контакту очима".
Важлива характеристика комунікативного процесу - наміри його учасників
вплинути один на одного, впливати на поведінку іншого, забезпечити свою
ідеальну представленість в іншому (персоналізацію); необхідні умови для
цього - не просто використання єдиної "мови" (єдиної системи кодування), а
й однакове розуміння ситуації спілкування.
В результаті недотримання вищезгаданих нюансів виникають комунікативні
бар'єри (бар'єри спілкування), які служать причиною нерозуміння
співрозмовників і, як наслідок, можуть створювати передумови їх
конфліктної поведінки. Бар'єри спілкування мають соціальний або
психологічний характер. Соціальні бар'єри створюються через відсутність
єдиного розуміння ситуації спілкування, викликаної глибинними
розходженнями, що існують між партнерами (соціальними, політичними,
релігійними, професійними і ін.). Бар'єри психологічного характеру
виникають внаслідок індивідуальних психологічних особливостей людей, що
спілкуються або в силу сформованих між ними психологічних відносин.
Виділяють три форми бар'єрів спілкування:
1) бар'єри нерозуміння:
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 фонетичний бар'єр (невиразне швидке або повільне мовлення,
скоромовка, мовлення з великою кількістю звуків-паразитів);
 стилістичний бар'єр (невідповідність стилю мовлення комутатора
ситуації спілкування або стилю спілкування і актуальному
психологічному стану партнера по спілкуванню);
 семантичний бар'єр (відмінність в системах значень слів);
 логічний бар'єр (складна і незрозуміла або неправильна логіка
міркування, доказів).
2) бар'єри соціально-культурної відмінності (соціальні, політичні, релігійні та
професійні відмінності, що призводять до різної інтерпретації понять, що
вживаються в процесі спілкування);
3) бар'єри відносин (неприязнь, недовіра до комунікатора, які поширюється і
на передану їм інформацію).
Інтерактивна сторона спілкування являє собою побудову загальної стратегії
взаємодії. Виділяють ряд типів взаємодії між людьми, перш за все кооперація і конкуренція. Але абстрактна оцінка цих типів як просто згоди
або конфлікту призводить до формального опису взаємодій. Хоча на цьому
шляху досягнуто певних результатів, наприклад, розрахунок і прогноз
стратегій поведінки партнера із застосуванням елементів математичної теорії
ігор, формальний характер опису досліджуваних стратегій і та обставина, що
аналізується взаємодія тільки двох осіб, створюють перешкоди для
застосування отриманих даних при аналізі взаємодії людей в реальному
житті. Для психології повинно бути нормативним змістовний розгляд різних
типів взаємодії, що випливає з її розуміння як певного способу об'єднання
індивідуальних зусиль в конкретних формах спільної діяльності.
Інтерактивна сторона спілкування полягає в організації взаємодії між
індивідами, тобто в обміні не тільки знаннями і ідеями, а й діями.
Спілкування майже завжди передбачає певний результат - зміна поведінки і
діяльності інших людей. Тут спілкування проявляється як міжособистісна
взаємодія, тобто сукупність зв'язків і взаємовпливів, що складаються завдяки
спільній діяльності людей. Людина вступає у взаємодію з іншими людьми,
керуючись такими мотивами:







максимізація загального виграшу (мотив кооперації);
максимізація власного виграшу (індивідуалізм);
максимізація відносного виграшу (конкуренція);
максимізація виграшу іншого (альтруїзм);
мінімізація виграшу іншого (агресія);
мінімізація відмінностей в виграші (рівність).

Залежно від мотивів учасників взаємодія може відбуватися у формі
співробітництва (кооперації) або суперництва (конкуренції). Спільна
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діяльність і спілкування протікають в умовах соціального контролю на
основі норм - прийнятих в суспільстві зразків поведінки, що регламентують
взаємодію і стосунки між людьми. Діапазон соціальних норм надзвичайно
широкий: від зразків поведінки, що відповідає вимогам трудової дисципліни,
до правил ввічливості. Орієнтуючись на норми, людина співвідносить форми
своєї поведінки з еталонами, відбирає потрібні і, таким чином, виконує певні
ролі у взаємодії з іншими людьми.
При інтерактивній взаємодії партнерів розрізняють такі форми взаємодії
партнерів по спілкуванню:
 Співпраця - спілкування, при якому обидва партнери по взаємодії
сприяють один одному, активно сприяючи досягненню індивідуальних
і спільних цілей діяльності;
 Протиборство - спілкування, при якому партнери протидіють один
одному і перешкоджають досягненню індивідуальних цілей;
 Ухилення від взаємодії - партнери намагаються уникати активної
співпраці;
 Односпрямоване сприяння - один з партнерів сприяє досягненню цілей
іншого, а другий ухиляється від співпраці;
 Контрастна взаємодія - один з партнерів намагається сприяти іншому,
який, проте, активно протидіє йому;
 Компромісна взаємодія - обидва партнера частково сприяють, частково
протидіють один одному.
Інтерактивна сторона спілкування по своїй суті - це психологічний вплив,
проникнення однієї особистості (або групи осіб) в психіку іншої особистості
(або групи осіб). Метою або результатом цього проникнення є зміна
індивідуальних або групових психічних явищ (поглядів, відносин, мотивів,
установок, стану). Однак, на шляху подібних впливів стоїть психологічний
захист - своєрідний фільтр, що відокремлює бажані впливи, що відповідають
потребам, переконанням і ціннісним орієнтаціям особистості або групи і
вимогам їх соціального оточення, від небажаних.
Перцептивна сторона спілкування означає процес сприйняття один одного
партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому ґрунті взаєморозуміння.
У процесі сприймання формується уявлення про наміри, думки, здібності,
установки, культуру. В цей процес включені як мінімум дві людини, і кожен
порівнює себе з іншим, беручи до уваги не тільки потреби, мотиви і
установки іншого, але і те, як цей інший розуміє власні потреби, мотиви і
установки. Людина усвідомлює себе через іншого за допомогою певних
механізмів перцепції, до яких відносяться:
1) пізнання і розуміння людьми один одного (ідентифікація, стереотипізація,
емпатія, атракція);
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2) пізнання самого себе в процесі спілкування (рефлексія);
3) прогнозування поведінки партнера по спілкуванню (каузальна атрибуція).
Ідентифікація - це спосіб пізнання іншої людини, при якому припущення про
його внутрішньому стани будується на основі спроб поставити себе на місце
партнера по спілкуванню.
Стереотипізація - це сприйняття партнера на основі якогось стереотипу,
наприклад, як представника певної соціальної групи.
Емпатія - це емоційне співпереживання іншій людині. Вона заснована на
вмінні правильно відчути або уявити собі, що відбувається в душі іншої
людини, що вона переживає, як оцінює навколишній світ.
Атракція (залучення) - форма пізнання іншої людини, заснована на
формуванні стійкого позитивного почуття до нього. В даному випадку
розуміння партнера по спілкуванню виникає завдяки формуванню
прихильності до нього, дружнього або більш глибокого інтимноособистісного ставлення.
Рефлексія - це механізм самопізнання в процесі спілкування, в основі якого
лежить здатність людини уявляти, як вона сприймається партнером по
спілкуванню.
Каузальна атрибуція - механізм інтерпретації вчинків і почуттів іншої
людини (прагнення до з'ясування причин поведінки суб'єкта). Дослідження
показують, що у кожної людини є свої улюблені схеми причинності,
тобтозвичні пояснення чужої поведінки:
1) люди з особистісної атрибуцією схильні знаходити
приписувати причини того, що сталося конкретній людині;

винуватця,

2) у разі пристрасті до зовнішньої атрибуції люди схильні, перш за все,
звинувачувати обставини, не обтяжуючи себе пошуками конкретного
винуватця;
3) при стимульній атрибуції людина бачить причину того, що сталося в
предметі, на який було направлено дію, або в самому постраждалому.
При вивченні процесу каузальної атрибуції виявлено ряд закономірностей.
Наприклад, причину успіху люди найчастіше приписують собі, а невдачіобставинам. Характер приписування залежить також і від міри участі людини
в обговорюваній події. Оцінка буде різною у випадках, якщо людина була
учасником (співучасником) події або спостерігачем. Загальна закономірність
полягає в тому, що по мірі зростання значущості люди схильні шукати
причину того, що сталося в усвідомлених діях особистості. Люди оцінюють
один одного, зазвичай виходячи з власних уявлень про красу, рівня свого
інтелекту і моральної вихованості. Люди з невисоким рівнем інтелекту
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схильні судити про оточуючих, користуючись усвідомленими оцінками
«хороший - поганий», люди з більш високим рівнем інтелекту сприймають
партнера по спілкуванню, аналізуючи і оцінюючи його різноманітні
особистісні якості - як позитивні, так і негативні.
На сприймання людьми одна одної впливає і ряд психологічних ефектів,
зокрема, ефект ореолу і ефект стереотипізації
Ефект ореолу проявляється в тому, що інформація, що отримується про якусь
людину, накладається на створений раніше образ. Цей образ виконує роль
ореолу, що заважає бачити справжні риси партнера по взаємодії.
Ефект стереотипізації означає класифікацію форм поведінки і інтерпретацію
їх причин шляхом віднесення до вже відомих (або удавано відомих) явищ,
тобто соціальних стереотипів. Стереотипи формуються на основі дефіциту
інформації і досвіду, а зберігаються в результаті нетворчого підходу до
дійсності, що змінюється. Вони можуть мати істинний сенс, бути
помилковими або частково відображати об'єктивну дійсність.
Поведінка індивіда може змінюватися в процесі спілкування. Повідомляючи
щось іншій людині, наказуючи або звертаючись з проханням або питанням,
взаємодіючи з ним, індивід весь час отримує необхідну інформацію про
ефективність свого звернення. Сигнали, одержувані при сприйнятті
поведінки співрозмовника, стають підставою для корекції подальших дій і
висловлювань.
Сприймання - процес контрольований, його можна змінювати за допомогою
вольових зусиль. У спілкуванні беруть участь як мінімум дві людини, і кожен
з них може активно впливати на сприйняття партнера. Управління
сприйманням партнера відбувається за допомогою залучення уваги до тих
особливостей свого зовнішнього вигляду, поведінки або уявлення про
ситуацію, що "запускають" відповідні механізми соціального сприйняття,
тобто самоподачі. Самоподача об'єктивно присутня в будь-якому
спілкуванні, хоче того людина чи ні. Це означає, що вона в будь-якій ситуації
може послужити джерелом помилок при сприйнятті іншої людини.
Таким чином, спілкування являє собою складний багатосторонній процес,
ефективність якого забезпечується адекватним сприйняттям партнерів один
одного, умінням сторін передбачити і долати бар'єри нерозуміння,
прогнозувати поведінку партнерів.
"Формула" спілкування. Таким чином, спілкування постає як сума трьох
різних процесів: А: перцепція (пізнання людьми один одного) + Б:
комунікація, яка приймається як вербально-словесно-мовленнєва діяльність +
В: спільні цілеспрямовані дії. У цьому рівнянні допущені чотири спрощення:
1) по-перше, комунікативна сторона зводиться до вербальної комунікації, що
полягає в обміні висловлюваннями, і не береться до уваги безсловесне
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спілкування між людьми, в цих випадках випадає сторона Б, а сторони А і В
залишаються;
2) по-друге, з огляду на випадок перетворення комунікації в зміст
спілкування, коли випадає сторона В, слід було б констатувати обов'язковість
присутності у всіх випадках спілкування акту перцепції і факультативність
сторін Б і В;
3) по-третє, інтеракція, тобто спільна трудова діяльність, може бути у вигляді
фізичної праці (матеріальне виробництво) або у вигляді розумової праці
(духовне виробництво); це розмежування є принципово важливим, тому що
спільне духовне виробництво, по суті справи, зливається з вербальною
комунікацією між учасниками, а в разі матеріального виробництва такого
злиття немає;
4) по-четверте, ця формула взагалі не придатна для письмового спілкування
або для електронної комунікації.
В результаті проста арифметична формула:
С (спілкування) = А (перцепція) + Б (комунікація) + В (інтеракція)
перетворюється в більш складну логічну формулу:
С = А? (Б V ¬ Б)? (В V ¬ В).
Формула читається так: спілкування являє собою перцепцію А і (? -знак
кон'юнкції - логічного множення) вербальну комунікацію Б або (V - знак
диз'юнкції - логічного складання) відсутність такої (¬ - знак заперечення,
логічне НЕ) і матеріальну інтеракцію В або відсутність такої. Оскільки
випадок, коли немає ні Б, ні В, виключається (спілкування тоді бути не
може), то залишаються наступні варіанти:
1) С1 = А ?Б ?В - матеріальна праця, яка супроводжується словесною
комунікацією;
2) С2 = А ?Б - спілкування за допомогою словесної (вербальної) комунікації,
духовна праця, при якій В=Б;
3) С3 = А ?В - матеріальна праця без словесного супроводу;
4) С4 = А ? ¬ Б - спілкування за допомогою несловесної (невербальної)
комунікації.
Реальна комунікаційна дія у всіх її формах - наслідування, управління, діалог
- обов'язково включає сприйняття партнерами один одного, формування їх
образів (іміджів) у свідомості суб'єктів комунікації і їх емоційні
переживання. Для ефективного управління або діалогу важливо передбачити
реакцію реципієнта на те або інше повідомлення, потрібно знати мотиви,
якими він керується, його очікування та комунікативні навички. З іншого
боку, реципієнт формує своє ставлення до комуніканта: байдужість, довіру,
симпатію тощо. Коротше кажучи, комунікант і реципієнт "моделюють
комунікативно значущі особливості особистості співрозмовника" (О.О.
Леонтьєв). Виходячи зі сказаного, варіанти 2 і 4 перетворюються в
твердження: спілкування є духовна праця у вигляді словесної (вербальної)
комунікації або спілкування є несловесна (невербальна) комунікація. Можна
ці твердження об'єднати і тоді виявляється, що усна комунікація в цих
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випадках не частина спілкування (варіант 1), а тотожна спілкуванню. Отже,
приходимо до наступних висновків:
1. Усна комунікація не буває поза спілкуванням, в той час як спілкування
може не включати словесну комунікацію.
2. Співвідношення між усною комунікацією і спілкуванням відбувається в
двох варіантах:
 комунікація - духовна складова матеріально-виробничого спілкування
(частина спілкування);
 комунікація вичерпує зміст духовного спілкування (тотожна
спілкуванню).
3. Усна комунікаційна діяльність є духовне спілкування соціальних суб'єктів.
Звернемо увагу на те, що ця дефініція дещо суперечить визначенню
комунікаційної діяльності як руху смислів в соціальному просторі; адже
духовне спілкування соціальних суб'єктів є не що інше як згаданий рух.
4. Письмова комунікація та електронна комунікація збігаються з письмовим
спілкуванням, оскільки спільна матеріально-виробнича діяльність тут
виключається.
Отже, категорія спілкування (або більш широко відносин) є однією з широко
розроблюваних в сучасній психології.

