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Сабактын аты: Конфликттин социологиясы 

Окутуучунун аты жɵнʏ Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

Студенттердин эсине:   

Бул файлда 8,9,10- лекциялардын конспектиси берилди. Ар бир конспектте лекциянын аты, 

лекцияда каралуучу негизги суроолор, лекциянын аягында студенттердин алган билимин 

текшерʏʏ ʏчʏн контролдук суроолор жана колдонулган адабияттардын негизгилери берилди. 

Файлдын эң акырында аралык сынак ʏчʏн 1-8 лекцияда каралган материалдардын негизинде 

контролдук суроолордун тизмеси сунушталды. 

 

8- Лекциянын конспектиси – 1 - 10 бет 

9- Лекциянын конспектиси – 11 – 19 бет 

10-Лекциянын конспектиси – 20- 28 бет 

Ара сынактын суроолору –  29-31 бет 

 

               8 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

 

Стресстер. Стресске туруктуу болуу конфликттерди  алдын алуу ыкмасы катары  

 

Суроолор:  

1. Стресс түшүнүгү жана табияты 

2. Стресстин себептери жана булактары 

3. Өндүрүштүк кырдаалдарда стресстерди алдын алуу 

4. Жеке стратегия жана стресске туруктуу жүрүм-турум тактикасы 

 

1. Стресстин түшүнүгү жана табияты 

 

Англис тилинен которгондо "стресс" сөзү чыңалуу дегенди билдирет. Бул терминди илимий 

чөйрөгө белгилүү канадалык физиолог  киргизген,  жалпысынан стресс концепциясын ал 

организмдин экстремалдык факторлордун (стрессогендерге) таасирине реакция катары деп 

иштеп чыккан.   Бул концепциянын өзгөчө популярдуулугу - көптөгөн жашоодогу 

көрүнүштөрдү анын жардамы менен түшүндүрсө болоору: кыйынчылыктарга, конфликттик 

жагдайларга, күтүүсүз окуяларга ж.б. болгон реакциялар. 

 

Стресс түшүнүгү жана өнүгүү этаптары 

 

Г. Сельенин классикалык аныктоосу боюнча, стресс — организмдин ар кандай талаптарына 

спецификалык эмес жообу, жана бул жооп организмдин чыңалуусу менен мүнөздөлөт, 

келип чыккан кыйынчылыктарды жеңүүгө багытталган жана жаңы жаралган талаптарга 

ылайыкташуу демек. 

"Спецификалык эмес" деген термин, организмдин бардык эле ылайыкташуу реакциясына 

мүнөздүү болгон жалпы маани. 
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Жалпы организмдин өзгөрүүгө болгон муктаждыгы, ар кандай тышкы таасирлерге 

ылайыкташуусуна - стресс деп аныктама берген жана башыбызга келген  бул кырдаалдын  

жагымдуу же жагымсыз  болоору маанилүү эмес. 

 

Г.Селье  стресстик реакция берүү динамикасында үч фазаны көрөт: 

1) коркуу, бушайман болуу фазасы - организмдин коргонуу күчтөрүн жана ресурстарын 

шашылыш түрдө мобилизациялоо; 

2) каршылык көрсөтүү фазасына – стрессти чакырган таасирлерге  ийгиликтүү каршы 

көрсөтүү; 

3) соолуу фазасы -   стресстик таасирге  болгон күрөш өтө созулуп кетип, организмдин 

адаптациялык мүмкүнчүлүктөрүнʏн азайышына алып келүүсү жана ар кандай оорулар 

менен күрөшүү жөндөмдүүлүгүнʏн төмөндөшү мүнөздөлөт. 

 

Стресстин физиологиялык табияты 

Кандайдыр бир стресстик фактордун таасири астында (чыр-чатак, күтүүсүз окуя ж. б.)  

адамдын мээсинин бир кыртышында туруктуу интенсивдүү жээлигүү уясы козголот жана 

ал доминанта деп аталат. Анын пайда болушу өзгөчө чынжыр реакциясын жаратат: 

мээнин маанилүү  бир структураларынын бириси козголот — гипоталамус, ал өз кезегинде 

аны менен тыгыз байланышкан ички секрецияны козгойт — гипофизди. Гипофиз  канга 

атайын бир  порция гормонду атат (АКТГ — адренокортикотропдуу гормон),  анын таасири 

алдында бөйрөк үстүндөгү бези - адреналин жана башка физиологиялык активдүү заттарын  

чыгарат (стресс гормондору),  натыйжада баарыбызга белгилүү болгон стрессттик абал 

шартталат: жүрөктүн дүкүлдөшүн күчɵтɵт,  дем алуу тездейт, кан басымы жогорулайт ж. б. 

 

Стресстик абал өз алдынча коркунучтуу эмес,  бирок башкаларга бүтүн органикалык 

бузуулар түрүндө  таасир бериши мүмкүн: жүрөк-тамырдык, аллергиялык, иммундук жана 

башка оорулар түрүндө 

Стресстен  качып кетүү  мүмкүнбү? 

Бул суроонун жообу, албетте, мүмкүн эмес. Стресстерден качуу  негизинен жалпысынан 

алганда, мүмкүн эмес. Анткени алардын табияты рефлект түрүндө. Бул оор же жагымсыз 

кырдаалдарга болгон  организмдин жооп берүүсү. Мындай реакциялар адамда табигый 

биологиялык коргоонун механизмдеринин бири, өзгөрүп турган чөйрөгө ыңгайлашуунун 

таза табигый жолу болуп саналат. Аларды жок кылуу- демек, адамдын өмүрүн өчүрүп салуу, 

тышкы сигналдарга эч сезмими жок болуп калат демек. 

 

Стресс жана дистресс 

Стресс — жашообуздун милдеттүү компоненти, деген Селье. Стресс тышкы негативдүү 

факторлорго организмдин туруктуулугун төмөндөтүүгө гана эмес, ошондой эле 

жогорулатууга да мүмкүндʏк берет.Бул стресстин полярдуу функцияларын айырмалаш 

үчүн Г. Селье, стресс –деп  жагымсыз тышкы таасирлерден арылуу үчүн организмге 

керектүү механизм катары сунуштаган ал эми дистресс - ден соолук  үчүн зыяндуу абал деп 

белгилеген. ("Дистресс" деген сөздү "соолуу", "кырсык"деп которууга болот).  
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Ошентип, стресс - бул мобилизацияланган чыңалуу, негативдүү эмоциялардын булагына 

каршы күрөшүү үчүн организмди активдештирилиши,  дистресс-бул ашыкча чыңалуу, 

организмдин сырткы чөйрөнүн талаптарына адекваттуу жооп кайтаруу мүмкүнчүлүгүнʏн 

төмөндөшү менен мүнөздөлөт. 

  

Бирок, дистрессти дароо эле,  терс эмоцияны чакырган сезимдер менен байланышкан, жана  

бардык оң эмоцияларды - коргонуу  механизми деп көрбөш керек. Кээде башкача да болушу 

мүмкүн. Бардык эмоционалдык чыңалуу стрессор (стресстин булагы) болуп саналат. Мында 

организмдин жагымсыз тышкы таасирлерге болгон туруктуулугу  организмдин ичинде 

жаралган  чыңалуунун пайда болгондугундан жогорулай баштайт. Стресс механизмдери 

туруктуулукту камсыз кылууга багытталган. Дистресс болсо,  бул механизмдер жетишсиз 

же  натыйжалуу эмес  учурунда адам "өзүнүн ресурсу түгөнүп", узак мөөнөттөрдөн бери 

интенсивдүү стресстин таасири алдында болгон учурда пайда болот.  

 

Ошентип, дистресс абалы иш жүзүндө Г. Сельенин стресстик  фазаларынын үчɵɵнʏн 

бирɵɵсʏ – стресске жооп берүү, фазасын мүнөздөйт десек болот жана аны менен күрөшүү 

керек. Тагыраак айтканда, стресстен дисстреске  өтүп кетүүсүнө жол бербегенге аракет 

кылыш керек. Бирок өзүнөн — өзү, стресс - бул абдан нормалдуу реакция. 

Башкача айтканда организм  жагдай менен күрөшүүгө мүмкүн эмес экени жана күч-кубаты 

азайып баратканы көрүнүп турат.  

Ошентип, стресстин табияты бизге  стресстен качып кетүү–практикалык жактан таптакыр 

туура эмес стратегия экиндигин билдирет. 

 

Маанилүүсү, бул стресске каршылык көрсөтүү фазасында, организмидин тынч жана жай-

баракат кезинден караганда стресс учурунда жагымсыз тышкы таасирлерге көбүрөөк 

туруктуулук бере алгандыгы. 

Организмди бир гана физикалык жактан курчутпастан, эмоционалдык дагы курчутуу керек 

себеби, ал стресске болгон реакциялардын механизми катары  иштейт.  

 

2. Стресстин себептери жана булактары 

 

Стресс себептеринин тизмеси чексиз.  Стрессор катары: өлкөдөгү саясий кырдаалдын 

туруксуздугу, социалдык-экономикалык кризистер, тышкы саясат ж.б. болушу  мүмкүн. 

 

Уюштуруучук  факторлор   

Стрессти пайда кылган факторлордун кыйла бөлүгү биздин кесиптик милдеттерибизди 

аткаруу менен байланышкан. Стрессти пайда кылуучу уюштуруучулук себептер: 

• ашыкча же өтө тескеринче өтө аз иш жүгү; 

• ролдордун конфликтти (эгерде кызматкерге карама-каршы талаптарды койгон учурда 

пайда болот); 

• ролдордун белгисиздиги (кызматкер ага койгон күтүүлөрдөн күмөн,); 

• кызыксыз жумуш болсо; 

• жагымсыз физикалык шарттар (ызы-чуу, суук ж. б.); 
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• ыйгарым укуктар менен жоопкерчиликтин ортосундагы шайкеш келишпестик; 

• уюмдагы маалымат алмашуу каналынын  начардыгы, ж. б. 

 

Стрессогендик факторлордун башка тобуна  жеке-инсандык-уюштуруучулук факторлорун 

киргизсек болот, анткени адам  өзүнүн кесиптик ишине  субъективдүү тынчсыздануусу 

менен байланышкан. Германиянын психологдору  В. Зигерт жана Л. Ланг кызматкерлердин  

бир нече типтүү "коркууларын" көрсөтүшкөн: 

• ишин аткара албай калуу коркунучу; 

• ката кетирип коюуу коркунучу; 

• башкалардын аны айланып кетүү коркунучу; 

• жумушунан арылуу коркунчу; 

• өзүнүн «Мендигин» жоготуп коюуу коркунчу; 

 

Стрессогендер  болуп дагы коллективдеги жагымсыз моралдык-психологиялык климат, 

кесиптештери менен чечилбеген конфликттер, социалдык жактан колдоонун жоктугу ж. б. 

болушу мүмкүн. Буга да кошумча болуп жагымсыз эмоцияларды жараткан адамдын жеке 

жашоосундагы проблемалар да боло алат. 

Бул жерде эң негизги маселе стрессти пайда кыла турган себептерди  алдын алуу болуп 

саналат. Негизги эреже бул кырдаалды; бизге стрессогендик окуялардын кайсыларын алдын 

алуусу колубуздан келет, кайсынысы бизге көз каранды болбогонун айырмалоо.   

 

3.  Өндүрүштүк кырдаалдарда стресстерди алдын алуу 

 

Биз стресстердин олуттуу бөлүгүн өндүрүштө пайда болгон конфликттердин натыйжасында 

алуудабыз. Мында кандай болбосун "вертикалдуу" иш мамилелердин тиешеси бар: жетекчи 

— кол алдындагы кызматкер. Анткени, кызматкерлердин  ортосундагы конфликт жаралган 

болсо да, жетекчи конфликтти чечүүдө кийигилишүүсү абзел. Ошондуктан, башкаруучулук 

психологиядагы сунуштар стресстерди алдын алуу боюнча эки "фронт" алкагында каралган: 

жетекчилер тарабындан - алардын милдети кызматкерлеринин стресс деңгээлин төмөндөтүү 

болсо, жана кызматкерлер болсо стресстерден коргонуу жана  башкалар үчүн стресс 

таркатуучу объект катары болбогонго аракет жасоо. 

 

Маңызы боюнча, кесиптик стресс — бул бизди курчаган, көптөгөн стресстин  түрлөрүнүн 

бир гана кичинекей бөлүгү. Анда, албетте өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок, стресстин 

физиологиялык табияты бардык жерде бирдей эле болот. Ошондуктан, адам ар түрдүү 

турмуштук тоскоолдуктарды жана кырсыктарды жоюуга бышкан болсо, башка  да стресс 

кырдаалдарын жеңе билүү жөндөмү дагы жогору болот.  

 

Ошентип, кызматтык стресстерди  ийгиликтүү  жеңүү  ачкычтарынын бири бул -  инсандын  

базалык баалуулуктарына  таянган жана анын өзгөчөлүктөрүн эске алуусу менен түзүлгөн  

адамдын  жеке жалпы турмуштук стратегиясы. 
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4. Стресске туруктуу жүрүм-турумдун жеке стратегиясы жана тактикасы 

 

Стресстин коомдук компоненттери 

Стресс — кандай болбосун биринчиден инсандын психофизиологиялык реакциясы катары 

каралышы керек, жөн гана организмдики эмес. Стресстин өнүгүшүндө адамдын жүрүм-

турумунун социалдык компоненти олуттуу ролду ойнойт. 

 

Стресстик реакциянын түзүлүшүндө негизи үч  элементти бөлүп карашат:  

1) стрессогендик окуяны баалоо;  

2) организмде физиологиялык жана биохимиялык жылыштар;  

3) адамдын жүрүм-турумунун өзгөрүлүшү. 

 

Бул үчилтиктин биринчи элементи социалдык экендиги айдан ачык. Стрессогендик окуяны 

баалоо дайыма субъективдүү болот. Ага биздин "нерселердин табияты" боюнча 

билимибиздин тереңдиги, тажрыйбабыз (оң же терс), жана жалпы коомдук-маданий 

түзүлүштөр, ал тургай, окуя болуп жаткан моментте сезимдик абалыбыз  таасирин тийгизет. 

Жалган коркуулар, кубулуштарды  туура эмес аңдап түшүнүү организмге чыныгы реалдуу 

физиологиялык жана биохимиялык өзгөрүүлөрдү алып келет. 

 

Стресске карата реакциянын – үчүнчү элементинде, жүрүм-турумдун өзгөрүлүшү, 

социалдык факторлор менен дагы да тыгыз байланышта болгону даана көрүнөт. Ал тургай 

физиологиялык өзгөрүүлөрдү алып келбесе дагы жалпы кабыл алынган социалдык 

нормаларды, түзүлүштөрдү, тыюу салууларды тоготпой коюууга эч мүмкүн эмес. Бул жерде 

принципиалдуу ролду адамдын жеке ынанымы, анын жашоого болгон көз карашы, 

адаттары, өз эмоцияларын башкарып билүүсү олуттуу ролду ойнойт. 

 

Мына ошентип, стресстик реакция - бул көбүнчө социалдык феномен катары мүнөздөлөт. 

Стресске каршы чыгуу үчүн биздин физиологиябызга караганда биринчи кезекте, анын 

социалдык түзүлүштөрүнө таасир берип жана аны көзөмөлгө ала алаганга жеңилирээк.  

 

Стресске туруктуулукту жакшыртуу үчүн биздин күч - аракетибизди эмнеге багытташыбыз 

керек? Бул суроого В.С. Ротенберг жана В. В. Аршавский тарабынан иштелип чыккан 

"издеп-табуу активддүүлүгʏ" деген концепция жооп берет. Алгач  анын маңызын түшүнүү 

үчүн,— шартсыз түрдө  терс эмоциялар зыяндуу – аттуу  стереотип  менен биринчи кезекте 

иштешибиз керек. 

 

Терс эмоциялардын зыяндуулугу  

Адамдын соматикалык (дене) оорулары менен стресс абалынын ортосундагы  тыгыз 

байланышы  бар экени жалпыга таанылган факт болуп саналат. Албетте,  адамдын   ден-

соолукта болушуна эмоциялардын да жоопкерчилиги бар экени белгилүү. Байыркыдан бери 

келе жаткан тʏшʏнʏк бар: жеңилгендерге караганда, жеңилгендердин жаракат алган 

жерлери тезирээк айыгат. Ал эми созулган кайгыруу, тынчсыздануу, көңүлсүздүк  бул  ар 

түрдүү соматикалык ооруларынын алдында  болгон көрүнүш. Абдан кеңири тараган 
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илдеттеринин; миокарддын инфаркты, гипертония, жара  жана аллергиялык оорулардын 

баштапкы булагы  жогоруда аталган булактардан тараган деп заманбап психосоматикалык  

медицина көргөзүүдө 

Эгерде терс сезимдер ушунчалык зыяндуу болсо, анда эмне үчүн, ал жашообузда  оң  

эмоцияларга караганда алда канча көп кездешет, (бул факт XIX кылымда  немис 

психологдору  тарабынан белгиленген )? Түшүндүрүү схемасы бул жерде стресс табиятын 

түшүнүү жолу менен дал келет.   

 

Терс сезимдер – акылбыздын  бир чалгынчысы сыяктуу, организмибизди  коргоодо  биринчи 

баскычты түзөт. Алардын милдети -  акылыбыз  толугу менен жагдайды талдоого  чейин 

коркунучтуу кырдаалды дароо эле  баалап жана бизди иш-аракет кылууга түртүү. Ушул 

себептен  биз реакциябыз  ооруга, суукка, коркунучка ж. б өтө тез болот. Биздин организм 

терс эмоцияларга  өтө  сезимтал, ошондуктан терс  кандайдыр бир окуяларга  артериялык 

кан басымдын, булчуңдун тонусунун,  кандагы канттын  ж. б жогорулашы дароо ишке 

ашырылат. 

 

Ошентип, терс эмоциялар, эволюциалык жол менен «чалгынчы катары» түзүлгөн, азыркы 

цивилизацияда   биздин организмди өзүн-өзү бүлүндүргөн  кылмыштуу чагымчыларга 

айланып кетүүдө. Демек, алардан арылуу жолу бул сезимдерди   козгобоо гана. Ооруган 

саясатчыларга  гезиттерди окуганга тыюу салып, инфарктка чалдыккан жетекчилерге 

коллектив  жөнүндө маалыматты азайтып, эми ал эми бардык башка жарандарыбызга  

жагымдуу эмес жаңылыктардан алыс болуу керек.  Башкысы-кабатыр болбогонго аракет 

жасоо – бул негизги шарт. 

 

Бул девиз ушунчалык  биздин аң-сезимге  кирип калган, анын экинчи тарабын эч байкабай 

калдык:  терс эмоциялардан арылуу деп, кандай гана болбосун  эмоциялык козгоону жок 

кылуу жана албетте ал ден-соолук үчүн пайдалуу деген түшʏнʏк калыптанып калган. 

 

Бирок, сөзсүз эле түрдө терс сезимдер ушунчалык зыянбы? Же, оң эмоциялар пайдалуубу  

Бул суроолорго жооптор бир беткей кабыл алынбайт. Парадоксалдуу көрүнүш: согуш же 

башка күтүүсүз кырдаалдарда, эмоционалдык чыңалууну талап кылган учурларда жана терс 

эмоциялар кескин өскөндө, психосоматикалык жана ал тургай жөнөкөй  оорулардын саны  

бир кыйла азайган. Тескерисинче болушу керек эле, анткени адамдардын күчтөрү алсырап, 

шарттары начарлап, тамак-аш жана тиричилик кескин түрдө төмөндөп, стрессогендик 

факторлор өсөт эле  — бирок кадимки оорулар бул жагдайларда артка чегинет. Согуштан 

кийинки мезгилде, адамдар нормалдуу жашоого  келгенде ашыкча эмоционалдык 

чыңалууну талап кылбаган учурларда, оорулар кайрадан кайтып келе баштаганы белгилүү 

болгон. Оң эмоциялар жөнөкөй эмес. 

 

Ошентип,  терс сезимдер  ден-соолук үчүн ар дайым зыян келтире бербейт. Ал эми тынч 

жана бейпил жашоо, сөзсүз түрдө дененин сак болушуна кепилдик да бере албайт. Башкача 

айтканда,  стресстин терс кесепеттери үчүн эмоциялардын өзү— оң же терс болушу — 

чечүүчү фактор болбойт. Бул жерде стресстик кырдаалдын тигил же бул жыйынтыгына 
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алып келүүсү дагы бир, кошумча звеносу роль ойнойт. В. С. Ротенберг  жана В.В. 

Аршавскийдин пикири боюнча, ушундай звено болуп - жүрүм-турумдун тиби бул тиби 

саналат, же т.а., анда  "издөөчү активдүүлүгүнʏн" бар болушу же жоктугу менен 

байланыштуу. 

 

«Издеп-табуу активдүүлүгү» концепциясы 

60-70 жылдарында, ар кандай жаныбарлар менен эксперименттер өткөзүлгөндө, жасалма 

жол менен чакырылган терс эмоциялар ар кайсы оорулардын абалын начарлатат, ал эми оң 

эмоциялар оорулардын өнүгүүсүн тескеринче токтот, деген жыйынтыктар ортого келген. 

Бул көрүнүш  терс жана оң эмоциялардын табиятын жакшы түшүндүргөн. Бирок 

кийинчирээк, тереңдетилген изилдөөдө  терс эмоциялар шек туудурган. Жаныбарлардын 

организминде патологиялык процесстер,  кескин түрдө терс сезимдердин негизинде 

азайганы далилденген. Бирок эгерде жаныбар "активдүү-коргонуучу" реакцияны 

көрсөткɵндө  гана.   

 

Ден-соолукка жүрүм-турумдун жигердүү-коргонуусу кандай таасир берет? В. С. Ротенберг 

жана  В. Аршавскийдин  ою боюнча, издөөчү активдүүлүк бул,  коргоо чараларынын бир 

каражаты болуп  саналат. Терс кырдаалды өзгөртүү же  жагымдуу кырдаалды  сактоого 

багытталган иш-аракеттер менен мүнөздөлөт. Издөө  активдүүлүгʏ деп аталганы, бул  иш-

аракеттердин акыркы жыйынтыгы кандай болоору белгисиз болгондуктан, жана субъект 

ийгиликке жетишеби же жокпу  билүү эч  мүмкүн эместигине байланыштуу. 

 

Издеп-табуу активдүүлүгү бул— концепциянынын авторлору боюнча,— жалпы 

спецификалык эмес фактор, организмдин стресске  жана ар-түрдүү жүрүм-турумдун  

зыяндуу таасирлерге  туруктуулугун камсыз кылат. Бардык көрүнүштөрдөгү пассивдүү-

коргонуу реакциясы  катары эле,  субъекттин  кандайдыр бир кырдаалда изденүүдөн баш 

тартуусу менен мүнөздөлөт. Дал өзү адамдын издөөдөн баш тартуусу , организмди кыйла 

ар түрдүү зыяндуулуктан аярлуу  кылат. Бул терс эмоцияларды шарттаган жагдайдын 

өзү эмес. 

 

Г.Селье тарабынан  белгиленген  стресске жооп берүүнүн  үч фазасын эстеп көрөлү. 

Каршылык көрсөтүү фазасы, жабыркатуу фазага өтөт (стресс  дистресске айланат) дал 

ошондо, кырдаалдан чыгууну издөөсү,  изденүүдөн баш тартууга өтөт. Ошондуктан, 

экстремалдык шарттарда (согушта, блокадада) психосоматикалык  оорулардын саны 

төмөндөйт.  Себеби күн сайын  жашоо үчүн күрөш жүргүзүү, душмандын үстүндө болуу - 

бул сөзсүз түрдө издеп-табуунун   активдүүлүгүнʏн көрүнүшү. Бул учурда, организмибиз 

ушунчалык өз ресурстарын жыйнайт, «жөнөкөй» оору ага жологонго эч шарт берилбей 

калат. Качан жашоо тынчтык абалына келип, чыңалууну талап кылган  турмуштук кырдаал 

кеткенде  издеп-табуунунун деңгээли   сөзсүз  түрдө төмөндөйт , организм "демобилдешет", 

жана кадимки психосоматикалык  оорулар кайтып келет. 

 

Дал ушул издеп-табуу механизми жакшы иштейт, себеби качан гана биздин максат ишке 

ашканда, биздин жашообуз максатсыз  болуп,  иш-аракетке түрткү бере  турган  умтулуу 
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жоголот,  дал ушул абалда адамда максатка жетүү аны мобилдештирип, жана дистресстен 

коргойт.  

Дайыма изденүүгө болгон муктаждык табиятыбызда бар,  анткени анын түпкү тамыры  

табигый ылганышка негизделет. Башкача айтканда адам баласы дайыма өзгөрүүдө, жаңы 

маалымат издеп жана белгисиз сезимдерди жашаганга умутулат, дал ушул шарттарда 

организм активдүү-коргонуу жүрүм –турумун жана стресске туруктуулугун жараткан. 

 

Бизге жөн гана  "табиятка таянуубуз "  керек, б.а. издөөгө болгон муктаждыгыбызды 

өчүрбөй, тескерисинче — аны культивациялап, колдоп, кызыктырууга умтулуу керек. 

Ошентип, стресске туруктуу   жашоо стратегиясынын негизи издеп-табуу активдүүлүгү 

болуп саналат.  

 

Фикциялуу финализм 

XX к. башында автриялык психолог Алфред Адлер (1870-1937) парадоксалдуу 

концепциясын иштеп чыккан, аны фикциялуу финализм деп атаган. 

Анын маңызы, төмөнкүдө: жашообуздагы баардык максаттарыбыз, жөн гана фикция, 

чындык менен түздөн түз эч дал келбейт – дейт. Мисалга, көбүнчө адам ойлойт кичине 

таттаалыраак жумуш жана кичине оомат практикалык  түрдө бардыгын камсыз кылат – 

ийгиликти, байлыкты, кадыр-баркты ж.б.  Бирок көп учурда бул күтүүлөр орундалбайт, 

бирок бул коркунучтуу эмес, себеби татаал жумуш кандай болбосун өз жемишин алып 

келет: адам «профессионалдуу» болуп, орточо каражаттка ээ болуп эң эле жок дегенде, жана 

кичинекей топ ичинде болсо да кадыр-баркка ээ болот. 

 

Албетте Адлер менен макул болбосок деле болот, максаттарыбыздын баары фикциялуу деп, 

бирок негизги максаттка жетүү үчүн башында коюлбаган кичине  максаттар ишке 

ашырылганы, бул белгилүү бир факт. Башкача айтканда издөө – бул дайыма пайдалуу нерсе, 

акырында сен күтпөгөн натыйжаны да бир жыйынтык катары кабыл алуу керек.  

 

Биздин ынанымдарыбыз канчалык рационалдуу? 

Көп учурда биздин талаптар өзүбүзгө жана айланабызга  карата аябагандй жогорулатылган 

болот, анткени иррационалдуу ишенимдерге таянып алат. Алар иррационалдуу  деп аталат, 

анткени жетиштүү түрдө  алар чындыкка негизделбейт. Эреже катары, бул өтɵ эле 

категорияланган радикалдуу  жалпы жүрүм-турумубуздун формалары же  биздин аң-

сезимибизде  бекитилип калган стереотиптер, алар мүмкүн өткөн убакытта  кандайдыр бир 

реалдуулукка  негизделчү, бирок  азыркы учурга  алар туура келбей жөн гана инерция болуп 

калууда. Мисалы: "аял  сөзсүз түрдө мыкты үй кожойкеси болуу керек", "эркек — тапкыч, 

үй-бүлөнүн кожоюну", "көчөдө таанышуу уят нерсе" ж.б. Бул айыптоолор негизсиз,  жалган 

деп айта албайбыз. Бирок аларды иррационалдуу кылганы  бул  абсолюттук категориялар 

түрүндө алгылоо, бөтөнчө болууга жол бербөө. Бир гана ушундай болуш керек, башка жол 

жок- деген ой пикир бар. Ал эми бул «чындыкка» дал келбей,  талаптарга жооп бербесе, 

албетте, адамдын эмоционалдык абалы бузулуп жана анын натыйжасында өнөкөт стресске 

айланат. 
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Биз өзүбүздү кандай баалайбыз? 

Иррационалдуу ишенимдер бир гана айлана – чөйрөгө тийиштүү эмес, ал албетте өзүбүзгө 

да тиешеси  бар. Бул жерде  да стресстик реакциялардын булагы дал келбегендигине 

тийиштүү бул  кандай болуу керек менен  кандай болуп жатат ортосундагы тирешүү. Анын 

эки полюсу бар: өзүнө өтө эле жогорку  баа берүү жана тескерисинче, өзүн-өзү балоо сезими 

ɵтɵ төмөн болгон. 

У. Джемстин белгилүү "Өзүн сыйлоо формуласы" бар,  өзүн баалоо даража бул  ийгилик 

менен аракеттердин катышы б.э.  

 

Өзүңдү өзүңдүн жакын адамың катары сүй 

Өзүңдү ашыкча төмөндөтүү да туура эмес. Бул стресске алып келиши мүмкүн, бирок, башка 

себеп— өзүн-өзү төмөн сезүү себеби. Өзүнүн тагдырынын жагымсыз азыгы катары, 

бактысыз, жашоого тарынуу – сезимдери  стрессогендик болуп саналат. Ошондуктан, 

алардын арылуу жана өзүн-өзү балоо сезимин жогорулатуу - бул  стрессти алдын алуу 

боюнча кам көрүү каражаттарынын катарына кирет. 

 

Үч деңгээлде аракеттенүүгө сунуш кылынат: 

 денелик (дененин абалы, тамак-аш режиминде, сырткы көрүнүшү ж. б.); 

 эмоционалдык (эмоционалдык-жагымдуу кырдаалды табуу, кичине болсо да   ийгилик 

сезмдерин жашагыла, өзүңүз үчүн кичинекей майрамдарды жараткыла ж. б.); 

 аң-сезимдүү – өзүңдү кандай болбосун кабыл алуу жана өзүңдү сүйүү. Албетте,  нарцисстик 

сүйүү жөнүндө эч сɵз жок, жөн гана өзүңдүн уникалдуулугуңду кабыл алуу.  

 

Ошентип, стресс адамдын бʏтʏндɵй жашоосун бузушу мʏмкʏн. Стресске кабылган адам 

конфликттик жʏрʏм-турумдарга жакын болот. Деги эле конфликттин баарынын 

башталышында адамдагы, коомдогу стресстик абал турат.   

Контролдук суроолор: 

1. Стресс деген эмне? 

2. Г.Сельенин  стресстик реакция берүү динамикасы кандай? 

3. Стресстик учурдагы доминанта деген эмне? 

4. Стресстен  качып кетүү  мүмкүнбү? 

5. Стресс менен дистресстин айырмачылыгы эмнеде? 

6. Стресстин себептери жана булактары кайсылар? 

7. Стресстин уюштуруучук  факторлоруна кайсылар кирет? 

8. Психологдор   В. Зигерт жана Л. Ланг кызматкерлердин  кандай типтеги 

"коркууларын" көрсөтүшкөн? 

9. Кесиптик стресстин ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ кайсылар? 

10. Стресстик реакциянын түзүлүшүндө кандай элементтер бар? 

11. Терс эмоциялардын конфликттик абалдардын тʏзʏлʏшʏнɵ салымы барбы? 

12. «Издеп-табуу активдүүлүгү» концепциясы ким тарабынан жана качан ортого 

чыккан? 

13. Г.Селье тарабынан  белгиленген  стресске жооп берүүнүн  кандай фазалары бар? 

14. Фикциялуу финализмдин маңызы эмнеде? 
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9-ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

 

Экономикалык жана инновациялык конфликттер 

 

Суроолор: 

1. Социалдык-экономикалык конфликттер 

2. Экономикалык чөйрөдөгү карама-каршылыктар 

3. Инновациялык конфликттер 

4. Э.Дюркгейм. Коомдук эмгектин бөлүштүрүү жана класстык конфликттери. 

 

1. Социалдык-экономикалык конфликттер 

 

Базар - цивилизациябыздын улуу жеңиши болуп саналат жана конфликттерди жөнгө 

салуунун натыйжалуу механизми катары каралат. Ошондуктан социалдык жашообуздун 

маанилүү аспектилеринин бири экономикалык аспекти кирет. Экономика боюнча 

теорияларда көп айтылат: инсандар өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөө менен, башкалар 

үчүн дагы тандоо мүмкүнчүлүгʏн түзөт, бул коомдук координациялоо аркылуу ишке ашат, 

ал үзгүлтүксүз процесс катары өз кызыкчылыктарын өзгөртүүсү менен өз ара 

аракеттенүүнүн натыйжасында келет. Экономикалык теория, өндүрүү жана керектөө 

зонасындагы коомдук конфликттерди чечүү ыкмасы катары иштейт. 

 

Адамдын муктаждыктары  менен социалдык жыйынтыктардын ортосундагы 

байланыштарды орнотуу менен экономиканын социологиясы адам жана адам коомчулугу 

жөнүндөгү маанилүү илимдердин бири болуп саналат. Экономикалык ишмердүүлүктө   

адам баласы рационалдуу кыймыл-аракет жасагандыгы белгиленген. Ал өз 

муктаждыктарын пландары, максаттары жана аларга жетүү жолдору менен 

айкалыштырууга аракет кылат. Демек, социалдык конфликттерди ийгиликтүү жөнгө салуу 

мүмкүндүгү пайда болот. 

 

Чоң ролду азыркы дүйнөдө социалдык-экономикалык конфликттер ойнойт, т. а. жашоо-

турмушту камсыз кылуу каражаттары, эмгек акы деңгээли, кесиптик жана интеллектуалдык 

потенциалын пайдалануу, ар кандай нерселерге  болгон баалардын деңгээли,  

жыргалчылыкка  жана башка ресурстарга реалдуу түрдө жеткиликтүүлүгү боюнча 

конфликттер түзөт. 

 

Мисалы, азыркы Кыргызстандагы социалдык-экономикалык  конфликттер объективдүү 

негизге ээ. Өлкөнүн эл чарбалык экономикасын рыноктук жолго өтүшүнө байланыштуу 

жана анын натыйжасында калктын ар кандай социалдык топтору арасында менчик 

бөлүштүрүү маселеси, калктын кеңири катмарынын жакырчылыгы, экономиканын 

структурасынын өзгөрүлүшү  аны менен байланышкан көмүскө же ачык, массалык 

жумушсуздук ж. б. пайда болушу менен мүнөздөлөт. Бул конфликтте  субъективдүү фактор 

абдан маанилүү: мисалга, реформаларды жүргүзүүдө катачылыктар, салык саясатынын 
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жаңылыштыктары, бийлик институттарында бюрократиялык майдачылыктар ж. б.  

конфликтте кездешүүдө. 

 

Рационалдуу капиталисттик өндүрүш эки негизги типтеги конфликттерди жаратат: товар 

өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы атаандаштык; жумуш берүүчүлөрдүн жана жалданма 

кызматкерлердин ортосундагы кагылышуу. Эгерде жумушчу күчү товар катары каралса, 

анда конфликттин бул эки түрү тең - базар деп аталуучу, жалпы системанын мамилелеринин 

бир түрү болуп саналат. 

 

Азыркы экономикалык илим -  кылымдардан бери чогултулган жана эффективдүү  акыл 

ишин колдонуу аркылуу интеллектуалдык издөөнү жана социалдык натыйжалуулукту 

бириктирүʏ менен конфликттерди чече билʏʏнʏн жыйынтыгы. Натыйжада, бухгалтердик 

китептер, акча купюралары жана акциялар, биржалар, баа индекси  ортого чыккан. 

Инфляция, өнөр жай кризиси, девальвация менен болгон күрөш башталды. 

Камсыздандыруу компаниялары, топтоо фонддору да жаралды. Адам ишмердүүлүгүнүн 

жана анын эсебинин татаалдыгы, жашообузга алардын оригиналдуу жөнгө салуу 

системаларын ортого  алып келди. Бирок, экономикалык жашоо - белгисиздик шартында 

болгон бир оюн сыяктуу. Абдан татаал кырдаалдарда  рационалдуу ыкма катары  

экономикалык принциптерди колдонуп, ал өз ара  көптөгөн факторлордун натыйжасында 

түзүлөт. Экономикалык жашообуздун кыйынчылыктары ачык көрүнүүдө: өндүрүштүн 

төмөндөшү, инфляция, жумушсуздуктун өсүшү ж. б.  

 

Коомдук жыргалчылыктардын адилеттүү бөлүштүрүлүшү  тɵмɵндɵгʏ түрлɵр аркылуу ишке 

ашат: эмгек салымына жараша, б.а. күч-аракеттерине жана натыйжага пропорционалдуу; 

баарына бирдей; муктаждыктарына жараша. "Адилеттүүлүк" түшүнүгү экономикалык 

мамилелердин бардык жыйындысын камтыйт. Коомдогу экономикалык ресурстардын 

жетишсиздиги, жана аны менен шартталган коомдук конфликттер эки өз ара байланышкан 

көйгөйлөр тобунан көз каранды. Биринчиси өндүрүш чөйрөсүнө тийиштүү болсо, экинчиси 

- бөлүштүрүү чөйрөсүнө кɵз каранды. Ушундан улам: ресурстарды бөлүштүрүү үчүн, аларга 

ээ болуу керек – деген ой келет. 

 

Демек, ресурстарды бөлүштүрүү маселеси белгилүү бир убакыт ичинде жаралган 

материалдык жыргалчылыктын  көлөмүнө (улуттук ички дүң продукция ),  жана коомдун ар 

бир мүчөсүнө бөлүштүрүлүшүнөн  көз каранды (калктын ар бир адамына). Жыйынтыгында 

бул көрсөткүчтөр коомдук өндүрүштүн эффективдүүлүгүнөн көз  каранды болот. Бирок аны 

менен бирге ресурстардын жетишсиздиги  коомдук өндүрүштүн эффективдүүлүгүнүн 

төмөн болушу менен, жана  коомдун керектөө  деңгээлинин салыштырмалуу  жогору 

болушу менен шартталат. 

 

Эң татаалдыгы ресурстарды адилеттүү бөлүштүрүү маселеси болуп саналат,  себеби 

«адилетүү» түшүнүгү бул чөйрөдө түгөнгүс факторлор менен байланыштуу: 
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● коомдо бөлүштүрүү системасынын  абалы жана тиби боюнча, мисалы, анын 

натыйжалуулугу кандай түзүлүштө болсо:  чыгымдардын арзандыгы, ийкемдүүлүгү, 

кесипкөйлүгү, ачык-айкындуулугу ж. б.;  

● бөлүштүрүү системасын жана анын иштешин коомдук баалоонун алкагында жана анын 

негизинде укуктук, адеп-ахлактык критерийлерин камтыган (мыйзамдуулук, адилеттүүлүк 

ж.б.). 

2. Экономикалык чөйрөдөгү карама-каршылыктар 

 

Кыргызстан бир нече жылдан бери социалдык жарылуу абалынын кырында турат. 

Буга тастыктоо болуп өкмөт тарабы жактан жүргүзүлүп жаткан социалдык- экономикалык 

саясатка каршы митингдердин жана башка каршылык акцияларынын санынын өсүшү, 

министрлер кабинетинин курамынын тез-тезден алмашуусу, мамлекетти башкаруудагы 

рокировкалар. Социалдык-экономикалык карама-каршылыктар коомдун жашоо 

турмушунун бардык чөйрөлөрүнө (өндүрүш, илим, билим берүү, соода) жана  ɵз ара 

аракеттенишүүнүн бардык деңгээлдерине өз таасирин тийгизүүдө. 

 

Экономикалык конфликттерде конфликтке кирген тараптарды бөлүштүрүүчү негизги 

карама-каршылык багытын бөлүп көрсөтүүгө болот: 

1) жумуш берүүчү менен жалданма жумушчулардын ортосунда; 

2) жеке ишканалар менен алардын ишин жөнгө салуучу бийлик түзүмдөрүнүн ортосунда; 

3) мамлекеттик менен мамлекеттин камсыздоосунда болгон социалдык топтордун 

ортосунда (кичинекей балдары бар иштебеген ата-энелер, студенттер, пенсионерлер, 

майыптар); 

4) ар кандай кесиптик категориялардын ортосунда, ресурстарды өз пайдасына 

бөлүштүрүлүшү менен шартталган;  

5) экономикалык кызыкчылыктарын көздөгөн өлкөлөрдүн ортосундагы конфликттер. 

3. Инновациялык конфликттер 

 

Инновациялар (же жаңылык киргизүүлөр) — бул башкаруунун кандайдыр бир жаңы (ушул 

уюм үчүн) продуктыларын, технологиясын, уюштуруу формасын ж. б. өркүндөтүүгө жана 

түзүүгө багытталган максаттуу өзгөртүү. 

 

Жаңы киргизүүлөр идеядан башталып бир  конкреттүү продуктка чейин иштелип чыгат 

жана төмөнкүлөрдү талап кылат:  

 өндүрүш каражаттарын жана ыкмаларын жаңылатуу;  

 чарбалык иштин уюштуруучулук маселесине  тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү (мисалы, 

айрым кесиптерди, жумуш орундарын жоюу же  кошумча жаңы билимдерди пайдалануу);  

 башкаруунун айрым звенолорун өзгөртүү (АБС – автоматтык башкаруу системаларын ишке 

киргизүү, иш кагаздарын жүргүзүүнүн жаңы методдору, эсепке алуунун жана 

контролдоонун жаңы формалары);  

 кызматкерлердин эмгек шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү (иштин жана эс алуунун 

прогрессивдүү режимдерин киргизүү, өндүрүштө тамак-ашты уюштуруу ж.б.). 
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Адамдар катышкан инновациялык иштин мазмуну жана өзгөчөлүгү жамааттын мүчөлөрүнө 

бир катар талаптарды кое алат: 

1) жетишээрлик жогорку квалификацияга жана стандарттуу эмес чыгармачылык ой 

жүгүртүүгө ээ болуу;  

2) өзүнүн ишинин жүрүшүндө өз алдынча окууга жана башкалардын тажрыйбасын 

пайдаланууга жөндөмдүү болууга жана ага умтулуу;  

3) инновациялык процесске активдүү катышуу, тобокелдикке даяр болуу;  

4) стандарттуу эмес чечимдерди табуу жана аларды жүзөгө ашырууну билүү;  

5) ички маданиятка ээ болуу, коммуникабелдүү болуу. 

 

Инновациялык процесстерге социалдык база болуп кызматкерлердин ар кандай топтору 

саналат, ар кандай статустук абалына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жана ишке ашыруу үчүн өз 

максаттарына жараша  төмөндөгү топторду белгилөө болот: 

● "көз карандысыз новаторлор" — алар иштеген уюмдун профилине анча деле түрткү 

бербеген кандайдыр бир ачылыш же жаңы табууларды жасаган окумуштуулар, инженерлер, 

жумушчулар. Мисалы, жумушчунун джинсыга топчу тагуучу станок ойлонуп табуусу. Бул 

жаңылыкка ишкананын   анчалык кызыгы жок, бирок баары бир ишке киргизилет; 

● "кызмат орду боюнча новаторлор" — илимдин жетишкендиктерин жана алдыңкы 

тажрыйбаларын кызматтык милдеттерине киргизген адистер жана ишканалардын 

жетекчилери; 

● "рух боюнча новаторлор" — бул өз алдынчалыкка жана  өндүрүштү жаңылоо 

тармагында активдүүлүккө багытталгандар. 

 

Инновациялар жана социалдык карама-каршылыктар 

 

Инновациялар  талаптын жана сунуштун өзгөрүшүнүн ийкемдүүлүгүн жана алардын жаңы 

перспективаларын ачкандыктан, б.а. эскини жаңы менен алмаштыруу башталганда - 

объективдүү социалдык карама-каршылыктарды пайда кылат. Себеби жаңы түзүүлөр, 

эреже катары, элдин кызыкчылыгына, алардын пландарына жана күтүүлөрүнɵ таасир этет. 

Канчалык түрдө жүргүзүлгөн өзгөртүүлөр радикалдуу жана масштабдуу болсо, ошончолук 

алар карама-каршылыктар жана конфликттерди жаратат. 

 

Ар бир табылга (нововведение) өндүрүштө жаңылыкты иштеп чыгуу, таркатуу жана 

пайдалануу менен байланышкан. Бул учурда табылганын жактоочулары жана каршы 

тараптардын ортосунда тирешүү жаралат. Мунун себеби   кызматкерлерге бир жагынан 

жана уюм тарабынан экинчи жагынан натыйжалары жана кесепеттери карама-каршы 

болгондугундан келип чыгат. 

 

Алсак, жаңылык  киргизүүлөрдөн ишкана үчүн (бүтүндөй уюмга) пайдалуу болгон нерсе, 

кызматкерлердин айрым топторунун кызыкчылыгына жооп бербей калышы мүмкүн, же 

тескерисинче ишканага пайдасыз болгон нерсе, кызматкерлер үчүн жагымдуу болушу 

мүмкүн. Бул учурда инновациялардын жыйынтыктары ишкана  жана кызматкер үчүн 

тескери мазмунга ээ болушу мүмкүн.  
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Көп учурда жамааттын жалпы тобуна салыштырмалуу эксперименталдык тобуна  көбүрөөк 

көңүл буруу менен мүнөздөлөт. Натыйжада, тɵмɵндɵгʏдɵй карама-каршылыктар келип 

чыгышы мүмкүн:  

● социалдык натыйжа экономикалык натыйжага карата карама-каршы  болушу 

мүмкүн;  

● инновациялардын кесепеттери анын натыйжаларына каршы болуп калышы мүмкүн;  

● жаңычылыктардын бир эле  натыйжасы жана  кесепеттери уюмдун мүчөлөрү 

тарабындан ар түрдүү бааланышы мүмкүн. Жаңычылдыктарда кеткен чыгымдар 

кызматкерлер жана уюмдар тарабынан ар түрдүү кабыл алынып жана конфликттик 

жагдайды жаратышы мүмкүн. 

 

Уюмдун жаңыланууларынын натыйжасында пайда болгон конфликттер, башкалар сыяктуу 

эле жарым-жартылай функционалдык, жарым-жартылай дисфункционалдык мүнөзгө 

болушу мүмкүн. 

Жаңылыктарды киргизүүдө   конфликттер көмөк кɵрсɵтʏшʏ да мүмкүн, тоскоол да болушу 

мүмкүн.  

 

Инновациялык конфликттердин себептери 

 

Инновациялык ишмердүүлүк, эреже катары, жамааттык   мүнөзгө ээ, ал ар түрдүү кесиптик-

техникалык топторго кирген көптөгөн адамдардын катышуусун талап кылат. Канчалык көп 

сандагы адамдар инновациялык процесске  катышса, ал ошончолук  интенсивдүү өтүп, 

жаңычылыктарды коштогон кыйынчылыктар менен шартталган конфликттүү 

жагдайлардын пайда  болуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат. 

 

Инновациялык конфликтти пайда кылган негизги себептердин катарына төмөнкүлөрдү 

киргизсек болот:  

1)  кызматкерлердин кадрдык инновацияларга карата пассивдүүлүгү. Бул көрүнүш коркуу 

сезиминден пайда болот: кызматкерлерди кыскартуу коркунучу, жаңычылык киргизүүдө  

иштин көлөмүнүн жогорулашы, жаңы милдеттерге ээ боло албоо коркунчу, жаңычылык 

киргизүүдө  материалдык жана моралдык жактан демилге бербөө. Башка сөз менен 

айтканда, кызматкерлер өзүлөрүнүн социалдык-экономикалык абалынын начарлашынан 

(жаңылануудан улам) кооптонушат; 

 

2) материалдык-техникалык ресурстардын тартыштыгы, бирок кээде уюмдарда талап 

кылынган сапатынан төмөн болгон ресурстардын  бар болушу мүмкүн; 

3) уюмдардын жетекчилер жана бөлүмдөрдүн башкы адистери  арасында өз ара 

мамилелердин начарлоосу; 

4) жетекчилердин жана башкы адистердин өз ишин кайра карап чыгуу жана аны кайра 

иштетүү зарылдыгы. Бүгүнкү күндө ишке орношуу жана кайра окутуу көйгөйү жетекчилер 

үчүн гана эмес, эмгек жамаатынын катардагы мүчөлөрү үчүн дагы актуалдуу болуп баратат. 
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Бул жана башка кыйынчылыктарды жеңүү үчүн, инновациялык процесске сарамжалдуу 

мамиле жасоо конфликттерди төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. 

Уюмдарда инновациялык конфликттер: 

 1) ишке байланыштуу жана 2) жеке-инсандык болушу мүмкүн. 

 

Ишке байланыштуу инновациялык конфликттер 

 

Мындай конфликттер адамдардын ортосунда өндүрүштүк-экономикалык мамилелерине 

байланыштуу пайда болот.  

Инновациялык ишмердүүлүккө ички түрткү  болуп адамдардын чыгармачылыкка болгон 

муктаждыгы болуп саналат, ал адамдын табиятында бар - дайыма жаңылоого, өндүрүштүк 

чөйрөнү өркүндөтүүгө умтулуусу менен мүнөздөлөт. Бул көрүнүш новаторлорго  мүнөздүү, 

алар көйгөйлөрдү чечүү жолун аңдап биле алат, жана  процесске инновациялык ыкмаларды 

колдонууга аракет кылышат. Алар кандайдыр бир сыйлык алуу үчүн жаңычылыктарды 

киргизүүнʏ максат кылышпайт. Бирок, чыгармачыл адамдар катары, ишке салымын 

кошкусу жана жетишкендиктерин тааныткысы келет,  андыктан ал үчүн, алар конфликтке  

барышы мүмкүн. 

 

Инсандар аралык инновациялык конфликттер 

 

Дал келбеген муктаждыктардын, жүйөɵлөрдүн, кызыкчылыктардын, ой-пикирлердин, 

сезимдерин кагылышуусу инсандар аралык инновациялык конфликттерди жаратат: 

 

Конфликттин кырдаалдык өбөлгөлөрүнө төмөнкүлөр кирет: 

● белгисиздик жана ишенбегендик сезими;  

● жетишсиз же бурмаланган маалымат;  

● кызматкердин жамаат тарабынан кабыл алынбоосу;  

адилетсиздик 

Мүнөздүк  өбөлгөлөр төмөнкүлөрдү камтыйт:  

● мүнөзүнүн өзгөчөлүгү;  

● агрессивдүү жүрүм-туруму;  

● өзүнө төмөндөтүлгөн  баа берʏʏсʏ жана сын айтуусу;  

● башкалардын кемчиликтерине чыдамсыз болуусу;  

● адепсиздик. 

 

Конфликттин булагы катары кызматкердин баалуулуктары  жана кызыкчылыктары 

жамааттыкы менен дал келбеген учурунда, б. а. топтун максаттарына жана милдеттерине 

каршы чыккан учурун эсепке алса болот.  

 

 

 

 



                                          SOS-402   Конфликттин социологиясы                                    Sayfa 17 

Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

 
 

4. Э. Дюркгейм. Коомдук эмгектин  бөлүштүрүлүшү жана класстык 

конфликттер. 

Эгерде эмгектин түзүлүшү - канчалык коомдун  көлөмдүү жана тыгыз болуусуна жараша 

бөлүштүрүлсө, анда алардын тышкы жагдайларынын көп түрдүү болгондугунан эмес, 

аларда жашоо үчүн күрөштүн интенсивдүү болгондугунан пайда болот. Дарвин бекеринен 

айткан эмес, канчалык эки организм бирдей жана окшош болсо, ошончолук ортосундагы 

атаандаштык да күчтүү болот деп. Бирдей  керектөөлөргө ээ болууга умтулуу менен, алар 

бардык жерде атаандаштар болуп саналат.  

 

Башкача айтканда канчалык милдеттердин окшоштугу жогору  болсо ошончолук тирешүүсү 

да күчтүү болот, мисалга сот эч качан өндүрүш кызматкери менен атаандашпайт, себеби 

алар эки параллелдүү сызыкта, бирдей кызыкчылыктарга ээ болуу жарышынын ортосунда 

эмес. 

XVII кылымдын аягында  жумушчу классынын тарыхында үчүнү фазасы башталат: ири 

өнөр жайлардын пайда болушу менен белгиленет. Ар бир жумушчу өзүнө тиешелүү 

милдетти аткарып, эмгектин бөлүштүрүү системасы ɵнʏгɵ баштайт- адистешүү процесси 

ортого чыгат.  Аны  менен бирге жумушчу тарабынан дагы көтөрүлүштөр көбөйө баштайт. 

Себеп - эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча укуктук маселе бар. 

Натыйжада класстык күрөшүүлөр ортого чыгууда, себеби төмөнкү класс жогорку класстын 

укуктарына жана шарттарына ээ болууга умтулат.  

 

Эрежелердин болуусу дайыма эле оң тарапка алып барбайт, кээде алар ачуунун, чыр-

чатактын дагы себеби болуп калышат. Муну биз класстык согуштардан кɵрɵ алабыз. 

Тɵмɵнкʏ класстар када-салттан же мыйзам тарабынан калган абал менен макул боло 

алышпайт дагы мыйзам тарабынан тыюу салынган функцияларга умтулушат жана алар 

кимдин колунда болсо алардан тартып алууга умтулушат. Эмгек бɵлʏштʏрʏʏнʏн негизинде 

чыр-чатактар жаралат. Сырткы шарттардагы тең салмактуулук индивидди анын 

функциясына байлап коюу эле эмес, ал функцияларды бири-бирине байлоо б.э. 

 

Келишимдик мамилелер  эмгекти бɵлʏштʏрʏʏ менен бирге келе жатат. Башкача айтканда, 

органикалык тилектештиктин маанилʏʏ тʏрʏнʏн бири болуп келишимдик тилектештик 

эсептелет. Албетте бардык коомдук мамилелерди келишимге байланыштыруу туура эмес. 

Бирок инсандардын иш сферасындагы консенсусу келишим менен шартталат.  Андыктан 

коомдук келишимдик тилектештик жакшы корголушу керек. Эгер ал бузулса коомдук 

организимдин бузулушуна алып келе турганы белгилʏʏ. Бул абал цивилизациялык коомдор 

ɵнʏккɵн сайын абдан популярдуу болуп калууда жана коомдогу туруктуулуктун 

сакталуусуна шарт тʏзɵт. 

 

Бул натыйжанын ишке ашышын коомдук бийлик  кɵзɵмɵлгɵ алышы керек, т.а., кол коюлган 

келишимдердин аткарылышын кɵзɵмɵлгɵ алуусу зарыл. Ал келишимдер бирɵɵнʏн 

кɵзɵмɵлʏ жок эле ишке ашса абдан туура болмок. Эгерде келишим бирɵɵнʏн кысымы менен 

ишке ашса ал албетте туруксуз болот. Ал ʏчʏн эң жакшысы келишимдер  ыктыярдуу 

тʏзʏлʏшʏ керек.   
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Корутунду 

"Социалдык-экономикалык конфликт" түшүнүгү эмгек ишмердүүлүгүнө жана эмгек акысы 

менен байланышкан конфликттер  эмес, коомдогу социалдык-экономикалык мамилелердин 

бүткүл жыйындысын өзүнө камтыйт. Мисалы, стипендия төлөө, балдарга жөлөк-пул, балдар 

жана майыптар үйлөрүн камсыз кылуу, социалдык инфраструктура маселеси, бюджеттик  

институттардын жана уюмдарды каржылоо  (илим, билим берүү, саламаттык сактоо, 

маданий институттарын), ошондой эле   бийлик жана ишкерлердин, өндүрүүчүлөр жана 

керектөөчүлөр ж.б. ортосундагы мамилелеринин катышын да камтыйт. 

 

Социалдык-экономикалык реформаларды жүргүзүүнүн  жана ырааттуу өнүктүрүүнүн 

негизги фактору болуп калктын бийлик түзүмдөрүнө ишенимин жогорулатуу болуп саналат. 

Ишеним фактору көптөгөн түзүмдөрдү камтыйт, мисалы, негиздүүлүктү, өзгөртүүлөрдүн 

шайкештигин, адилеттүүлүктʏ, чынчылдыкты, ак ниеттүүлүктʏ, укуктуулукту, 

натыйжалуулукту, перспективдүүлүктʏ ж. б. 

 

Эмгек жана социалдык-экономикалык чөйрөдөгү мамилелерде конфликтогендик 

кырдаалдын ырбоосу Кыргызстанда социалдык-эмгектик конфликттерди жөнгө салуу, 

иштиктүү механизмдердин жоктугуна байланыштуу, ошондуктан алардын көпчүлүгү 

социалдык-саясий конфликтке өзгөрүп кетет.  

 

Социалдык-экономикалык мамилелерде конфликтүү жагдайды жакшыртуу үчүн өлкөнүн 

экономикасынан кризистен чыгаруусу абзел. Коомдо пайда болгон социалдык 

конфликттерге ошол замат жооп берүү керек. Бул конфликттерди жөнгө салууда негизги 

ролду мамлекет ойнойт (өкмөт, сот, прокуратура) конфликттин катышуучусу катары, же 

ортомчу жана/же калыстык тарап катары. 

 

Контролдук суроолор: 

 

1. Азыркы дүйнөдөгʏ социалдык-экономикалык конфликттер кайсылар? 

2. Рационалдуу капиталисттик өндүрүш кандай конфликттерди жаратат? 

3. Коомдук жыргалчылыктардын адилеттүү бөлүштүрүлүшү  кантип ишке ашат? 

4. Ресурстарды адилеттүү бөлүштүрүү маселеси деген эмне? 

5. Экономикалык конфликттерде конфликтке кирген тараптарды бөлүштүрүү кандайча 

жʏрɵт? 

6. Инновациялар деген эмне? 

7. Инновациялык иштин мазмуну жана өзгөчөлүгү жамааттын мүчөлөрүнө кадай 

талаптарды кое алат? 

8. Инновациялар менен социалдык карама-каршылыктардын байланышы кандай? 

9. Инновациялык конфликттердин себептери кайсылар? 

10. Ишке байланыштуу инновациялык конфликттер деген эмне? 

11. Инсандар аралык инновациялык конфликттер деген эмне? 

12. Конфликттин кырдаалдык өбөлгөлөрүнө эмнелер кирет? 

13. Мүнөздүк  өбөлгөлөр эмнелерди камтыйт? 
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14. Класстык конфликттер Э. Дюркгеймдин «Коомдук эмгектин  бөлүштүрүлүшү жана 

класстык конфликттер” эмгегинде кандайча ачыкталган? 

 

 

 

Колдонулган адабияттар: 

 

1. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. 

заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 176с. 

2. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2000. - 320 с. 

3. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.П. 

Дедов, А.В. Морозов, Е.Г. Сорокина, Т.Ф. Суслова / Под ред. А.В. Морозова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. — 336 с. 

4. Русский Гуманитарный Интернет Университет. Библиотека учебной и научной 

литературы. WWW.I-U.RU - 162 с. 

5. Тоффлер Э,  Тоффлер Х. Революционное богатство.  Как оно будет создано и как оно 

изменит нашу жизнь. М.: Ph i lo so ph y .  2 008 .  С .  3 9 -4 1 ,  и  17 0  - 1 72  
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10- ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

 

Топтор арасындагы конфликт 

 

      Суроолор: 

1. Топтор арасындагы конфликттин өзгөчөлүктөрү 

2. Топтор арасындагы конфликттин спецификалык өзгөчөлүктөрү 

3. Топтор арасындагы конфликттин пайда болуу механизмдери 

4. Топтор арасындагы конфликттин типологиясы 

5.  

1. Топтор арасындагы конфликттин өзгөчөлүктөрү 

 

Азыр жер жүзүндө 8 миллиард адам жашайт. Алардын баардыгы улуттук жана мамлекеттик 

түзүмдөрдүн эки жүздөн ашуун бирикмесинде камтылган. 20 миллиондон ашык 

экономикалык уюмдар, жана башка жүздөгөн миллион чоң жана чакан коомдук топтордун 

бирикмеси - үй-бүлө, диний жамааттар, айылдык жыйын же саясий элита түзүмдөрү 

аркылуу белгиленген. Алардын ортосундагы мамилелер  априори жагымдуу болуусу 

мүмкүн эмес. Социалдык топтордун ортосундагы конфликттердин келип чыгышына 

себептер өтө көп: ресурстардын чектелгендиги, социалдык статустун бийиктиги, 

социалдык-маданий баалуулуктарды таңуулоо ж.б.  

 

Топтор арасындагы конфликттердин өнүгүү сценарийи инсан аралык конфликттин 

өнүгүүсүнө окшош. Бирок адамдардын, чоң топтор конфликттерине тартылган фактынын 

өзү алардын пайда болуу механизмин да, ошондой эле өнүгүү режимдерин да өзгөртөт, 

натыйжалары жана масштабдары жөнүндө сөз жок. Ошондуктан, топтор аралык 

конфликттердин өзгөчөлүктөрүн белгилеп  көрсөтүү керек, жана алардын социалдык 

механизмдеринин келип чыгышына көз салуу маанилүү. 

 

Биздин турмуштук тажрыйба көрсөтүп жаткандай: бир гана адамдар арасында конфликт 

эмес, ошондой эле кичине жана чоң  коомдук топтор арасында конфликттер жаралат. 

Мындай топтордун түрлөрү коомдо абдан көп. Объективдүү түзүлгөн социалдык 

мамилелерден  төмөнкүлөрдү карасак болот: 

 эмгек бөлүштүрүүнүн натыйжасында келип чыккан   топтор (адамдардын коомдук-

кесиптик жагынан бөлүштүрүү); 

 өндүрүштүн каражаттарына карата - алардын мамилесине  негизделген топтор 

(класстар); 

 тил, аймак, маданий өзгөчөлүктөрдүн окшоштугу боюнча  бөлүнгөн топтор (этностор, 

улуттар); 

 социалдык-демографиялык топтор (жынысы, курагы, үй-бүлөлүк абалы боюнча); 

 аймактык топтор (шаар, айыл, аймак) ж. б 
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Социалдык топтордун пайда болушу адамдын  аң-сезимдүү, максаттуу күчүнүн 

натыйжасында да жаралат: саясий партиялар, кесиптик союздар, жаштар бирикмелери, 

диний конфессиялар ж. б. 

Ар бирибиз кандайдыр бир социалдык топтордун мүчөсү болуп саналабыз, анын үстүндө ал 

туруксуз абалда анткени - адамдын жаш курагы, анын ынанымы, анын менчик өлчөмү, ал 

тургай  жынысы дайыма  өзгөрүп турат. 

 

Ар кандай топтордун кызыкчылыктары, эреже катары, дал келбейт андыктан алардын 

ортосундагы мамилелер дагы конфликттик мүнөзгө ээ. Бул жагдайда индивид өмүр бою чоң 

же кичине, олуттуу же олуттуу эмес  топтор арасындагы конфликтке тартылат. 

Орточо статистикалык адам бул конфликтердин жүрүшүнө олуттуу таасир бериши 

мүмкүнбү? Көпчүлүк  учурда - жок (кандайдыр бир лидерликке чыгып кетпесе эле). Тилекке 

каршы, алардан качып-чыгып кетип калуу да мүмкүн эмес. Мындай кырдаалда, жок эле 

дегенде, топ-аралык конфликттер эмне үчүн жана "кайдан өсүп" чыгаарын түшүнүү бизди 

тынчсыздандырат. 

 

Топ адам менен эмне кыла алат? 

Биз бирге ойлонобуз, биз бирге сезебиз, жалгыз болгонго караганда, такыр башкача 

өзүбүздү алып жүрөбүз. Сүйүү жана жек көрүү күчтөнөт, пикирлер ашыкча сынчыл, ал эми 

аракеттер— чечкиндүү болуп калат. Бул учурда, мындай иш-аракеттердин натыжайлары  ар 

дайым оң эмес." Караламандын (толпа) психологиясы" (Г. Дебон, Г. Тард) эмгегинде 

регрессия феноменин абдан так көрсөтүгɵн: адам электрлешкен абалында - караламан 

ичинде оңой ооп кетʏʏчʏ, ишенʏʏчʏ жɵнɵкɵйлʏккɵ айланып калат. 

 

Бирок аны бир гана «караламанга» шилтеп коюу туура эмес. Ошондой эле аталган 

"массалык жүрүм-турум" адамдардын түздөн-түз физикалык  контакт жок учурунда, жөн 

гана бир чоң топко  таандык сезимине ээ болуусу индивиддин жалгыз аракеттерине 

караганда, массалык аракеттер такыр башка мыйзамдарга таянат. 

 

2. Топтор арасындагы конфликттин спецификалык өзгөчөлүктөрү 
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Топтор аралык конфликттерди келип чыгуусунда жана өнүгүүсүндө аларга гана таандык 

болгон бир катар маанилүү өзгөчөлүктөр байкалышы керек. Булар кайсы өзгөчөлүктөр 

болушу мүмкүн? 

Алар: 

жайылуусунун объективдүү мүнөзүнө ээ болуусу;  

 адамдардын массасын, алардын каалоосуна, атүгүл конфликттин маңызын жана 

максаттарын түшүнүбөстөн «конфликттин талаасына» тартылышы;  

конфликттин институтташтырылышы;  

түзүмдүк зордук-зомбулуктун болушу; 

конфликтти чечүүдө катышуучулардын жүрүм-турумунун өзгөрүшүнө эмес, институттук 

өзгөрүүлөргө басым жасоо;  

конфликттин жаралышына кошумча булактардын бар болушу, тигил же бул социалдык 

топко таандык сыяктуу;  

конфликттердин жаралышына жана чечилишине  чоң чыгымдардын болуусу;  

конфликттик кырдаалдын сакталышынын узак инерциясы;  

 

1. Топтор аралык конфликттин объективдүү мүнөзгө ээ болуусу дегени, өзүнүн  пайда 

болуу жана жайылуу  логикасынын бар болушу, практикалык түрүндө адамдардын аң-

сезимдүү умтулуусуна көз каранды эмес,  алардын аң-сезимдүү ишмердүүлүгүнө негизделет 

дегенди билдирет. Анткени, чоң социалдык топтордун пайда болушу (класстардын, коомдук 

топтордун, улуттардын) өзү объективдүү процесс. Алар коомдун эволюциясынын 

натыйжасында пайда болот. Өзүн-өзү жөнгө салган система катары, коомдун стихиялык 

түрдө өнүгүүсүнө натыйжалуу механизмдерди издөөсү  жана табуусу менен алектенет:  

эмгектин бөлүштүрүлүшү, жеке менчик системасы, саясий жана укуктук жашоонун 

уюштурулушу ж. б. Социалдык өнүгүүнүн бул механизмдери коомду дифференциялайт 

жана натыйжа катары "социалдык топтордун"  пайда болушуна өбөлгө түзөт. Бул процесс 

коомдук аң-сезим жагынан көзөмөлдөнбөйт, болгону постфактум катары аныкталат. 

 

2. Мындан тышкары, ар бир жаңы муун мурдатан эле  түзүлүп калган социалдык 

дифференцияны кабыл алууга мажбур болот,  жана аны бир объективдүү нерсе катары 

кабылдайт. Бул, албетте, конфликтогендик мүнөзгө ээ болуп калат. Конфликттер 

жалпысынан коомдун деңгээлинде өнүгүшүнө байланыштуу, аларга бардыгы катышууга 

мажбур. Индивиддин бир топко таандык болушу (факт боюнча туулган жери, белгилүү бир 

үй-бүлөдө, белгилүү бир аймакта, теринин түсү, жынысы, бир жөндөмгө ээ болуусу ж. б.) 

анын тигил же бул топтор арасындагы конфликттин  катышуучусу катары позициясын 

мажбурлап коет.  Андан чыгуу же андан четтегенге мүмкүн эмес. 

 

3. Социалдык институттар деп (лат.тил. institutum — орнотуу, мекеме) коомдук 

мамилелердин туруктуу формасын түшүнөбүз, белгилүү бир социалдык ресурстарга ээ 

болгон жана конкреттүү милдеттерди аткарган уюмдардын жана мекемелердин 

комплекстери (мамлекет, сот, армия, чиркөө) эсептелет.  

Ошол эле учурда, бул белгилүү бир стандарттарга, жүрүм-турумдун түрлөрүнө ээ болгон  ар 

кандай иш-чараларды уюштуруу ыкмасы болуп саналат. Анткени топтор аралык 
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конфликттер (экономикалык, саясий, этникалык) ар дайым болуучу нерсе, алар сөзсүз 

институтташат. Башкача айтканда, конфликттик мамилелер  «бекем жана туруктуу» түрүндө 

болуп калат. 

Ошол эле  убакта  чатакташкан тараптардын белгилүү бир эрежелери, нормалары, 

стандарттык жүрүм-турумдары түзүлүп, аларды алдын ала айтууга оңой болуп жана өтө 

бүлүндүрүүчү мүнөзгө ээ болбой калат. 

 

4. Көптөгөн топтор аралык конфликттер түзүмдүк категориясына таандык, анткени 

жеке индивидге да, ошондой эле социалдык түзүмдүн бүтүндөй социалдык топторуна 

(финансылык жана саясий элитага, бийлик түзүлүшүнө, массалык маалымат  каражаттарына 

ж. б.) таасирин тийгизет. Коомго жасалган басым, өзүнүн кесепеттери боюнча физикалык 

зордук-зомбулук  менен барабар болуп калат. Мисалы, жаш адам диний ишенимдери 

боюнча аскерде кызмат кылууну каалабайт, ал эми мыйзам жолу ага мындай мүмкүндүк 

бербейт. Мындай таасирдин аталышы түзүмдүк күч салуу – деген терминге ээ, норвегиялык 

социолог Йохан Галтунг тарабындан киргизилген. 

 

Түзүмдүк күчкө салуунун негизи болуп, биринчи кезекте бирдей эмес алмашуу, жогорку 

социалдык катмарлардын мүчөлөрү башкаларга караганда жыргалчылыктарга жана 

мүмкүнчүлүктөргө көбүрөөк ээ болуусу менен мүнөздөлөт. 

Азыркы коом бир түрдүү жана бир түзүмдүү болушу мүмкүн эмес.  Бул анын иштөө ыкмасы 

болуп саналат. Ири туруктуу социалдык түзүмдүктөрдүн болушу, топтор аралык ар түрдүү 

конфликттердин жаралышын шарттайт. 

 

5. Топтор аралык конфликттин пайда болушуна башка кошумча булагы  - инсан өзүн тигил 

же бул топко таандык сезими боло алат (класстык, улуттук, диний, кесиптик ж. б.). Себеби, 

инсан бир топко таандык болуусу аркылуу өзүн иденттөөдө, рационалдуу негизге ээ болбой 

туруп, "бөтөн" менен эч нерсени талашпаса деле "өз" инсанына артык көрүү сезимин 

жаратат, бул өз учурунда социалдык турмушта  деструктивдүү  ролду ойнойт. 

 

3. Топтор арасындагы конфликттин пайда болуу механизмдери 

 

Адамдын тарыхы бул топтор арасындагы конфликттин тарыхы: саясий, улуттук, диний ж. 

б. Конфликтсиз тарыхты элестетүүгө мүмкүн эмес, б.а. конфликттерден качып кетүү жокко 

эсе. Алар адамзаттын өнүгүүсүнүн бир жолу. Бирок суроо пайда болот: качан 

конфликттердин саны көбүрөөк болгон - варвардык жана мыкаачылык заманында же 

азыркы цивилдешкен дүйнөдөбү? Кайсы факторлор  коомдук конфликттин жаралышына 

өнөкөт болот? 

 

XX кылымда аталган мыйзам ченемдүүлүктөрдү табууга өз күчүн социалдык психология 

багыттаган.Топтор аралык конфликтке таандык бир катар кызыктуу көрүнүштөрдү ачууга 

аракет жасалган, натыйжада алардын  табиятын аныктоого  мүмкүнчүлүк берилген. 
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Топтор аралык конфликттин психологиясы 

 Биз мурда белгилеп кеткенбиз, индивиддерди  бириктирген абалында алардын жүрүм-

туруму олуттуу түрдө өзгөрүп кетүүсүн. Социалдык психология топтун индивидге таасир 

тийгизүүсүнүн көптөгөн факторун белгилеген. Анын ичинде: 

• социалдык фасилитация; 

• социалдык жалкоолук; 

• деиндивидуалдашуу; 

• топтук полярдашуу; 

• топтук ойлонуу; 

• топтук фаворитизм; 

• топтук басым ж.б. 

 

1. Социалдык фасилитация (от англ. facility — легкость, благоприятные условия) — 

башкалардын катышуусунда ʏстɵмдʏк кылуучу реакциялардын кʏчтɵнʏʏ эффектиси. 

Тагыраак айтканда, жɵн гана башка бирɵɵнʏн биздин жашообузга, же кандайдыр бир 

абалыбызга катышышы, биздин аракеттерибиздин энергиялуулугун жогорулатат. Жɵнɵкɵй 

жɵндɵмдʏʏлʏктɵргɵ ʏйрɵнʏʏ топтун ичнде бир топ ийгиликтʏʏ болот.  

 Албетте бул феномен бирбеткей эмес. Андыктан анын маанисинде жɵнʏнɵн «ʏстɵмдʏк 

кылуучу реакция» деген сɵз айкашы кошулбайт. Башкалардын катышышы индивиддин 

жɵнɵкɵй маселелерди чечʏʏсʏндɵ жардам берет, ал эми татаал маселелерди чечʏʏдɵ 

башкалардын катышуусу тескерисинче анын чечилишин кыйындатат же тоскоол болот. 

Кандай болгон кʏндɵ да индивиддин жʏрʏм-туруму ɵзгɵрɵт. 

 

2. Социалдык жалкоолук – бул адамдардын кʏчʏн басаңдатуу тенденциясы, т.а., эгерде 

адамдар максатка жетʏʏ ʏчʏн башкалар менен биригишсе, бирок иштин натыйжасына жооп 

бербеген учур. Мисалы, топ ичинде болгондуктан аркан тартууда анын ар бир катышуучусу 

жалгыз ɵзʏ тарткандагыга караганда аз кʏч жумшайт.  Бирок айрым учурда коллективдик 

кʏч жумшоо анын катышуучуларынын ɵзʏн таштап коюусуна жол бербейт, т.а., эгер ар бири 

кишинин эмгеги, кошкон салымы белгилʏʏ боло турган болсо. Ушул учурда гана «Кʏч -

бирдикте» деп айтууга болот. 

3. Деиндивидуалдашуу — индивиддин топтук жагдайларда ɵзʏнʏн индивидуалдуулук 

сезимин  жана ɵздʏк кɵзɵмɵлдʏ жоготуусу. Топтогу жаксыздык абал, анонимдʏʏлʏк 

инсандын бир жерде токтоп калуусуна шарт тʏзɵт.  

Топ канчалык чоң болсо, деиндивидуалдашуу ошончолук кʏчтʏʏ болот жана зомбулук 

кɵрсɵтʏʏ актылары, вандализмге же башка асоциалдуу аракеттерди жасоого тʏртɵт. 

 

4. Топтук поляризациялануу — топтук пикир индивиддин бул же тигил позицияны ээлɵɵсʏнɵ 

тʏртɵт. Мисалы индивид кандайдыр бир тобокел ишке акча жатырган аткан болсо жана 

ушундай пикирдеги топтун арасындагы талкуудан кийин анын бул каалоосу дагы артат. 

Топтук талкуу индивидди ортого калтырбайтан, т.а., эки полюстун бирисин тандоосуна 

тʏрткʏ болот.  

5. Топтук ой жʏгʏртʏʏ — топтогу ой-пикирдин бир тʏрдʏʏ болгон тенденциясы, ал кɵп 

учурда топтун жагдайды реалдуу балоосуна тоскоол болот. 
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6. Топтук фаворитизм — топту жана ага таандык болгондорго ошол топтун мʏчɵсʏ 

болгондугу ʏчʏн гана сый кɵргɵзɵт. Мындай мамиле бардык жаштагы жана улуттагы 

адамдарда бар. Чындыгында коллективдик мʏнɵздɵгʏ маданиятта бул жеке маданий 

мʏнɵздɵгʏлɵргɵ караганда азыраак. 

 

7. Конформизм топтук басым жасоонун натыйжасы катары — реалдуу же элестетилген 

топтун басымынын натыйжасында жʏрʏм-турумду же ишеничтерди ɵзгɵртʏʏ тенденциясы.   

Эгерде бизге эки кесим жип берип, анын узундугун (бирɵɵ экинчисинен кыска) ɵлчɵ десе  

жалгыз болгон учурда оңой туура жооп беребиз, ал эми топтун ичинде болсок жана 

андагылардын басымдуу бɵлʏгʏ  мурдагы биз айткан чечимдин тескерисин айтса, биз абдан 

ойлонуп калабыз дагы биз берген жообубузга 40%дай гана ишенип баштайбыз. Демек, 

топтун таасири кандайдыр бир чечим кабыл алууда ɵз таасирин тийгизет.  

Бул топтук жʏрʏм-турумдун мʏнɵздɵмɵсʏ эксперименталдык жактан бекемделген.  

 

Социалдык топтордун генесизи 

Топтор аралык конфликттердин жалпы табиятын аныктадык, эми алардын келип 

чыгышынын конкреттүү механизмдерине көз чаптыруу керек. Конфликт баштаардан мурда, 

албетте, топтун өзү  пайда болушу керек. Адамдардын өзүнчө топко бөлүнүп кетүүсүнө 

себептер өтө көп:  

1) бул коомдук эмгектин бөлүштүрүлүшү, ар кандай кесиптер жана ар түрдүү 

функциялардын аткарылышынын негизинде;  

2) бул мейкиндик-географиялык жашоо чөйрөсүнүн чек  арасы жана анын ресурстарын 

пайдалануунун мүмкүнүчүлүгү  

3) бул адамдардын биологиялык жактан айырмачылыктары (расалык, жыныстык, курактык 

жана башка негиздер боюнча) жана акыркы  

4) көптөгөн этностук (тилдик, жүрүм-турум ж.б.) факторлор. 

 

Булар адамдарды дифференциялоонун объективдүү негиздери болуп саналат, алар коомдук 

өнүгүүнүн табигый-тарыхый жүрүшү  катары социалдык тоскоолдук жаратып бир топторду 

экинчи топтордон бөлүүгө шарт түзөт. (Албетте, саясий партиялар же кесиптик союздар 

сыяктуу адамдардын аң-сезимдүү бирикмелери жөнүндө кеп болбой эле, объективдүү түрдө 

түзүлгөн жамааттар тууралуу сөз болуп жатат).  

 

Социалдык топтордун пайда болушунун механикалык жактан карасак, анда  эки түргө 

бөлүүгө болот; биполярдык жана көп полярдык. Биринчи учурда кандайдыр бир социалдык 

бөлүнүү өз ара байланышкан, бирок бири-бирине барабар келбеген кош аттык түзүмүн 

жаратат: буржуа жана пролетарий, башкаруучулар жана аткаруучулар, элита жана масса, 

шаардыктар жана айылдыктар ж. б. 

 

Топтук керектөөлөр жана кызыкчылыктар 

Социалдык топтун түзүлүшүнүн негизи болуп адамдардын тиричилик шарттарынын 

жалпылыгы болуп саналат. Бирок индивиддердин абалы жалпылыкка ээ болуусу - аларды 

бир бүтүндүк катары биргелешип иштөөгө мажбурлабайт. Анткени, бул алардын  
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социалдык позициясынын биримдигин эмес "окшоштугун" гана билдирет . Биримдик, өз 

муктаждыктарынын жана кызыкчылыктарынын жалпылыгын ачык же жарым-жартылай 

билип аңдаганда  гана жаралат. 

 

Ошондо топтук керектөө деген эмне? 

Топтук керектөөлөр жекелик керектөөлөрдөн жогору позицияда турат: топтук 

муктаждыктар канааттандырылган учурда гана жеке керектөөлөрдү канааттандыруу 

мүмкүн болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, адам аман калат, эгер топ аман болсо. Бирок, 

тескерисинче эмес. Бул жерде топтор аралык конфликттин  өтө терең булагы казылган: 

канааттандырылбаган керектөө (физиологиялык, коопсуздук, иденттешүү ж. б.). 

 

Бирок муктаждык – бул бир керек нерсени талап кылуу, жетишпеген нерсеге умтулуу б.с. 

Аракеттин булагы (анын ичнде конфлиттин дагы) адам тарабынан таанылып, ага болгон 

муктаждык кабыл алынышы зарыл. Эгерде бул шарттар сакталса, топтун социалдык 

кызыкчылыгынын калыптануусуна – максатка жетʏʏгɵ болгон багыттын ишке ашышы, 

муктаждык канааттандырууга алып келет.  

Дал ушул кызыкчылык социалдык топтун аракетинин кыймылдаткыч кʏчʏ болуп калат, ал 

эми кызыкчылыктардын кагылышы топтор аралык чыр чатактардын кɵрʏнʏп турган 

атылуучу пружинасы болуп калат. 

 

Топтор аралык конфликттин объектиси жана стадиясы 

 

Социалдык-топтук кызыкчылыктар үч көйгөйлүү "талааларда" кагылышы менен 

мүнөздөлөт :  

 социалдык ресурстар (экономикалык - каражаттар, техника, технология, азык — 

түлүк; күч, маалымат ж. б.);  

 социалдык статустар (тең укуктуу— тең укуктуу эмес, жогорку— төмөнкү, 

борбордук—четтеки, негизги— маргиналдык);  

 социомаданий баалуулуктар ( диний, адеп-ахлактык, консервативдик, либералдык, 

этникалык ж. б.).  

Бул үч "бөлүнбөгөн алма" топтор аралык конфликттин объектиси болуп саналат. 

 

4. Топтор аралык конфликттин типологиясы 

 

Топтук конфликттердин дифференциациясынын критерийлери 

Топтор аралык конфликттер үчүн алардын эки критерийи аркылуу жөнөкөй жана 

сарамжалдуу дифференциациясы сунушталат: 1) субъекттер аркылуу жана 2) конфликттин 

объектиси аркылуу. Анткени кандай болбосун конфликт, анын ичинде топтор аралык 

конфликт дагы — бул биринчи кезекте каршылаш тараптардын ортосундагы карым-катнаш.  

Ал эми коомдук мамилелер социалдык илимдерде так ушундай принцип менен 

классификацияланат:  

 субъект боюнча (мамилеге киргендер -катышуучулар), 

 объект боюнча (ошол мамиле эмне себептен пайда болгон - нерсе). 
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Бирок, бул конфликттердин маңызы кандайдыр бир топтун өзү, ал бир  ажыратуучу ролду 

ойногон нерсе катары кабылданбайт, б.а. объектиси конфликттин пайда болушуна түрткү 

болот. Ал эми  анын негизин түзүүчүлөр:1) ресурстар, 2) статус жана 3) баалуулуктар. 

Ошентип, адам ишмердүүлүгүнүн үч негизги тармактарында  топтордун ортосундагы 

конфликттердин үч негизги тибин бөлө алабыз:  

1) социалдык-экономикалык (ресурстарды  бөлүшөт);  

2) саясий-укуктук (бийликти  жана таасирди бөлүшөт);  

3) руханий-идеологиялык (өзүнүн баалуулуктарын таңуулашат). 

 

Конфликттердин бул типтеринин ар биринин ичинде дагы ар түрдүү негиздер боюнча ички 

градацияларды бөлүүгө болот:  

 өзүн билдирүү даражасы боюнча ( ачык жана жашыруун);  

 баамдоо даражасы боюнча (адекваттуу аңдоо жана адекваттуу эмес);  

 максаттардын мүнөзү боюнча (конструктивдүү жана деструктивдүү));  

 ар бир тарап үчүн натыйжасы боюнча ("нөл" суммадагы конфликт — утуш — утулуу 

же "нөлдүк эмес суммадагы" - утуш-утуш);  

 катышуучулардын бирдейлик даражасы боюнча (гомогендик жана гетерогендик);  

 түзүмдөштүрүүнүн жана институционалдаштыруунун даражалары боюнча (толук же 

жарым-жартылай); 

 жөнгө салуу ыкмалары боюнча (башкаруу, макулдашуу, чечүү) ж. б. 

 

Конфликттерди дифференциациялоонун мындай негиздери өтө көп. Ал тургай, кыскача 

бардыгын көрсөтүп кетүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнгө карата эң 

фундаменталдык жана актуалдуу топтор аралык конфликттин  эки түрүн бар саясий жана 

улуттук. 

 

Контролдук суроолор: 

 

1. Топтун адамга тийгизген таасири кандай? 

2. Топтор арасындагы конфликттердин кандай спецификалык ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ бар? 

3. Топтор аралык конфликттин объективдүү мүнөзгө ээ болуусу деген эмне? 

4. Түзүмдүк күч салуу деген эмне? 

5. Топтор аралык конфликттин психологиясы кандайча жаралат? 

6. Социалдык фасилитация деген эмне? 

7. Социалдык жалкоолук кайсы учурда пайда болот? 

8. Деиндивидуалдашуу кофликтти шарттайбы? 

9. Топтук поляризациялануу кантип ишке ашат? 

10. Топтук ой жʏгʏртʏʏнʏн артыкчылыктары жана кемчиликтери? 

11. Социалдык топтордун генесизи деген эмне? 

12. Топтук керектөөлөр жана кызыкчылыктар кантип ишке ашышат? 

13. Топтор аралык конфликттин объектиси жана стадиясы деген эмне? 

14. Топтор аралык конфликттин типологиясына эмнелер кирет? 
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SOS - 402 Конфликттин социологиясы дисциплинасы боюнча 

Ара сынак ʏчʏн контролдук суроолор: 

1-8 –лекциялардын суроолору камтылды. 

Ара сынак тест тʏрʏндɵ жʏргʏзʏлɵт. 

 

1. Карама-каршылык жана кʏрɵш деген эмне? 

2. Конфликттин келип чыгуу жаратылышы боюнча орто кылымдагы ой-пикирлер? 

3. Конфликттин жаратылышын изилдей турган оптимсттик подход/мамиле кимге 

таандык? 

4. Конфликттин жаратылышын изилдей турган пессимисттик подход/мамиле ичине 

эмнени камтыйт? 

5. Социалдык конфликт концепциясынын мааниси кандай жана ким тарабынан иштелип 

чыккан? 

6. Г. Зиммель ɵзʏнʏн «Заманбап маданияттагы конфликт» деген китебинде эмнелер 

жɵнʏдɵ айткан? 

7. Ральф Дарендорф жана Льюис Козердин Конфликттин социологиясына кошкон 

салымдары кандай? 

8. Социалдык макулдук жана «адамдык мамилелер» аттуу концепцияда эмне жɵнʏдɵ 

айтылат? 

9. «Адамдык мамилелер» теориясынын негиз салуучусу ким? 

10. Конфликттеги статикалык жана динамикалык  моделдердин айырмачылыгы кандай? 

11. Конфликт терминин аныктамасы 

12. Карама-каршылык - конфликттин негизи дегенди кандай тʏшʏнсɵ болот? 

13. Конфликт  жана  жарышуу  экɵɵнʏн байланышы кандай? 

14. Конфликттин объектиси менен  предметинин ортосунда кандай айырмачылык бар? 

15. Конфликт объектисинин мүнөздөмөсүнɵ эмнелер кирет? 

16. Реалдуу жана реалдуу эмес конфликттер деген эмне? 

17. Конфликттер кантип классификацияланат? 

18. Ички-инсандык конфликт деген эмне? 

19. Инсан аралык конфликт деген эмне? 

20. Инсан менен топ арасындагы конфликт    кантип ишке ашат? 

21. Мамлекеттер аралык конфликттер кантип ишке ашат? 

22. Конфликттин башка кандай типтери бар? 

23. Конфликттин объектиси деген эмне? 

24. Конфликттин катышуучулары болуп кимдер боло алат? 

25. Каршылаштын рангы деген эмне?  

26. Конфликттин кыйыр катышуучулары кимдер? 

27. Конфликттин демилгечилери (баштоочулары) кантип аракеттенишет? 

28. Конфликттин көмөкчʏлөрʏ кантип аракеттенишет? 

29. Конфликттин уюштуруучулары кантип аракеттенишет? 

30. Конфликттин ортомчулары (медиаторлор) кантип аракеттенишет? 

31. Конфликттин микро чөйрөсʏ деген эмне? 

32. Конфликттин макро чөйрөсʏ деген эмне? 

33. Конфликттин физикалык чөйрөсʏнɵ эмнелер кирет? 
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34. Конфликттин коомдук- психологиялык чөйрөсʏ деген эмне? 

35. Конфликттин социалдык чөйрөсʏ ɵзʏнɵ эмнелерди камтыйт? 

36. Конфликттин инсандык элементтери деген эмне? 

37. Жʏрʏм-турумдун негизги психологиялык доминанттары кайсылар? 

38. Инсандын мʏнөзʏ жана типтери деген эмне? 

39. Теориялык адам менне экономикалык адамдын айырмасы кандай? 

40. Эстетикалык адам менен коомдук адам деген кимдер? 

41. Саясий киши жана диний адам деген кимдер? 

42. Жʏрʏм-турум манерасына  карата инсандар кантип бɵлʏнʏшɵт? 

43. Конфликттин келип чыгуу себептери кайсылар? 

44. Ички жана тышкы конфликттер деген эмне? 

45. Антагонисттик карама-каршылык деген эмне? 

46. Негизги жана негизги эмес конфликттердин айырмасы кандай? 

47. Объективдʏʏ жана субъективдʏʏ конфликттер деген эмне? 

48. Конфликттердин пайда болуусунун объективдүү факторлору кайсылар? 

49. Конфликттердин пайда болуусунун жеке факторлору кайсылар? 

50. Инсандын жүрүм-турумунун негизги психологиялык доминанттары деген эмне? 

51. Адекватуу эмес  баалоо жана кабыл алуу деген эмне? 

52. Этикалык баалуулуктарга эмнелер кирет? 

53. Конфликттин функциясы деген эмне? 

54. Конфликттин ачык жана жашыруун функциялары деген эмне? 

55. Конфликттин функцияларын кантип бааласа болот? 

56. Конфликттин жалпы конструктивдүү функциялары кайсылар? 

57. Инсандык деңгээлдеги конфликттин конструктивдүү функциялары кайсылар? 

58. Конфликттин деструктивдүү функциялары  деген эмне? 

59. Конфликттин ɵнʏгʏʏ этаптары кандай болуп бɵлʏнɵт? 

60. Конфликт алдындагы кырдаал деген эмне? 

61. Ачык конфликт деген эмне? 

62. Инциденттин пайда болушуна эмнелер себеп болот? 

63. Конфликттин эскалациясы деген эмне? 

64. Зомбулукту колдонуу деген эмне? 

65. Конфликттин аякташы деген эмне? 

66. Конфликттен кийнки синдром деген эмне? 

67. Фрейд боюнча ички конфликттин маңызы  кандай? 

68. К.Левин конфликттик кырдаалдын  кандай типтерин бɵлгɵн? 

69. К. Роджерстин «Мен-концепциясы» эмнени тʏшʏндʏрɵт? 

70. А. Маслоунун муктаждыктар теориясы? 

71. Зеригүү деген эмне? 

72. Ички-инсандык конфликттин кандай түрлөрү бар? 

73. Социалдык норма жана муктаждыктардын ортосундагы конфликттер деген эмне? 

74. Ролдук конфликт кантип ишке ашат? 

75. Ыңгайлашуу конфликтиси деген эмне? 

76. Жетишсиз өзүн-өзү баалоонун конфликтиси деген эмне? 

77. Инсан ичиндеги конфликттин себептери кайсылар? 



                                          SOS-402   Конфликттин социологиясы                                    Sayfa 31 

Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

 
 

78. Уюм деңгээлинде болгон инсан ичиндеги конфликт деген эмне? 

79. К. Хорнинин социалдык чөйрөсү жана инсан? 

80. Инсандын маңызы менен жашоосунун (существование) ортосундагы конфликт    

теориясы кимге таандык? 

81. Ички конфликттин позитивдүү натыйжалары кайсылар? 

82. Инсан ичиндеги конфликттерди алдын алуу жана  аларды чечүүнʏн кандай жолдору 

бар? 

83. Инсандын психологиялык коргоо механизмдери кайсылар? 

84. Стресс деген эмне? 

85. Г.Сельенин  стресстик реакция берүү динамикасы кандай? 

86. Стресстик учурдагы доминанта деген эмне? 

87. Стресстен  качып кетүү  мүмкүнбү? 

88. Стресс менен дистресстин айырмачылыгы эмнеде? 

89. Стресстин себептери жана булактары кайсылар? 

90. Стресстин уюштуруучук  факторлоруна кайсылар кирет? 

91. Психологдор   В. Зигерт жана Л. Ланг кызматкерлердин  кандай типтеги "коркууларын" 

көрсөтүшкөн? 

92. Кесиптик стресстин ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ кайсылар? 

93. Стресстик реакциянын түзүлүшүндө кандай элементтер бар? 

94. Терс эмоциялардын конфликттик абалдардын тʏзʏлʏшʏнɵ салымы барбы? 

95. «Издеп-табуу активдүүлүгү» концепциясы ким тарабынан жана качан ортого чыккан? 

96. Г.Селье тарабынан  белгиленген  стресске жооп берүүнүн  кандай фазалары бар? 

97. Фикциялуу финализмдин маңызы эмнеде? 


