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Оқу-әдістемелік құралда конфликт ұғымының шығу тарихы және оның 

әдіснамалық негіздері, шетел  және отандық психологтардың конфликтіні 

зерттеу бағыттары, конфликтінің пайда болу себептері, түрлері  мен 

ерекшеліктері қарастырылған. Сонымен қатар конфликт және одан шығу 

жолдары, конфликт құрылымындағы мотивация және психологиялық 

қорғану, конфликтіні шешу және конфликтілі қарым–қатынасты қалыпқа 

келтіру жолдары берілген. Аталған оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орны 

және колледж студенттеріне, мектеп психологтарына арналған. 
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КІРІСПЕ 

 

Әлемдік жүйенің құрылу үрдісі бір қалыпсыз және қарама-

қайшылықты болуы конфликтінің дамуына септігін тигізеді. 

 Қоғамда адамдар арасында әр кезеңде әртүрлі конфликтілер туындап 

отырады. Олар тұлғааралық, отбасылық конфликтіден бастап халықаралық 

деңгейге дейін жетіп отырады. Адамдар қиыншылықтармен кездесіп, әр 

түрлі шешімдерді пайдаланып, соңында дұрыс нәтижеге жетіп отырған.  

Конфликт – адамдар арасындағы байланыстың жиі кездесетін формасы. 

Қарым-қатынастың бұл формасы көп қырлы болып келеді. Бір жағдайда 

конфликт  көп қырлы болса, енді бір жағдайда ол тек күрес түрінде ғана 

көрінеді. Кейде конфликтінің негізгі мақсаты бір адамдардың екіншілеріне 

билік жүргізгісі келетіндігі болса, кейбір жағдайда конфликтінің мақсаты 

адамның өз көзқарасын дәлелдеп, оның басқа адамдардың мойындауын 

қажетсінуі болып табылады. Енді бір жағдайда адамдар өз бас пайдасының 

қамы үшінде қақтығысқа түсіп жатады. 

          Адамды әрекетке бағыттайтын, қажетін өтеуге талаптандыратын мотив 

болып келеді. Түрлі жағдайлардың әсер етуіне қарай адам психологиясы 

әртүрлі өзгеріске түсіп отырады. Осыған орай оның мотивтері де, мақсатқа 

жету үшін қажетті шаралары да өзгеріске түседі. Мотивтің өзгеруі іс - 

әрекеттің бағыт – бағдарынан нәтижесіне әсер етеді. Ол конфликтінің 

туындауына себепкер болады. Адам өзінің қажеттерін өтеу үшін бар 

мүмкіндігін пайдаланады. Бұл оны белсенді түрде іс - әрекет жасауға 

талпындырады. Оның қажеттері саналы әрекетінің нәтижесінде біртіндеп 

өтеліп отырады. Адам өз қажетін өтеу жолында қақтығысқа, тіпті сыртқы 

ортаны өзгертуге дейін барады. Ол адамның жеке басына тән жан дүниесінің 

қасиеттерімен, мінез-құлқының айырым ерекшеліктерімен өзара ұштасады. 

Адамдардың өз қызығушылықтарын қанағаттандыруы – іс-әрекетінің негізгі 

мотивтері, яғни оның психологиясының қайнар көзі, бастамасы болып 

табылады. 

Конфликтінің түрлі формаларының ішінде конструктивті және құнды, 

кейде тіпті тұтас қоғамға  маңызы барлары да кездеседі. Конфликт түрінде 

қарым – қатынасқа түсу адамдар арасындағы индивидуалды өзгешеліктің 

нәтижесінде болып, қарым–қатынасқа түсуші адамдардың мінез–құлықтары 

мен көзқарастары сәйкес келмеген кезде пайда болады.  

Күнделікті өмірде келіспеушіліктер мен конфликтілер болмай тұрмайды. 

Көп жағдайда кикілжің адамдарға және олардың бірлескен өмірлік әрекетіне 

кері әсерін тигізіп, нәтижесінде қорқыту, қорқу, бір – біріне деген жаулық 

көзқарас қалыптасады. Егер мұндай сезімдер интенсивті және ұзақ уақытқа 

созылатын болса, адамдарда қорғаныш реакциясы қалыптасуы мүмкін, яғни 

тұлға құрылымында және оның ойлау ерекшелігінде қарсылас адамға 

міндетті түрде жауап қайтару сезімі туындап отырады.  
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Конфликтіде белгілі бір дәрежеге, ресурстарға, билікке, құндылықтарға 

талас нәтижесінде бір–біріне зиян келтіру, бәсекелесті залалсыздандыру 

немесе қарсыласты жою көзделеді. 

Конфликт әрбір адамның жеке басының өзіндік кісілігін, талап-тілегін, 

көзқарасын және қызығушылығын қалайда өзгелердің мойындап, онымен 

санасып отыру талаптарымен байланысты. Осы бағытта әрбір адам өзінің 

материалдық мұқтаждығын қанағаттандырып, өзгелерден басқаша екендігін, 

талап-тілегін қалайда іске асыруға ұмтылып, бойындағы күш-қуаты мен 

қабілетін көрсеткісі келеді. Мұны біз психологияда адамның әр нәрсеге 

қызығып, өз қажеттіліктерін қанағаттандыру жолындағы бәсекелестігі деп  

білеміз. Міне, осындай талаптарға ұмтылу нәтижесінде адамдар арасында 

конфликт тудыратын жағдайлардың болып отыратындығын объективті 

құбылыс деп санаймыз 

          Адамды әрекетке бағыттайтын, қажетін өтеуге талаптандыратын мотив 

болып келеді. Түрлі жағдайлардың әсер етуіне қарай адам психологиясы 

әртүрлі өзгеріске түсіп отырады. Осыған орай оның мотивтері де, мақсатқа 

жету үшін қажетті шаралары да өзгеріске түседі. Мотивтің өзгеруі іс - 

әрекеттің бағыт – бағдарынан нәтижесіне әсер етеді. Ол кикілжіңнің 

туындауына себепкер болады. 

Конфликтінің негативті, әрі позитивті тұрғыда жүруі әр жағдайда 

қақтығысқа түсушілердің индивидуалды қасиеттеріне байланысты. Жалпы 

конфликт қарым – қатынасқа түсуші адамдардың мінез – құлықтары мен 

көзқарастары сәйкес келмеген кезде пайда болады. Яғни, конфликтінің 

туындауына адамдардың ұмтылыстарының, мақсаттарының, мінез – құлық 

үлгілерінің, ойлау әдістерінің сәйкес келмеуі жатады. Сол себепті біз 

конфликтінің туындау себептері мен оны шешудің тиімді әдістерін, 

конфликтінің пайда болуындағы мотивтер қатарын анықтап алсақ қана, 

белгілі бір нәтижеге қол жеткіземіз. Бұл бағытта конфликтіні болдырмаудың, 

болған жағдайда одан екі жаққа да зиян келтірмей шығудың тиімді жолдарын 

іздестіру алғашқы орында болып отыр.  

Қазіргі уақытта қарастырылып отырған бұл мәселе қарым  - қатынас пен 

іс - әрекеттің әдістемелік талдауы деңгейінде ғана емес, сонымен қатар нақты 

психологиялық – педагогикалық әсер ету деңгейіне де жетіп отыр. 

Конфликт өмірлік тәжірибе негізінде басқаруға болатын құбылыс емес. 

Конфликтіге тиімді әсер ету оның пайда болуының нақты себептерін анықтап 

алған кезде ғана мүмкін болады. Егер біз конфликтінің пайда болу себептері 

мен оны шешудің тиімді әдістерін анықтап алсақ қана, белгілі бір нәтижеге 

жетеміз. Сондықтан адамдар арасындағы конфликтіні болдырмаудың, болған 

жағдайда да одан екі жаққа да зиян келтірмей шығудың тиімді жолдарын 

іздестіру маңызды болып отыр. Аталған мәселе бойынша конфликтіден 

шығудың неғұрлым оң әдістерін анықтау мәселесі алғашқы орынға шықты.  
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1 Конфликт ұғымының шығу тарихы және оның әдіснамалық негіздері. 

1.1 Шетел  және отандық психологтардың конфликтіні зерттеу 

бағыттары. 

 

Конфликтологиялық ойлардың пайда болуының бірнеше ғасырлық 

тарихы бар. Бірінші конфликт концепциясы шетелде XІX ғ. пайда болды. 

Антикалық дәуірдегі конфликтінің әскери тұрғыдағы бөлшектері бізге 

жеткен. Орта ғасыр мен жаңа заманда гуманист-ойшылдар бұл құбылыстың 

адам дамуын тежейтінін көрсетіп, оны  болдырмаудың жолдарын іздестіреді. 

Ең алғаш бұл мәселеге тоқталған Қытай ойшылдары (б.з.д. VII-VI ғ.ғ) 

үнемі қарама-қарсы болатын жағымдыны янь және жағымсызды инь деп 

көрсеткен. Ал Ежелгі грек ойшылдарының көзқарастары бір-біріне қарама- 

қарсы болды. Гераклит (б.з.д. VI ғ. аяғы - V ғ. басы) барлық қозғалыс күрес 

нәтижесінде пайда болады деген. Ол конфликтілерді  барлық дүниенің әкесі 

деп ұқса, Платон (б.з.д. 428-348) оны үлкен қайғы деген. Гераклит пікіріне 

Геродот (б.з.д. 490-425ж) қарсы шыққан, ол конфликтіні де бейбітшілікті де 

қаламаған. Ол конфликт  кезінде әкелері балаларын жерлесе, бейбітшілік 

кезде балалары әкелерін жерлейді деген. Философ-материалист Эпикур 

(б.з.д. 341-270ж) бейбітшілік кезде де конфликтілік жағдай міндетті түрде 

үнемі жүреді деген. 

Орта ғасыр ойшылдары Фома Аквинский, Никколо Макиавелли, Гуго 

Гроций, Томас Гоббс пікірлерінше, конфликт тууының бірақ себебі бар 

деген, ол - тең құқықтылыққа қол жеткізу деп санаған. 

Жаңа заманда Жан-Жак Руссо (1712-1778) бойынша адам көздеген 

мақсатына конфликтісіз жете алмайды деген.  

«Мотивтер иерархиясының құрылымының бұзылуы, патологиялық 

қажеттіліктер мен мотивтердің қалыптасуы, мағыналық құрылудың бұзылуы, 

өзіндік реттелу мен жарнамаланудың бұзылуы, мінез-құлықтың 

сыншылдығы мен аяқ астылығының бұзылуы, тұлғаның мінез – құлықтық 

ерекшеліктерінің қалыптасуының бұзылуының барлығы конфликт 

нәтижесінде болып отырады. Яғни, мотивтердің иерархиясының 

құрылымының бұзылуы іс-әрекетті ұйымдастырудың бұзылуында көрінеді. 

Конфликтіде болатын мінез-құлықтағы импульсивтілік тұлғаның негізін 

бұзады»,- деп санайды А.Н.Леонтьев. 

Конфликт (латынша «conflictus»-қақтығыс) - қарсылық көрсету 

формасы болып табылады. Конфликт теориясында (конфликтологияда) оны 

қарсыласты бейтараптау мақсатындағы күрес ретінде сипаттайды, адамға 

қиянат келтіру, психологиялық қысым көрсету сияқты әрекеттер болып 

табылады. Конфликт құндылықтардың әртүрлі, бір-біріне сәйкес келмеуінен 

туындайды және конфликт екі қатысушыдан басталып жоғарылайды. 

Конфликтінің ең бірінші талдауы ХХ ғ. 20-жылдары шығарылды. 

Библиографиялық зерттеу конфликтіні игеретін он алты отандық ғылымдар 

саласын көрсетті: әскери ғылымдар, география, өнертану, тарих саласы, 

медицина, педагогика, саяси ғылым саласы, құқықтану, психология, 
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социобиологиялық, социологиялық, техникалық және физико-математикалық 

ғылым, филологиялық, философия және экономика. Конфликтіні зерттеуде 

ғылымдардың көшбасшысы - психология болып табылады. 

Конфликтінің пайда болуын, оның дамуын, аяқталуын, сонымен қатар 

принциптерін, әдіс-тәсілдерін зерттейтін ғылым саласы - конфликтология 

болып келеді. Бұл ғылымның пайда болу барысында ойшылдар көбіне 

конфликтінің талдануына көп көңіл бөлді. Олар конфликтінің жағымды әрі 

жағымсыз жақтарын параллелді қарастырды. Бірақ конфликтінің жағымсыз 

жақтарын баса көрсетті. 

Конфликт субъектісі индивид немесе индивидтер тобы болып 

табылады, оларды бір мақсат біріктіруі мүмкін. Яғни, конфликт терминінде 

кез-келген ситуациядағы өзара қарсы мотивтер, мақсаттар, әрекеттер, 

импульстер сипатталады. 

Конфликтология конфликтіні зерттеуде негізгі екі модельді ұстанады: 

үрдісті және құрылымды. Үрдісті модель конфликт динамикасының кідіруін , 

конфликтілі ситуацияның пайда болуын, конфликтінің бір кезеңнен 

екіншісіне өтуін, конфликтілік мінез - құлықтың формаларын көрсетеді. 

Құрылымды модель шарттардың талдануындағы кідіріске тоқталады, ол 

конфликтінің негізінде жатады, оның параметрлері мен негізгі қырларын 

зерттейді. Бұл модельдің негізгі мақсаты - конфликтілік мінез-құлыққа әсер 

етуші жағдайларды көрсету. 

1956 жылы шыққан американдық әлеуметтанушы Льюис Козердің 

«Әлеуметтік конфликт функциясы» тұжырымдамасы батыс 

әлеуметтануындағы конфликт мәселесінің пайда болуына негіз болды. 

«Позитивті-функционалды конфликт» концепциясында Л.Козер 

конфликтінің жағымды қырын қарастырды. Зиммельдің көзқарасын 

дамытушы Л.Козер, әлеуметтік топтардың конфликтісіз болмайтынын 

тұжырымдады және бұл конфликтілер позитивті қырлардан тұрады: 

біріншіден - конфликт кезінде адам ішкі эмоцияларын сыртқа шығарады, 

іштей тазарады, ал екіншіден - конфликт кезінде адамдар бір-бірі жайлы көп 

біледі, яғни конфликтінің  өзі тестілік функцияны атқарады. 

ХХ ғ. 50-жылдар соңында неміс әлеуметтанушысы Ральф Дарендорф 

жаңа «қоғамның конфликтілік моделі» теориясын шығарды. 

60-жылдардың басында американдық экономист және әлеуметтанушы 

Кеннет Боулдинг конфликтінің жаңа бір теориясын «конфликтінің жалпы 

теориясын» шығарды. («Конфликт және қорғану: жалпы теория» 1963). 

Конфликтілердің барлығы бірдей функция, бірдей қасиет, бірдей 

динамикадан тұрады. Адам бірінші ішкі конфликтіні жеңбей, сыртқы 

конфликтіні жеңе алмайды дейді. 

Неміс зерттеушісі Франц Оппенгеймер мемлекеттік тарихты оқи отыра, 

келесі тұжырымға келеді: мемлекетті құруға экономикалық себептер емес, 

құқықтық себептер әсер еткен. Қоғамның жартысы зорлықтың көмегімен 

билікті жеңіп алып, құқықтық институт - мемлекет құрып басқаларды өзіне 
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бағындырады. Қоғамдық эволюцияның барысында зорлықтың формасы 

өзгерсе де, негізі өзгермейді. 

Американдық саясаттанушы Д. Истон 1965 жылы «Саяси өмірдің 

жүйелік талдануы» еңбегінде тұрақтылықтың консервативті моделін 

ұсынады. Оның ойынша, саяси жүйенің қалыптылығының объектілері 

болып: саяси билік, ішкі жүйедегі конфликтіні шешуші заң болуы керек 

деген. 

«Ішкі конфликтілік мінез-құлық» теориясында оқиғалар 

тұрақтылықсыз спецификалық жүйеден ауытқу күйінде болады. Бұл 

теорияның негізін салған Д.Сандерс. Ол саяси жүйедегі бейбітшіл және 

күштеу әрекеттері әртүрлі ішкі конфликтілік мінез-құлық формаларына 

байланысты дейді. 

Конфликтілік ситуацияның дамуына қоршаған әлеуметтік ортаның 

әсері зор. Ол конфликтілі үдерістің өтуіндегі шарттарды айқындайды. 

Конфликт адамзаттың өзара әрекеті ретінде және оның негізінде әртүрлі 

нақты және иллюзорлы, объективті және субъективті, әр дәрежеде саналы 

қақтығыстар, оларды шешудегі эмоциялар жатады. 

Әр жағдай (ситуация) өзіндік күрделі субъективті - объективтілік 

шындықты игереді, отандық және шетелдік ғылымдар жүйесінде 

ситуацияның бірнеше жіктемелері бар: 

- қарапайым, дағдарыстық, экстремалды және катастрофалық 

- қарапайым, күрделі, экстремалды 

- бейтарапты және конфликтілі  

- күнделікті және жағдайлық 

- физикалық қауіпті конфликтілер т.б. 

Мұның барлығы тек екі ситуациялы жағдайда көрінеді: 

1) қарапайым (күнделікті), өмір әрекетінде қалыпты дәрежеден аспай жүретін 

жағдай. 

2) күрделі (қиын, экстремалды) тұлға мен топқа деген талаптың дәрежеден 

жоғары болған жағдайы. 

 «Күрделі жағдай» дегеніміз не және қарапайымнан қалай 

ерекшеленеді? Б.Я. Швединның айтуынша, күрделі жағдай - бұл іс-әрекет 

үрдісінде тұлғаның күрделі жағдаятпен әрекет жасауы. «Күрделі 

жағдайлардың жалпы белгілері: 

- белгілі бір мақсат, мотивтің орындалуында тұлғаның қауіп-қатерді, 

қиыншылықтарды ұйғаруы. 

- қиындыққа деген тұлғаның психикалық қысымының өзгеруі. 

- үйреншікті іс-әрекет параметрінің өзгеруі, яғни «күнделікті» мінез-құлық, 

қарым-қатынастың шамадан шығуы. 

           Конфликтінің әдіснамалық жолдарын жүзеге асыруда әр түрлі 

принциптер қолданылады. Бұлар мынадай ғылымдарға байланысты: 

философиялық, жалпы ғылыми, нақты-ғылыми.  
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Конфликтіні зерттеу принциптері: даму принципі - конфликтінің бір 

формадан екіншісіне өтуін, оның үздіксіздігін, ұзақтығын, күрделенуін 

көрсетеді. 

         Жалпы байланыс принципі - конфликтінің басқа құбылыстармен 

байланысын игереді. 

         Диалектика заңдылығын ұстану принципі - қарсы жақтың күшін, 

конфликт динамикасын, бірізділігін көрсетеді. 

Жүйелілік принципі - конфликтінің негативті және позитивтілігін 

қарастырады. 

Нақты-тарихи принцип - бір болған конфликт қайталанбаған және 

қайталанбайды. Әр конфликтінің шығу тарихы, пайда болуы, аяқталуы өзіне 

тән болып келеді. 

Объективтілік принципі - конфликтіні талдауда ең бір негізгі принцип 

болып табылады. Конфликтідегі шынайы динамиканы көрсетеді. 

Конфликтология бірнеше бағыттарды сипаттайды: 

- макродәрежеде конфликтінің дамуының теориялық жалпы тенденциясын; 

- ұжымдағы, топтағы конфликтілердің себептерін және динамикасын; 

- конфликтідегі тұлғаның мінез - құлқын, индивидуалды - психологиялық 

ерекшеліктерін көрсетеді.  

Конфликт мәселесін зерттеу ХХ ғ. 50-жылдардың басынан бүгінгі 

күнге дейін жалғасуда. ХХ ғ. бірінші жартысынан бастап конфликтіні 

шетелдік зерттеушілер мынадай бағыттарға бөледі: 

- психоаналитикалық (З.Фрейд, А.Адлер, К.Хорни, Э.Фромм). Бұл 

бағыт алдымен австриялық психиатр Зигмунд Фрейдтің атымен байланысты, 

ол алғашқы адамзат конфликтісінің концепциясын шығарушы ретінде 

танымал. Ол тұлғааралық конфликтінің болуы ішкі тұлғалық санасыздықтың 

әсерінен дейді. А.Адлер З.Фрейдтің жалғастырушысы ретінде микроортадағы 

тұлғалық конфликт басқаға доминантты және өзін толық сезіну үшін пайда 

болады деген. 

Американдық психологтар К.Хорни, Э.Фромм, Г.Салливен табиғаттық 

конфликт ұғымын кеңейтті. К.Хорни  индивид арасындағы конфликтілер 

сыртқы қоғамның қайырымды көзқарастарымен қарамағандықтарынан 

туындайды, әсіресе ата - аналары тараптарынан. Ал Э.Фроммның ойынша 

қоғамдағы конфликт адамның өз тұлғалық  қажеттіліктерін жүзеге асыра 

алмауынан туындайды. 

- социотропты (У.Мак-Дугалл, С.Сигеле және т.б.) ХХ ғасырдың 20-30-

жылдары конфликт  мәселесі әлеуметтік психологтарды қызықтыра бастады. 

Ағылшын - американдық психолог У.Мак-Дугаллдың пікірінше, қоғамда 

конфликтісіз өмір жоқ, өйткені адамдар үнемі қорқу, біреуді қорқыту үстінде 

болады, бұлар атадан балаға беріліп отыратындықтан қарама-қайшылық, 

конфликт үнемі біздің арамызда жүреді. 

- этологиялық (К.Лоренц, Н.Тинберген). Бұл бағыт 30-жылдардағы 

австриялық психолог, Нобель сыйлығының лауреаты Конрад Лоренц 

еңбектерімен байланысты. Ең алғаш әлемдік ғылымда әлеуметтік 
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конфликтінің себебі индивидтің агрессивтілігінде екенін айтты. Оның 

ойынша адам мен жануардағы агрессивтілік бір типті, агрессия - тірі 

организмнің үнемі қалпы. Бұл этологиялық идеяны нидерландық этолог 

Н.Тинберген жалғастырды. 

- топтық динамика теориясы (К.Левин, Д.Креч, Л.Линдсей). Топтық 

динамика мәселесін зерттеуде американдық психолог Курт Левин мінез-

құлық жүйесіндегі динамикалық концепцияны ойлап тапты, ол индивид пен 

қоршаған ортаның тепе-теңдігі бұзылғанда динамикалық жүйе қысым 

үстінде болады дейді. Бұл қысым конфликт түрінде көрінеді. 

- фрустрациалы-агрессивтік теория (Д.Доллард, Л.Берковиц, 

Н.Миллер). Йель университетінің (АҚШ) психологтары Джон Доллардтың 

бастауымен З.Фрейд пен К.Левиннің еңбектеріне сүйене отырып жаңа 

конфликт гипотезасын ойлап шығарды. Бұл концепцияда конфликтінің 

биосоциалды себебі - индивидтің агрессивтілігі және әлеуметтік себеп - 

фрустрация екенін көрсетеді. Агрессия үнемі фрустрациядан кейін жүреді. 

Кейбір жағдайда агрессивтілік мінез-құлықта фрустрацияның болуы мүмкін.   

- мінез-құлықтық бағыттағы теория (А.Басс, А.Бандура, Р.Сирс). 

Негізін салған американдық психолог Арнольд Басс. Ол конфликтінің 

себебін тек қана адам биологиясынан іздемейді, оның туа біткен 

қасиеттерінен, қоршаған ортасынан, яғни тұлғаның әлеуметтік ортамен 

қарым - қатынасынан іздейді. 

- социометрикалық теория (Я.Морено, Э.Дженнингс, С.Додд, 

Г.Гурвич). Бұл теорияның пайда болуы әлеуметтік психолог Я. Морено 

атымен байланысты. Оның пікірінше тұлғааралық конфликт адамдар 

арасындағы эмоционалды қарым-қатынасқа, яғни олардың бір-біріне деген 

симпатиялары мен антипатияларына байланысты деген.  Я.Морено барлық 

конфликтілерді тұлғааралықтан бастап мемелекет аралыққа дейін 

адамдардың эмоционалдық келісімдері, «социометрикалық революция» 

қоғамдық қатынастың гармонияда болуы ғана шешеді деген қорытындыға 

келген. 

- интеракционистикалық теория (Д.Мид, Т.Шибутани, Д.Шпигель). 

символикалық интеракционизм негізін салушы американдық психолог және 

әлеуметтанушы Д.Мид еңбектерінен кейін чикаголық мектептің өкілі 

Т.Шибутани зерттеулері кең етек алды. Оның ойынша, конфликтінің себебі 

әлеуметтік өзара іс-әрекетте жатыр. «Индивид-орта» қатынасында субъект 

ішкі дисгармония мен дискомфорт сезіне бастайды. Оларды жою үшін 

индивид ортамен екпінді жұмыс атқарады. Осының салдарынан конфликт 

туындайды. 

Қазіргі кезде шетел психологиясында конфликтіні зерттеу келесі 

бағыттарда жүреді: 

- теориялық - ойындық (М.Дойч) 

- ұйымдастырылған жүйе теориясы (Р.Блейк,  Дж.Моутон) 

- сөйлесу процесінің теориясы мен практикасы. 
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Ең алғашқы конфликт  туралы әлеуметтік теорияны құрастыру ХІХ ғ. ІІ 

жартысында жүзеге асты. Бұл кезеңде ең алғаш ағылшын әлеуметтанушысы 

Герберт Спенсердің  еңбектері шыға бастады. Мысалы, «Әлеуметтану 

негіздері» еңбегінде конфликтінің  әмбебаптылығы мен жалпыға бірдей 

екендігі баяндалған. Г.Спенсер бойынша, өмір үшін күрес, яғни топаралық, 

индивид арасындағы конфликт қоғамдағы тепе-теңдіктің тұрақталуын 

қамтамасыз етеді. Г.Спенсер социал-дарвинизмді ұстанушы болған, сонымен 

қатар бұл бағытта У.Беджгот, У.Самнер, Л.Гумплович, Г.Ратценхофер, 

А.Смолл сияқты әлеуметтанушылар да конфликтіні әлеуметтік шарттарға сай 

құбылыс деп санаған. 

Функционалды конфликт теориясының негізін салған неміс 

әлеуметтанушысы А.Здравомыслов болды. «Социология конфликта» 

еңбегінде, конфликт - жалпыға тән құбылыс, онысыз қоғам, ұжымның бірігуі 

ақылға қонымсыз. Ол құбылыссыз адам өмір сүруге икемсіз болады. 

Конфликт топтың ішкі құрылымына көп әсерін (позитивті жағын) тигізеді,- 

деген. 

 ХХ ғ. І-ші жартысында конфликт мәселесі әлеуметтануда жүйелі-

функционалды мектептер ішінде ғана дамыды. Конфликтілік жағдайды 

шешуге арналған арнайы тиімді әдістемелер іздестіріле бастады. Бұл 

конфликтілер негативті процесс болып есептелінді, яғни қоғамның дамуын 

тежеуші құбылыс болып табылады. Әлеуметтанушыларды демонстрациялар, 

әскери конфликтілер алаңдатты. Алғаш бұл мәселе ағылшын 

әлеуметтанушысы Толкотт Парсонстың «Әлеуметтік әрекеттің құрылымы» 

еңбегінде қарастырылды. 

«Саяси ғылым элементтері» (1896 ж) атты еңбектің авторы Гаэтано 

Моска қоғамды екі тапқа бөлді: жоғарғысы «саяси тап», ол өзіне мемлекеттік  

функцияларды артықшылықпен қолданады. Екіншісі «меңгеру табы» 

ұйымдастырылмаған көпшілік. Нағыз билік үнемі саяси таптың қолында 

болады. 

Француздың әлеуметтік ойшылы Жорж Сорель - (негізгі жұмысы 

«Зорлық туралы ойлар» 1907 жылы шыққан) тарихтағы қоғамдық 

рационалды интерпретациялауды және әлеуметтік прогрессивтік идеясын 

жоққа шығарды. Қоғамның стихиялық қозғалысына қарсы Сорель 

ұйымдастырылған саясаттық күресті қойып, ал зорлықты (тарихтағы ең 

жоғарғы шығармашылықлық бастама) - күш деп қарастырған. Тек қана 

әлеуметтік жанжал тартыс пен зорлықтың күшімен (революция, әртүрлі 

көтерілістер) жұмысшылар табы өз мақсатына жете алады. 

Неміс зерттеушісі Франц Оппенгеймер мемлекеттік тарихты оқи отыра, 

келесі тұжырымға келеді: мемлекетті құруға экономикалық себептер емес, 

құқықтық себептер әсер еткен. Қоғамның жартысы зорлықтың көмегімен 

билікті жеңіп алып, құқықтық институт - мемлекет құрып басқаларды өзіне 

бағындырады. Қоғамдық эволюцияның барысында зорлықтың формасы 

өзгерсе де, негізі өзгермейді. 
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Американдық саясаттанушы Д. Истон 1965 жылы «Саяси өмірдің 

жүйелік талдануы» еңбегінде тұрақтылықтың консервативті моделін 

ұсынады. Оның ойынша, саяси жүйенің қалыптылығының объектілері 

болып: саяси билік, ішкі жүйедегі конфликтіні шешуші заң болуы керек 

деген. 

«Ішкі конфликтілік мінез-құлық» теориясында оқиғалар тұрақсыз, 

спецификалық жүйеден ауытқу күйінде болады. Бұл теорияның негізін 

салған Д.Сандерс. Ол саяси жүйедегі бейбітшіл және күштеу әрекеттері 

әртүрлі ішкі конфликтілік мінез-құлық формаларына байланысты дейді. 

 ХХ ғ. 70-жылдарының екінші жартысына таман «этнополитологиялық 

теория» бағыт алды,  негізін салушы Вашингтон университетінің профессоры 

М.Гектер бойынша, мемлекет тұрғындарының этникалық, әлеуметтік-

экономикалық дамуының әртүрлі болуы көпұлтты мемлекетішілік конфликт 

тудырады.   

 

1.2 Конфликт және оның пайда болу себептері 

Конфликт белгілі бір кезеңдерден тұрады, бірақ конфликтінің пайда 

болуына ішкі механизмдер мен сыртқы факторлар әсер етеді. Конфликт - ең 

бір қиын әлеуметтік және психологиялық құбылыс. Конфликт ұғымы екі 

тұрғыда қарастырылады. Оның бірінші жағы, конфликт екі жақты қақтығыс 

ретінде қарастырылады, яғни көзқарастарының, қызығушылықтарының 

сәйкес келмеуі. Конфликтілік қарым - қатынастың субъектісі болып жеке 

адам немесе топ, ұжым болады. 

Ағылшын әлеуметтанушысы И.П.Ильин конфликтіге мынадай 

анықтама береді: «Конфликт негізі деп, мен шынайы күресті, яғни топтар 

мен адамдар арасындағы талас-тартысты көремін, оның шығу тамырына, 

әдіс-тәсілдеріне, құрал-жабдықтарына назарым жоқ». Әрбір қоғам, әр 

әлеуметтік топтар «конфликт белгісі» негізінде дамиды. 

Саясаттанушылар мен әлеуметтанушылардың басым бөлігі қоғам 

конфликтісіз дамымайды дейді: яғни, бұдан шығатын қорытынды, конфликт 

бұл дисфункция да емес, аномалия (ауытқу) да емес, ол - әлеуметтік өмірдің 

қажетті элементі, іс-әрекетке энергия беруші, әлеуметтік қысым шығарушы, 

әртүрлі әлеуметтік өзгерістерді тудырушы болып табылады. Адамдар 

арасындағы конфликт әлеуметтік қалыпты жағдай болып есептеледі. 

Конфликтінің пайда болуының бірден-бір себебі - көзқарастардың бір 

жерден шықпауынан болады. 

Конфликтінің басталуы 3 негізгі шартпен сипатталады: 

1. Қарама-қарсы жаққа қатысушы саналы және белсенді әрекетпен зиян 

келтіреді (әрекеттер физикалық қысым көрсету немесе ақпарат алмасу 

түрінде болады) 

2. Екінші қатысушы (оппонент) әрекеттердің барлығы оның көзқарасына 

қарсы екенін түсінеді. 

3. Осыған байланысты оппонент бірінші қатысушыға жауап қайтарады. 
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Егер қарама-қарсы екі жақтың біреуі агрессиялық әрекет қолданып, 

екінші жақ пассивті позицияны ұстанса, онда конфликт туындамайды. 

Конфликт тағы бір кезде болмай қалады, ол қарсы жақтың біреуі 

конфликтілік әрекетті ойластырғанда, яғни мінез-құлықтық әрекет емес, 

ойша әрекет құрастырғанда болады. 

Конфликтінің пайда болуы алдында латенттік кезең жүреді. Ол 

конфликт алды кезеңі. Оған тән белгілер: 

- объективті проблемалы ситуацияның пайда болуы; 

- қарама-қарсы жақты субъектілерінің объективті проблемалы ситуацияны 

сезінуі; 

- объективті проблемалы ситуацияны екі жақтың конфликтісіз шешуге 

икемделінуі; 

- конфликт алды ситуацияның пайда болуы; 

Объективті проблемалы ситуацияның пайда болуы конфликтіні 

тудырады, кейбір кездерде ғана жалған конфликт болады. Мұндай 

ситуацияның пайда болуы субъектілер арасындағы қарама-қайшылықтар 

нәтижесінен болады. Мысалы, олардың мақсаттары, мотивтері, әрекеттері, 

ынталары т.б. Егер қарама-қайшылықтар әлі танылмай, конфликтілік жағдай 

тумаса, бұл ситуацияны проблемалы деп атайды. Мұндай ситуациялар 

күнделікті жұмыста, отбасында басқа да өмір аймағында болып отырады, 

бірақ көп проблемалы ситуациялар өзін көрсетпей ұзақ уақыт созылуы 

мүмкін. Конфликт тек объективті проблемалы ситуацияны ұққанда ғана 

пайда болады. 

Объективті проблемалы ситуацияны сезіну - қарама-қайшылықты 

шешу үшін белгілі бір әрекет қолдану, жағдайды бір проблема деп көру. Ал 

проблемалы ситуация субъективті болады, жағдайды бұрмалаумен 

сипатталады. Субъективті қабылдау психиканың табиғатына ғана 

байланысты емес, қатысушылардың әлеуметтік дәрежелеріне де байланысты 

болып келеді. Мәселені қабылдау білім дәрежесінің әртүрлілігіне, 

қажеттіліктерге, басқа да қатысушы ерекшеліктеріне байланысты болып 

келеді. Ситуация қаншалықты қиынырақ болса, соншалықты ол қарқынды 

дамиды. 

Екі жақтың объективті проблемалы ситуацияны конфликтісіз шешуге 

тырысуларына көндіру, түсіндіру, өтіну, оқиғаға ақпарат беру т.б. жатады. 

Бұл кезеңде екі жақ та өз көзқарастарын, бағыттарын дәлелдейді. 

Егер бұл аргументтерден әрі қарай тартыс жалғаса берсе, конфликт 

алды кезеңнің қорқытулар, қауіп-қатер таныту әдістері жүзеге асады. Дәл 

осы қорқыту-үркіту конфликтілік мінез-құлықтың «бағытталу механизмі» 

болып табылады. 

Ашық кезең – мұнда конфликт болады. Ол: инциденттен, конфликт 

эскалациясынан, қарама-қайшы әрекеттен тұрады. Ең бірінші қақтығысты 

инцидент көрсетеді, ол өз мәселесін күш жұмсау арқылы шешуге дейін 

барады. Өзара конфликтілі әрекеттің күрделенуі әрекет түрінің, конфликт 

құрылымының алғашқы дағдысынан өзгеруіне әкеліп соқтырады. Бұл  
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үдерісті былай көрсетуге болады: ақпарат алмасудан күреске ауысу - күрес 

эмоцияны тудырады - эмоция қабылдаудағы қателіктерді кеңейтеді - бұл 

күрес идентификацияны әкеледі. Осылайша конфликт эскалациясы (латынша 

scala-баспалдақ) жүреді. Ол инциденттен басталып күрестің әлсіреуіне дейін 

созылады.  

Н.В.Гришина конфликт эскалациясының төмендегі белгілерін атайды: 

1. Адам мінезі мен әрекетіндегі алғашқы көріністердің шығуы. 

2. Қарсы жақты жау образында қабылдау. Оппонент туралы толығымен 

қабылдаудың бұрмалануы, негативті бағалаудың жүруі. Олар: 

- сенімсіздіктің болуы 

- кінәлі екінші жақ (барлық проблеманың тууына оппонент кінәлі) 

- негативті күтім ( оппоненттің барлық әрекеті - бізге жаманшылық жасау) 

- оппоненттің мені көре алмаушылығы. 

Жау образының тууы: негативті эмоцияның өсуіне, екінші жақтан 

деструктивті әрекеттің болуына, конфликтінің ұзаққа созылуына әкеп 

соқтырады. 

3. Эмоционалды қысымның өсуі - өзінің көздеген мақсатқа қолы жетпегенде 

күшейеді. 

4. Егер адамдар арасында дау туса, өз көзқарастары мен пікірлерін бір-біріне 

жеткізу барысында аргументтер арқылы көрсетеді. 

5. Екі жақтылық пікірлердің сай келмеуінен бір-бірінің дәлелдемелерін 

тыңдамау. 

6. Зорлық көрсету мен агрессия бір кикілжіңмен шектеліп қана қоймай, 

келесі конфликтіге жол ашады. Яғни, оның күрделене жалғасуына себеп 

болады. 

7. Конфликтінің басталуына себепші болған мәселенің басқа глобалді таласқа 

ауысуы. 

8. Конфликт шегінің кеңеюі терең қақтығыстардың туындауына әкеледі. 

Яғни, көптеген әртүрлі көзқарастың қайшылық көрсетуі. 

9. Қақтығысқа түсуші қатысушылар санының артуы, конфликтінің барлық 

өзгерістерге ұшырауына әкеледі. Сонымен, тұлғааралық конфликтіден 

топаралық конфликтіге айналуына себепші болады. 

Қарама - қайшылықтың теңдігін білген қатысушылар конфликтінің 

күш қолдану әдісі ешқандай нәтиже бермейтінін түсінеді, бірақ қақтығыс 

жалғаса береді. 

Конфликтінің аяқталуы конфликтілік қарама - қайшылықтан мәселенің 

шешілуіне көшеді немесе аяқталусыз қалады. 

          Конфликтілердің пайда болу себептері объективті - субъективтілік 

сипатта болады және  төрт топқа біріктіріледі (Д.Скотт бойынша): 

1) Объективті 

2) Ұйымдастырушы – басқармалы 

3) Әлеуметтік – психологиялық  

4) Тұлғалық 

Конфликтінің пайда болуының объективті себептері: 
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- адам өміріндегі көзқарастардың қақтығысуы 

- адам өміріндегі материалды және рухани қажеттіліктердің әділетсіз бөлінуі 

- әлеуметтік қарама - қайшылықтарды шешу. 

Ұйымдастырушы - басқармалы себептерге: ұйымдастырушылық 

құрылым, функционалды - ұйымдастырушы, тұлғалық - функционалды және 

ситуативті - басқармалы құрылымдар жатады. 

Әлеуметтік - психологиялық себептер: 

- жарыс пен бәсекелестік 

- психологиялық келіспеушілік 

- топ арасындағы фаворитизм 

- әрекетті әртүрлі бағалау т.б саналады 

Тұлғалық себептерге: 

- әлеуметтік -психологиялық компетенттіліктің жетіспеуі 

- конфликтілік тұрақтылықтың төмендігі 

- эмпатияның дамуы 

- темпераменттің холериктік типі 

- мінез акцентуациясы т.б жатады.  

Адамның әлеуметтік ортада өмір сүруі, әр алуан іс-әрекеттер 

түрлерінен шұғылдануы үнемі қоғамдағы өзге адамдармен тығыз қарым- 

қатынаста болып отыратындығын көрсетеді.Сонымен конфликтінің шығу 

себебі неде? 

Бұл мәселені жеңу үшін алдымен оның туындау себебін , 

ерекшеліктерін анықтап алу керек. Мұндай сипаттарға: 

1. талас- тартыстың мәні; 

2. оның туындау себептері; 

3. конфликтіні шешу жолдары; 

4. конфликтіні бірлесе отырып жеңу тәсілдері; 

5. ондай шараларды жүзеге асыру жолдары; 

6. даулы мәселені шешудегі тиімді әдіс-тәсілдер; 

          Әрине, мұның барлығы даулы мәселені шешудегі тұрақты өлшем, 

қасаң қағида деуге болмайды. Дегенмен, адамдар арасындағы қарым-қатынас 

психологиясына қатысты конфликтілі мәселелерді шешуде осы кезге дейінгі 

өмір тәжірибесінен жиналған факторлар жеткілікті.  

Жоғары дәрежеде психологиялық деп саналатын конфликтінің 

себептеріне келетін болсақ, онда мыналар маңызды, адамдардың  әлеуметтік 

қарым – қатынас процесінде іс – әрекеттің, басқа адамдармен қарым – 

қатынасының арнайы түрлері бар. Іс – әрекеттің мазмұны адамның жеке 

психологиялық ерекшеліктеріне, психологиялық жағдайына, жағдаяттың 

маңыздылығына байланысты. Егер қарсыласыңның шынай іс - әрекеті 

шектен шықпаса, онда қарым – қатынас конфликтісіз жалғасады. Жағымсыз 

іс - әрекет конфликтілік жағдайға әкеп соғуы мүмкін.  

 Көптеген конфликтілер басшылыққа таласу, менменшілдік нәтижесінде 

болады. Шектен шықпайтын іс - әрекет қарсыласыңмен қарым – қатынасқа 

байланысты әр түрлі болады. Біреуіне рұқсат етілсе, екіншісіне рұқсат 
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етілмеуі мүмкін. Бұл адамның маңызды психикалық жағдайына байланысты. 

Егер адам қажып тұрса, қарапайым қалжыңды да көтермейді. Іс - әрекеттің 

барлық түріне де жағдаятты факторлар әсер етеді. Адам конфликтілі 

жағдайларда қарсыласының іс - әрекетін ескеріп, сезініп, түсінуі қажет. 

 Конфликтілі жағдай - әлеуметтік қарым – қатынас жағдайындағы адам 

үшін қиынға соғады. Адам әр түрлі жағдайларда әсерлі істерге дайындықсыз 

болуы конфликтіге алып келеді. Конфликтілі жағдайға түспеген кезде, 

адамның өзі үшін конфликтіден шығу үшін айлалары мен әдістері бар екенін 

оның білмеуі мүмкін. Адам бұл әдістер мен айлаларды білуі де мүмкін, бірақ 

оны қолданудың тәжірибелік біліктілік дағдылары және әлеуметтік өзара 

қарым – қатынаста жағымсыз әсерлердің адам психикасына күйзеліс 

туғызуына психологиялық дайын болуы да мүмкін. Сондықтан жеке тұлға 

арқылы конфликтіні шешуде конфликтілі жағдайлардың алдын алуда 

адамдарды психологиялық дайындау маңызды бағыт болып табылады. 

Конфликтіге тұрақтылығы төмен адамдарда конфликтінің негізгі себептері 

адамның эмпатиясының нашар дамуы, яғни басқа адамның эмоционалдық 

жағдайын, қайғысын сезінбеуінен болады. Эмпатиялық қабілеттің 

жетіспеушілігінен адам әлеуметтік қарым – қатынаста қарсыласы күткендей 

қатынас жасамайды. Қарым  - қатынаста қарсыласының сезімін, эмоциясын 

түсінбей, адамды бағаламауы конфликтіге әкеп соғады.  

Конфликтілі жағдайдың мазмұнына келетін болсақ, олар: 

1.Конфликтіге қатысушылар.  Барлық конфликтілерге адамдардың 

өздері кінәлі болып табылады. Конфликтіге адам жеке, арнайы, заң 

қызметкерлері ретінде қатысуы мүмкін. Сонымен қатар олар әр түрлі 

әлеуметтік топтар құруы мүмкін. Конфликтіге қатысу деңгейі әр түрлі 

болады, деңгейі әр түрлі болғандықтан бұл конфликт барысында қарсы әсер 

етуі де, етпеуі де мүмкін.  

Конфликтіге  негізгі қатысушылар, олар қарсыластар немесе қарама – 

қарсы күштер деп аталады. Бұл бір – біріне қарсы қорғанатын немесе 

шабуылдайтын адамдар болып табылады. Көптеген авторлар «оппонент» 

деген ұғымды енгізді, ол латын тілінен аударғанда, «ұрыстағы қарсылас» 

немесе «қарсылық көрсетуші» дегенді білдіреді. 

 Қарсылас жақтар қандай да болмасын конфликтінің негізгі кілті 

болады. Қарсыластардың біреуі конфликтіден шығып қалса, конфликт 

аяқталады. Егер жеке тұлғалық конфликтіге қатысушылардың біреуінің 

орнына жаңа басқа адам кірсе, конфликт өзгереді, жаңа конфликт пайда 

болады. Бұл қарсыластардың көзқарастары мен қызығушылықтары, 

мақсаттары әр түрлі болғандықтан болады. 

 Конфликтілі  жағдаятты бірінші болып туғызған жақты анықтап алуға 

болады. Оны конфликт инициаторы деп атайды. Конфликтіні 

қарсыластардың біреуі бастайды, бірақ ол оның дұрыс еместігін білдірмейді. 

 Конфликтіге қатысушылардың деңгейі көбінесе бөліп қарастырылады. 

Оппонент деңгейі  - бұл конфликтіде өз мақсатын іске асырудағы қатысушы 

оппоненттің мүмкіншілдік деңгейі, материалдық, әлеуметтік, 
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интеллектуалдық, физикалық мүмкіндіктері, күші, білім – білік дағдылары, 

конфликтілі қарым–қатынастағы әлеуметтік тәжірибесі. Бұл оның әлеуметтік 

байланыстарының кеңдігі, қоғамдық және топтық ықпал көлемі.  

Көмекші топтар. Барлық конфликтілерде оппоненттердің жеке немесе 

топтардан тұратын көмекші күштері болады. Олар конфликтіге белсенді 

түрде қатысуымен немесе жай үндемей тұруымен–ақ конфликтіге әсер етуі 

мүмкін. Конфликтінің шығуы көбінесе көмекші топтың болуымен шығады. 

Олар достары, жолдастары, туыстары болуы мүмкін. Көмекші топтың 

құрамына оппоненттердің бағынушылары немесе басқарушылары кіреді. 

Кейде конфликтіге қатысушылар құрамына медиаторлар, яғни әділқазылар, 

делдалдар және т.б. кіреді.   

Конфликтіде үшінші жақ (медиаторлар) конфликтіні тоқтатудың 

шешімін қарастырады. Қатысушылар конфликтіге қатыса отырып, оның 

дамуына ықпал етеді. Медиатор күш көрсететін әдістер қолданбайтындықтан 

конфликтіге қатысушылар құрамына кірмейді. 

2. Конфликтіліі жағдай.  Мұнда қарсыластардың мақсаттары және 

қызығушылықтарының сәйкес еместігі байқалады. Конфликтіде, болып 

жатқан күресте қарсыластар бұл қарама–қайшылықты өз пайдасына қарай 

шешуге тырысады. Конфликт барысында күрес асқынуы және тынышталуы 

мүмкін. 

3. Конфликт объектісі. Объект тереңде орналасады және конфликтілік 

жағдайдың орталығы проблеманың негізгі көзі болып табылады. Сондықтан 

оны конфликтінің себебі деп қарастырады. Конфликтінің объектісі екі 

оппонент те қолданғысы немесе билегісі келетін материалдық, әлеуметтік 

немесе рухани жағдай болады.  

Конфликтіні конструктивті, яғни келісімге келу арқылы шешу үшін 

объективті ғана емес субъективті де өзгерту қажет. 

Объектілі конфликтпен қатар өзара мақсат қоймайтын объектісіз конфликтіні 

бөліп көрсетеді. Конфликтіні конструктивті шешу үшін, конфликтінің 

объектісін анықтай білу қажет. Конфликт объектісін жоғалту немесе жалған 

объектіні бөліп қарау мәселені шешуді қиындатады. 

 4. Микро және макро орта. Конфликтіні анықтауда қатысушылардың 

микро немесе макро ортада болуын қарастыру қажет.  

Конфликтінің себеп–салдары субъектінің конфликтілік белсенділігін 

тудыратын, сыртқы, ішкі жағдайлардың бірлестігі, қатысушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруы болып табылады. Конфликтіге 

қатысушылардың себеп–салдарын анықтау қиын, өйткені олар көбінесе 

мақсаттары мен ұстанымдарын жасыратын болады. 

 Конфликтіге қатысушының белсенділігінің басты себептері оның 

қажеттілігі болып табылады. Конфликтіге қатысушылардың мінез–құлқын 

анықтау, олардың өздерінің қызығушылықтарын қанағаттандыруға 

бағытталғандығын көрсетеді. Жалпы қоғамдық құндылықтар (шынайы 

көзқарастар, әділетті шешім), жеке тұлғалық құндылықтар (өзіндік намыс 

сезімі, өзін  - өзі бағалау және т.б.)  конфликтіде алға қойылады. Конфликтіде 
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субъектінің мақсаты конфликтінің қорытынды нәтижесі өзінің пайдалы 

нәтижесі болып табылуында. Конфликтіде оппоненттің стратегиялық және 

тактикалық мақсаттарын бөліп қарастырады. Қатысушының негізгі мақсаты 

конфликтінің объектісін билеп алғысы келуінде, бірақ конфликтінің дамуына 

байланысты, бұл мақсат өзгертілуі мүмкін. Әлеуметтік топтың конфликтідегі 

ең анық көрінетін бөлігі адамның ұстанымы, бұл қатысушының 

мүмкіндіктері мен міндеттері, құқықтарының бірлестігі болып табылады. 

Позиция бір жағынан динамикалығымен, екінші жағынан тұрақтылығымен 

сипатталады. 

 Конфликтіліік мінез–құлық қатысушылардың қарама–қайшы 

әрекеттерімен сипатталады. Қарсыластардың қызығушылықтарын іске асыру 

және шектеуге бағытталған өзара әсерлердің алмасуы конфликтіінің 

әлеуметтік шындығын құрайды. Көп жағдайда қатысушылардың іс-әрекеті 

бір–біріне әсер ететіндіктен қандай да болмасын конфликтіге өзара қарым – 

қатынас сипатында болады. 

Конфликтінің шығуын анықтауда оның алдын алу мен конструктивті 

қабылдау маңызды болып табылады. Конфликтінің неден туындағанын 

білмей тұрып оған әсер ету қиынға соғады. 

 Базалық типология конфликтология аумағын анықтауға мүмкіндік 

береді. Ол әлеуметтік және жеке тұлға  ішіндегі конфликтіні қоса 

қарастырады. Әлеуметтік конфликтіге жеке тұлға аралық, жеке тұлға мен топ 

арасындағы  және мемлекетаралық конфликтілер кіреді.  

Конфликтінің дамуы мен пайда болуы оның төрт топ факторы мен 

себептеріне негізделген: объективті, басқару – ұйымдастыру, әлеуметтік -  

психологиялық және жеке тұлғалық болып табылады. Бірінші және екінші 

топ объективті, ал үшінші мен төртіншісі субъективті сипат алады. 

Конфликтінің объективті себептеріне қызығушылықтары, көзқарастары 

сәйкес келмеген адамдардың әлеуметтік қарым – қатынасын жатқызады. 

Объективті себептер конфликт алды жағдайға әкеледі. 

 Конфликтінің субъективті себептері қарама – қайшылықтың басқа 

конфликт түрін қалаған қатысушылардың психологиялық ерекшеліктерімен 

тығыз байланысты. Адамдар мәселені компромистік шешуге бармайды, 

конфликт туындауынан қашпайды, туындаған қарама – қайшылықты 

оппоненттердің екеуіне де пайдалы шешу үшін ақылдаспайды, керісінше 

қарама – қарсы стратегия ұсынады. Барлық конфликт алды жағдайларда 

шешім шығарудың конфликтілік немесе конфликтісіз әдістері бар. 

 Қандай да болмасын объективті себеп субъективті факторлардың 

себептері әсерінен туындаған конфликтілік жағдайда  басты роль атқарады. 

Конфликтінің субъективті себептерінің негізінде адамдарға аз байланысты 

факторлар жатады. 

 Объективті және субъективті себепсіз пайда болатын бірде бір 

конфликт жоқ. Конфликтісіз шешілмейтін объективті күштен туындаған 

конфликт алды жағдайды анықтау қиынға соғады. Әрбір жеке тұлғалық 

конфликтіде субъективті фактор маңызды роль атқарады. Егер адам 
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субъективті шешім қабылдамаса, конфликтілі қарама – қайшылық болмайды. 

Сондықтан барлық конфликтілердің объективті   - субъективті себептері 

болады.    

Күнделікті өмірде адамға үнемі бір шешімдер қабылдап, басқа 

көзқарастарды қайтарып тастап отыруға тура келеді. Мысалы, махаббат 

немесе байлық, отбасы немесе жұмыс, жеке бас өмірі немесе карьера деген 

сияқты таңдаулар көптеп болып отырады. Адам өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін ішкі «Меніндегі» сенімсіздіктерін жеңіп, оны қоршаған 

орта өзгерістеріне сәйкестендіріп отыруы керек. Егер кездейсоқ 

қиыншылықтардың әсерінен адам көздеген мақсатына жете алмай қалса, 

онда ол фрустрацияға және конфликтілік жағдайына түседі. «Индивидтің 

және топтың психологиясы» деп аталатын кітаптың авторлары 

фрустрацияны тудыратын жағдайлардың төрт түрін көрсетеді: 

- Физикалық бөгеттер (ауа-райының қолайсыздығы, ақшаның жоқтығы); 

- Қажеттілікті қанағаттандыруға қажет объектінің жоқтығы (мысалы, 

кофе ішкім келіп тұр, бірақ дүкен жабық); 

- Биологиялық шектеулер (ақыл-ой дамуы артта қалған немесе 

физикалық ауытқулары бар адамдар); 

- Әлеуметтік жағдайлар. 

 Фрустрациялық жағдайлардан басқа психологтар адамның өз ішінде 

жатқан, конфликтінің тууына себеп болатын жағдайларды да атап көрсетеді: 

- қажеттіліктер конфликтісі (өзің жегің келгенімен басқаға да бөліп беру 

керек); 

- әлеуметтік норма мен қажеттілік арасындағы конфликтілер (махаббат 

пен норма); 

- әлеуметтік нормалар конфликтісі; 

- құндылық пен қажеттілік арасындағы конфликтілер. 

 Күнделікті өмірде тұлға ішілік конфликтінің сыртқы және ішкі 

себептері бір-бірімен тығыз байланыста болады. Мысалы, бала мұғалімнің 

талабын орындайтынын немесе жолдасының өтінішіне құлақ асатынын шеше 

алмай қиналады. Нәтижесінде балада тұлғаішілік конфликт туындайды.  

 

1.3 Конфликт түрлері  мен ерекшеліктері 

Конфликтіден қалай шығу керек, немесе оны қалай шешу керек? Бұл 

жерде бірыңғай рецепт жоқ. Бұл конфликтілердің түрлеріне байланысты 

болады. 

 Субъектілердің өзара әрекеттеріне қарай конфликтілер тұлға аралық, 

топ аралық және ішінаралық болып бөлінеді. 

 Тұлға аралық конфликтілер өзара қарым – қатынастағы адамдардың 

қақтығыстарын, келіспеушіліктерін көрсетеді, олардың мақсаттары бір – 

біріне сәйкес келмейді, не бір – біріне бөгет жасайды. Бұндай конфликтілер 

екі жақты да ауыр эмоционалдық уайымдауға әкеліп соқтырады. Ескерте 

кететіні, осындай субъектілердің эмоционалдық күйлері конфликтіінің негізгі 

талабы болып табылады. Себебі тек қана осы эмоционалдық күй 
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конфликтіінің ары қарай дамуының қозғаушы күші. Конфликтілік жағдайға 

деген субъектінің толеранттық түрде қарауы қарсылық бағыттан 

компромистер бағытына ауысуға мүмкіндік жасайды. 

 Тұлға аралық конфликт – бұл екі немесе бірнеше адамдардың 

арасындағы қарым – қатынас  кезде пайда болатын конфликт түрі. Мектепте 

бұл мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы, мұғалім мен мұғалім, ата – ана, 

оқушы мен мұғалім арасында болады. 

 Топаралық конфликтілер топтардың ұжымда бір–біріне қарсылық 

көрсетуі. 

 Ішінаралық конфликтілер – бұл адамдардың күштері мен мақсаттары 

бірдей, бірақ мотивтері, қажеттіліктері, қызығушылықтарының сәйкес 

келмеуінен туындайды. Ішінаралық конфликтілер психологияның ерекше бір 

саласы, жеке тұлға психологиясында зерттеледі, бірақ әлеуметтік 

психологияда ішінаралық конфликтілер балалардың үлкен адамдармен 

әлеуметтік қарым–қатынасының салдарынан туындап, белгілі бір әлеуметтік 

ерекшеліктеріне байланысты болады. Ішінаралық конфликт, бұл адам 

бейімделуінің әлеуметтік мәселесін қарастырады. Ол шешім қабылдауға жол 

бермей, индивидті өзара қарым – қатынастың аффективті  бағыттарына 

итермелейді.     

 Тұлға ішілік конфликт  - жеке бастың әр түрлі тенденциясына қарсы 

келу, мысалы, «керек» және «қалау» арасында, «тілеу» арасындағы 

кикілжіңдер, немесе өздігінен жетілу өзін - өзі бағалау және қоршаған 

ортаны бағалау  кикілжіңдері. 

 Ішкі конфликтілер әрқашан ішкі жағдайлармен байланысты болып 

келеді. Ішкі жағдайдың әсер етуінен басталып, адамдардың мінез – құлқы, 

олардың іс - әрекеттері мен эмоциялық жағдайларынан көрінеді. Бұл 

кикілжіңдер көбінесе жасөспірімдік кезеңнен басталады, одан кейін адамның 

өмір сүру барысында әр түрлі жағдаяттар, өмірдің өзгеруі кезінде пайда 

болады. 

 Конфликтілік жағдайда өзара қарым – қатынас субъектілерінің ол 

туралы не ойлайтыны маңызды. Кейбір кездерде субъектілердің арасында 

келіспеушіліктер болмаса да, олар  оны бар деп есептейді: мұндай 

кикілжіңдер - өтірік, жалған кикілжіңдер болып табылады.  Сонымен қатар 

екі түрлі немесе қосалқы болуы мүмкін. Мұндай жағдайда әлеуметтік 

бақылау нәтижесінде индивидтер келіспеушіліктің себептерін атай алмайды. 

Конфликтінің әр түрлі типтерінің ішінде ең күрделі деп, латентті, 

яғни жасырын түрдегі конфликтіні айтуға болады. Мұндай конфликт мінез 

– құлықтың әлеуметтік формалары салдарынан субъектілермен 

қабылданбайды. Жасырын түрдегі конфликтінің кемшілігі – ол ешқандай 

ұйымдастырушылық функцияларды қамтымайды және субъектілердің 

бойында жағымсыз қасиеттерінің туындауына әкеп соғады. Мұндай 

конфликт түрі әсіресе жасөспірімдік шақтағы балалар үшін өте қауіпті.  

 Сонымен қатар жиі кездесетін конфликт түрлеріне, оқушы мен мұғалім 

арасындағы кикілжіңді атап айтуға болады. Егер мұғалім бұндай кикілжіңді 
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шешкісі келсе оқушыны сабақтан кейін алып қалып және өзара диалог 

ұйымдастыруға тырысуы керек. Ол үшін келесі шарттарды орындау қажет: 

1. Егер сіз сұрақ қойсаңыз, онда әңгімелесуші оған жауап бергенше тоса 

тұрыңыз. 

2. Егер келіспесеңіз, өз көзқарасыңызды айтсаңыз, онда оқушылардың 

оған қарым – қатынасын айтуға мүмкіндік беріңіз. 

3. Егер келіспесеңіз, белгілі бір аргументтерді қалыптастырыңыз. 

4. Әңгіме кезінде үзіліс жасаңыз, сіз өзіңізге қарым – қатынас кеңістігін 

толық алмаңыз. 

5. Әңгімелесушінің келбетіне тура қараңыз. 

6. Мынандай сөздерді жиі қолданыңыз: «Сен өзің қалай ойлайсың? Маған 

сенің көзқарасың қызықты? Неге үндемейсің? Сен менімен келісесің 

бе? Неге? Менің қателігімді дәлелде.» және т.с.с. диалог ұйымдастыру 

          дұрыс болады. 

Мұғалім оқушылар арасындағы конфликтінің сарапшысы. 

Сарапшының, яғни мұғалімнің іс  - әрекеті кімдікі дұрыс, кімдікі қате екенін 

анықтау емес, қатысушыларды жақындастыру, олардың қарым – қатынасын 

дамыту, құрастырушы элементтерді нығайту, кикілжіңді реттеуді жеңілдету, 

басты момент: нейтралды көмек және тыныштық сақтау болып табылады. 

Мектептегі субъектілер арасындағы конфликтінің негіздеріне келетін 

болсақ: 

- Түрлі мәселелік жағдаяттардың педагогикалық–психологиялық 

жағынан дұрыс шешілуіне мұғалім мен психологтың жауапкершілігі, 

себебі мектеп бала үшін үлкен қоғамның бастапқы моделі болып 

табылады. Бұдан балалар адам қарым–қатынасының негізгі 

нормаларын үйренеді. 

- Конфликтіге қатысушылардың әлеуметтік орындары әр түрлі болады. 

- Конфликтіге қатысушылардың өмір тәжірибелерінің әр түрлілігі және 

конфликтінің шешілуіне жүктелген жауапкершілік деңгейінің сәйкес 

келмеуі. 

- Конфликтіге деген әр түрлі көзқарас: мен «оқушы көзқарасы», ол 

«мұғалім көзқарасы». 

- Психологтың кәсіби позициясы конфликтіде оқушыны, жасөспірімді 

қалыптасып келе жатқан жеке тұлға ретінде қарастырып, конфликтінің 

шешілуін өз қолына алуы. 

- Психологтың конфликтіні шешу барысындағы кез–келген қателігі 

басқа да жаңа мәселелерді туындатып, жаңа конфликтілердің пайда 

болуына әкеледі. 

Жақын адамдармен болған конфликт өте ауыр. Сондықтан 

конфликтінің ең күрделі түрі жеке және өндірістік конфликтілер. Адам 

өмірінің негізін жанұя мен жұмысы, өзінің жеке өмірі мен кәсіби әрекеттілігі 

құрайды. Осы аймақта ол қоршаған ортамен максималды уақытын өткізеді. 

 Жыныстық қарым-қатынастар негізінде туындайтын конфликтілер 

адам жанына ауыр тиетін, жүрегін жаралайтын ең қиын қарама-
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қайшылықтың түрі. Мұндай жағдайда пайда болатын қиыншылықтардың 

себептері: бұл туралы ашық айту әрқашан да ыңғайсыздық тудырады немесе 

жай ғана ұнамайды, қорқыныш сезімі билейді. 

Жасөспірімдік шақта өзінің шарықтау шегіне жететін жыныстық 

толысулар мен жыныстық жетілулердің нәтижесінде балаларда қарама-қарсы 

жыныс өкілдеріне деген қызығушылық арта түседі. Бұл балалардың қарым-

қатынасына өз әсерін тигізбей қоймайды. Жасөспірімдер тұйықталып, 

ыңғайсыздық сезімдері туындайды. Бір-біріне деген агрессиялық сезім 

көріністері де осы уақытта байқалады.  

 Конфликтіні шешуге тырысатын жасөспірім құнды тәжірибеге ие 

болады. Ол үшін құрбыларының негізгі мотивін түсінуі қажет. Осы мәселені 

түсіну оқушыға тұлға аралық кикілжің энергиясы оқу, білім алу процесін 

жетілдіруге мүмкіндік береді. 

 Мектептік кикілжіңнің негізгі көзі және қарама–қайшылықтары  

мыналар болып табылады: неге оқыту керек және қалай оқыту керек. Бұл 

сұрақтарды барлық уақытта белгілі бір дәрежеде практика жүзінде 

мұғалімдер, теория жүзінде педагогика және психология ғылымдары шешуге 

тырысты. 

 Конфликтіде мынадай айырмашылықтар ескерілуі қажет: 

1. Адамның еркі және қажеттілігінен тәуелсіз болатын нақты жағдаяттағы 

қарама – қайшылық көрініс беруі (табиғи конфликтілер). 

2. Жоспарланған нәтижеге  қол жеткізу үшін арнайы құрастырылған 

конфликтілер (жасанды конфликтілер).  

 Конфликт жіктелуіне келетін болсақ, анықталу дәрежесіне 

байланысты ашық, жабық, кездейсоқ, қайталама болып бөлінеді. 

 Жабық конфликт негізінен кикілжіңді жағдаятқа тап болғандарын 

көрсетпеуге тырысып жүрген екі адамның арасында болады, бірақ біреуінің 

жүйке жүйесі тозса, онда конфликтінің ашық түріне айналады. 

 Конфликтілер кездейсоқ және қайталама болып бөлінеді дедік, екінші 

жағдайда яғни қайталама түрінде еңбек, өнім сапасының төмендеуіне әсер 

етеді. Сондықтан конфликтінің себебін және конфликт көзін талдау 

барысында, конфликт тудырған адамды және оның мақсаттарын, өтірік айту 

себептерін іздеген жөн. 

 Конфликтінің екі формасы бар: вертикалды – ол басқарушылар 

арасында және бағынушы арасында болады. Ал, горизонталды формасы – 

ұжымдағы мұғалімдер, оқушылар және ата – аналар арасында болады. (1 - 

сызба). 

 Сонымен Дж.Скотт пікірі бойынша жағымды  конфликт болып аяқталу 

үшін төмендегілер қажет: 

1. Қарама – қайшылықта оның тенденцияларының қайсысы екенін 

мойындау. 

2. Оған бұл тенденцияны түзетуді қажет ететіндігіне көз жеткізу.  

3. Эмоционалды саулықты тез арада қайтару. 

4. Өзін - өзі бағалауды қалпына келтіру және оны басқа негізде нығайту. 
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5. Өзін - өзі бағалауды ұтымды қылу. 

6. Тұлға аралық кикілжіңдерден  қашу. 

Конфликт әлеуметтік әрекет ретінде бізге негативті сезім қалдырады. 

Бірақ ол қажетті позитивті функцияны да атқарады. Конфликт адамның 

қанағаттанбағанын немесе протестің, кикілжіңге түскен екінші жақтың 

көзқарастары мен қажеттіліктерін білдіреді. Конфликтіге түсуші бір адам 

барлық ұжым атынан шықса, ұжымдағы моралдық-психологиялық ахуалды 

жақсартады.  

Конфликтілік жағдай белгілері:      

- белгілі бір сылтау арқылы қарсы пікірдегі позицияны ұстану; 

- қарсы жақтың мақсатына қарсылық көрсетіп, өз мақсатына жетуде әртүрлі     

әдістер қолдану; 

- қызығушылықтары мен қалауларының үйлеспеушілігі. 

Ал конфликт түрлері - кикілжіңдік әрекеттердің нұсқалары. 

Конфликтілерді мына белгілер арқылы ажырата аламыз: 

- олардың шешілу тәсілдеріне және компромисстік жағдайына байланысты; 

- әлеуметтік-ұйымдастырылуына және эмоционалдылықтың пайда болуына 

қарай; 

- потенциалды, жасырын, ашық дәрежелеріне байланысты; 

- кикілжіңге түскен қатысушылар санына байланысты. 

Конфликтілік мәселенің өзі бірнеше типке бөлінеді. Олар: 

«Жуықтау - жуықтау» конфликтісі. Мұндай конфликт типі жылдам 

бұзылады: индивид бір құндылыққа жете бергенде, оған тартылыс күші 

жеңіл иемденуге мүмкіндік береді. Осы арқылы ол мақсатқа үзіліссіз жетуге 

тырысады, соның салдарынан тепе-теңдікті ұстанбайды.  

Конфликтінің «алшақтау - алшақтау» типі. Екі теріс құндылықтар 

бірдей күште болады.  

«Жуықтау - алшақтау» типтегі конфликт. Бұл ситуация адам жақсы 

ақыға жағымсыз істі орындағанда болады.  

Конфликтінің «жұпты жақындау - алшақтау» типінде әртүрлі 

параметрлер бойынша бір мақсат жағымды, ал басқасы жағымсыз, бірақ 

параметрлер қатары бойынша екі мақсат бірдей бағалануы мүмкін. 

Конфликтінің уақыт мерзімі әр жағдайда әртүрлі болады. Психологтар 

мен әлеуметтанушылардың зерттеулері бойынша конфликтінің ұзақтығы 

оның қатысушыларының нидивидуалды қасиеттеріне байланысты болған. 

Конфликтінің басым бөлігі (егер қатысушылардың агрессивтілігі басым 

болған жағдайда) үш айға дейін жалғасады (78% жуық), оның жартысы бір 

айға дейін созылады (55,8%).Тек мемлекет қызметкерлерінің арасындағы 

кикілжіңдердің 65% жарты жылға дейін жалғасады. Ал экстремалды 

жағдайларда 70% жуық кикілжіңдер бір апта ішінде шешіледі. Тағы бір 

мұндай кикілжіңдер бөлігі 50% жуығы алғашқы 3 күн ішінде шешіледі. 

            Ішкітұлғалық конфликт - тұлғаның ішкі әлеміндегі күрестің 

нәтижесінде негативті алаңдаушылықтың пайда болуы. Ішкітұлғалық 

конфликтінің ғылыми зерттелуі ХІХ ғ. аяғынан басталды. Адамдар 
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ішкітұлғалық конфликт кезінде қызығушылықтар келіспеуінен қақтығыстар 

туындайды.  

К.Юнг теориясында ішкітұлғалық конфликт - бұл психиканың төменгі 

дәрежедегі регресі, яғни ол санасыздық аймағында жүреді дейді.  

Ал гуманистік психология өкілдері, А.Маслоу - ішкітұлғалық конфликт 

адамның іске аспаған қажеттілігі ретінде туындайды деген.  

Когнитивті психология ішкітұлғалық конфликтіні когнитивті 

диссонанс (Л.Фестингер) арқылы қарастырады. Диссонанс негативті қалыпты 

көрсетеді, ол білімнің, мінез-құлықтың сай келмеуінен туындайды. 

Субъективті диссонанс дискомфорт танытады. Сондықтан тұлға оны жоюға 

тырысады. 

Бихевиоризм шеңберінде Б.Скиннер бойынша, ішкітұлғалық конфликт 

жағымсыз әдет болып саналады, яғни қате тәрбие нәтижесінде болады деген. 

Ал необихевиористер Н.Миллер, Дж.Доллард бойынша конфликт 

фрустрация болып саналады, яғни қауіпке қарсы реакциясы деген. 

            Ішкітұлғалық конфликтінің әсері: 

1. Когнитивті аймақ: «Мен образына» қарсы келу, өзін-өзі бағалаудың 

төмендігі, шешім қабылдауға кедергі болады. 

2. Эмоционалды аймақ: психоэмоционалды қысым, кері алаңдаушылық 

тудырады. 

3. Мінез-құлықтық аймақ: іс-әрекеттің сапалығының төмендеуі, іс-әрекетпен 

қанағаттанудың төмендеуі, қарым-қатынастың негативті, эмоционалды 

қалпы. 

4. Интегралды көрсеткіштер: бейімделу механизмінің қалыптан бұзылуы, 

психологиялық стресстің күшеюі. 

            Адамның ішкітұлғалық конфликт әсерінен тұлғааралық конфликтіге 

түседі. Индивид жоғары конфликтілік ситуация нәтижесінде қоршаған 

ортамен қысымды қарым - қатынастың инициаторы болып табылады. 

            Тұлғааралық конфликт екі адам қызығушылықтарының 

қақтығыстары. Тұлғааралық конфликт тұлға үшін негативті психологиялық 

жағынан (агрессивтілік дәрежесінің, психологиялық тұрақтылықтың, 

актуалды эмоционалды қалыптың, мінез акцентуациясының өзгеруіне 

әкеледі), әлеуметтік - психологиялық қырынан (әлеуметтік құндылықтардың 

жоғалуы, оппонентке қатынасының өзгеруі жүреді) және әлеуметтік 

факторларға (өмір әрекеті мен шарттарының мәдени қарым - қатынас 

дәрежесінің төмендеуіне әкеледі) қатынасынан көрінеді. 

           Конфликт алды фаза екі стадиядан тұрады: 

Бірінші стадия - бұл тұлғааралық және топаралық қызығушылықтардың 

бірден келіспеуі нәтижесінде жинақтала беруі. Бұл жасырын (латентті) 

кикілжің дамуының стадиясы. 

Екінші (кикілжіңнен кейінгі) стадия -  белгілі бір сылтаудан басталады. 

Мұнда екі жақта негізгі мотивтер пайда болады. Яғни жасырын формадан 

айқынға өтеді. Конфликтідегі ең негізгі фаза - кикілжіңдік мінез-құлық. 

          Конфликтінің екі негізгі түрі бар: 
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1.  Адам қатысуымен болатын конфликт. 

2. Зооконфликт. 

         Адам қатысуымен болатын конфликт: 

1. Әлеуметтік конфликт 

2. Ішкітұлғалық конфликт болып бөлінеді. 

Әлеуметтік конфликтінің бірнеше түрі бар: 

1. Тұлғааралық конфликт;  

2. Топаралық конфликт;  

3. Тұлға мен топ арасындағы конфликт;  

4. Мемлекет аралық конфликт.           

Ішкітұлғалық конфликт: «істей аламын»  және  «істей алмаймын» 

арасындағы,  «қажет» және «қажетсінем» арасындағы,  «қажет» және «істей 

алмаймын» арасындағы, «керек» және «керек етем» арасындағы, «керек 

етем» және «істей алмаймын» арасындағы, «қажетсінем» және «керек» 

арасындағы конфликтлер. 

Конфликтінің ерекшеліктерінің бірі болып, адамның қажеттіліктері 

және оны қанағаттандырудағы күресі саналады.  

Американдық психолог А.Маслоу адам қажеттіліктерін бес топқа 

бөлген: физиологиялық, қажеттілік қауіпсіздігі, әлеуметтік қажеттілік, 

сыйласымдылық қажеттілігі, жекелік қажеттілікті таныту. Осы 

қажеттіліктердің біреуі болсын орындалмаса конфликт туындайды. 

Конфликт интенсивтілігі төменгі, орташа және жоғарғы болып бөлінеді. 

Конфликтінің төменгі интенсивтілігі оппоненттер арсындағы талас-тартыс 

түрінде сипатталады. Ал конфликтінің жоғарғы интенсивтілігі физикалық 

қысым көрсетумен аяқталады. 

Адамның өмірлік аймағына байланысты конфликтлер мынадай түрде 

кездеседі: отбасылық, тұрмыстық, шаруашылық, еңбек аймағында, саяси т.б. 

Басқа да әлеуметтік институттарға тән әртүрлі конфликтлер жалпы 

білім беру мектептерінде де көптеп кездеседі. Білім беру аймағында әрекет 

субъектілерін төртке бөледі: оқушы, мұғалім, ата-ана, мектеп ұжымы. 

Осыған байланысты конфликтілер түрлері де күрделенеді.  

Соның бірі - оқушылар арасындағы конфликт. Бұл конфликтінің кең 

тарағаны - топ ішіндегі көшбасшылыққа талас болып саналады. 

Оқушылардың агрессивті мінез-құлқы тұлғаның әлеуметтенуіндегі дефектіге 

байланысты. 

          Отбасылық конфликтіде негізгісі ерлі-зайыптылар арасындағы 

конфликт болып келеді. Олар төрт  дағдарыстық кезеңге бөлінеді: 

- бірінші кезең отбасылық өмірдің алғашқы жылында болады. Ол бір-біріне 

бейімделуімен, яғни «мен»-нің  «біз»-ге айналуымен сипатталады.  

- екінші кезең өмірге нәрестенің келуімен басталады; 

- үшінші кезең бір қалыпты өмірдің жалықтыруынан болады; 

- төртінші кезең отбасылық өмірлерінің 18-24 жыл аралығында өтеді. 
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2 Конфликт құрылымындағы мотивация және психологиялық 

қорғану 

2.1 Конфликт және мотивация 

Конфликт құрылымы ұғымында конфликтілік жағдайлар, оның образы, 

объектісі, кейде конфликт құралы, қатысушылары, динамика шарттары, екі 

жақтылық әрекет сипатталады. Конфликт әрі жүйе болып, әрі процесс болып 

та табылады. Сондықтан конфликт құрылымы конфликт байланысын 

көрсететін, оның бір бүтіндігін сипаттайтын, басқа әлеуметтік құбыластардан 

ерекшелігін ажырататын конфликт негізі болып табылады. 

Конфликтілік жағдайдың ең бір негізгі психологиялық құрылымы 

болып екі жақтың ынта-жігері, мінез-құлықтарындағы стратегиялар, 

сонымен қатар конфликтілік жағдайды қабылдаулары жатады. 

Конфликтіде оппоненттердің қарқынды бағытталу әрекеттері олардың 

мотивіне, мақсатына, қызығушылықтарына, құндылықтарына, 

қажеттіліктеріне байланысты. 

          Конфликтідегі мотивтер - конфликтіге түсуге итермелеуші күш, 

оппоненттің қажеттілігін қанағаттандыру негізінде жүреді және субъектінің 

конфликтіге деген қарқынын жоғарылатады. 

           Оппоненттің конфликтідегі қарқынын оятушы ықпал қажеттілік болып 

келеді. Ол субъектінің қалпын көрсетеді, онда белгілі бір объектіге қол 

жеткізу барысындағы әртүрлі өзгерістері көрінеді. Конфликтідегі екі жақтық 

мінез-құлықтың өзгеруі өз қызығушылықтарын  қанағаттандыру мақсатында 

болады. Қажеттіліктер саналы көзқараста болады: 

1) Жалпы адамзаттық құндылықтар (мысалы: шындық, идеялар, әділеттілік, 

шешім) 

2) Белгілі бір мәдени құндылық. 

3) Жекелік құндылықтар (өзін-өзі бағалау, намыс т.б.) 

Тұлға мотиві өздігінен пайда болмайды, ол ситуацияға, шарттарға 

байланысты жүреді. Екі жақтық қақтығыс мотиві олардың мақсаттарын 

анықтайды.  

Мақсат - адам әрекеті бағытталатын, саналы нәтижелі образ. 

Конфликтідегі субъект мақсаты оның конфликт соңындағы жеткен нәтижесі. 

Бұл жерде оппоненттің стратегиялық және тактикалық мақсаттарын 

көрсетуге болады. Оппоненттің негізгі мақсаты - конфликт объектісіне 

икемделу, оған тактикалық мақсат бағынады. Бірақ конфликт дамуына 

байланысты негізгі мақсат басқаға өзгеруі мүмкін (максималды зиян 

келтіруге - материалдық, рухани, психологиялық тұрғыда), ол конфликт 

басында мақсат құралы ретінде қолданылады. 

Конфликтідегі адам құлшынысының элементі болып - позиция 

саналады. Бұл жүйе оппоненттің конфликтілік ситуациядағы элементтерге 

қатынасымен, мінез-құлқы, әрекеттерімен сипатталады. 

Конфликтілік мінез - құлық конфликтілік мотивті өзгертеді. Ол қарсы 

жақтардың өзара әрекеттерінде көрінеді. Конфликтідегі мінез-құлық 

стратегиясы тұлғаның конфликтіге деген қатынасының бағдары. 
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Стратегияның көрсетілуі «күштеу зонасы» концепциясының жетекші 

мотивациясында болады, оны не өндіріске, не адамға бағыттауы жүреді. 

Конфликтіде адам өз мақсатына келесілер арқылы жете алады: 

- қайшылық көрсету («күрес») 

- өз позициясында құқық негізінде тұру («заң арқылы») 

- басқамен манипуляциялау («қулық») 

- ашық әңгіме арқылы («диалог») 

Конфликтіде мінез-құлық мотивінің қабылдауының бұрмалануы екі 

бағытта көрінеді: 

1. өзіндік мотивация. Ереже бойынша, адам өзіне әлеуметтік келісімді 

мотивтерге ие (әділеттілікті орнатуға күрес, өз намысын қорғау, 

демократияны сақтау т.б.) Өзіндік ойлар қайырымды болып бағаланады. 

Сондықтан оппонент өзін үнемі дұрыс ұстанымдамын деп ойлайды. 

2. оппонент мотивтері. Қайырымсыз және қанағатсыз болып бағаланады 

(теріс қылықтарға ұмтылушы, көре алмаушылық, жек көру қасиетінің 

басымдығымен сипатталады). Сол себепті екі жақтылық мотивтер теңдес 

болғанымен, екі жақтылық көзқараста әртүрлі болады. 

Мотивациялық компонент - ішкі оятушы күштер, қиын жағдайдағы 

қарым-қатынастағы мінез-құлықтың өзгеруіне себепші. Яғни, мотив 

тұлғаның әртүрлі дәрежедегі ынталануын көрсетеді (құндылықтарға, 

қызығушылықтарға, арман-тілектеріне т.б.) Олар «мен қажетсінемін» 

ұғымымен сипатталады. 

          Мотивациялық конфликт ішкі тұлғалық конфликтінің негізі 

психоаналитикалық бағытта зерттеледі. Бұл конфликтілердегі санасыз 

ұмтылу, иемдену және қауіпсіздікке ұмтылу, бірнеше мотивтердің 

соқтығысуымен сипатталады. Мотивациялық компонент әлеуметтік құрылым 

ретінде суицидалды оятушы мотивтерді тудырады. Бұл компоненттің негізгі 

мінездемесі - ішкі конфликтідегі әлсіз мотивтердің қосылмауы болып 

табылады. 

Суицидалды мінез - құлықтың бес түрін көрсетуге болады. 

Итермелеуші мотивтердің бес типі: қарсылығында тұру, қайғыға бату, 

рухани және физикалық қайғыдан қашу, өзін-өзі айыптау, өмірден бас тарту. 

Суицидалды мінез-құлық типі адамның жас мөлшеріне, тұлға типіне, 

ситуацияға байланысты. Суицидалды мінез - құлық инфантильді тұлғаларда 

кездеседі. Оларға эгоцентризм, негативизм, эмоционалды тұрақсыздықтар 

тән. Бұл кезде витальді мотивтер, қиыншылықтан қашуға тән мотивтер 

басым болады. Ренжітуші, яғни екінші қарсы жақтағыны айыптауға 

итермелеуші мотивтер, тұлғаны әртүрлі ауытқулы әрекеттерге әкеледі. 

Конфликтінің мотивациялық құрылымы конфликт субъектісінің 

сыртқы және ішкі әрекеттеріне себепші болады. Жеңуге ынталандырушы 

мотив рөлінің артуы ішкі мотивтерді оятпай қоймайды. 

          Мотив - субъектінің қажеттілігін қанағаттандыруына байланысты іс-

әрекетке ұмтылуы.  «Мотивация» термині «мотивке» қарағанда кең түсінік 

береді.  «Мотивация»дегенді екі түрлі мағынада қолданады: 
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1. тәртіпті детерминациялайтын факторлар жүйесі ретінде (бұған қажеттілік, 

мотив, мақсат, ұмтылу, т.б жатады); 

2. белгілі деңгейде тәртіп белсенділігін қолдану және оны құлшындыратын 

процесс ретінде. 

Тәртіптің кез-келген формасы себептермен түсіндіріледі. Олар ішкі 

және сыртқы себептер. Бірінші жағдайда - субъект тәртібінің психологиялық 

ерекшелігі, негізі, екіншісінде - іс-әрекеттің жағдайлары мен сыртқы 

шарттары. Алғашқы жағдайда - мотив,  қажеттілік, мақсат, қызығу, тілек,т.б. 

Екіншісінде - стимулдар. 

Ішкі (диспозиция) және сыртқы(ситуациялық) мотивациялар бір-

бірімен байланысты. Конфликтідегі мотивация конфликтінің психологиялық 

компоненттері болып табылады. 

         Осындай мотивтер нәтижесінде конфликт туындайды, ал конфликтілік 

жағдайда өзін-өзі қорғай алу, яғни психологиялық қорғану мәселесі ерекше 

орын алады. Психологиялық қорғану – конфликт кезінде пайда болатын теріс 

алаңдаушылықтарды минималдау механизмдер жүйесі, тұлға үшін қауіпті 

жағдайлардан қорғау. 

         Мотивтер иерарахиясы құрылымының бұзылуына патологиялық 

қажеттіліктер мен мотивтердің қалыптасуы, мағыналық құрылудың бұзылуы, 

өзіндік реттелу мен жарнамаланудың бұзылуы, мінез-құлықтың 

сыншылдығы мен спонтандылығының бұзылуы, тұлғаның мінез-құлықтық 

ерекшеліктерінің қалыптасуының бұзылуы жатады. 

          Мотивтердің иерарахиясы құрылымының бұзылуы іс-әрекетті 

ұйымдастырудың бұзылуында көрінеді. Мотивтердің иерарахиялығы мен 

жанамалануы жоғалады, іс-әрекет импульссивті бола бастайды. Алыс 

мотивтер жақын тұрған мотивтермен ығыстырылады. 

          Мінез - құлықтағы импульсивтілік тұлғаның негізін бұзады деп 

санайды А.Н.Леонтьев. Патологиялық қажеттіліктер мен мотивтердің 

қалыптасуы қоршағандармен өзара әрекет бұзылғанда, іс-әрекеттің қалыпты 

стереотиптері бұзылғанда стрессорлардың әсерінен пайда болады.        

          З.Фрейд бірінші болып конфликтінің психологиялық жағын 

қарастырды және конфликтінің шешілу жолын санасыз әрекет және 

әлеуметтік талап деп көрсеткен. Көптеген зерттеулерде, клиникалық 

практика жүзінде психологиялық қорғану мәселесінің бірнеше түрлері 

көрсетілген. Психологиялық механизмдердің нәтижесі тұлғаның тек өз 

құрметіне ғана шешілуін анықтайды. Ал шешілмеген мәселелер тұлғаның 

әрекеттік белсенділігін төмендетеді. 

          Саналы дәрежедегі адамда қорғану механизмдер саны өте көп, олар 

адамның ішкі қысымын төмендетуге бағытталған. Олар сонымен қатар 

туындаған қиындықтарға қарсы тұруға, мәселелер шешуге, жағымсыз 

ахуалдан қашуға көмек береді. Бірақ мұның барлығы белгілі бір әрекеттен 

бас тартуға немесе оны бұрмалауға итермелейді .  

Бұл механизмдер қатарына жататындар: 

Ұмыту - бұл ұмыту мотиві, санасыздық аймағында қалдыру. 
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Рационализация - өз істеген әрекеттерін өзіндік сыйласымдылықпен 

түсіндіру. 

Бас тарту - индивидтің қатысатын оқиғалар салдарын тілемеуі. 

Проекция - кінәні басқа біреуге аудару. 

Сублимация - индивидке және қоғамға тән қысымды трансформация 

жолымен және психиканың инстинктивті формасымен шешу. Мысалы, 

шығармашылыққа энергияны бағыттау, әзілдер, т.б. 

Психологиялық қорғаныс механизмі тұлғаның  құндылықтар жүйесін 

қайта қараумен, оның иерархиясын өзгертумен байланысты болды. Соның 

арқасында тұлға бастан кешкен қайғылардың мәнділік деңгейін азайта алады 

және психологиялық жараланған кезеңдерді төмендетуге апарады. 

Р.М.Грановская психологиялық қорғаныстың функциясы өзінің мәні 

бойынша  қарама –қайшылықты болады: бір жағынан олар адамның өзінің 

ішкі әлеміне жақсылап  бейімделуді жасай алады, ал басқа жағынан сыртқы 

ортамен қатынасты нашарлатуы мүмкін,- дейді. 

         Қорғаныс механизмдері мақсатқа жетуге нормалды тәсіл мүмкін емес 

болған кезде  өз әрекетін бастайды. Қиындыққа адамдар әрқалай қарайды, 

қабылдайды. Біреулері күштерін жинап, қиындықты жеңуге тырысады, 

басқалары өз тілектерінен бас тартады, олар жоқ деп ойлайды, үшіншілері 

өзін ақтау жолдарын іздейді. Тіпті өзін алдау сезіміне кіреді. Осының бәрін 

өзінше бір қорғаныстың түрлері деп қарауға болады, олар адамның ішкі 

әлемін қорғайды, оны мазалайтындарды санаға жеткізбеуге тырысады. 

Психологиялық қорғаныс механизмдерінің ішінде көбінесе агрессияны, 

ығыстыруды, бөлектенуді және басқаларды көп айтады. Біз өзіміздің 

«Менімізді» жақсылап қорғаймыз сәтсіздіктерді сыртқы ортаның әсерінен 

көреміз. Ол өзіндік бағалауды, имиджді сақтауға мүмкіндік береді, 

сәтсіздіктерді ептіліктер немесе қабілеттердің кемшілігіне емес керісінше бір 

уақытша нәрсеге немесе сыртқы жағдайларға итере салуды мүмкін етеді. 

         Психологияда аяқталмаған әрекет феномені бұрыннан белгілі. Барлық 

кедергілер адам ол кедергілерді жеңгенше немесе оны алып тастағанша 

әрекетті тоқтатып тастауға әкеледі.  

Көптеген зерттеушілердің жұмыстарында аяқталмаған әрекетке адамды 

оны аяқтауға, ұмтылуға итермелейді деп көрсетіледі. Егерде әрекетті тікелей 

аяқтай алмайтын болса, онда адам ауыстыратын әрекетті орындай бастайды. 

Психологиялық қорғаныс механизмдері арнайы ауыстыратын кейбір 

әрекеттердің формалары болып табылады. Адамның күнделікті өмірінде, 

конфликтіде белгілі бір себептермен қажеттіліктері қанағаттандырылмайтын 

кездер болады. Сондай жағдайда мінез-құлық психологиялық қорғаныс 

механизмдерімен реттелінеді.  

Психологиялық қорғаныс мінез - құлықтың бұзылғанын ескертуге 

бағытталған  деңгейлі механизм ретінде анықталады. 

          Конфликтідегі психологиялық қорғанудың бір формасы-мойындамау 

кезінде тұлға үшін күші жетпейтін ақпаратты ол қабылдамайды. Ол ақпарат 

өзіндік сақталуға қауіп төндірсе, атағына нұқсан келтірсе, өзіндік  бағалауын 
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төмендетсе, конфликтіде көздеген мақсатына кедергі келтірсе ол 

ақпараттарды қабылдамайды. Қорғаныстың бұл тәсілі болмысты қабылдауды 

кәдімгідей бұрып жіберумен сипатталады, адам болып жатқандарды 

адекватты бағалай алмай қалады және мінез-құлыққа қиындық тудырады. 

           Ығыстыру ішкі конфликтіден шығудың белгілі тәсілдерінің бірі, 

санадан күші жетпейтін немесе жағымсыз ақпараттарды шығару. Ренжу, 

намысына тию өз әрекетін жалған түсіндіруді тудырады, басқалардан 

шынайы себебін  жасырғысы келеді. Шынайы, бірақ жағымсыз мотивтер 

оларды басқалар ауыстырсын деп ығыстырылады, сондықтан да олар ұятты, 

ұялуды шақырмайды.  Егер адам өзіне жағымды қатынас жасаса, онда ол 

өзіндегі амал әрекеттерін өзгерте алады, ал жаңа істер оның санасын, өмірін 

өзгертеді. Егерде ақпарат қалаған тілегіне сәйкес келмесе онда шынайы істер 

санаға жіберілмейді, себебі психологиялық қорғаныс механизмдері 

қосылады. Қалағаны мен болмыстың арасындағы кикіжің жеңілмейді, ондай 

жағдайда адам өзін жетілдіру жолына түспейді.  

           Мотив (лат. «motive» - әкелу, қозғалысқа итеру) - іс-әрекетке оятатын 

қажеттіліктерді ұғынумен байланысты адамның тілектері,  ұмтылулары, 

сезімдері. Психологияда мотивті психологиялық феномен деп қарастыратын 

оның мәні жайлы бірнеше көзқарастар бар, мотив ниеттену, қажеттілік 

ретінде түсіндіріледі.  

Мотив келесі сипаттамаларда қаралады: 

1.Мотив ниеттену, қажеттілік ретінде.Қажеттіліктер индивидтің 

белсенділігінің қайнар көзі, іс-әрекетке ниеттенуші ретінде түсінілетіндіктен 

адам мінез-құлқының қозғаушы күші мотив болып табылады. (П.В.Симонов, 

Д.В.Колосов және басқалар); 

2. Мотив мақсат ретінде, қажеттіліктерді қанағаттандыру пәні. Заттар, 

тілектер объектісі және субъект әрекетінің мүмкін деген мақсаттары 

болғандықтан ол қажеттіліктерге өз қатынасын практикалық ұғынуға  қосады 

(С.Л.Рубинштейн). 

3. Мотив ниет ретінде. Ниет оятушы күш, ерік актісі болғандықтан, ол 

мотивациямен, мотивтермен тығыз байланысты. 

4. Мотив тұлғаның қасиеті ретінде. Тұлғаның орнықты қасиеттері 

(бейімділік, ішкі бағдарлану, құндылықтар, дүниетаным, идеялар) сыртқы 

стимулдар сияқты мінез-құлықты шарттандырады (М.Мадсен, Х.Мюррей, 

Дж.Аткинсон, К.К.Платонов, В.С.Мерлин және басқалар). 

5. Мотив күй ретінде. Р.А.Пилоян, Дж. Гилфорд, Э.Р.Хилгард мотивті 

адамның кез келген күйі деп түсіндіреді. Оны әрекет етуге не әрекет 

жасамауға итермелейді. 

6. Мотив қанағаттану ретінде. Қанағаттану жағымды эмоциялық күй, іс-

әрекетті жалғастыруға әсер ететін факторлардың бірі (В.Г.Асеев, А.Г. 

Ковалев, П.М. Якобсон). 

Адамды әрекетке келтіруші күш - қажетсіну. Болмысты бейнелеудің 

жоғары формаларына ие адамды әрекетке келтіруші нысандар - саналы 
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түзілген бейне не елес, ой не түсінік, идея немесе ізгі мұрат күйінде 

өрнектелуі мүмкін. 

           Психологияда мотив түсінігіне келесідей анықтама беріледі: мотив - 

бұл адам санасында қаланып, оны белгілі бір қажеттілікті қанағаттандыру 

үшін әрекетке итермелеуші себеп күш. Ал кең мәнінде мотив - шындыққа сай 

заңдылық ретінде ықпал жасап, объектив қажеттілік түрінде көрінетін 

болмыс. Ал мотивтік әрекет қылық пен іс-әрекетті психикалық реттеудің 

ерекше түрі (Р.Г.Агеев). Қорыта айтқанда,  адамның әрқандай қылық - 

әрекеті оның мотивтік себеп күштеріне байланысты. 

           Сонымен, адамның қалаған іс-әрекетінің негізінде оны осы іс-әрекетке 

ынталандырушы мотив жатыр. Бірақ адамда туындаушы және оны іс-

әрекетке қатыстырушы қандай да бір мотив көзделген нақты әрекетпен 

шектелмейді, оның нәтижесіне жету мен адам келесі әрекетке ұмтылады,  іс-

әрекет барысында мотив өзгеруі мүмкін және керісінше, бір тұрақты мотив 

аясында бірнеше әрекет бірін-бірі ауыстырып отыруы да орынды.  

Мотив дамуы мен басталған іс- әрекет арасында қайшылық та 

туындайды. Кейде мотив іс - әрекет жобасынан бұрын қалыптасады, ал кейде 

кешеуілдейді, осыған байланысты әрекет нәтижесі де әртүрлі болады. 

           Жоғарыда аталғандардың қорытындысы:  мотив құрамы  іс-әрекеттің 

бір бөлігі емес, жеке адамның мотивтік - қажетсіну аймағы деп аталатын 

күрделі жүйенің ажыратылмас бірлігі.  

Мотивтік - қажетсіну аймағы жеке адамның өмір бойы қалыптасып, 

дамитын барша түрткілерінің жиынтығын аңдатады. Тұтастай бұл аймақ 

қозғалмалы, өмірлік жағдайларға байланысты түрленіп дамуда болады. 

Солай да болса, кей мотивтер біршама тұрақты, басымдау келіп, адам 

өмірінің бағыт -  бағдар өзегіне айналады. 

          Адам есеюіне байланысты көптеген мотивтер негізгі мінез бітістеріне 

айнала бастайды. Бұған: жетістікке жету, сәтсіздіктен қашу, басшылыққа 

ұмтылу, конфликтге түсу, басқа адамдарға көмек беру (альтруизм) т.б. 

Жетістікке жетуге бағытталған адам реалисті, ал сәтсіздіктен қашуға 

бағытталғандарда - реалисті емес, оларда өзін - өзі бағалау төмен не жоғары 

болады. Өзін - өзі бағалау неге байланысты? Өзін - өзі  бағалау деңгейі адам 

қанағаттану, қанағаттанбауына байланысты. Жеке бас өзін-өзі бағалауы 

тартымдылық деңгейіне байланысты. Тартымдылық деңгейі - субъектінің іс-

әрекетке жетуге байланысты пайда болатын қорытынды нәтиже. 

          Агрессивті тәртіпті зерттеуші танымал ғалым К.Бюттнер агрессивті іс-

әрекеттерді анықтайды.  

Типтік амал, тәсілдері: 

Біріншіден, өзінің агрессивті актісін жеке бас кемшілігімен немесе   

агрессияның құрбандығы болған адам тәртібін салыстыру. Бұл салыстыру 

кезінде оның іс-әрекеті жағымсыз емес болып шығады. 

Екіншіден, басқа адамдарға жасалған агрессияны идеологиялық, діни т.б 

көзқарастарға байланысты ақтайды . 
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Үшіншіден, жасалған агрессиялық актіге өзінің жеке бас жауапкершілігін 

мойындамау. 

Төртіншіден, жасалған актіге байланысты өзінен жауапкершілікті алып 

тастап, оны басқа адам қысымымен немесе жағдайға байланысты, 

басқарудың бұйрығымен т.б жасады деп сілтеме жасау. 

Бесіншіден, құрбандыққа түскен адам осы қарым - қатынаста өзі кінәлі. 

Алтыншыдан, өзінің кәсіби жаңа түсініктемелері, аргументтері арқылы өзінің 

іс-әрекетін ақтайды. 

           Адам агрессиялық тәртіпке байланысты  екі беталыс болады: 

агрессияға және оны тежеуге. Агрессияға беталыс - индивидтің көптеген іс-

әрекеті мен жағдайларын өзіне қауіп төндіру деп түсініп, оларға өзіндік 

агрессиялық іс-әрекеттермен жауап беру. Агрессияны тежеу беталысы - 

индивидтің өзінің агрессиялық іс-әрекетін өжетсіз, жағымсыз, ұят, өкіну деп 

бағалауға бейімділік. 

           Аффилиация мотиві (қарым - қатынасқа ұмтылу мотиві) адамдармен 

қарым - қатынас кезінде қанағаттанады. Аффилиация мотиві - адамдармен 

қарым- қатынас жасау, мейірімділік, адамдармен жағымды қарым-

қатынастар. Ішкі, психологиялық  жағынан ол адалдық, сыртқы қарым-

қатынасқа түсу, басқа адамдармен серіктестік құруға ұмтылу, үнемі басқа 

адамдар жанынан табылу. Аффилиация негізінде құрылған қарым-қатынас 

үйлесімді байланысқан. Бұндай қарым-қатынаста адамдар бір-біріне үстемдік 

жүргізуге тырыспайды, олар тең құқылы қарым-қатынас негізінде жасалады. 

Аффилиация мотивтеріне қанағаттандыру нәтижесінде адамдардың бір-

біріне деген сенімді, ашық қарым- қатынас, бір-біріне достық қарым - 

қатынас жасайды. Аффилиация мотивтеріне қарама-қарсы жатсыну, 

жатырқау мотиві. Өзіне бағалы деген адамның өзін жатырқап, жатсынады 

деген қорқыныш. Жатырқау мотивінің болуы адамның өз-өзіне сенбеу, 

шиеленістілік, шырмалаушылық т.б. көрсетеді. Бұл мотивтің басымдылығы 

жеке бастық қарым - қатынас кезінде қиындық туғызады. Бұндай адамдар 

өздеріне басқа адам сенімсіздігін тудырады, қарым-қатынас іскерлігі мен 

шеберлігі әлсіз дамыған. 

           Мотивтердің қайдан және қалай пайда болатыны жөніндегі мәселе 

психологиядағы басты проблемалар, мысалы,  А.Маслоу мотивтердің негізін 

бірінен бірі деңгейі бойынша жоғарылай түскен қажетсінулер тобы деп 

біледі, олар биологиялық қажетсіну, қорғаныстық қажетсіну, сыйластық, 

абырой қажеттігі мен ең жоғары қажетсінулер: өз мүмкіндіктерін ашып, 

оларды жүзеге асырады. Бірақ А.Маслоу талдауындағы дара адам әлеуметтік 

қатынастар жүйесінен тыс, қоғаммен байланысы жоқ, оқшауланған тұлға. 

Қоғам, ғалым пікірінше, дара адам дамушы мекен, қоршаған орта ғана. 

Б.Ф. Ломов, басқа да орыс психологтарының пайымдаулары нақты, 

әрекетшең дара адамның қоғамдық қатынастар жүйесіне қосылып, сол 

жүйенің оның санасында бейнелеуіне негізделеді. Б.Ф.Ломов мотивтік-

қажетсіну аймағы мәнін (құрамы, құрылымы, қозғалысы) және сол аймақтың 
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дамуын түсіну үшін жеке адамның басқа тұлғалармен ара байланыс, 

қатынастарын қарастыруда қажет деп санайды. 

Адамның мотивтік аймағының басқа факторлардан тәуелділігін 

зерттеуде сол тәуелділіктің тікелей ғана емес, жанама байланысты 

болатынын, көп өлшемді және сипатты екенін бірде ұмытпау лазым. Дара 

адам өз даму барысында басқа қоғам мүшелерімен болған тікелей байланыс 

шеңберінен шығу мүмкіндігіне ие, осыдан оның қажетсіну аймағы қоғамдық 

өмірдің күшті ықпалымен өрістей бастайды (саяси пікір, саясат, этика және 

т.б.). Адамның қажетсіну талаптары қоғамдық құрылымдардың әсерімен де 

дамиды. Мұндай құрылымдардың ең қарапайым түрі - нақты тұлға мүшесі 

болған адамдар қауымдастығы. Адам қажетсінуі көп жағдайда осы қауымның 

жетегінде болады.  Ал нақты адам бір қауымдастық шеңберінде қалып 

қоймайды,  өмір бойы қауымдастықтар тобы сан қилы ауысып не 

өзгерістерге келіп отырады. Осыдан адамның мотив - қажеттіліктері оның 

ішкі жан - дүниелік әрекеттерінің нәтижесі ғана емес, ол әртүрлі адамдар 

бірлестігімен байланысты дамып баратын жүйе. Сонымен, бір деңгейдегі 

қажетсінулерден өзгесіне көшу - адамның өзіндік даму заңдылықтарынан 

болмай, оның басқа адамдармен байланыс, қатынастарынан, тұтастай қоғамға 

араласуынан болатын процесс екенін ұмытпау керек. 

           Адамның көптеген мотивтерінде өзі араласқан әртүрлі 

қауымдастықтарға тән қажетсінулер бейнеленуі мүмкін. Осыдан, мотив өте 

күрделі де ауыспалы құбылыс. Дегенмен, адам қара басына ықпал жасаушы 

өзінің рухани күштерін (жеке адам мақсаттары, мұраттары, қажетсінулері, 

өмірлік бағыт-бағдар және т.б.) көп жағдайда сезе бермейді. Егер олай 

болғанда, адам мүлтіксіз өзіндік санаға ие болумен, өзі жөнінде шексіз 

хабардар болып, өзіне  өзі нақ баға бере алған болар еді. Ал, шынына келсек, 

нақты адам өзі жөнінде өзгелерден кемдеу біледі, басқалардың ол турасында 

бағасы шындыққа сәйкестеу келеді. Әлбетте, әрбір адам дәл мезеттегі нақты 

әрекеттерінің тікелей мақсатын айқын сезеді, өз өмірінің  бүгі - жігін одан 

артық  ешкім де білмейді. Ал таңданғандай жәйт: адам өзінің қандайда бір 

қылық, әрекеттерінің дәл себептерін көбіне анықтап бере алмайды, не айқын 

білмейді. Адам әрекеті, қылықтары түрткілерінің көбі оның өзі сезіп білмеген 

ықпалдар жетегінде жүреді.  

Саналық негізге ие болмаған ықпалдарының ірі - психикалық көрсетпе 

–талаптар. Көрсетпе - талаптар психологияда жеке адамның қандай да 

қажеттігін қанағаттандыру үшін болған әрекетке өзін сезінбеген дайындық, 

бейімділік қалпын танытады. Көрсетпе талап - объекті белгілі бір күйде 

қабылдауға, түсінуге, мәнін аңғаруға күні бұрын дайын болып, бейімділік 

танытып, сол саналық дайындықты өткен тәжірибемен ұштастыра әрекетке 

кірісуге негіз. 

Тұрақтанған психикалық көрсетпелер жеке адамның әрекет 

қылықтарын айқындап отырады. Мұндай көптеген көрсетпе –талаптардың 

мәнін құрайтын сипат - алдын ала шешімін дайындап қою - адамның жеке 

тәжірибесінен алынған асығысты, толық пайымдалмаған қорытындылардың 
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немесе белгілі қоғамдық топта қабылданған сіңірлі пікір - ой стандарттарына 

бағынышты болудың нәтижесі. Қоғамдық өмірдің әрқилы жағдайларына 

байланысты көрсетпе - талаптар ұнамды да ұнамсыз болып, сенім сипатын 

алуы мүмкін. Көрсетпе - талаптар құрылымы үш бөліктен тұратыны 

зеттелген: когнетивтік бірлік –адамның біліп, қабылдайтын затының бейнесі; 

көңіл-күй –бағалау бірлігі –объектіде болған адамның ұнату мен жек көру; 

әрекет - қылық бірлігі –іс объекті бағытында қандай да әрекет етуге дайын 

болу, еріктік күштерді іске қосу. 

Зерттеушілердің пікірі мотив құрылымына келгенде ажырап кетеді. 

В.А.Терентьев мотивтің үш компонентті құрылымын бөлді: интеллектуалды, 

ерік, эмоциалық компоненттер. Бір жағдайда интеллектуалды мотив, бір 

жағдайда эмоциалық алдыға шығуы мүмкін дейді автор. 

А.Н.Леонтьев мотивтің ішкі құрылымы бойынша екі кіші құрылымын 

көрсетеді: мотивациялық ядро (мазмұндық, орнатушы, ерік қасиеттері, 

бағыттылық, мәнділік, динамикалық, эмоциялық) құрайтын қасиеттер кіші 

құрылымы жане функциялар кіші құрылымы (селективті, конгетивті, 

мақсатты моделдеуші, мағына құрушы, реттеуші, оятушы). 

           И.П. Ильин мотив құрылымына кіретін компоненттерді көрсетеді,  

оларды блоктарға бөледі: биологиялық пен әлеуметтік қажеттіліктерді 

кіргізетін қажетті, ұғынуы керек, қызметі керек ( квази қажеттіліктер ) блок;  

«ішкі фильтр» өнегелік тексеруді қамтамасыз ететін, сыртқы ситуацияны 

бағалайтын, өз мүмкіндіктерін бағалайтын (білім, ептілік, сапа), соны қалау  

(қызығулар, бейімдіктер, талаптану деңгейі); зат бейнесін құраған мақсатты, 

қуатты қанағаттандырылатын қажеттілік, заттанған әрекет, қажетті мақсат, 

қажеттіліктерді қанағаттандыру процесі жайлы түсініктер.  

 

2.2 Конфликтінің жүру кезеңдері 

Кез келген конфликт пайда болғаннан бастап бірнеше кезеңдерден 

өтеді. Бұл кезеңдер: 

- конфликт алды кезеңі; 

- конфликтінің даму кезеңі;  

- конфликтінің шешілу кезеңі; 

- талқылау; 

- конфликтіден кейінгі кезең. 

 Адам конфликтілі жағдайға түскен кезде ол үшін туындаған 

проблеманы шешуде тиімді стратегия мен мінез-құлық стилін таңдап алу 

қажет. Бірақ конфликтіден шығу жолдарын қарастырмас бұрын конфликт 

алды жағдайына сипаттама бере кеткен дұрыс. 

 Конфликт алды жағдайы – бұл белгілі бір қарама-қайшылықтардан 

туындайтын конфликт субъектілерінің, қарым – қатынасының қозуы. Бірақ 

қарама-қайшылықтар әр кез конфликтіге айнала бермейді. Тек қана конфликт 

жасөспірімдер бір-біріне мүлдем келіспейді деп қабылдаған қарама-

қайшылықтар ғана әлеуметтік қозудың өсуіне әкеледі.  
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 Адамдар арасындағы қозу да әр кез конфликт алды бола бермейді. Бұл 

туындауының себептері әр түрлі болатын күрделі әлеуметтік феномен.  

 Адамдар арасындағы қозудың өсуінің негізгі себептері:  

1. Адамдардың қызығушылықтарын, қажеттіліктерін және рухани 

байлықтарын шектеу; 

2. Қоғамда немесе бөлек әлеуметтік қауымдастықтарда болып жатқан 

өзгерістерді адекватты  қабылдамау ; 

3. Белгілі бір факт, оқиға т.б. туралы дұрыс емес немесе өзгертілген 

ақпарат. 

 Адамдардың арасындағы қозу олардың психологиялық жағдайымен 

және конфликт алдындағы латентті мінезімен сипатталады. Бұл кезде 

қозудан топтық эмоция туындайды. Оптималды функция орындайтын 

қоғамдағы адамдардың арасындағы қозудың белгілі бір деңгейі - әлеуметтік 

ағзаның табиғи қорғанышы және үйреншікті реакциясы. Бірақ адамдардың 

арасындағы қозудың оптималды деңгейінің жоғарылауы конфликтіге әкеледі.  

 Конфликт алды кезеңін шартты түрде дамудың 3 фазасына бөлуге 

болады. Осы фазаларға екі  жақтың арасындағы қарым-қатынастың келесі 

ерекшеліктері тән:  

1. Белгілі келіспеушілік объектісі бойынша қарама-қайшылықтың 

туындауы; сенімсіздіктің және жасөспірімдердің арасындағы қозудың 

өсуі; біржақты немесе көпжақты қарсылық білдіру; араласу ортасының 

азаюы және реніштің көбеюі. 

2. Өзінің ойының дұрыс екенін дәлелдеуге ұмтылу және екінші адамды 

туындаған келіспеушілік сұрақтарын әділетті тәсілдермен шешкісі 

келмеді деп айыптау; өзінің стереотиптерінде ғана тоқтауы. 

3. Әсер ету құрылымдарының бұзылуы. Бірін-бірі кінәлаудан ашық 

қорқытуға көшу; агрессивтіліктің өсуі; «жау» бейнесінің қалыптасып, 

күреске дайындалу.                                                                                                                                                                                            

 Осылайша, конфликт жағдайы біртіндеп ашық конфликтіге 

трансформацияланады. Бірақ ол өз алдына ұзақ уақыт конфликтіге өспеуі 

мүмкін. Конфликт шынайы болуы үшін инцидент керек.  

 «Внимание, конфликт!» кітабының авторлары Ф.М. Бородин мен Н.М. 

Коряк конфликт жағдайының 4 типін бөледі: 

1. Объективті, мақсатқа бағытталған (мысалы: оқудың жаңа формалары 

еніп, соған байланысты оқыту құрылымын өзгерту қажеттігі мен 

оқытушылар құрамын өзгерту қажеттігі туындайды) 

2. Объективті, мақсатқа бағытталмаған (өндірістің дамуы еңбек ұйыммен 

келісушілікке келеді) 

3. Субъективті, мақсатқа бағытталмаған (бір немесе бірнеше жақтардың 

түйісіп қалуы) мысалы, сауықтыру орталығына жолдама біреу, ал 

үміткерлер саны бірнешеу. 

4. субъективті, мақсатқа бағытталған (адам өз проблемаларын шешу 

үшін конфликтіге барады) 
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 Инцидент конфликтінің жаңа сипатқа ауысуын көрсетеді. Пайда болған 

жағдайда конфликтіге түсушілердің мінез-құлқының бірнеше жақтары бар: 

1. Екі жақ пайда болған қақтығыстың шешімін тауып, компромисске келуге 

тырысады. 

2. Екі жақтың бірі ештеңе болмаған сыңай танытып, конфликтіден қашады. 

3. Жағдай ашық ұрыстың, күрестің алғашқы белгісі боып табылады.  Бұл 

нұсқалардың біреуінің таңдалуы конфликтіге түсуші жақтардың 

эмоционалды бағыттарына, мақсаттары мен күткен нәтижелеріне 

байланысты анықталады. 

 Конфликтінің даму кезеңі. Екі жақтың ашық түрде шайқасқа түсуі 

конфликтілі мінез-құлықтың нәтижесі болып табылады. Мұнда конфликтіге 

түсушілердің көздеген мақсаттары бір-біріне зиян келтіру, қарсыластың 

көзқарасын жоққа шығару, оның өз көзқарасынан бас тартуға мәжбүрлеу. 

Конфликтологтар конфликтілі мінез–құлықтың бірнеше формаларын 

көрсетеді: 

 белсенді - конфликтілі мінез-құлық (дауға шақыру); 

 пассивті – конфликтілі мінез-құлық (шақыруды қабыл алу); 

 конфликтілі – компромиссті мінез-құлық; 

 компромиссті мінез-құлық.  

 Конфликт конфликтінің даму кезеңінен конфликтінің шешілу кезеңіне 

көшеді. 

 Конфликтінің шешілу кезеңі. Конфликтінің ұзақтығы екі жақтың 

мақсаттары мен ұстанымдарына, ресурстары мен қолданатын әдіс-

тәсілдеріне, құралдарына байланысты болады.  

 Конфликт сонымен қатар нормативті реттелу деңгейіне байланысты да 

жіктеледі: континиумнің бір шетінде – институционализациоланған (дуэль 

түрінде); екінші шетінде – абсолютті конфликтілер (оппонентті толық 

жойғанша қақтығысу). Бұл екі шектің арасында әртүрлі деңгейдегі 

конфликтілер жатады. 

 Конфликт дамуының  белгілі  бір кезеңінде екі жақта бір-бірінің 

мүмкіндіктері туралы күмәнданулар туындайды. Осы жерде бір-бірінің 

мүмкіндіктері мен күштерін бағалау, нақты жағдайды анықтау туындайды. 

Бұл кезеңде екі жақ татуласу жолдарын іздестіріп, күрес пен қақтығыстың 

күші саябырлай бастайды. Осы кезден конфликтінің аяқталу кезеңі 

басталады. Бірақ бұл жаңа шиеленісулердің пайда болуын жоққа 

шығармайды. 

 Шешілу кезеңінде жағдайдың дамуының бірнеше нұсқалары бар: 

1. Бір жақтың күшінің басым болуы салыстырмалы түрде әлсіз болған 

жаққа өз талаптары мен конфликтіні шешудің әдістерін жүктеп қоюы 

ықтимал. 

2. Күрес бір жақтың әбден жеңілгеніне дейін жүреді. 

3. Ресурстардың жеткіліксіздігінен күрес ұзаққа созылып, баяу жүреді. 

4. Нақты жеңімпазды анықтамастан екі жақ біріккен келісімге келуді жөн 

санайды. 
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5. Конфликт үшінші күштің әсерінен тоқтатылуы мүмкін. 

Адамдар арасында туындаған конфликтіні шешу барысында психолог 

бірнеше бағытта жұмыс істей алады: 

1. Тұлғаны жүйелі психодиагностикалық зерттеуден өткізу (топтық, 

жеке). Мұнда қолданылатын әдістер мен бағдарламалар төмендегілерді 

анықтауға мүмкіндік береді: 

- тұлғаның индивидуалды – психологиялық ерекшеліктерін (интеллектуалды 

потенциалын, конфликтіге түсу деңгейін, қобалжу деңгейін, психологиялық 

тұрақтылығын, қиын жағдайда әрекет жасау белсенділігін, мінез–құлықтың 

басты белгілерін, тұлға типін) анықтау; 

- конфликтідегі мінез – құлқының стратегияларын анықтау; 

- конфликтілі жағдайдағы  әрекетінің жемістілігін болжау. 

2. Социометрия және басқа да тиімді әдістерді қолдана отырып ұжымды 

әлеуметтік психологиялық зерттеу.  

- ұжым мүшелерінің қарым – қатынас сипатын анықтау; 

- лидерлер мен аутсайдерлерді анықтау; 

- зерттелінушілердің мінез – құлқының негізгі типтерін анықтау; 

- ұжымның әрбір мүшесінің іскерлік және шығармашылық потенциалдарын 

анықтау. 

3. Ұжым мүшелеріне психологиялық кеңес беру мынадай сұрақтар бойынша 

жүреді: 

- жеке бас сұрақтарына байланысты (психологиялық жағынан іс - әрекет пен 

қарым – қатынаста қиыншылықтары бар адамдарға); 

- әлеуметтік сұрақтарға байланысты (ұжымда және әлеуметтік ортада 

туындаған қиындықтарға байланысты, одан шығу жолдарын іздестіру); 

4. Ұжымға психологиялық оқыту жүргізу семинарлар мен тренингтер 

түрінде өтеді де, келесі тақырыптарды қамтиды: 

- адамдармен жұмыс істегенде психотипологиялық ерекшеліктерді ескеру; 

- коммуникативті компетенттілік; 

- қарым – қатынас жасаудың стратегиясы мен тактикасы. 

5. Топтық психокоррекциялық тренингтер дифференцияланған тренингтік 

бағдарламаларды пайдалана отырып жүзеге асады: 

- релаксациялық тренинг: психикалық өзін - өзі реттеудің дағдыларын 

қалыптастыру; 

- мінез – құлықтық тренинг: қарым – қатынас қабілеттерін дамыту; 

- өз - өзіне сенімділік тренингі: өз - өзіне сенімді мінез – құлық дағдыларын 

қалыптастыру; 

- коммуникативті компетенттілік тренингі: конфликтілі жағдайдағы қарым – 

қатынастың конструктивті дағдыларын қалыптастыру. 

6. Топтық және жекелеген психопрофилактика. Жағымсыз психикалық 

жағдайлардың, психологиялық шамадан тыс күш жұмсаудың алдын алу 

шаралары. 

 Конфликт адамдар қарым-қатынастарының жағымды сәттерін бұзады. 

Қарым-қатынастың шынайылылығын қоршаған ортадағы ауамен, сумен, 
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күннің көзімен салыстыруға болады. Қарым-қатынас таза болып тұрған кезде 

конфликтіде пайда болмайды. Конфликт өзгерістер мен ауытқуларды 

туындатады.  Конфликт барысында адам жағымсыз жағдайға тап болады да 

одан шығу үшін түрлі импровизациялар жасауға мәжбүр болады.  

 

2.3 Тұлғааралық конфликт және одан шығу жолдары 

           Қоғам  тұлғалардың теңсіздігімен, бір - бірінен басым болуларымен 

ерекшеленеді-, дейді атақты конфликтолог Р.Коллинз. Әлеуметтік 

қақтығыстар себебін іздеуде топ қызығушылықтары мен индивид 

көзқарастарын, басым жақтың позициясын қарастыру керек. Жетістікке жету 

немесе жетпеу тек топтар ерекшеліктеріне ғана емес - экономикалық, саяси, 

индивидтер ерекшеліктеріне де байланысты. 

           «Әлеуметтік өзгерістердің қозғалу күші» - бұл конфликт, осылайша, 

қалыпты басымдылық ұзақ уақытта интенсивті, драматикалық кезеңмен 

кезектесіп отырады. Ашық конфликтілер жиі болмайды, сондықтан конфликт 

теориясы әлеуметтік идеалдар, рухани сезім және альтруизм теорияларын 

қоспайды. 

            Тұлғааралық конфликтінің пайда болу формаларының әртүрлілігі, 

оның мақсатының, қызығушылығының, құндылықтарының, басқа  тұлғамен 

қарым-қатынас жасауының, оның қалыптасуының әртүрлілігіне байланысты. 

Сондықтан мұндай конфликт диапозоны да шексіз: отбасылық қақтығыстан 

мемлекет аралығына дейін. Барлық масштабты өзгерістер адамзат тарихында 

топаралық конфликт нәтижесінде өз орындарын қалдырған: олар саяси 

төңкерістер, соғыстар, революциялар, экономикалық блокадалар, 

психологиялық соғыстар немесе қаржылық санкциялар. Әрине топаралық 

конфликтілер кіші көлемде де болады: оларға жататындар көршілер 

арасындағы ұрыс-керіс, бір территориядағы екі топтар арасындағы қақтығыс. 

           «Тұлғааралық конфликт» түсінігінің өзі тұлғалар арасындағы қарым-

қатынас нәтижесінде пайда болатын, әртүрлі формаларда көрінетін, әртүрлі 

шарттар мен қысым дәрежесінде болатын қақтығыстар. 

             Тұлғааралық конфликтіге әкелетін негізгі себептерді үш топқа бөлуге 

болады: 

1) Қарым - қатынас шартының объективтілігі, олар әлеуметтік топтарды 

байланыстырады немесе бөледі. 

2) Топішілік процесс, әр қарым - қатынас жасайтын топта жүреді. 

3)  Тұлғааралық  қарым - қатынастың бағыттылығы мен мазмұны. 

            Тұлғааралық конфликтінің формалары мен негізгі типтерін 

келесідегідей бөлуге болады. 

1. Бақталастық - бір-бірімен жарысу, мақсатқа жету негізінде, белгілі бір 

жағдайда қарсыласынан озу. 

2. Қақтығыс - қарсы екі жақтың бір-біріне зиян келтіру негізі. 

3. Доминация (басымдылық) - бұл  тұлғааралық қарым-қатынаста екі жақтың 

біреуі екіншісінен маңызды болып келеді экономикалық, саяси, тілдік 

қатынастар жағынан да. 
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4. Иілу - екі жақтың біреуі немесе екеуі де шегінуге ұмтылу, яғни 

қақтығыстан қашу негізінде болады. 

5. Қашу - бұл  тұлғааралық конфликт негізінде екеуінің біреуі қақтығыстан 

қашады, онымен кездесуден бас тартады. 

6. Аккомодация - конфликт негізінде басқа әлеуметтік басым топтарға 

жүгінеді. 

7. Ассимиляция -  тұлғааралық динамиканың спецификалық түрі. Ол бірінің 

екіншісінен белгілі бір маңызды қатынас, оның ерекшеліктерін игеру. 

8. Қысым көрсету - онда бір қақтығысушы  тұлға шешуші рөлді алады, 

қарсыласына күш жұмсаумен соққы береді. 

9. Келіссөз - тұлғааралық динамиканың спецификалық түрі. Екі жақ та 

көзқарастармен алмасады, өз позицияларын жақындата, қақтығысты реттеуге 

ұмтылады. 

10. Компромисс -  тұлғалар арасындағы келісімге бір - біріне жол беру 

арқылы жету. 

11. Келісім - екі жақтылы ортақ шешімге келу. 

12. Ынтымақтастық - екі жақтың да қызығушылықтарын қанағаттандыратын 

шешімге келу. 

Тұлғааралық конфликт моделі: 

 11            12   1 

 10  

                       2 

      9                                  

                                  

                    конфликт 3 

8 

 

 7 4 

 6 5 

1. Бақталастық                                       7. Ассимиляция 

2. Қақтығыс                                           8. Қысым көрсету 

3. Доминация                                         9. Келіссөз 

4. Иілу                                                    10. Ымыраға келу 

5. Конфликтіден қашу                          11. Келісім 

6. Аккомодация                                     12. Ынтымақтастық 

Тұлғараалық конфликтіні басқаруда күшті және әлсіз жақтарды 

анықтап алу керек, олардың күштерін, ресурстарын, мүмкіндіктерін. Аталған 

факторларға байланысты оларды төрт нұсқада көрсетеді: шабуыл, қорғаныс, 

иілу, шегіну.  Тұлғааралық конфликтіде бірнеше әдістер қатарын қолдануға 

болады. Ең бір кең қолданған әдіс қарсыласқа қысым көрсету, күш жұмсау.  

Барлық адамзат тарихы әскери конфликтілерге толы. Сондықтан әр 

қақтығыста күшті жақ қана жетістікке жетеді. Тағы бір сапалы әдістер 

қатарына қарсыласын қақпанға түсіру болып табылады. Саяси оппоненттерді 
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әртүрлі сұрақтарды талқылауға итермелеу. Ал бизнестегі жетістіктерінің 

құлдырауы да осыған жатады. 

          Кең тараған, сапалы әдіс түрі - келіссөз жүргізу. Бұл әдіс конфликтіні 

реттеудің ең бір тиімді жолы. Гарвард университетінің профессоры 

Г.Райффа, әрбір саналы адам қақтығыстарды тиімді шеше білу қасиетімен 

ерекшеленуі керек, дейді. 

           Тұлғааралық конфликтіні шешудің тағы бір маңызды әдісі - арбитраж 

қолдану. Ол екі негізгі формада жүреді. 

1) Оның болуы өте қажет, бірақ оның шешім атқаруы қажет немесе 

керісінше. 

2) Оған жүгінудің қажетсіз кездері, бірақ ол болса оған жүгіну міндетті. 

           Ал  тұлғааралық конфликтіде  ымыраға келу, американдық 

менеджмент мамандары М.Х.Мескон, М.Альберт және Ф.Хедоури пікірінше, 

бұл қабілет басқару ситуацияларында жоғары бағаланады, өйткені ол 

қайырымсыздықты төмендетеді де, екі жақты да қанағаттандыратын шешім 

қабылдауға көмек береді. 

          Бүгінгі біздің заманымызда конфликтіден құтылу мүмкін емес, мүмкін 

құтылмау керек шығар. Оларды қарсы жаққа соққы беру мақсатында емес, 

жұмысқа тиімді жағын қарастырған жөн. Нәтижеге жету үшін, конфликтіні 

шешу жолдарын білу қажет және олардың әрқайсысын өз орнында керек 

кезде ғана қолдану қажет.  Яғни,  тұлға арасындағы қақтығысу мен конфликт 

стихиялық түрде болып отыратын болжамсыз да, жоспарсыз да құбылыс. 

Өйткені тіршілік бейнесі сан алуан, әрі әр қилы. Адамдар арасындағы 

конфликт мен реніш, талас - тартыс  пен дау - дамайдың туындауына  

адамдардың тіршілік бейнесі мен өмір жолы, алға ұмтылып өрлеу талабы, 

тіпті жансыз заттар мен мінез - құлықтың жағымсыз қасиет ерекшеліктері де 

себеп бола береді.  

 

2.4 Конфликтіні шешу жолдары және конфликтілі қарым – қатынасты 

қалыпқа келтіру. 

 Тұлға арасындағы мақсаттар мен қызығушылықтардың 

қақтығыстарынан туындайтын барлық конфликтілердің себептерін шартты 

түрде үш негізгі топтарға біріктіруге болады: 

 Бірінші топ – принципиалды қақтығысты болжайды, мұнда мақсаттар 

мен қызығушылықтардың жүзеге асуы бір оппоненттің екіншісінің  

қызығушылықтарын есептен алып тастауға дейін әкеледі.  

 Екінші топ – тек адамдар арасындағы қарым – қатынас формаларын 

қозғайды, мұнда рухани, моральдық және материалдық қажеттіліктер мен 

қызығушылықтарға нұқсан келтірмейді. 

 Үшінші топ – жалған қақтығыстар, мұндай конфликт жалған немесе 

дәйексіз ақпарат берудің нәтижесінде немесе адамдардың бірін-бірі қате 

түсінісуінен туындайды.  

 Адамдар әрқашан бірімен–бірі келіспейді және конфликтіге түсіп 

отырады. Кез келген адам конфликтілі жағдайға түскен кезде, туындаған 
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проблеманы  неғұрлым ұтымды шешу үшін нақты стратегияны немесе мінез 

– құлықты стилін таңдау қажет. 

 Психология ғылымында конфликтілі жағдайдан шығу жолдарының бес 

стилі қарастырылған: 

 Бақталастық; 

 Конфликтіден қашу; 

 Икемделу;  

 Ынтымақтастық;  

 Ымыраға келу;  

 Сіз ең алдымен басқалардың шешімдеріне қарсы болса да, өз 

қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруды көздейсіз. Өзіңіздің көздеген 

мақсатыңызға жету үшін барлық күш – жігеріңізді саласыз.  

 Егер сіз нақты бір билікке ие болып отырсаңыз ғана бұл стиль тиімді 

бола алады; сіз өз ойыңызды, шешіміңізді нақтылап, ортақ шешім ретінде 

қабылдайсыз.  

 Бақталастық – конфликтілік жағдай шешілмейді, ол тек уақытша 

басылады. Әрбір жақ өзінің ойында қалады және өз дегендерін қарама – 

қарсы жаққа зиян келтіру арқылы өз дегендеріне жетуге тырысады. 

 Бақталастық стилін төменгі жағдайларда қолдану тиімді болып 

саналады: 

- шешім қабылдау үшін сіздің айтарлықтай беделіңіз бар болған 

жағдайда; 

- шешімді дереу қабылдау керек, ал айтарлықтай билік сіздің 

қолыңызда; 

- басқа жолдың жоқ екендігін сезесіз және  бұл жағдайда еш нәрсе 

жоғалтпайсыз; 

- сіз қиын жағдайдысыз, дереу шешім қабылдау керек болған жағдайда; 

- қалыпты емес шешім қабылдау керексіз, билік сіздің қолыңызда. 

 Бұндай жолды таңдағанда сізді көпшілік қолдамауы мүмкін, бірақ бұл 

іс - әрекетіңіз дұрыс нәтиже берсе сізді жақтаушылар да пайда болуы әбден 

мүмкін.  

 Конфликтіден қашу стилі – ешкіммен келіспей тек өзіңіздің 

құқықтарыңызды жақтайсыз немесе мүлдем шешім қабылдаудан бас 

тартасыз, яғни конфликтіден қашасыз. Бұл стильді, қарастырылып жатқан 

мәселе сіз үшін мүлдем маңыздылығы жоқ жағдайда  қолдануыңызға болады. 

 Конфликтіден қашу – бұнда конфликтіге қатысушының біреуі мүмкін 

қулықтарды қолдану арқылы конфликтіден қашуға тырысады 

 Конфликтіден қашу стилін мынадай жағдайларда қолдануға болады: 

- нәтиженің сіз үшін маңыздылығы жоқ немесе оған күш жұмсағыңыз 

келмеген жағдайда; 

- сіз үшін ауыр күн болды, ал бұл проблеманың шешімі тағы да қиындық 

туғызады; 

- уақыт ұтып алу керек болғанда; 

- жағдай өте қиын, конфликтіні шешу сізден өте көп күшті талап етеді; 
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- проблеманы шешу үшін сіздегі билік көзі жеткіліксіз, 

- басқа адамдарда бұл проблеманы шешу үшін мүмкіндігі көп екенін 

түсінесіз және т.б. 

 Икемделу стилі – өз пікіріңізді дәлелдемей, басқа адаммен бірлесе 

шешім қабылдайсыз. Қарастырылып отырған проблеманың нәтижесі сіз үшін 

маңыздылығы жоқ, ал басқа адам үшін өте маңызды болғанда осындай 

жолды таңдай аласыз.   

 Икемделу – конфликтіге қатысушылардың біреуі әрқашан және барлық 

жағдайда қарсыластарымен келіседі, оларға орын беріп, толығымен 

бағынады. 

  Төменде көрсетілген жағдайларда икемделу стилі  қолайлы болып 

саналады: 

- болған жағдай сізді қызықтырмайды; 

- басқа адамдармен жағымды қарым–қатынас сақтағыңыз келеді; 

- шындық сіз жақта екенін түсінесіз; 

- жеңу үшін мүмкіндігіңіз аз екенін түсінесіз; 

- сіз басқа адамға жол берсеңіз ол бұл жағдайдан өзі үшін қажет нәтиже 

шығара алатынын түсінесіз. 

 Ынтымақтастық стиль – ең тиімдіі және ең қиын стиль болып 

саналады. Егер конфликтіге қатысушы екі адам да туындаған проблеманың 

себебін түсініп отырса, онда жаңа альтернативалар мен ыңғайлы компромисс 

жолдарын табуға болады. 

 Ынтымақтастық – конфликтіге қатысушылар конструктивті диалог 

және өзара түсінушілікті қолдана отырып, барлығы жеңетіндей екі жақты 

нұсқаулар табады. 

 Конфликтіні шешудің мұндай жолын төменгідей жағдайларда 

пайдалануға болады: 

- проблеманың шешілуі екі жақ үшін де өте маңызды және ешқайсысы 

жол бергісі келмейді; 

- туындаған конфликт бойынша қарсыластарыңызбен бұрынғы қарым – 

қатынастарыңыз жағымды, ұзақ  болса; 

- туындаған проблема жөнінде жұмыс жасауға уақыт жеткілікті 

болғанда; 

- екі жақтың да көзқарастары мен пікірлері, қажеттіліктері белгілі болған 

жағдайда; 

- екі жақтың да билік дәрежесі тең, сондықтан олар тепе–тең шешім 

қабылдауды жөн көреді. 

 Екі жақ та шешім қабылдау үшін уақыт үнемдеп, бір–бірінің 

қажеттіліктерін түсіндіре алуы керек, бір–бірін тыңдай алу керек содан кейін 

қабылданатын шешімнің альтернативті нұсқаларын қалыптастыру керек. 

Барлық аталған стильдердің арасында ынтымақтастық стилі ең қиын болып 

саналады, бірақ осы стиль арқылы екі жақты да қанағаттандыратын шешім 

шығаруға мүмкіндік береді. 
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 Ымыраға келу - өз қызығушылықтарыңыз үшін қарсы жаққа жол 

бересіз, сол арқылы оларды қанағаттандырасыз, олар өз кезегінде осы 

әрекетті қайталайды.  Бұл стильдің ерекшелігі екі жақ та бір–бірінің 

қажеттіліктерін қарастырады. 

 Ымыраға келу – конфликтіге қатысушылар конфликтіні шеше алады. 

Егер әрбіреуі бір нәрседен бас тартқан жағдайда бұнда әрбір принцип 

бойынша іс - әрекет жасайды, яғни егер маған жаман болса, онда оған да 

жаман болсын деген ойда болады. 

 Төменде көрсетілген жағдайларда ымыраға келу қолайлы болып 

саналады: 

- екі жақтың билік дәрежесі тепе–тең болған жағдайда; 

- сізді уақытша шешім қанағаттандыруы мүмкін;  

- уақытша ұтымдылықты, пайданы қолдана аласыз; 

- проблеманы шешуде басқа жолдар тиімді болмаған жағдайда; 

- туындаған проблеманы шешуден қанағаттану сіз үшін маңызды 

болмаса, сіз бастапқыда қойған мақсатыңыздан бас тарта аласыз; 

- компромисс жағымды қарым–қатынасты сақтап қалуға мүмкіндік 

береді. 

 Ымыраға келуге тырысатын болсаңыз екі жақтың да 

қызығушылықтарын ескеру қажет. Осыдан кейін ортақ қызығушылық  

аудандарын белгілеп алу керек.  

 Жалпы кез келген конфликтілі жағдай шешу жолдарының қайсысын 

таңдау керек екенін онсыз–ақ көрсетеді. Әрбір стильдің  тиімділігі нақты бір 

жағдайларда ғана қолайлы екенін түсіну маңызды.  

 Конфликтілердің алдын алу және одан шығу жолдарын қарастырмас 

бұрын конфликтіге жиі түсетін адамдар типтерін атап өткен дұрыс: 

1. Агрессиялы адамдар – басқаларды тыңдамайды, бірақ өздеріне құлақ 

салмаған кезде ашуға беріледі; 

2. Шағым айтушылар – үнемі көңілдері толмай жүреді, бірақ 

қиыншылықты шешу үшін ешқандай әрекет жасамайды; 

3. Үндемейтіндер – салмақты, көп сөйлемейтін адамдар, көп жағдайда 

олардың не ойлап, нені қажет етіп отырғандарын білу мүмкін емес; 

4. Көнбістер – үнемі барлығымен келісе береді, бірақ көбінесе сөзі мен 

ісі бөлек болады; 

5. Пессимисттер – қашан болмасын қиыншылықты, сәтсіздікті болжап 

жүреді, болашақтан жақсылық күтпейді; 

6. Білгіштер - өздерін басқалардан жоғары қойып, ақыл – қабілеттерін 

үнемі мақтаныш тұтады; 

7. Сенімсіздер – қателесуден қорыққандықтан шешім қабылдауда баяу 

болады; 

8. Максималисттер – қажет болмаса да, белгілі бір іс - әрекеттің дереу 

орындалуын қажет етеді; 

9. Жасырын адамдар – реніштерін іште жасырып, кез келген уақытта 

шектен шығып кетуі мүмкін. 
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 Жоғарыда аталған адамдар типтерін ескере отырып, конфликтіні 

қалыпқа келтірудің бірнеше әдістерін көрсетеміз: 

1. «Сезімдердің шығу» әдісі.  

 Оппонентке ішінде сақталған барлық сезімдерін айтып тастауға 

мүмкіндік беріліп, сол арқылы эмоционалды психологиялық қозуды 

төмендетеді. Содан кейін адам конфликтілі жағдайдан шығудың жолдарын 

іздестіруге неғұрлым салмақты қарайды. 

2. «Тұлғаға жағымды қатынас» әдісі.  

 Кінәлі  болсын болмасын конфликтіге түсуші адам әрқашан да жапа 

шегуші болады. Бірақ оған қарамастан, өкініш білдіріп, оның тұлғалық 

қасиеттеріне жақсы баға берген дұрыс. Мысалы, «сіз ақылды адамсыз ғой, 

сондықтан...». Өзіне берілген оң бағаны ақтау үшін оппонент конфликтіні 

шешудің конструктивті әдісін іздеуге тырысады.  

3. «Авторитарлы үшіншінің араласуы» - әдісі.  

 Конфликтіге түсуші адам оппоненттің өзіне айтқан жағымды сөздеріне 

мән бермей, оларды қабылдамайды. Бұл жерде оның сеніміне кірген  

«үшінші» біреудің  араласқаны дұрыс. Осылайша ол компромисс іздеуге 

алғашқы адым жасайды. 

4. «Ашық агрессия» - әдісі.  

 Бұл әдіс ойын формасында өткізіліп, «үшінші» адамның болуы кезінде 

оппоненттерге жанын ауыртқан мәселелер жайлы айту ұсынылады. Мұндай 

жағдайда ұрыс шарықтау шегіне жетпейді де, оппоненттердің бір–біріне 

деген қозуы төмендейді.  

5. «Оппонентті тыңдауға мәжбүрлеу» - әдісі.  

 Конфликтіге түскен адамдарға бір–бірін зейін қойып тыңдау талап 

етіледі. Бұл жерде оппонент жауап бермес бұрын қарсыласының айтқан 

соңғы репликасын қайталап шығуы керек. Бұл өте қиын, себебі, конфликтіге 

түсушілер өздерінен басқаларды естімейді. Оппоненттерді осылайша бір – 

біріне қарсы қойып сөйлестіру, олардың қарым–қатынасындағы қозудың 

төмендеуіне ықпал етеді.  

6. «Позиция ауыстыру» - әдісі.  

 Конфликтіге түсуші адамдарға бір–біріне деген реніштерін өз 

қарсыласының позициясына айту ұсынылады. Бұл әдіс жеке бас реніштері 

шекарасынан шығып, қарсыласының мақсаттары мен қызығушылықтарын 

біліп, оны неғұрлым жақсы түсінуіне мүмкіндік береді. 

7. «Дауласушылардың рухани көкжиегін кеңейту» - әдісі. 

Бұл әдіс конфликтілі жағдайды субъективті қабылдаудан шығып, 

қиыншылыққа тұтастай қарауға жағдай жасайды. 

 Конфликтіні шешу жолындағы маңызды кезеңнің бірі – конфликтіні 

шешуге дайындық. Х.Корнелиус пен Ш.Фэйр бойынша, «Конфликтіні 

шешуге дайындық, бұл сіз қате пікір айттыңыз дегеннің көрінісі емес. Бұл 

тек сіздің нәтижесіз дауласудан бас тартып, барлығын жаңадан бастауға 

деген талпынысыңыз». Осы орайда Х.Корнелиус пен Ш.Фэйр конфликтіні 

шешпестен бұрын оның картасын құрып алуды ұсынады. 
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 Конфликт картасы. 

 Конфликтіні тиімді шешу үшін оның стилін таңдап қана қоймай, 

Х.Корнелиус пен Ш.Фэйр құрастырған конфликт картасын да жасаған тиімді. 

Оның негізі мынада: 

 Жалпы конфликтінің қиыншылығын анықтау.  

 Конфликтіге түсушілерді анықтау (жекелеген адамдар, топ немесе 

ұжым). 

 Әрбір конфликтіге түсушінің қажеттіліктерін анықтау. 

 Мамандардың пікірі бойынша мұндай картаның құрылуы мүмкіндік 

береді: 

1. дискуссияны нақты бір формалды шекаралар арқылы тежеп, 

нәтижесінде эмоциялардың шектен тыс көрінбеуіне ықпал жасау. 

Себебі, конфликт кезінде адамдар өз - өзін ұстай алмауы мүмкін. 

2. Қиыншылықты бірлесіп талқылау. Әркімнің өз ойы мен пікірін 

білдіруі. 

3. Өзінің және басқалардың көзқарасын талқылау. 

4. Эмпатия жағдайын тудыру. 

5. Конфликтіні шешудің жаңа жолдарын қарастыру.  

 Конфликтіні шешуді бастамас бұрын келесі сұрақтарға жауап беру 

керек: 

1) Тиімді шешімді қалайсыз ба? 

2) Эмоцияны басқара алу үшін не істеу керек? 

3) Конфликтіге түсуші жақтардың орнында болсаңыз өзіңізді қалай 

сезінер едіңіз? 

4) Конфликтіні шешуде «үшінші» адам қажет пе? 

5) Қандай жағдайда адамдар бір–біріне ашылып, ортақ тіл табыса алады? 

6) Қорытынды шығару. 

 Осылайша, конфликтіні шешуге дайындық пен дұрыс құрылған 

конфликт картасы арқылы екі жаққа да тиімді шешімге келуге болады. 

 Жоғарыда аталған мәселелерді қорытындылай келе конфликтінің 

жағымды, позитивті функциялары да бар екені анықталды. 

1.Конфликт қарама – қайшылықтарды тудырады және оларды шешеді, демек 

қоғамдық дамуға әсерін тигізеді. Уақытында анықталып, шешілген 

конфликт, одан да күрделі қиыншылықтың алдын алуға мүмкіндік береді. 

2.Күнделікті қоғамда конфликт, топаралық және топ ішілік орнықтыру және 

интеграция функцияларының қызметін атқарады, әлеуметтік қозуды 

төмендетеді. 

3.Конфликт байланыс пен қарым – қатынас белсенділігін  бірнеше есе 

арттырып, қоғамдағы әлеуметтік процестердің динамикасын арттырып,  

қоғамдық алға дамудың қозғаушы күші болады.  

4.Конфликт жағдайында адамдар өздерінің ғана емес сонымен қатар 

қарсыластарының да, көзқарастары мен көздеген мақсаттарын түсіне алады.  

5.Конфликт қоршаған әлеуметтік орта жайында жаңа ақпарат алуға 

мүмкіндік береді. 
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6.Сыртқы конфликт топ ішілік интеграция мен идентификацияға әсер етіп, 

топтың, қоғамның, ұлттың бірлігін күшейтеді. Сонымен қатар жаңа достар 

мен әріптестер табуға, жаулары мен күндестерді анықтауға мүмкіндік 

беріледі. 

7.Ішкі конфликтілер келесі функцияларды атқарады: 

 Күштер балансын қалыптастыру және оны бірқалыпта ұстап тұру; 

 Жалпы құндылықтар мен нормалардың, ережелер мен талаптардың 

орындалуына бақылау жасау; 

 Жаңа әлеуметтік нормалар мен институттардың қалыптасуы, 

ескілердің жаңаруы; 

 Индивидтер мен топтардың әлеуметтенуі мен адаптациясы; 

 Топ қалыптасу және топтың нормативті, физикалық шекараларының 

қалыптасуы; 

 Топ ішілік және топаралық тұрақты қарым-қатынастың қалыптасуы 

және тұрақталуы; 

8.Конфликт оған қатысушылардың позицияларын, қызығушылықтары мен 

мақсаттарын анықтайды да сол арқылы қалыптасқан проблеманы шешудің 

тиімді жолдарын қарастырады. 

 Конфликт негативті функцияларды атқарады, егер: 

 Тәртіпсіздік пен тұрақсыздыққа апарса; 

 Қоғам бейбітшілік пен тәртіпті орната алмаса; 

 Күрес зорлық арқылы жүрсе; 

 Конфликт нәтижесінде үлкен моралдық және материалдық жоғалтулар 

болса; 

 Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнгенде. 

Конфликтілік жағдайды тиімді шешу оның нормативті реттелу деңгейіне де 

байланысты. Конфликт дамуының  белгілі  бір кезеңінде екі жақта бір 

бірінің мүмкіндіктері туралы күмәнданулар туындайды. Осы жерде бір-

бірінің мүмкіндіктері мен күштерін бағалау, нақты жағдайды анықтау 

туындайды. Конфликтінің шешілу кезеңінде жағдайдың дамуының бірнеше 

нұсқалары бар: 

1. Бір жақтың күшінің басым болуы салыстырмалы түрде әлсіз болған жаққа өз 

талаптары мен конфликтіні шешудің әдістерін жүктеп қоюы ықтимал. 

2. Күрес бір жақтың әбден жеңілгеніне дейін жүреді. 

3. Ресурстардың жеткіліксіздігінен күрес ұзаққа созылып, баяу жүреді. 

4. Нақты жеңімпазды анықтамастан екі жақ біріккен келісімге келуді жөн 

санайды. 

5. Конфликт үшінші күштің әсерінен тоқтатылуы мүмкін. 

Адамдар  арасындағы конфликт өзінің шешілу жолын таппайынша 

жалғаса береді. Сонымен қатар қарсыласын жоймайынша бітпейтін 

абсолютті конфликтілер де бар.  

Конфликтіні шешудің әдістері көбінесе сол конфликтілі жағдайдың 

өзін өзгертуге немесе конфликтіге түсуші жақтарға әсер етуге бағытталады. 

Сол әдістердің кейбірін атап өтуге болады: 
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1. Конфликт объектісін жою; 

2. Бір объектіні екіншісімен ауыстыру; 

3. Екі жақтың бірінің позициясының өзгеруі; 

4. Конфликтіге түсуші жақтардың бірі жою; 

5. Конфликтінің объектісінің және субьектісінің сипаттамаларының өзгеруі; 

6. Объект жайлы жаңа ақпараттар алу немесе жаңа, қосымша жағдай жасау; 

7. Конфликтіге түсушілердің бір-біріне негізделген және негізсіз  әсер етуіне 

жол бермеу; 

8. Екі жақтың бірлесіп біріккен шешім қабылдауы немесе «қандай шешім 

болмасын бағынамыз»,  деген келісім шартпен арбитрге жүгіну. 

Конфликтіні шешуді тағы бір әдісі – мәжбүрлеу. Мысалы, екі жақ 

белгілі бір шешімге келе алмаса, үшінші біреулер оларды нақты бір шешімді 

қабылдауға мәжбүрлейді. 

Талқылау кезеңі. Конфликтіні шешуде талқылау  маңызды рөл 

атқарады.  

Талқылау конфликтіге түсуші жақтардың компромисске келу 

жолдарын іздестіру болып табылады да, келесі процедураларды қамтиды: 

1. Конфликтінің болғанын мойындау. 

2. Даулы сұрақтарды анықтау. 

3. Қиыншылықты шешудің мүмкін болатын нұсқаларын зерттеу. 

4. Әрбір даулы сұрақтың шешімін тауып, жалпы конфликтіні жою. 

5. Бір – біріне қоятын талаптар мен міндеттерді анықтау. 

6. Анықталған міндеттердің орындалуын қадағалау. 

 Талқылау процесінің негізіне компромисс, яғни екі жақтың бір 

келісімге келуі немесе консенсус, яғни туындаған қиыншылықты бірлесіп 

шешу әдістерін енгізуге болады. 

 Конфликтіден кейінгі кезең. Конфликтіге түсуші жақтардың күресті 

тоқтатуы, конфликт шешілді деген сөз емес. Екі жақтың қанағаттану немесе 

қанағаттанбау деңгейлері келесі жағдайлармен байланысты болады: 

 Конфликт барысында және талқылау кезеңінде көзделген мақсатқа 

қаншалықты жетті; 

 Күрес қандай әдістермен және құралдармен жүргізілді; 

 Оппоненттердің шығындары қандай болды; 

 Оппоненттердің тұлғалық қасиеттері мен сезімдеріне қаншалықты зиян 

келді; 

 Бейбітшілік орнатуда екі жақтың эмоционалды қозуын басуға мүмкіндік 

туды ма; 

 Талқылау қандай әдістер арқылы жүрді; 

 Екі жақтың қызығушылықтары белгілі бір жүйеге келтірілді ме; 

 Ымыраға келу екі жақтың бірлескен шешімі ме, әлде үшінші біреудің 

араласуымен қабылданған нәтиже ме; 

 Қоршаған адамдардың қабылданған шешімге әсері. 

 Конфликт қандай жолмен шешілсе де, адамдар арасындағы әлеуметтік 

қозу бірақ уақытқа дейін сақталады. Бұл кейде ондаған жылдарға созылуы 
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мүмкін. Кейде мұндай жағымсыз қарым–қатынас ұрпақтан–ұрпаққа берілуі 

мүмкін және кез келген дауласу кезінде өршіп отырады. Конфликтіден 

кейінгі кезең жаңа объективті шындықтың қалыптасуына ықпал етеді. Яғни 

оппоненттердің бір – біріне жаңаша қарым  - қатынасы, қоршаған әлеуметтік 

ортаға жаңаша көзқарасы, туындаған қиыншылықтарды жаңаша қабылдау 

және т.с.с.  

 Сонымен, қорыта келе конфликт кез келген жағдайда адамға кері 

әсерін тигізе бермейді оның жағымды, тіпті, конфликтіге қатысушыларға 

тиімді жақтары да бар. Конфликтіні шешудің басты жолы оның алдын алу 

мен шешу әдістерінің дұрыс таңдалуы. Тек дұрыс таңдалған нақты және 

тиімді әдіс оң нәтиже беріп, жеңіске жетуге мүмкіндік туғызады. 

 

 2.5 Тренинг – конфликтіден шығудың негізгі жолы ретінде. 

Тренинг конфликтіден шығудың негізгі жолдарының бірі болып 

табылады да тұлғаның потенциалды дамуына әсер ететін оқытудың топтық 

белсенді формасы болады. 

 Тренингтің негізгі құндылығы мынада: 

- конфликтілердің жағымсыз нәтижелерінің алды алудың 

технологиялары мен техникаларын меңгерту; 

- қарым-қатынастағы қиыншылықтарды анықтап, оларды жоюға 

мүмкіндік береді; 

- тұлғаның вербалды және вербалды емес қарым-қатынастағы 

потенциалды мүмкіндіктерін анықтау. 

Тренинг арқылы белгілі бір дағдылар мен қабілеттердің қалыптасуына 

әсер етіп, туындаған конфликтіні шешуде жоғары нәтижелерге жетуге 

мүмкіндік туындайды.  Себебі тренинг кезінде адам өз сезімдерін жасырмай, 

ашық сөйлеп, индивидуалды қасиеттерін көрсетіп, өз мүмкіндіктері мен 

қабілеттерін айқындай алады. Тренингтің мақсаты нәтижеге жету арқылы 

жаңа тәжірибе қалыптастыру емес, динамикалық, шығармашылық ізденіс 

барысында тиімді, оң нәтижеге жету болып табылады. Тренинг барысында 

екі жақты қарым–қатынас жүріп, тренингке қатысушылар білімдерімен, өзара 

ақпаратпен алмасады. Осындай алмасу барысында бірін–бірі түсінісу немесе 

бір–біріне деген өкпе, реніштері айтылады. Тренингтің жүру барысын 

мынадай кезеңдерге бөлуге болады: 

 Бірінші, «топтық процеске ену» кезеңінде адамдар тұйық, жасқаншақ 

жағдайда болады. Олар тренингті жүргізушіге төменнен қарағандай сыңай 

танытып, онымен қарым–қатынасқа түсуде сенімсіздік білдіреді. Бірақ, 

жүргізушінің салмақты әрі сенім білдіре сөйлеуі адамдардың неғұрлым 

ашыла түсуіне, қарым–қатынасқа берілуіне әсер етеді. 

 Екінші, «агрессиядан шығу» кезеңінде адамдар іштерінде сақталынған, 

жасырынған сезімдерін ашық айта бастайды. Кейбір эмоционалды адамдарда 

ашық агрессивті позиция көрінеді де, кейде ол жүргізушінің өзіне де 

бағытталуы мүмкін. К.Роджерстің айтуынша алғашқы сезім әрқашан да 

агрессия арқылы көрінеді. «Агрессияның шығуы» эффектісі мағынасында 
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баланың ұзақ уақыт бойы өзіне сенімсіз, тұйық, өз ойын айта алмау сезімін 

жатқызуға болады.  

 Үшінші, рефлексия және себептерді анықтау кезеңінде тұлғаның 

конфликтілі мінез–құлқы мен агрессивті әрекеттерінің себептері анықталады.  

Тренинг көптеген конфликтілі жағдайлардың, импульсивті мінез–құлық 

процестерінің пайда болуының негізгі себептерін анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 Төртінші кезең – катарсис эмоционалды тазару ретінде. Бұл топтық 

тренингтің маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады да, негізгі мақсаты 

тұлға конфликтілілігінің себептерін сезініп, өзін-өзі дамытудың әдістерін 

іздестіру болады.  

 Тренингті процесте маңызды рөлді жүргізуші немесе тренингер 

атқарады. Себебі тренингті жүргізу барысында ол режиссер, терапевт, 

психоаналитик, психолог та бола алады. Ол тұлғалардың бір – бірімен қарым 

– қатынасқа түсуінің дәнекершісі немесе олардың қақтығысын өршітіп 

жіберуші немесе екі жақтың келісіп, бір шешімге келуіне итермелеуші де 

болады. Тренинг барысында жүргізушінің қандай әдістерді қолданғаны да 

маңызды. Конфликтілі жағдайды шешуде «рөлдерді ауыстыру» әдісін 

пайдаланған тиімді. Себебі конфликтіге түсуші жақтар рөл ауыстыру арқылы 

өздерінің іс - әрекетіне сырттан бақылауға мүмкіндік алады. Сонымен қатар, 

тренингте «айна әдісі», «конфликтінің жансыз объектілерінің жандануы», 

«конфликтілі жағдайдың экранына ену» деген әдістер де құнды болып 

табылады.  

 Тренингтің неғұрлым дамыған формасы видеотренинг болып 

табылады. Тренингтің мұндай түрі арқылы адам өзіне  өзінің көзі арқылы 

қарауға мүмкіндік алады. Тренингті осылайша видеокассетаға жазып алу оны 

кейін қалаған уақытта қайта қарау арқылы адам өз кемшіліктерін немесе 

жағымды жақтарын байқап, вербалды немесе вербалды емес қарым – 

қатынасының ерекшеліктерін анықтай алады.  

 Видеотренингтің құнды толықтырушысы видеопікір болып табылады. 

Ол келесі шарттар негізінде жүзеге асу керек: 

-видеопікір жасалған қателіктің дәлелі ретінде емес, сол қателіктің түп 

негізін анықтау құралы ретінде пайдаланылуы керек; 

- мінез–құлықтың жекелеген элементтеріне назар аударып, кемшіліктерді 

анықтау мақсатында; 

- кассетаны қарау барысында қателіктің неден туындағанын және оның даму 

барысын анықтау керек; 

- жасалған қателіктің мотивін және конфликтілі жағдайдағы мінез – 

құлықтың ерекшеліктерін анықтау; 

- сын айту (комментарий) кінәлауға, кешірімді талап етуге  айналмай, 

табылған қателікті түзетудің тиімді жолдарын іздестіруге әсер етуі керек.  

 Туындаған конфликтілі жағдайды топтық тренинг және топтық 

дискуссия арқылы шешу сол қиындықтың нақты себептері мен түп негізін 

анықтауға мүмкіндік береді. Аталған жағдайды топ болып талқылау, әрбір 
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тренингке қатысушының пікірі мен көзқарасын тыңдау, конфликтіден 

шығудың неғұрлым тиімді жолдарын іздестіру және нақты бір жағымды 

шешімге келу тренинг барысында ғана жүзеге асады. 

            Көп жағдайда адамның көздеген тұрмыстық қажеттіліктері қандайда 

себептермен орындала бермейді, оларды қанағаттандырудың мүмкіндігі 

болмай қалады. Мұндайда әрекет-қылық психологиялық қорғаныс 

тетіктерімен реттеліп барады. Психологиялық қорғаныс адамның қалыпты, 

табиғи болмысына тән нәрсе, ол арқылы адам қимыл - әрекетінде кезігетін 

ауытқуларды күні бұрын сезіп, олардың алдын алып отырады. Мұндай 

психикалық қасиеттер адамға көңіл - күй күйзелістері жағдайында өзінің 

кісілік дәрежесін сақтап қалуға жәрдем береді. 

            Психологиялық қорғаныс қызметі өзінің мән - мағынасы бойынша 

қарама-қарсы екі тарапты құбылыс: бір жағынан, ол адамды өзінің шын 

мәніндегі ішкі жан дүниелік болмысына сәйкестенуге ойыстырса, екінші 

жағынан, адамның қоршаған сыртқы әлеуметтік ортаға деген икемділігін 

кемітеді. Психологияда көптен белгілі бітпеген іс әсері деп аталатын 

құбылыс бар. Оның мәні -әрқандай кедергі нақты істі доғаруға себепші 

болады да, адам сол кедергіні жеңу жолдарын іздестіруден бас тартады. 

Көптеген зерттеушілердің пайымдауынша, бітпеген іс адамды әрдайым 

қимыл - әрекетке итермелейді, ал егер істі орындаудың тікелей жолы 

табылса, ол сол іске тең болған баламалы басқа әрекетке кіріседі. Осыдан, 

мұндай психологиялық қорғанысты баламалы әрекеттердің арнайы 

ойластырылған формасы деп түсінсе де болады. 

Қорғаныс механизмдері табысқа жетудің қалыпты шарттары мүмкін болған 

кезде немесе адам істің түбегейлі бітпейтінін сезген кезде әрекетке келеді.  

Психологиялық қорғаныстардың түрлері: 

         Жоққа шығару. Мұндай психологиялық қорғаныстың мәні: адамды 

қатерлендіріп, оны дау-дамайға соқтыруы мүмкін ақпарат еленбейді, 

қабылданбайды. Дау-дамай деп отырғанымыз жеке адамның жан- дүниелік 

көрсетпелеріне қайшы келіп, оның өз болмысына, абыройына, өзіндік 

бағасына қатер төндіретіндей себеп - түрткілердің пайда болуынан көрінетін 

қайшылықтар. Бұл қорғаныс әдісінде шындықты қабылдау көбіне 

бұрмалаумен сипатталады. Жоққа шығару қорғанысы бала жастан 

қалыптасып, көп жағдайда төңіректегі болмысқа сай объектив бағалауды 

шектейді, осыдан, әрекет-қылықтағы кейбір келеңсіздіктер орын алады. 

Ығыстыру - ішкі жан күйзелістерінен үйлесімсіз мотивтер не ұнамсыз 

ақпараттарды ойланып жатпастан, санадан шығарып тастау жолымен 

құтылудың ең әмбебап әдісі. Намысқа тию не өкпелеуден болған істің 

төркінін басқалардан, кейде тіпті өзіңнен де жасыру үшін өз әрекеттерінің 

жалған себептерін алға тартатын жағдайда болады. Шын, бірақ жағымсыз 

түрткілер әлеуметтенгендей, содан біршама ұятын жасыратындай жалған 

себептермен ығыстырылады.  
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Конфликтіні диагностикалауға және конфликтілік мәселелерді  сапалы 

шешуге арналған бағдарлама 

Бағдарлама мақсаты: Адамдарға қоршаған ортаның әртүрлі жағдайларында 

туындаған конфликтілердің алдын алу әдістерін игерту, өз-өздеріне деген 

сенімін арттыру, конфликтіде екі жақтылық шындықты ажырата білуге 

үйрету. Конфликт кезіндегі психологиялық қорғану әдіс - тәсілдерімен 

таныстыру. 

Бағдарлама құрылымы 

Бағдарлама 4 блоктан тұрады: 

1. Тұлғаның конфликтіге  ұшырау жиілігін анықтауға арналған әдістемелер 

2. Тұлғааралық конфликтіні реттеу тренингтері 

3. Конфликтіні шешуге арналған әдіс-тәсілдер 

Бағдарлама ұзақтығы: 4 апта 

 

Бағдарлама барысы: 1 сабақ 

1 кезең: Тұлғаның конфликтіге бейімділігін диагностикалау (Т.Лири 

бойынша). 

Мақсаты: Тұлғааралық қатынастың құрылымы мен стилін және олардың 

ерекшеліктерін анықтау. Сонымен қатар зерттелінушінің өзі туралы, өзіне 

және басқаға деген қарым-қатынасы жайлы мәліметтер алу. 

Әдістеме тапсырмасы: Т. Лири тұлғааралық қатынас негізіне 8 нұсқаны 

көрсеткен.Тапсырманың кезеңдеріне байланысты өзін бағалайтын 

мінездемені белгілейді, яғни зерттелінуші алдына берілген мінездемелер 

ішінен өзін  қалай көретінін бланкіге түсіреді. 

Әдістеме 128 сұрақтар қатарынан тұрады. Қатысушы «Сіз қандай 

адамсыз?» сұрағына берілген қасиетке келісетінін немесе келіспейтінін 

көрсетеді. Зерттелінуші өзін бағалап болғаннан кейін, әр ұпай 8 бөлімнен 

есептелінеді. Әр ұпай «+» бір ұпаймен бағаланады, сондықтан бағалау 

деңгейінің максималдылығы - 16 ұпай. 

1-ші кезең: сұрақтары 1-4,33-36,65-68,97-100 

2-ші кезең: сұрақтары 5-8,37-40,69-72,101-104 

3-ші кезең: сұрақтары 9-12,41-44,73-76,105-108 

4-ші кезең: сұрақтары 13-16,45-48,77-80,109-112 

5-ші кезең: сұрақтары 17-20,49-52,81-84,113-116 

6-шы кезең: сұрақтары 21-24,53-56,85-88,117-120 

7-ші кезең: сұрақтары 25-28,57-60,89-92,121-124 

8-ші кезең: сұрақтары 29-32,61-64,93-96,125-128 

Әр 8 кезеңге сай тұлғааралық қарым - қатынас типтері: 

1. Авторитарлы 

0-8 ұпай аралығында. Өз-өзіне сенімді, өз дегенінде тұрақты, жақсы 

ұйымдастырушы бола алады, еңбекқор. Жетекшілік қасиеті бар. 

9-12. Доминантты, энергетикасы күшті, жұмыста жетістікке жетуші, кеңес 

беруді ұнатады, өзіне сыйластықты бұйырады, сынды ұнатпайды. 
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13-16. Барлығын иемденгенді ұнатады, деспотикалық мінезді, барлығын 

өзіне қаратқысы келеді, дидактикалық стиль, басқалардың кеңесін 

тыңдамауға тырысады, лидерлікке ұмтылады, басқаға бұйрық жүргізгенді 

ұнатады. 

2. Тәуелсіз - басымды 

0-8 ұпай. Сенімді, тәуелсіз, өзіне ғана сенеді, жарысқанды ұнатады. 

9-12. Өз - өзіне қанағаттанулы, қоршағандардан өзін биік ұстайды, үнемі 

жетістікке жетуші, жиі ерекше көзқараста болады, басқалардан ойы 

ерекшеленіп тұрады. 

13-16. Барлығын өзіне қаратқысы келеді, өзін-өзі жоғары бағалайды, 

барлығын түгендеп отырады. Көп адамды менсінбейді. 

3. Агрессивті 

0-8 ұпай. Тік мінезді, өз дегенінде тұратын, көздеген мақсатына жетуде 

белсенді. 

9-12. Талап етуші, ашық, қатал, басқаларды бағалауда тік, басқаны айыптауға 

үнемі дайын. 

13-16. Тек өзі жұмыс істегенді ұнатады, достық қатынаста жоқ, қатты, 

қоршағандарды жау санайды, агрессивті. 

4. Ешкімге сенімі жоқ 

0-8 ұпай. Әр әрекетті шынайы көреді, басқаларға сайқал, скептик, 

конформды емес. 

9-12. Ешкімге сенбейтін. Оған үнемі адамдар оны алдайтындай көрінеді, 

барлығын өзінің ішінде сақтайтын, ешкімге сырын айта бермейді, сенбейді, 

өзінің негативтілігін вербальды агрессия түрінде көрсетеді. 

13-19. Қатал өмірге төзімсіз, өте күдікті, тез өкпелегіш, ренішін ешқашан 

ұмытпайды, үнемі көңілсіз жүреді. 

5. Ұялшақ 

0-8 ұпай. Инабатты, әлсіз, үнемі жолын біреуге береді, өзін эмоционалды 

ұстай біледі, бағына алады, өз ойы жоқ, өз міндеттерін тыңдайды және анық 

орындайды. 

9-12. Ұялшақ, жиі ыңғайсызданады, қиын жағдайларда ғана біреуге 

бағынады. 

13-16. Өзін төмендетуге дайын тұрады, барлық кезде жолын оңай береді, өзін 

адамдардың ең соңына қояды, өз - өзін барлығына кінәлі деп санайды, 

пассивті, оған біреу қорған болғанын қалайды. 

6. Тәуелді 

0-8 ұпай. Конформды, жұмсақ, басқадан кеңес күтеді, тез сенгіш, сыпайы. 

9-12. Тиянақты тадаушы, қорқақтау, көмекті қажетсінуші, қарсылық көрсете 

алмайды, үнемі басқалардікі әрқашан дұрыс деп ойлайды. 

13-16. Өте өзіне сенімсіз, қорқақ, қандай болмасын мәселеге алаңдайды, 

сондықтан басқаларға тәуелді, жоғары конформды. 

7. Ынтымақтастық 

0-8 ұпай. Қызметте бірге болғанды қалайды. Конфликтілік жағдайдағы 

шешімде тез компромиске келеді, басқалардың ойымен бірге келісуге 
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тырысады, саналы конформды, шарттарға бағынады, көмек беруге тырысады, 

назар ортасында болғанды қалайды, оған көңіл аударғанды және жағымды 

көзқараста болғанды ұнатады, қарым-қатынасқа тез түседі, жылылық 

танытады және достық қатынасқа ұмтылады. 

9-16. Барлығымен дос және сыпайы, өзін әлеуметтік қанағаттандырады, 

барлығының талабын орындауға тырысады, микротоп мақсатына ұмтылады 

және барлығына жақсы болып көрінгісі келеді, эмоционалды лабильді. 

8. Альтруист 

0-8 ұпай. Өте жауапты, жұмсақ жүректі, қайырымды, қиын кездерде 

эмоциясын ұстай алмайды, өзін қоршаған адамдарға көмек көрсете алады. 

Оларды жұбатады, ешқандай арамдығы жоқ. 

9-16. Өте жауапты, үнемі басқалар үшін өз қызығушылығынан бас тартады, 

басқа адамдарға деген шектен тыс белсенділік, басқалар үшін 

жауапкершілікті өз мойынына алады. 

1, 2, 3 және 4 типтер конформды емес тенденцияларымен сипатталады  және 

конфликтіге өте бейім адамдар (3, 4), өз көзқарасынан таймауға талпынады 

жоғары басымдылық, лидерлікке ұмтылуы шектен тыс (1, 2). 

5, 6, 7, 8 - конформды тұрақтылар, қоршағандармен жағымды қатынаста (7, 

8),  өз - өзіне сенбеушілік, басқалардың көзқарастарына жүгінеді, ымыраға 

ұмтылады (5, 6). 

 

2 кезең. Тұлғааралық конфликтіден қорғану жолдарының әдісі -

«сезімдерді шығару» 

Мақсаты:  Топтық қарым - қатынас деңгейін анықтау, танысу және бір-

бірімен ашық әңгіме жүргізе алуға бағыттау. 

Міндеттері: 

- топтық жұмыс принципін орнату; 

- қатысушыларды жұмыс мазмұнымен ақпараттандыру; 

- қайырымды, салмақты ахуал қалыптастыруға үйрету; 

- топ қатысушыларының ортасында өзара түсінушілікті  орнату; 

- бір - бірі жайлы алғашқы көзқарастарын қалыптастыру. 

Топ ішіндегі жұмыс принциптері: 

1. Қарым - қатынастағы шынайылық 

2. Берілген уақыт бойы қатысу 

3. Әр қатысушы әңгімені қай кезде де тоқтата алады 

4. Әр топ мүшесі тек өз атынан ғана сөйлей алады 

5. Ешкімді сынға алмау, басқаның ойын құрметтеу 

6. Тиянақты ойын жеткізу 

7. Айтылған ақпараттарды басқа адамдарға жарияламау 

8.Басқалардың ойын бөлмей тыңдау 

Нұсқау: арнайы конфликтілік ситуация беріледі, қатысушылар тарапынан 

талдау жүргізіледі. 

Жүргізілу барысы: Опонент өз ішінде сақталған барлық ашу - ызаны айтады. 

Бірақ оған ешкім кедергі болмай тыңдайды. Бұл конфликтідегі эмоционалды 
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- психологиялық қысымды төмендетеді. Осыдан кейін екі жақ та 

конфликтілік ситуацияның конструктивті тұрақталуын жүзеге асырады. 

 Нәтижесі: Бұл қатысушылардың бір - бірі жайлы алғашқы әсерлерін 

қалыптастырды. Өзара түсінушілікті тұрақтатады және алдағы серіктестікке 

бағыттау жүзеге асырылды. 

 

2 сабақ. 1 кезең. Тұлғааралық конфликтді анықтау негізінде  «Ата-ана – 

ересек -бала» тестін жүргізу. 

Мақсаты: Қатысушылардың әлеуметтік дағдыларын көру. Конфликт кезінде 

әр қатысушы өзіне тән мінез - құлықты көрсетуін анықтау. Өз құрдастарымен 

қатынас жүргізу қасиеттерін қалыптастыру.   

Міндеттері: 

- қарым - қатынас кезінде партнерінің жекелік сапаларын көре білуге үйрету; 

- конфликт кезінде қатысушының өзін бағалау дәрежесін айқындау                          

Жүргізілу барысы: Оқушы өзінің мінез-құлқындағы үш «Мен»-нің 

сәйкестенуін бағалайды. Бұл үшін берілген қасиеттерді 0-ден 10-ға дейінгі 

аралықтағы ұпаймен көрсетеді. Тест 21 сұрақтан тұрады. 

Ұпайлар саны кесте жолымен саналады: 

1,4,7,10,13,16,19 (Б-«бала») 

2,5,8,11,14,17,20 (Е-«ересек») 

3,6,9,12,15,18,21 (А-«ата-ана») 

 

2 кезең. Түзету - дамыту бағытында тұлғааралық конфликтіден қорғану 

жолдарының әдісі - «Тұлғаға деген жағымды қатынас» 

Мақсаты: Конфликтілік жағдайда қарым - қатынас дағдысын дамыту. 

Міндеті: Оппонентке қолдау көрсету арқылы психологиялық қорғану 

механизмін орнату 

Нұсқау: Қатысушыларға арнайы конфликтілік ситуация беріледі және ол 

ортаға салынып талқыланады. 

Жүргізілу барысы: Конфликтіге түсуші дұрыс болсын, болмасын, бәрібір – 

зардап шегуші. Оған өз көңіліңді білдіріп, оның тұлғалық жағымды 

сапаларына мінездеме беру керек. Мысалы: «Сіз өте ақылды адамсыз және 

т.б.» Айтылған жағымды сапаларды ақтау үшін, оппонент конфликтінің 

шешілуінің конструктивті әдістерін іздейді. 

 Нәтижесі: Тұлғааралық конфликт кезінде қатысушы әртүрлі қиын 

ситуацияларға душар болады да, одан шығудың жолдарын таба алмайды. 

Сондықтан барлығына тиімдісі партнеріне деген сыйласымдық, 

шыншылдық, ашық болу, нақты  қылықтар көрсету болып табылады.Осы 

қасиеттерге оқушылардың бағыт алуы көрінді. 

3 сабақ. Тренинг сабақ:  «Адамдар арасындағы қарым-қатынаста 

жетістікке жету жолдары» 

         Адамның өмірі адаммен, бірінсіз - бірінің күні жоқ. Адамдар арасында 

қарым - қатынас жақсы болса, көрер күндері де қызық болады. 
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        Жас кезінде бұзақы болған Б.Франклин уақыт оза келе адамдармен 

қарым -қатынас жасауда зор табыстарға қол жеткізіп, нәтижесінде Францияға 

американ елшісі болып тағайындалған екен. Мұның сырын ол былай 

түсіндіріпті: Мен еш адам туралы жаман әңгіме айтпаймын, керісінше жақсы 

әңгімелерін ылғи айтып жүремін. 

Жүргізілу барысы:        

1-жаттығу. 

Мақсаты: Тыңдау, есте сақтау қабілеттерін дамыта отырып, берілген 

сөздерді суреттеу арқылы шығармашылық жұмыс орындау. 

Міндеті: Адам бойындағы жақсы қасиеттерін көру, адами құндылықтарын 

бағалау. 

Қажетті құралдар: ақ парақтар, қарындаш, өшіргіш. 

Берілген сөздер: қоғам, ауыл, қала, көрініс, көпір, аспан, өзен, күн, ағаш, тас, 

әрлі - берлі қозғалысты адамдар. 

Жүргізілу барысы: Қатысушыларға берілген сөздерді естігендегі 

ассоциацияларын қағаз бетінде суреттеу тапсырылады. Шығармашылық 

жұмыс орындалғаннан кейін, әр адамның бір - біріне ұқсайтын жақтарын 

есептеу және адамдар бір -біріне өте ұқсас екеніне көз жеткізу. 

2-жаттығу. Әркімдікі өзінше дұрыс. 

Мақсаты: Объективті түсінік қалыптастыру. 

Міндеті: Берілген тапсырманы «көрініс» арқылы жеткізе білу. 

Тапсырма: өмірде адамды түсінуден қиын нәрсе болмаса керек. Әркім 

өзінікін дұрыс деуден бір тайынбайды. Біреуге «сенікі дұрыс емес, 

қателесесің» десең, онымен арадағы жігің ажырай түседі. Дәл солай 

басқалардың да саған солай «сенікі дұрыс емес, қателесесін» деуін 

ұнатпайсың. 

      Бір тақырып төңірегінде таласып тұрып екі шәкіртін ұстазы жеке - жеке 

тыңдаған екен. Бірінші өз пікірін айтып болғанда  «Сенікі дұрыс», -депті. 

Екінші шәкірт бұған келіспеген кейіппен өз пікірінен танбайды, ұстаз оған да 

«Сенікі дұрыс». Сондықтан әркімді объективті түрде түсінген дұрыс. Сонда 

басқалар да сені түсінетін болады. 

Нәтижесі: Адамдармен түсінісуден артық қандай жетістік керек. 

3-жаттығу. Не қаласаң сол болады. 

Мақсаты :Адамдармен жақсы қарым-қатынас құруды қалау. 

Міндеті: Қандай жағдай болсын бірден ренжімеу, өкпелемеу, ұрыспау, 

ашуланбау. 

Тапсырма: Адам өмірі оның қалауына байланысты. Сен адамдармен жақсы 

қарым-қатынас құруды қалаған болсаң, оны құра аласың. Егер қаламасаң, 

мың жерден олар саған жақындаса да ынтымақ орнамайды. Сен егер 

біреумен ұрыссаң онымен жақсы қатынасты доғаруды қалағаның болып 

табылады. Сондықтан сенің қалауың ренжімеу, ұрыспау, өкпелеспеу, 

ашуланбау болуға тиіс. 

Ойын:  «Егер қаласаң, қалауыңды түзе!».. 
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Шарты: Екі жаққа сөз ілінеді, әркім өз қалауы бойынша ілінген сөздің 

жанына топтасады. 

Ілінген сөздер: «Ол өзі тамаша жан, бір ренжігенін көрген емеспін», «ол өзі 

сондай қырсық жан, бір күлгенін көрген емеспін». 

Бұл сөз сіз туралы айтылғанын қаламас па едіңіз? 

«Егер қаласаң қалауыңды түзе!» 

Адамдар «мені бұл нәрсе қызықтырмайды, маған бәрібір» - дейді. Әрине, 

мұның бәрі еш абырой әпермейді. 

Нәтижесі: 

А) өзімшілдік пен қырсық - қыңырлықтан арылу 

Ә) зиян әкелетін, аңдысып-бағысу, есептесіп, күндеспегеннің дұрыс екеніне 

көз жеткізу. 

Б) сондай бір «тамаша жан» иесі болу. 

 

4 сабақ «Конфликтімен қалай күресу керек?» 

Мақсаты: конфликтіні бағалай білуге, өздерін конфликтіде ұстай білуге 

үйрету. 

Міндеті: 

- конфликт кезінде қатысушының өзін-өзі бағалауын деңгейлеу, 

- тұлғаның конфликтдік дәрежесін көрсету. 

1 бөлім. «Конфликтілік жағдайда өзіндік мінез-құлықты бағалау» тесті 

Жүргізілу барысы: Оқушыларға тест сұрақтарына ұпайлық жүйемен жауап 

беру тапсырылады.Олар өздерін конфликтдік жағдайда тұрғандай 

елестетулері керек. 

Мүмкін болатын жауаптар: 

Маған мұндай мінез-құлық тән - 3 ұпай 

Маған мұндай мінез-құлық кей-кезде тән - 2 ұпай 

Маған мұндай мінез-құлық мүлде тән емес - 1 ұпай 

Тест 15 сұрақтан тұрады 

Жауаптары: 

«А» «Б» «В» «Г» «Д» 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

2 бөлім. Тесттің нәтижесін қорытындылау. 

     Бағандардағы ұпай санын санау қажет. Нәтиже қатысушының мінез-

құлқының типін көрсетеді: 

«А» - конфликтді шешуде «қатты» тип. Сіз соңына дейін өз дегеніңізде 

тұрасыз, өз позицияңыздан таймайсыз. Ештеңеге қарамастан сіз жеңуге 

тырысасыз. Бұл тұлға типі үнемі дұрыспын деп санайды. 

«Б» - мінез-құлықтың «демократикалық» стилі. Сіз үнемі келісуге 

ұмтыласыз. Конфликт кезінде сіз үнемі альтернатив ұсынасыз, шешімді екі 

жақты да қанағаттандыратындай қылып іздейсіз. 

«В» - «ымырашыл» стиль. Басынан бастап сіз компромиске келісесіз. 
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«Г» - «жұмсақ» стиль. Сіз өз қарсыласыңызды қайырымдылығыңызбен 

«жоясыз». Өз көзқарасыңыздан тайып, қарсыласыңыздың көзқарасына оңай 

көшесіз. 

«Д» - «кетуші» стиль. Сіздің ұстанымыңыз - «уақытында кету». Сіз 

конфликтді ашық қақтығыстарға дейін жеткізбеуге тырысасыз. 

3 бөлім. Талқылау. 

Берілген сұрақтарды талқылау ұсынылады: 

- «Талас» пен «Конфликт» ұғымдарының ерекшеліктері қандай? 

- Сіздің ойыңызша конфликтдік жағдай деген не? 

- Конфликтге түстіңіз бе? 

- Конфликтнің себебі сізше не болады? 

- Барлық адамның намысына тимей, өз құқығыңызды сілтемей конфликтді 

шешуге бола ма? 

- Адамдарға (сізге) конфликтді нақ осылай шешуге не әсер етеді? 

4 бөлім.  «Тұлғаның конфликтілік дәрежесі» 

Нұсқау: Сұрақтарға жауап беру барысында берілген жауап парағындағы 

сандарды (белгілейтін әріптерге сай) дөңгелектеу керек. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 

Б 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 

В 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 

Әдістеме 14 сұрақтан тұрады. Қатысушының өзін бағалауын берілген үш 

(АБВ) әріптің біреуін таңдау арқылы белгілейді. 

5 бөлім. Нәтижені шығару. 

Жалпы ұпай сандарын шығарып, конфликтнің дәрежесін анықтау керек: 

14-17 ұпай -  өте төмен 

18-20 ұпай -  төмен 

21-23 ұпай -  орташадан төмен 

24-26 ұпай -  орташаға жақын 

27-29 ұпай -  орташа 

30-32 ұпай -  жоғарыдан орташаға жақын 

33-35 ұпай -  орташадан жоғары 

36-38 ұпай -  жоғары 

39-42 ұпай -  өте жоғары 

6 бөлім. Конфликтді шешуге  үйрету. 

       Конфликтнің шешілуі - бұл мәселенің өзара екі жақтылы түсінуі 

нәтижесінде анықталуы. Бұл негізде - қатынастың жақсаруы да болуы 

мүмкін. 

Шынайы конфликтдік жағдайлардан шығуға оқушылардың ойларымен 

бөлісу керек. Оларға 5-10 минут ішінде екі топқа бөлініп, әр топ өз шешілу 

жолдарын баяндау тапсырылады. Осылайша екі топ ойларын салыстырып, 

әділеттілікке қол жеткіземіз.  
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5 сабақ 1 кезең. Ағартушылық жұмыс. Дәріс  «Өз қылықтарымның 

мотивтері» 

Мақсаты: Конфликтді - жекелік  ситуацияларда тұлғаны әрекет 

түрткілерімен таныстырып, рухани мінез - құлықтық сапаларды игерту. 

Міндеті: 

- конфликтді қатынастарда пайда болатын реакциялармен танысу, 

- конфликтдік ситуациялардағы жауап қайтару дағдыларын моделдеу. 

Жұмыс барысы: 

          Әр адам өз қылықтарына жауап берулері керек, әрекет ережелерін білуі 

керек. Бірақ тәрбиелі, мәдениетті адам болу - қажет болғандықтан  «мұны» 

орындау емес, басқаша істей алмағандықтан орындаған кезде ғана жүзеге 

асады. Өз - өзін реттеу және жеке қылықтарының мотивтерін реттеу өте 

қиынға соғады. Мысалы, сен қоғамдық автобуста жасы үлкен адамға орын 

бердің. Неге? 

А) Сен жалпыға бірдей ережені білесің - кәрі кісіге орын беру керек екенін. 

Б) Ол адамның шаршағанын көресің де, оған жақсылық жасағын келеді. 

В) Жаныңда кәрі адам тұрғанда отыра алмайсың. 

         Орыныңды берген адамға бәрі бір, сенің қандай мотивің болғаны. Бірақ 

сені бұл мотивтер әртүрлі бейнелейді: бірінші нұсқада сен өзіңді мәдениетті 

ұстай алатыныңды, екінші және үшіншісінде - сені шынайы тәрбиелі адам 

екеніңді көрсетеді. 

          Осылайша, тәрбиелік - бұл тек жақсы қылықтар ғана емес, ол адам 

бойындағы терең мәдениеттілік немесе интелегенттілік, оның негізінде басқа 

адамға деген сыйластық жатыр. Өмірдің әртүрлі жағдайларында адамдар 

неше түрлі әрекеттер жасайды. Мұның барлығы адаманың ішкі 

прозициясына байланысты. 

          Олардың бірі санадан тыс шақырылған мотив, ал басқасы -  саналы 

мотив болады. Олар: 

- қызығушылық мотиві (басқа адамның белгілі бір әрекетке деген іс-әрекетін 

көруге деген қызығушылық) 

- басқа адамның сезімін жаулап алу (басқа адамның симпатиясына ену). 

          Біздің басқа адамдарға деген қатынасымыз әртүрлі оятушы күштермен 

шақырылады. Біз бір нәрсені басқаларға олардың жағымды көзқарастарын 

жаулап алу үшін,  оларды шынайы жақсы көргендіктен, қоғамда заң 

бойынша  осылай істеу керек екеніне байланысты орындаймыз. 

          Конфликтге түскен жағдайдағы екі жақтың қайсысы кінәлі? Ол - 

ішіндегі ақылдысы. Яғни, саналы іс - әрекеттің барлығы шиеленісті 

болдырмауға көмектеседі.  

 

2 кезең.  Түзету - дамыту бағытында - тұлғааралық конфликтнен 

қорғану жолдарының әдісі - «авторитарлы үшіншінің қосылуы». 

Мақсаты: Конфликт жағдайындағы психологиялық қорғанудағы әр 

тұлғаның жекелік позициясын нақтылау. 
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Міндеті: Конфликт барысындағы негативті эмоциялардың сыртқа 

шығуының алдын алу. 

Жүргізілу барысы: Тұлғааралық конфликтдегі адам, әдеттегідей, оппонент 

айтқан жағымды сөздерді өз адресіне қабылдамайды. Мұндайда «үшіншінің» 

әсері керек - сенімге кірген адам. Осылайша, конфликтге түсуші оппонент ол 

туралы жаман ойда емес екенін біледі, бұл факт  ымыраға келудің алғашқы 

жолы болуы мүмкін. 

 Сабақтың нәтижесі: Конфликт мәселесі психологиялық және мәдениет 

тарапынан да түбірлі мәселе. Прагматикалық құндылықтар ақпараттары кері 

және тура әсерлері мақсатты түрде немесе спонтанды ерекшеліктеріне әсерін 

тигізеді. Осыдан бастап негативті әрекеттер, құбылыстар пайда болады. Осы 

іс-әрекеттерді жою түзету бағыттарына жүктелді. 

 

6 сабақ Тренинг сабақ: Тұлғааралық қатынаста жетістікке жету 

жолдары. 

         Адамдар арасындағы қарым-қатынас, шын мәнісінде, өте нәзік дүние. 

Өйткені қылт етсе сынып кетуі мүмкін көпір болады. Әркімнің қабағына 

қарау да оңайға соқпайды. Қалай дегенмен де қарым-қатынастың жетістікке 

жеткізер жолдары бар. 

        1. Оқып үйрену 

        2. Тәжірибе алмасу 

        3 .Әдіс-тәсілдерді іс жүзінде қолдану 

        4. Әр үйренген нәрсені қай жерде, қалай пайдалану 

        5. Ерік-жігерді талап ету 

        6. Үлгі алу 

        7. Көңілге ықыласпен тоқу 

1-жаттығу. Жасқаншақ болмау керек. 

Мақсаты: Ашылу, алға ұмтылу, жылжу. 

Міндеті: Жасқаншақтықты жою, ел алдына шығу, барын көрсету. 

Тапсырма: Сіз сахнадасыз. Өз өнеріңізді көрсетіңіз. 

Қорытынды: Екі топқа бөлінеді: 1-топ, 2-топ.  

«Жасқаншақтар» би билейді «Ашықтар ән айтады». 

2-жаттығу. Басқа түскен қиындық қатып қалмайды. 

Мақсаты: Сенімді сөндірме, үмітті жағу. 

Міндеті: Қиындыққа мойымау, қадірін кетірмеу, өмірден өз орнын табу. 

Кіріспе: «Адам өзінің үміт отының қалмағанына, өшкеніне сенсе, депрессия 

деген сонда болады». 

    Адам өмірінің үміттен тұратынын ұмытпайық. Әркім келешегіне үміттене 

қарайды. Ғұмыр біткенде ғана бұл үміт сөнбек, әлі талай өмір сүресің емес 

пе? Өмірден күдер үзгендер бастарына нендей пайда әкеледі дейсің. 

Тапсырма: 

1. «Басқа түскен қиындық қатып қалмайды» - деген сөздің авторы кім? 

2. Досыңның басына қиын түсті... 

     Әрі қарай осы қиындықтан шығаруға үміт жолдарын көрсетіп әрекет ет. 
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3. Мына суреттер арқылы қорытындылаңыз 

№1 қара бұлт, №2 нөсер жауын, №3 күн 

3-жаттығу. Адамның досы - адам 

Мақсаты: 

1) Адамнан асқан құндылық жоқ екендігін түсіндіру. 

2) Адамдар бірін - бірі құрметтеп сыйлап, қолдау көрсетіп, демеу жасап, 

көңілдерін аулап табу керек. 

Міндеті: адамдар арасындағы қарым - қатынастың мәнін түсіну. Жақсы 

қарым - қатынас орнатуда жетістіктерге жету. 

Кіріспе: Бұл жалғанда адамға адамнан басқа дос, жолдас жоқ. Дүние де, 

байлық та, даңқ та адамға жолдас бола алмайды. Адамдар бірін - бірі 

құрметтеп, сыйлап, қолдау көрсетіп, демеп жіберіп, көңілдерін аулау керек. 

Сонда адамдар арасы дәнекерленеді, алшақтық болса жақындайды. 

Тапсырма: Бүгінгі сабақта өткен материалды әр топ өз аттарына байланысты 

бекіту және қорытындылау. 

 

7 сабақ 1 кезең   Миға шабуыл. 

I.  Миға шабуыл мұғалім мен оқушы арасындағы конфликт мәселелері.           

«Мұғалім мен оқушы арасындағы конфликтді туғызатын себептерге не 

жатады деп санайсың?» Оқушылар пікірлерін қағазға жазады. Бұл 

тақырыптың қиын болу себебін талқылау жүреді. Жасөспірімдердің 

көзқарастары: оқушыларды дұрыс, әділ бағаламау, жағдайы жақсы 

оқушыларға көп көңілдерін бөлуден, оқушылар мінездерін көтермеу 

салдарынан, оларды балағаттау, оқушы қызығушылығымен санаспау, 

сыныптың бетке ұстарын тартып, басқаларын елемеу, авторитарлы стильді 

ұстану, топтың алдында тәртібі үшін сынға алу, беделін түсіру. 

II. Талқылауы. Мұғалім мен оқушы арасындағы конфликт нәтижесін 

оқушылармен бірге талдау. Мұғалім тарапынан да, оқушылар тарапынан да 

жіберілетін қателіктерді көрсету: 

1. Мұғалімнің білім деңгейі мен оны оқушыларға тиімді жеткізе алмау, ықпал 

ете алмау. Оқушылардың тәртібін қадағаламаудан конфликт туындайды. 

2. Адамгершілік қасиеттерінің кемдігі. 

3. Оқушылар қатынастарының қыры мен сырына мән беріп, оларды жете 

бағаламау салдарынан болатын тартыстар. Ал оқушылар тарапынан мұғалім 

талаптарын орындамау. 

4. Оқушылар арасындағы кейбір ұшқалау мінезді, қызуқанды, айтқанынан 

қайтпайтын өжет, жан дүниесінің шеңбері тар балалармен мұғалімдердің 

қатынасқа түсе алмауы конфликтге соқтырады. 

       «Конфликтдік жағдайда мұғалім өзін қалай ұстау керек?». Оқушылар 

пікірі: Мұғалімдер шыдамдылық, тапқырлық көрсету керек. Қалайда 

оқушылармен тиімді қарым - қатынас орнатудың әдіс-тәсілдерін іздеу керек. 

Жастардың мінез-құлқындағы жағымсыз қылықтарын жөндеуге күш жұмсап, 

әрбір оқушының жеке ерекшеліктеріне баса көңіл бөлу керек. 
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 Нәтижесі: Мұғалім мен оқушы арасында белең алып отыратын 

конфликтдер бір қырынан мұғалімдік мамандықтың күрделілігі мен 

жауапкершілігінің мол екенін аңғартып, екінші жағынан адамның жан 

дүниесінің сыры, психикасы аса күрделі құрылым екеніне көз жеткізуге 

көмек тудырды. 

 

2 кезең. Түзету - дамыту бағытында тұлғааралық конфликтнен қорғану 

жолдарының әдістері - «Ашық агрессия қолдану», «Оппоненттің 

тыңдауын сұрау». 

Мақсаты: Конфликтнен  рухани қорғану механизміне қол жеткізу. 

Міндеті: 

- конфликтге түскен тұлғалардың өзара қатынас қысымының төмендеуіне, 

- негативті әрекеттерге қарсылық жасау жолдарына бағыттау. 

Жасөспірімдерге арнайы конфликтдік ситуация беріледі, оқушылар 

қатарынан талдау жүргізіледі.     

Жүргізілу барысы: «Ашық агрессия» қолдану. Ойын түрінде үшінші адам 

қатысуымен оппоненттерге «ауыртпашылықтардың барлығын жайып 

салады». Мұндай жағдайда ұрыс, әдеттегі соңғы формасына дейін 

жалғаспайды. Оппоненттер қатынасындағы қысым төмендейді. 

         «Оппоненттің тыңдауын сұрау» әдісі. Конфликтге түсушілерге бір-

бірлерін мұқият тыңдауға шарт қояды. Сонымен қатар бір - біріне жауап 

берерде, қарсыласының соңғы сөзін нақты ұғынуы қажет. Мұны орындау өте 

қиын, өйткені конфликтге түсушілер тек өздерін ғана естиді. Дауыс 

ырғағының төмендеуіне себеп болады. 

 Нәтижесі: Конфликтді басудың тәсілдері адамдар арасында тұрақты және 

жағымды қарым-қатынас орнату әлеуметтік өмірдің өзекті мәселелерінің бірі. 

Жеке адамның бірімен - бірі жалпы тіл табысып, қоғамдық өмірді көркейту 

жолындағы еңбек әрекетін дамытып, қоғамдық игіліктер жасағанда шексіз 

маңызды , әрі мұндай әрекеттер игі мақсат болып табылады. 

 

8 сабақ I кезең.   К.Томастың конфликтді шешуге арналған бес тәсілі. 

Мақсаты: Тұлғаның конфликт кезінде өзіне тән мінез-құлық нысандарының 

көріну тенденциясын анықтау. 

Міндеті: Конфликт жағдайда адамдарға іс-әрекеттің конструктивті немесе 

деструктивті болып келуіне, тиімді іс-әрекет етуіне ықпал ету. 

Жүргізілу барысы: К.Томас мінез - құлықтың әдеттегі қалпын анықтайтын 

сауалнамасында, атап өтілген бес  нұсқаның әрқайсысын индивидтің 

қақтығыстық жағдайдағы мінез-құлқына байланысты 12 пайымдаулармен 

суреттейді. Олар әртүрлі үйлесіммен 30 жұпқа топталған, олардың 

әрқайсысында респондентке мінез-құлқының әдеттегі қалпын сипаттайтын 

пікірді таңдау ұсынылады. 

         Сауалнама 30 сұрақтан тұрады. Тұлғаның әрбір шкала бойынша 

жинаған ұпайының саны, конфликт жағдайда тиісті мінез-құлық 

нысандарының көріну тенденциясын байқату. 



61 

 

р\с Бақталастық Ынтымақтастық Ымыраға 

келу 

Конфликтнен 

қашу 

Икемдену 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б   

25 А    А 

26  Б А  Б 

27    А Б 

28 А Б    

29  Б А Б  

30     А 

          Тест Н.В. Гришинаның басшылығымен тұлғаның қақтығыстық іс-

әрекетке бейімділігін анықтау үшін арнайы бейімделуден өткен. Конфликт 

құбылыстарды зерттеуде, К. Томас дәстүрлі көзқарастың өзгеруін алып, 

соған басымдылық жасаған. 

           Сонымен, конфликтді шешудің мақсаты -  конфликтсіз адамдардың 

үйлесімді қарым-қатынас сақтауы болып табылады. 

           К.Томастың пікірінше,  конфликтді зерттегенде келесі тұрғыларға аса 

мән беру керек:  конфликтдік жағдайда адамдарға іс-әрекеттің қандай түрі 

тән, оларға қайсысы продуктивті болып келеді,  адамның тиімді іс-әрекет 

етуіне қалай ықпал етуге болады? К.Томас конфликт жағдайда адамдардың 

іс-әрекетін сипаттау үшін, конфликтді реттеудің екі сатылы үлгісін қолдануға 
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болады дейді. Негізгі өлшем кооперация болып табылады. Кооперация 

дегеніміз - бір адамның басқа адамның қызығушылығына құрметпен қарауы. 

Ал айтқанынан қайтпауы - тек өз қызығушылықтарын қорғауға күш 

жұмсауды білдіреді. Осы атаған өлшемдердің негізінде К.Томас конфликтді 

реттеудің келесі тәсілдерін көрсетеді: 

1)Бақталастық - өзгелерге нұқсан келсе де, өз қызығушылығын 

қанағаттандыруға ұмтылу. 

2)Икемделу - өзгелердің қызығушылығын қанағаттандыруға ынталы болу. 

3) Ымыраға келу – келісім жасау 

4)Конфликтнен қашу - конфликтді шешудің бұл түрінде кооперацияға 

ұмтылудың да болмауы, өз мақсатына жетуге ұмтылыстың да болмауы 

жатады. 

5)Ынтымақтастық - конфликтге қатысушылар екі жақтың да 

қызығушылықтарын толық қанағаттандыратын, альтернативті шешімге 

келумен сипатталады. 

 

2 кезең. Түзету - дамыту бағытында тұлғааралық конфликтнен қорғану 

жолдарының әдісі -  «позициялармен алмасу». 

Мақсаты: Шараларды нақты және нәтижелі іске айналдыруды екі жақ 

бірдей қалайда бірлесе отырып дау - дамайды шешуге күш салуға үйрету. 

Міндеті: Адамның рухани көзқарасын өрістету арқылы дау - дамайды басуға 

қол жеткізу.  

Нұсқау: Оқушыларға арнайы конфликтдік ситуация беріледі, оқушылар 

тарапынан талдау жүргізіледі.  

Жүргізілу барысы: Конфликтге түсушілерге реніштерін оппоненттер 

позициясының ауысуымен баяндайды. Бұл әдіс өздерінің жеке реніштерінің 

шегінен шығуға, өзінің оппонентінің мақсат, қызығушылықтарын жақсы  

түсінуге көмектеседі. Қақтығысушылардың рухани шеңберінің кеңеюі. Бұл 

әдіс негізі конфликтіге түсушілердің конфликтді субъективті қабылдауын 

қамтамасыз етеді және ситуацияны толығымен көруге, оның барлық мүмкін 

зардаптарын білуге көмектеседі.  

Қорытынды: Қай кезде және қандай ортада болса да конфликтнің туындауы 

екі жақтың қатысуымен болады, олардың әрқайсысының өзіндік мақсат - 

міндеті болатыны мәлім. Берілген шараларды нақты және нәтижелі іске 

асыруды екі жақ бірдей қалайда бірлесе отырып конфликтді шешуге күш 

салады да, одан туындайтын нәтижелерге іштей қанағаттандық сезімін 

білдіреді. Конфликтді мәселе шешімін табатын болса, іс те өнімді болмақ.  
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Қорытынды 

Бүгінгі әлемдегі тепе-теңдік маңыздылығын қалыптылықтың ең бір 

негізгі факторлары ретінде бағалау қиын. Нақ қазіргі кезде қарама-қайшылық 

механизмдерінің беріктілігі төмендеуде. Бір дүниетаным екіншісіне қарама-

қайшы қойылуы  – қысым мен ашық конфликтіні тудырады. 

          Әлемдік жүйенің құрылу үрдісі бірқалыпсыз және қарама-қайшылықты 

болуы конфликтінің дамуына септігін тигізеді. Жасөспірімдер мен ұстаздар 

арасындағы өзара қатынас жасау мәселесі – педагогика және психология 

ғылымындағы  әрі маңызды, әрі күрделі проблемалардың қатарына жатады. 

Қазіргі мәселедегі елеулі жағдайдың бірі - мұғалім мен шәкірттер 

арасындағы қарым-қатынас жасауда әрқилы қиыншылықтардың үнемі 

кездесіп отыратындығы.       

           Конфликт әрбір адамның жеке басының өзіндік кісілігін, талап-тілегін, 

көзқарасын және қызығушылығын қалайда өзгелердің мойындап, онымен 

санасып отыру талаптарымен байланысты. Осы бағытта әрбір адам өзінің 

материалдық мұқтаждығын қанағаттандырып, өзгелерден басқаша екендігін, 

талап-тілегін қалайда іске асыруға ұмтылып, бойындағы күш-қуаты мен 

қабілетін көрсеткісі келеді. Мұны біз психологияда адамның әртүрлі нәрсеге 

қызығып, өз қажеттіліктерін қанағаттандыру жолындағы бәсекелестігі деп  

білеміз. Міне, осындай талаптарға ұмтылу нәтижесінде адамдар арасында 

конфликт тудыратын жағдайлардың болып отыратындығын объективті 

құбылыс деп санаймыз. 

Конфликт өмірдің сыни оқиғалар қатарына жататын адам қабылдауындағы 

өзінің шешімін талап ететін, күрделі психологиялық мәселені құрайтын, 

эмоционалды алаңдаушылық тудыратын адамның өмірлік жағдайы. 

           Бүгінгі таңдағы бағыттарға объективті - субъективтік қабылдаулар тән, 

олар конфликтінің пайда болуының тек қана «объективті» шарттарын 

аңғармайды, сонымен қатар оқиғаның субъективті бағасын ескереді. 

           Оқиғаны қабылдау категориясы мен интерпретациясы негізінде 

индивид «когнитивті сәйкестілікті» тудыратын үрдісті құрастырады. 

Сонымен қатар «оқиғалар моделі» зерттеу нәтижелері бойынша «тұлғалық - 

бояушылық» образы туындайды, яғни «оқиға барысында адамның құбылуы». 

           Адам ерекшелігінің ең негізгісі оның еңбек ете алуында, ал кез – 

келген еңбек - әрекет болып табылады. Әрекет – субъектінің қоршаған 

әлеммен динамикалық жүйе қарым – қатынасы. Әрекетке итермелеуші күш 

себеп болады. Себеп – сыртқы және ішкі шарттардың бірлігі, субъектінің 

белгілі бір әрекетке итермелеушісі белсенділік. Мотив себептің қажеттілігі 

ретінде танылады. Конфликт адамның өз қажеттілігін қанағаттандыру 

негізінде туындайды. Қажеттілік организмнің белсенді формасы. Әртүрлі 

қажеттіліктерді қанағатандыру барысында көзқарастар, қайшылықтар 

туындайды. Осының салдарынан конфликт пайда болады.  

            Конфликт – адамдар арасында  табиғи құбылыс формасында жүретін 

байланыс. Қарым – қатынастың бұл формасы көпқырлы болып келеді. Кейде 

қақтығыстың негізгі мақсаты бір адамдардың екіншілеріне билік жүргізгісі 
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келетіндігі болса, кейбір жағдайда конфликтінің мақсаты адамның өз 

көзқарасын дәлелдеп, оның басқа адамдардың мойындауын қажетсінуі болып 

табылады. Конфликтілік қарым–қатынасқа түсу адамдар арасындағы 

индивидуалды өзгешеліктің нәтижесінде болып, қарым- қатынасқа түсуші 

адамдардың мінез–құлықтары мен көзқарастары сәйкес келмеген кезде пайда 

болады. 

            К.Томастың теориясына сәйкес, «егер оқиғалар шынайылықпен 

анықталынса, онда олардың нәтижелері шынайылықпен өлшенеді». 

Оқиғаның нәтижесін анықтау мінез-құлықпен байланысты болып келеді. 

          Адам бір оқиғаға тек қарапайым ғана әсер етпейді, сонымен қоса оны 

анықтайды, біртіндеп сол оқиғадағы өзін анықтау мүмкіндігіне ие болады, 

осы арқылы ол өзі өмір сүріп жатқан әлеуметтік әлемді құрастырады, 

тудырады. 

          К.Томас теориясының конфликт мазмұны болып, егер адам оқиғаны 

конфликтілік деп анықтаса, ол конфликтілілікке айналады, сондықтан өзінің 

әрекетін  осы оқиғада бір анықтамаға негіздейді, сонымен қатар конфликтілік 

өзара әрекетті дамытады, соған сәйкес мінез-құлық стратегиясын таңдайды. 

          Конфликтілік оқиғаны  бағалаудың шешуші факторы болып – 

мақсаттың, әрекеттің, мотивтердің келіспеушілігі саналады. Сыртқы 

оқиғаның анықталуы жоғары болса, соғұрлым біртекті әрекеттерді көрсетеді. 

Ал ішкі оқиғаның анықталуы төмен болса, соғырлым қатысушының даралық 

ерекшеліктерінің, яғни қабылдауының жоғарғы деңгейі көрінеді. 

          Тұлғаның белгілі бір әлеуметтік, мәдени, рухани, деңгейі өзі 

қақтығысатын стресстік және конфликтілік оқиғаларға әсері бар. Оқиғаларды 

қабылдауда факторлар түрлерінің әсері бар: жыныстары мен жастары. 

Адамдар бір-бірінен әртүрлі әлеуметтік оқиғаларда жеке тұлғалық 

әрекеттерді ұйымдастыру деңгейімен ажыратылады. 

          Конфликтінің позитивті мүмкіндіктері біздерді оның деструктивті рөлі 

жайлы ұмыттырмауы қажет. Біз адамның конфликтіден немесе дағдарыстан 

шығуын өнімді деп бағалай аламыз, егер ол нәтижесінде өзін алаңдатқан 

мәселеден «босаңсыса», бірақ алаңдаушылық нәтижесі оны психологиялық 

адекватты, ашушаң болуына септігін тигізеді. 

          Сонымен, конфликтілік оқиғалардағы эмоционалды алаңдаушылық 

қандай жоғары деңгейде болмасын, өз бетімен оны жеңуіне әкелмейді. 

Оқиғаның шынайы анықталуы, оның ойланып әрекет етілуі – жоғарғы 

деңгейлі нәтижеге қол жеткізеді. Бұл құрылымда өзара түсіністік деңгейі 

детерминанттық тұтастықпен меңгеріледі. Бұған жас, өзіндік бағалаудың 

даму деңгейі, икемділік, дағды жатады.  

Қарым – қатынас біздің өмірімізде және қоғамдағы іс-әрекетте үлкен 

рөлге ие. Кез-келген қарым– қатынас барысында конфликт міндетті түрде 

болып отырады. Сонымен конфликт тұлғаның дамып – жетілуіне, оның 

әлеуметтенуіне қатысады, елеулі рөл атқарады. Қарым –қатынастың өзі 

конфликт мотиві болып табылады, адамдық әрекеттер қарым – қатынастан 

тыс болмақ емес.  
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Конфликт 

Қарама – қайшы көзқарастардың туындауы, қажеттілік пен мақсаттың сай 

келмеуі, адамдардың өзара қарым – қатынастарының бұзылуы. 

 

 

 

Реалистік                                 Конфликтілер                              Реалистік 

емес                                                 типі  

(белгілі бір нәтижеге -тұлғаішілік                    (теріс эмоцияларын 

жетуге бағытталған) -тұлғааралық                көрсету - өзіндік 

 -топаралық мақсат) 

 -тұлға мен  

                                                       -топаралық 

 -әлеуметтік 

 

 

Конфликтілік жағдай + инцидент = конфликт 

 

                                                                     Конфликтілік жағдайды тоқтату 

Конфликтінің шешілуі 

 

                                                                     Инцидентті шығарып тастау 

 

 

Конфликтінің туындау себептері 

Сай келмеу: 

мақсатта, 

қызығушылықта, 

мақсатқа жетудегі 

әдістерде, 

көзқарастарда, 

психологиялық 

ерекшеліктерде 

Конфликтогендер: 

 

сөз, 

әрекет, 

қылықтар 

Конфликтогендердің 

эскалациясы: 

жауап қайтарушы 

агрессивтіліктің 

күшеюі 
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1.Конфликтілік жағдайдың туындауы. 

Қарама-қайшылық (көзқарастардың, 

мақсат,қызығушылықтардың сай 

келмеуі)-конфликт пәнінің пайда  

болуы (қатысушылар- 2.Қарым - қатынастағы 

дың қақтығысқа    қысымның күшеюі 

түсуі) 

 

 

 

 

  4. Конфликтінің 

3.Конфликтілі жағдайды  шиеленісуі   мен    шешілуі 

ұғыну 

 

 

 

 

Деструктивті конфликт                              Конструктивті  конфликт 

-конфликтінің өршуі                                       - ескі қатынастың жойылып, 

-эскалация (конфликтінің себебі                     жаңа қатынастың қалыптасуы, 

шешілсе де, конфликт жалғаса                        өзара әрекеттің түзелуі, 

береді)                                                              -конфликтінің қайтуы, енді 

-агрессивті әрекеттердің                                  болмауына жол іздеу 

ұлғаюы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтінің 

даму 

динамикасы 
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Конфликтінің жіктелуі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликт 

Анықталу дәрежесі 

жабық ашық кездейсоқ қайталама 

Процесс бойынша 

вертикальды горизонтальды 

өндірістік тұлға аралық тұлға ішілік 

топ аралық 
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    Өзімшілдік  агрессивтілік  

көрсету (эгоизм) таныту 

  

 

  

 

Шарықтау шегіне жетуге ұмтылу 

(сын, үркіту, айыптау, қысым көрсету, 

мазақтау, алдау, қылжақтау, сөзін бөлу т.б) 

 

Педагогтің оқушылар арасындағы конфликтіні 

шешудегі әрекеті 

 

 

 

Конфликтінің                        Конфликтіге          Конфликтіні       Конфликтіні 

туындау себептерін         қатысушылардың        анализдеу              шешу 

       анықтау                             санының 

                                                  шектелуі 

 

 

 

Тәрбие ісінің көмегімен                                       Әкімшіліктік  көмекпен 

(қатысушылармен әңгіме                                    (нақты талап қоюшылық, 

жүргізу, психотренингтер, жалпы мақсат, бірдей 

психотерапия  ұйымдастыру) құқыққа ие болушылық, 

 барлығына бірдей ереже) 

 

Конфликтогендер 

типтері 
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: 

-Қарсы жақты сыни бағаламау 

-Оппонентке өзі жайлы өзгеріссіз жаман көзқарас қалдырмау 

-Конфликтінің шығуына оппонентті кінәламау 

-Оның көзқарасын бұрмаламау 

-Барлығын өз пайдасына көрмеу 

-Оппоненттің мүмкіндігін шектемеу 

-Мүмкіндігін асыра сілтемеу 

-Айқайлау,балағаттау,қара күш жұмсамау 

-Оппоненттің «жанды жерінен» алмау 

-Оппонентке барлық кінәні артпау 

 

Конфликтінің шешілу жолдары 

 

Жасырын 

және 

айқын 

себептерін 

анықтау 

 

Конфликтіге 

қатысушылардың 

талап-тілектері 

мен 

қызығушылықтар 

ын айқындау 

 

Оппоненттер 

дің пікірін 

тыңдау 

 

Эмоционалды 

ұстаным, 

оппонентке 

позитивті 

қатынасты 

ұстану 

 

Екі 

жаққа да 

тиімді, 

әділ 

шешім 

қабылдау 
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                                    Мінез-құлықтың және 

                                     психосоциотиптердің  

                                               келіспеуі 

                                                                                       3 сапаның болмауы: 

Невротикалық  -өзіне деген сыни бағалау, 

мінез- құлық -басқаға шыдамдылық, 

акцентуациясының  -басқаға сенім 

болуы 

  

                                   Холерик темпераментінің 

                                                      иесі 

Конфликтідегі тұлға мінезінің әртүрлі психосоциотиптері 

Экстроверт   Интроверт                 Ойшыл                 Эмоционалды 

шулы, сөзге тұйық, шешім         конфликтінің             өз сезіміне   

жүйрік, не  қабылдау мен          өзегін түсінуге тұрақталады, тек  

айтқанын тез қарым-қатынас       тырысады, тек өзінен кінә  

ұмытады, мүмкіндігін              өз шешімін іздейді, басқаға   

агрессивті. қажетсінбейді,         ғана құптайды. өкпешіл,жылауға, 

 денсаулығы айқайға бейім. 

 нашар. 

 

 

 

Сенсорлы                 Интуитивті            Шешуші                  Қабылдаушы 

нақты дәлел               әр сөзге,жағ-          анық сөйлеу,              әртүрлі нұсқа- 

іздейді,факті-             дайға қарай-          өзінің дұрысты-          лар табады,қақ- 

лер мен оқиға-           ды, шешімге          ғына сенімді,              тығысқа әр қы- 

ларға жүгінеді.          болжаммен            агрессивті,бас-            рынан қарайды. 

                                     қарайды.               қаны тыңдамай- 

                                                                    ды. 

Конфликтілік 

жағдайдың 

өсуінің 

себептері 
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Глоссарий 

 
Адамдар арасындағы конфликт формалары: 

- бақталастық -  көшбасшы болуға ұмтылу 

- дискуссия – даулы сұрақты талқылау 

- бітімге келу – екі жақтың өзара келісімге келуі  

- компромисс – конфликт туындаған сәтте екі жақта кейбір ойларынан бас 

тартып, ортақ бір бітімге келуі. 

Әлеуметтік конфликтінің субъектілері – адамдар, ал бейәлеуметтік 

конфликтіге табиғат құбылыстары жатады. 

Әрекеттесу –басшының немесе мұғалімнің өз құқығын асыра бағалау   

(адамдар немесе балаларды бөлуі, жақсы жаманға жіктелуі) 

Әлеуметтік қақтығыс – бұл өзара әрекеттегі екі жақтың біріне – бірі қарама 

– қайшылықты өзіндік мақсаттары бар және өзара бірін – бірі қабылдамайды. 

Басқаруға көнбейтін - бұл импульсивті ойланбай әрекет ететін мінезі 

құбылмалы өзін – өзі басқаруы төмен жасөспірімдер жатады. Олардың мінез 

– құлқы агрессивті, ұрынғыш келеді. 

Деиндивидуалды қақтығыс – топқа деген агрессияның көрінуі 

Жалған жанжал – бұл «объективті себептердің» болмаған кездегі жанжал 

жағдайы 

Заттық қақтығыстар – қатысушылардың бір жағының белгілі бір        

талаптарының қанағаттанбаушылығына байланысты, яғни мақсатқа жетудегі 

бағытталған іс – әрекетте олардың арасындағы қандайда бір артықшылықтың 

болуынан туындайды. 

Заттық емес қақтығыстар – жинақталған эмоцияларды, өкпені 

жауласқандықты ашық көрсету мақсатында болады 

Кездейсоқ не шартты жанжал – жанжалдың бұл түрінің өмір сүруі « екі 

жақты мойындамайтын немесе игерілмеген жеңіл өзгеретін» жағдайларға 

тәуелді. 

Конфликтінің негізі құрылымды компоненттері: 

-конфликт объектісі  

-конфликт мүшесі(оппонент) 

-конфликті жағдай 

-инцидент(қақтығыс) 

Конфликтіні реттеу технологиялары :  

-ақпараттық  

-коммуникативтік   

-әлеуметтік  

-психологиялық  

-ұйымдастырушылық 

Конфликті жағдайдын жағымды жақтары  

-көптеген мәселелердің шығуына,олардың шешуіне көмектеседң 

-іс әрекеттің тиімді жолдарының пайда болуы 
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-кейде ұжымның сыртқы қысымдарға бірігіп қарсылық көрсетуіне себеп                

болады 

Конфликтілік жағдай – қарсыластарының мақсаттары мен 

қызығушылықтардың келіспеуінен болады. 

Конфликт объектісі – конфликтілік жағдайдың орталығы, проблемалық 

негізгі көзі. 

Конфликтіден шығу мүмкіндігі 

   -біреудің толық немесе жартылай бағынуы 

  -ымыраға келуі (компромисс) 

  -конфликті іс-әрекеттің үзілуі 

  -интеграция және т.б 

Компромистік конфликт – конфликт туындаған сәтте екі жақтың да кейбір 

ойларынан бас тартып, ортақ бір бітімге келуі. 

Қақтығыс (лат. тілінен сonflictus – соғылысу) – жекеленген  индивидтердің , 

өзара тұлғалық немесе тұлға аралық адамдар тобы арасындағы ұшқыр 

эмоционалды бастан кешулермен байланысты қарама-қарсы бағытталған, 

бір-бірімен үйлеспейтін бағыттардығ соғылысуы. 

Қақтығыстардың функциялары 

   -қақтығысушы жақтар арасындағы қысымның төмендеуі  

   -қақтығысқа қатысудағы үлкен эмоционалды және материалды шығындар 

   -сыртқы жауға қарсы тұруда ұжым тобының бірлесуі 

   -жеңген топтарды жау ретінде қабылдау 

  -қақтығыстың өзара әрекет процесімен жұмысқа кедергі келтіріп, араласу. 

Қате тіркелген жанжал – бұл «қате түсіген екі жақты нәтиже ретінде», яғни 

қате талданған мәселелер бойынша  

Латентті конфликт – (латент жасырын деген мағына береді). Бұл 

конфликтіде ешқандай ұйымдастырушылық функциялары болмайды. Бірақ 

қарым-қатынас субъектілерінің бойында жағымсыз қасиеттер пайда болады. 

Тұлға ішілік қақтығыс – тұлғаның ішкі әлемінің әртүрлі психологиялық 

факторлары, жиі жағдайда үйлеспейтін қажеттіліктері, мотивтері, 

құндылықтары, сезімі және т.б. 

Тұлға аралық қақтығыс – қақтығыстың ең кең тараған типі. Ұжымдарда  

әртүрлі көрінеді, көптеген басшылардың мінез сипатарының ұқсамауына 

байланысты 

Тұлға және топ арасындағы қақтығыс – формалды емес топтар өздерінің 

қарым – қатынас, мінез-құлық нормаларын орнатады 

Топ аралық қақтығыс – ұжым көптеген формалды емес топтардан тұрады 

және олардың арасында қақтығыстар туындауы мүмкін, 

деиндивидуалдылықтың көрінуі, яғни топ мүшелері басқа адамдарды 

индивидум ретінде, тұлға ретінде емес негативті мінез-құлықты басқа топ 

мүшесі ретінде қабылдайды.   
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Қосымша А 

Тұлғаның конфликтіге бейімділігін диагностикалау  

(Т. Лири бойынша)                                                                                                              

Мақсаты: Тұлғааралық қатынастың құрылымы мен стилін және олардың 

ерекшеліктерін анықтау. Сонымен қатар зерттелінушінің өзі туралы, өзіне 

және басқаға деген қарым-қатынасы жайлы мәліметтер алу. 

Сұрақтар тізімі: Сіз қандай адамсыз? 

1.Басқалар ол туралы қайырымды деп ойлайды. 

2.Сыртқы адамдарға таңқаларлықтай көзқарас қалдыру. 

3.Бұйыра алатын қасиеті бар. 

4.Өз дегенінде тұра алатын. 

5.Тұрақтылық сезімін көрсетеді. 

6.Тәуелсіз. 

7.Өз-өзіне қарай алады. 

8.Оған барлығы бірдей. 

9.Суық көзқарас таныта алады. 

10.Қатал, бірақ әділетті. 

11.Таза бола алады. 

12.Басқаға  сыншыл. 

13.Жылауға бейім. 

14.Үнемі мұңлы. 

15.Сенімсіздік үнемі көрсетеді. 

16.Үнемі көңілі қалып қалады. 

17.Өз-өзіне қатал. 

18.Өзінің қателігін түсіне алады. 

19.Біреуге бағына алады. 

20.Біреуге орынын бере алады. 

21.Рақымшыл. 

22.Біреуге еліктеуге бейім. 

23.Сыйласымды. 

24.Жақтаушысын іздеуші. 

25.Көмек көрсетуге әрдайым дайын. 

26.Басқалармен бірге өмір сүруге икемделеді. 

27.Достыққа ынталанады. 

28.Назарлы, сыпайы. 

29.Сыпайы, әдепті. 

30.Қолдаушы. 

31.Үнемі көмек сұраушы. 

32.Риязсыз. 

33.Құрмет тұтатындай. 

34.Басқалар сыйлайтындай. 

35.Басқарушы қызметін атқара алады. 

36.Жауапкершілікті сүйеді. 

37.Өз-өзіне сенімді. 
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38.Өзін үнемі дұрыс санайды. 

39.Сенімді. 

40.Жарысқанды ұнатады. 

41.Өзін керек кезде жоғары санайды. 

42.Қызығушылығы қатты байқалмайды. 

43.Сүйкімсіз. 

44.Ашық, жалқау. 

45.Оған бұйырғанды ұнатпайды. 

46.Еш нәрсеге сенбейтін адам. 

47.Оны таңқалдыру қиын. 

48.Тез ренжиді. 

49.Тез ұялады. 

50.Өз-өзіне сенімсіз. 

51.Өз жолын беруге дайын. 

52.Биязы. 

53.Үнемі басқалардың көмегіне жүгінеді. 

54.Лидер болуға ұмтылады. 

55.Кеңес алуды ұнатады. 

56.Тез сенгіш, басқаларды қуантуға тырысады. 

57.Үнемі сыпайы. 

58.Басқалардың көзқарастарына жалтақтайды. 

59.Қарым-қатынасқа тез түсуші. 

60.Қайырымды. 

61.Сенім туғыза алады. 

62.Жүрегіне әр нәрсені тез алады. 

63.Басқаларға қамқор бола алады. 

64.Қолы ашық. 

65.Басқаға кеңес беруді ұнатады. 

66.Үнемі таңқалдырады. 

67.Басшылыққа бейім. 

68.Барлығын иемденуші. 

69.Мақтаншақ. 

70.Өз-өзін үнемі қанағаттандырады. 

71.Өзін ғана ойлайды. 

72.Қу, барлығын санап отырады. 

73.Басқалардың қателіктерін ұнатпайды. 

74.Ұялшақ. 

75.Ашық. 

76.Үнемі ешкімді жақтыртпайды. 

77.Қатал. 

78.Арызданушы. 

79.Қызғаншақ. 

80.Ренішін ұзақ ұмытпайды. 

81.Өзі біреуге тәуелді. 
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82.Ұялшақ. 

83.Инициативасыз. 

84.Момын. 

85.Өз бетімен жұмыс істей алмайды. 

86.Біреудің бұйрығын орындағанға бейім. 

87.Басқалардың шешім қабылдағанына жүгінеді. 

88.Мұңаюға тез түседі. 

89.Достарының ықпалына тез түседі. 

90.Бәріне сене береді. 

91.Барлығына жағымды. 

92.Барлығы жақсы көреді. 

93.Бәрін кешіреді. 

94.Басқаға шектен тыс қайырымы мол. 

95.Жүрегі кең, жеткіліксізге шыдамды. 

96.Барлығы өзінікі болғанға ұмтылады. 

97.Жетістікке ынталанады. 

98.Әрқайсысы үлгі тұтады. 

99.Басқаларды қолданады. 

100.Қатал. 

101.Адамдарды ішкі қасиеттері үшін емес,байлығы бойынша бағалайды. 

102.Бәріне танымал. 

103.Эгоист. 

104.Адамдарға суық. 

105.Күлкіге тез түседі. 

106.Қатал,аяусыз. 

107.Үнемі біреуді жек көреді. 

108.Сенімсіз. 

109.Өмір бақи ренжіткенді кешірмейді. 

110.Қарсылық көрсетуге әрдайым дайын. 

111.Тік мінезді. 

112.Сенімсіз, ешкімге сенбейді. 

113.Жасқаншақ. 

114.Ұялшақ. 

115.Басқаға бағынуға шектен тыс дайын. 

116.Жұмсақ мінезді. 

117.Ешкімге ешқашан еш нәрсе аямайды. 

118.Өзімшіл 

119.Оны күткенді ұнатады. 

120.Шектен тыс басқаларға сенеді. 

121.Әркімнің тұрмысын білгісі келеді. 

122.Барлығымен келісе береді. 

123.Әрқашан достыққа ұмтылады. 

124.Барлығын жақсы көреді. 

125.Қоршағандардан үнемі күдікті. 
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126.Әркімді уатқысы келеді. 

127.Басқаларға көмектеседі,бірақ өзіне зиян келтіреді. 

128.Шектен тыс қайырымдылығымен адамдарды бұзады. 

Қосымша Ә 

Тұлғааралық конфликтіні анықтауға арналған тест  

«Ата-ана - ересек-бала» 

Мақсаты: Тұлғаның мінез – құлқындағы мына үш «Мен»- нің ( ата-ана , 

ересек, бала) сәйкестенуін бағалау. 

Нұсқау: Сұрақтарға «+» және «-» таңбаларымен жауап көрсетіледі. 

Сұрақтар тізімі: 

1.Маған өз-өзімді ұстай алмау жеткіліксіз. 

2.Егер менің тілектерім маған кедергі болса,мен оларды баса аламын. 

3.Ата-аналар өздерінің балаларының өмірін жасаулары керек. 

4.Кейде мен белгілі бір оқиғаларда өз рөлімді асыра сілтеймін. 

5.Мені алдау оңай емес. 

6.Маған тәрбиеші болған ұнайды. 

7.Кішкентай бала сияқты кейде мен ойнағым келеді. 

8.Барлық болып жатқан оқиғаларды мен дұрыс түсінемін деп ойлаймын. 

9.Әркім өз міндетін атқаруы керек. 

10.Мен жиі керек екенін орындамаймын,өзім қалай қажет етемін солай 

орындаймын. 

11.Шешім қабылдар алдында мен оның нәтижесін ойланамын. 

12.Кішілер үлкендерден өмір сүруді үйренулері керек. 

13.Мен басқа адамдар сияқты ренжігіш келемін. 

14.Мен адамдардың айтқанынан артық көремін. 

15.Балалар ата-аналарының айтқандарын орындауы керек. 

16.Менің қолым ешқашан бос болмайды. 

17.Менің негізгі сыни бағам адамдарды объективті көру. 

18.Менің көзқарасым тұрақты емес. 

19.Мен конфликтдерде шегінбеймін,өйткені жеңілгенді ұнатпаймын. 

20.Ережелер қажет болғанда ғана шыңдалады. 

21.Жағдайға қарамастан адамдар ережені үнемі сақтауы керек. 

 

Қосымша Б 

                  «Конфликтімен қалай күресу керек?»  әдістемесі 

Мақсаты: Оқушыларды конфликтіні қалай бағалайтынын, өздерін 

конфликтіде ұстай білу деңгейін анықтау. 

Нұсқау: Оқушыларға тест сұрақтарына ұпайлық жүйемен жауап беру керек. 

- Маған мұндай мінез-құлық тән (3 ұпай) 

- Маған мұндай мінез-құлық кей-кезде тән  (2 ұпай) 

- Маған мұндай мінез-құлық мүлде тән емес (1 ұпай) 

Тест 15 сұрақтан тұрады. 

1.Конфликт кезінде оппонентті қорқытамын немесе төбелесемін. 

2.Оппоненттің көзқарасын қабылдауға тырысамын, келісемін. 
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3.Ымыраға келуді іздеймін. 

4.Толық сенбесем де, ол қате болса да көне саламын. 

5.Қарсыласымнан қашамын. 

6.Ештеңеге қарамастан өз көздеген мақсатыма жетуге тырысамын. 

7.Немен келісетінімді,немен келіспейтінімді анықтауға тырысамын. 

8.Ымыраға келемін. 

9.Артқа шегінемін. 

10.Тақырыпты өзгертемін. 

11.Өз дегенім болмағанша бір ойды қайталап тұра беремін. 

12.Конфликт бастауын іздеуге тырысамын,осының барлығын неден 

басталғанын талдаймын. 

13.Біраз шегінемін,сол арқылы қарсы жақты шегіндіремін. 

14.Бейбітшілікті ұсынамын. 

15.Барлығын қалжыңға айналдыруға тырысамын. 

 

Қосымша В 

                  Тұлғаның конфликтілік дәрежесін бағалау. 

Мақсаты: Оқушылардың конфликтіге бейімділік  және оған жиі  ұшырау 

дәрежесін анықтау. Тест 14 сұрақтан тұрады. 

1.Сіз басқаны өзіңізге бағындыруға тырысасыз ба? 

а)Жоқ 

б)Кейде қалай 

в)Иә 

2.Сіздің сыныбыңызда сізден қорқатын және жек көретін балалар бар ма? 

а)Иә 

б)Жауап беруге қиналамын 

в)Жоқ 

3.Сіз басым дәрежеде кімсіз? 

а)Пацифист 

б)Принципшіл 

в)Тез қабылдағыш 

4.Сіз басқаны жиі сынға аласыз ба? 

а)Жиі 

б)Кезі келгенде 

в)Кейде 

5.Егер сіз белгілі бір жұмыста лидер болсаңыз,қандай іс істер едіңіз? 

а)Белгілі бір бағдарлама құрып, жыл бойыны, олардың орындалуына 

барлығын сендіруші едім. 

б)Кім қандай екенін зерттеп,лидермен қарым-қатынасты құрғызушы едім. 

в)Адамдармен жиі кеңесуші едім. 

6.Сәтсіздік кезінде сізге не тән? 

а)Пессимизм 

б)Төмен көңіл-күй 

в)Өз-өзіме деген реніш 
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7.Сіз ұжымыңыздың талпынысын қолдап,дәстүрін сақтайсыз ба? 

а)Иә 

б)Иә деп ойлаймын 

в)Жоқ 

8.Сіз ащы шындықты бетке айтатын адамсыз ба? 

а)Иә 

б)Иә деп ойлаймын 

в)Жоқ 

9.Көрсетілген үш қасиеттің ішіндегі қайсысымен күресесіз? 

а)Сүйкімсіздік 

б)Ренжігіштік 

в)Басқалардың сынын көтермеу 

10.Сіз көп дәрежеде кімсіз? 

а)Тәуелсіз 

б)Лидер 

в)Идеяларды тудырушы 

11.Сіздің достарыңыз сізді қандай адам деп ойлайды? 

а)Өзінше 

б)Оптимист 

в)Өз дегенінен қайтпайтын 

12.Сізге немен үнемі күресуге тура келеді? 

а)Әділетсіздікпен 

б)Бюрократизммен 

в)Эгоизм 

13.Сізге қайсысы жақын? 

а)Өз қабілетімді бағаламаймын 

б)Өз қабілетімді объективті бағалаймын 

в)Өз қабілеттерімді шамадан жоғары бағалаймын. 

14.Сізді адамдармен конфликтіге түсуге не итермелейді? 

а)Артық инициатива 

б)Артық сын 

в)Артық жалқаулық 

 

Қосымша Г 

           К.Томастың  конфликтіні шешуге арналған бес тәсілі. 

Мақсаты: Индивидтің конфликтілік жағдайдағы ұстанған мінез – құлқын 

анықтау. Сауалнама 30 сұрақтан тұрады. 

1. А. Кейде мен даулы сұрақты шешу мүмкіндігін басқа адамның 

жауапкершілігіне беремін. 

   Б. Мен екеуіміздің екі жақты пікірімізді талқылағаннан гөрі , екеуіміздің де 

келіспейтін жақтарымызға көңіл аударамын. 

2. А. Ымыраға келу шешімін табуға тырысамын. 

    Б. Мен мәселені басқаның және өзімнің де қызығушылығымды ескере 

отырып шешуге тырысамын. 
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3. А. Әдетте мен өз дегеніме табандылықпен жетуге ұмтыламын. 

    Б. Мен басқаны сабасына келтіріп және бастысы , өз қарым – 

қатынасымызды сақтап қалуға тырысамын. 

4. А. Мен ымыраға келуге тырысамын. 

    Б. Кейде мен басқа адамның қызығушылығы үшін, өзімнің 

қызығушылығымды құрбандыққа шаламын. 

5. А. Даулы жағдайды шешу кезінде, мен үнемі басқа адамның қолдауын 

табуға тырысамын. 

   Б. Тиімсіз шиеленісті тудырмаудың бар әрекетін жасауға ұмтыламын. 

6. А. Мен өзіме келеңсіздіктер тудырмауға тырысамын. 

    Б. Мен өз дегеніме жетуге ұмтыламын. 

7. А. Мен соңынан оны біржола шешу үшін, даулы сұрақтың шешімін 

кейінге қалдырамын. 

   Б. Мен бір әтижеге қол жеткізу үшін, басқа бір жағдайға көнуге болады деп 

ойлаймын. 

8. А. Әдетте мен табандылықпен өз дегеніме жетуге тырысамын. 

    Б. Мен бірінші кезекте , қамтылған қызығушылықтар мен сұрақтардың 

неден тұратынын нақты анықтап алуға тырысамын. 

9. А. Қандай да бір пайда болған келіспеушіліктер уайымдауға тұрмайды деп 

ойлаймын. 

       Б. Мен өз дегеніме жетуүшін күш саламын. 

10. А. Мен өз дегеніме нақты жетуге тырысамын. 

      Б. Мен ымыраға келу жолын жолынтабуға тырысамын. 

11. А. Мен бірінші кезекте, қамтылған қызығушылықтар мен сұрақтардың 

неден тұратынын нақты анықтап алуға тырысамын. 

      Б. Мен басқаны сабасына келтіріп және бастысы өзара қарым – 

қатынасымызды  сақтап қалуға ұмтыламын. 

12. А. Көбінесе мен дау туғызатын  бағыты ұстанбауға тырысамын. 

      Б. Мен басқа адамға, егер ол менімен келіссе де, өз пікірінде қалуға 

мүмкіндік беремін. 

13. А. Мен орташа позицияны ұсынамын. 

      Б. Меніңше болғанын талап етемін. 

14. А. Мен өзімнің көзқарасымды басқа адамға жеткіземін және оның да 

көзқарасы жайлы сұраймын. 

      Б. Мен басқа адамға менің көзқарасымның логикасы  мен 

артықшылықтарын көрсетуге тырысамын. 

15. А. Мен басқаны сабасына келтіріп және бастысы өзара қарым-қатынасты 

сақтап қалуға тырысамын. 

      Б. Мен жағдайды ушықтырмаудың бар амалын жасаймын. 

16. А. Мен басқаның сезімдеріне залал келтірмеуге тырысамын. 

      Б. Мен басқа адамды менің позициямның артықшылықтарына сендіруге 

тырысамын. 

17. А. Әдетте мен табанды түрде өз дегеніме жетуге тырысамын. 

      Б. Мен жағдайды ушықтырмаудың бар амалдарын жасаймын. 
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18. А. Егер ол басқа адамды бақытты  етсе, мен оған өз дегенінде тұруға 

мүмкіндік беремін. 

      Б. Мен басқөа адамға, егер ол менімен келіссе де , өз пікірінде қалуға 

мүмкіндік беремін. 

19. А. Мен бірінші кезекте, қамтылған  қызығушылықтар мен даулы 

сұрақтардың неден тұратынын ангықтап алуға тырысамын. 

20. А. Мен өзара келіспеушіліктерді бірден жеңуге тырысамын. 

      Б. Мен ұтымды және ұтымсыз шешімдердің екі жаққа да сай келуін 

қарастырар едім. 

21. А. Келіссөз жүргізгенде , басқаның тілегіне назер аударуға тырысамын. 

      Б. Мәселе шешуде иен әрқашан тікелей талқылауға тырысамын. 

22. А. Менің көзқарасым мен басқаның көзқарасының ортасында тұрған 

позицияны табуға ұмтыламын. 

      Б. Мен өз тілегімді қорғаймын. 

23. А. Мен әдетте, біздің әрқайсысымыздың тілектерімізді 

қанағаттандырудың қамын ойлап жүремін. 

       Б. Кейде мен даулы сұрақты шешу мүмкіндігін басқа адамдардың 

жауапкершілігіне беремін. 

24. А. Егер басқа адамның позициясы оған өте маңызды болып көрінсе , мен 

оның тілегін орындауға тырысамын. 

      Б. Мен басқа адамды ымыраға әкелуге көндіруге ұмтыламын. 

25. А. Мен басқаға менің көзқарасымның логикасы мен артықшылықтарын 

көрсетуге ұмтыламын. 

      Б. Келіссөз жүргізу сәтінде, басқаның тілегін есепке алуға тырысамын. 

26. А. Мен орташа позицияны ұсынамын. 

      Б. Мен әрдайым әрқайсысымыздың тілектерімізді қанағаттандырудың 

қамын ойлап жүремін. 

27. А. Көбінесе мен дау туғызатын бағытты ұстанбауға тырысамын. 

      Б. Егер ол көзқарас басқаны бақытты ете алса, мен оған өз дегенінде 

тұруға мүмкіндік беремін. 

28. А. Әдетте мен өз дегеніме жетуге табандылықпен ұмтыламын. 

      Б. Жағдайды реттеу сәтінде, әдетте мен басқа адамның қолдауын табуға 

тырысамын. 

29. А. Мен ортақ позицияны ұсынамын. 

      Б. Мен кез келетін кейбір келіспеушіліктер үшін қобалжудың керегі жоқ 

деп ойлаймын. 

30. А. Басқа адамның көңіліне тимеуге тырысамын. 

      Б. Көбінесе мен бәсеке жағдайында, осы жағдайға қызығушылығы бар 

басқа адаммен бірге отырып жеңіске жету бағытын ұстанамын.  
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