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ԴպրոցիԴպրոցիԴպրոցիԴպրոցի    մանկավարժականմանկավարժականմանկավարժականմանկավարժական    կոլեկտիվումկոլեկտիվումկոլեկտիվումկոլեկտիվում    
աաաառաջացողռաջացողռաջացողռաջացող    կոնֆլիկտներիկոնֆլիկտներիկոնֆլիկտներիկոնֆլիկտների    պատճառներըպատճառներըպատճառներըպատճառները    ևևևև        

հաղթահարմանհաղթահարմանհաղթահարմանհաղթահարման    ուղիներըուղիներըուղիներըուղիները    
Բեժանյան ՍեդաԲեժանյան ՍեդաԲեժանյան ՍեդաԲեժանյան Սեդա    
Ասլանյան ԱննաԱսլանյան ԱննաԱսլանյան ԱննաԱսլանյան Աննա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտի հաղթահարում, ներանձնային և 

միջանձնային կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտների կառավարում, կոնֆլիկտների կառա-
վարման մեթոդներ 

Կոնֆլիկտը սոցիալական և անձնական կյանքի հարցերի լուծման պատճա-
ռով առաջացած հակասությունն է: Սակայն ոչ բոլոր հակասությունները կարելի է 
անվանել կոնֆլիկտ: Օրինակ՝ մանկավարժական կոլեկտիվում ղեկավարը, ման-
կավարժները կարող են չհասկանալ իրար, սակայն միաժամանակ աշխատել հա-
մաձայնեցված ձևով: 

Կոնֆլիկտն իշխանության, կարգավիճակի կամ միջոցների պակասի պատ-
ճառով առաջացած պայքար է կողմերի հավակնությունները բավարարելու կամ 
հակառակորդի նպատակները չեզոքացնելու համար: 

Հասարակության իդեալական տարբերակում մարդկային գործունեությունը 
հիմնվում է կոլեկտիվում համերաշխության և համագործակցության վրա: Կոլեկ-
տիվում ապրելու և ստեղծագործելու հնարավորությունը բացառում է կոլեկտի-
վում կոնֆլիկտների գոյությունը: Սակայն ցանկալին և իրականությունը չեն նույ-
նականացվում, հետևաբար կոլեկտիվներում հաճախ են առաջանում կոնֆլիկ-
տային իրադրություններ: Ցավոք կոնֆլիկտներ տեղի են ունենում նաև մանկա-
վարժական կոլեկտիվներում [2:67]: 

Ցանկացած կոնֆլիկտ ունի իր զարգացման դինամիկան և անցնում է 
հետևյալ փուլերով՝ 

1. կոնֆլիկտի առաջացում, 
2. մասնակիցների կողմից իրավիճակի գիտակցում, 
3. կոնֆլիկտային վարք, 
4. կոնֆլիկտի լուծում (կառուցողական, ապակառուցողական, սառեցում): 
Տարբեր կոնֆլիկտների պարագայում առաջանում են տարբեր նպատակներ: 
 

Կոնֆլիկտի տիպըԿոնֆլիկտի տիպըԿոնֆլիկտի տիպըԿոնֆլիկտի տիպը    Փոխադարձ գործողությունների նպատակըՓոխադարձ գործողությունների նպատակըՓոխադարձ գործողությունների նպատակըՓոխադարձ գործողությունների նպատակը    
Պատերազմ Ընդդիմակցի ոչնչացում 
Խաղ Հաղթանակ 
Վեճ Համոզում 
Կողմերի հետաքրքրվածության 
աստիճանները 

Կոնֆլիկտի արտահայտման ձևերը 

Նախասիրությունների բախում 
Հետաքրքրությունների բախում 
Հիմնարար արժեքների բախում 

Մեկուսացում 
Մրցակցություն 
Բաց կոնֆլիկտ (վտանգավոր) 
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Կոնֆլիկտի առաջացման համար անհրաժեշտ նախապայման է կոնֆլիկտա-
ծին երևույթների առկայությունը։ Որպես այդպիսիք՝ կարող են լինել, օրինակ, 
ընդդիմակցի վիրավորահարույց պահվածքն ու արտահայտությունները [1:53 ]: 

 Առանձնացնում են մանկավարժական կոլեկտիվում հանդիպող կոնֆլիկ-
տածին երևույթների մի քանի տարատեսակներ. 

�  Անմիջական բացասական վերաբերմունք` հրամայական տոն, սպառ-
նալիքներ, նկատողություններ, մեղադրական արտահայտություններ, 
ծաղրանք, խոցող և ընդգծված հեգնանք։ 

�  Մեծամիտ-զիջողամտական վերաբերմունք` ստորացուցիչ սփոփանք 
կամ գովաբանություն, հանդիմանանք, կեսկատակ-կեսլուրջ ծաղրանք։ 

� Պարծենկոտություն` սեփական անձի շուրջ իրական կամ մտացածին 
ձեռքբերումների և հաջողությունների մասին պատմությունների հորի-
նում։ 

� Մենտորական (խրատական) վերաբերմունք` կտրուկ գնահատական-
ներ, դատողություններ, արտահայտություններ, սեփական խորհուրդնե-
րի, տեսակետի պարտադրում շրջապատի մարդկանց, անցյալի տհաճ 
իրադարձությունների հիշեցում, բարոյախրատական դասեր տալու հակ-
վածություն։ 

� Անազնվություն և կեղծավորություն` իմացածի մտածված կոծկում, 
ստախոսություն կամ դրա հակվածություն, մարդու գիտակցության վրա 
մտածված ներազդում։ 

�  Էթիկայի կանոնների խախտում` ակամա պատճառած տհաճություն-
ներ, որոնց համար ներողություն չի հայցվում, դիմացինին անտեսելու 
անքաղաքավարի սովորություն (չբարևելը, խոսակցության մեջ չներգրա-
վելը, անբարյացակամությունը), խոսակցին ընդհատելու հակվածու-
թյուն, սեփական պարտականությունները դիմացինի վրա բարդելու մի-
տում։ 

� Ռեգրեսիվ (հետաճ ապրող մարդու) վարքագիծ` միամիտ և հասարակ 
հարցեր, անտեղի վիճարկումներ, ճշմարիտ նկատողություն ստանալու 
դեպքում մեղավորությունն ուրիշների վրա բարդելու հակվածություն 
[3:38 ]: 

Ելնելով վերոբերյալից՝ առանձնացնում ենք կոնֆլիկտի լուծման հետևյալ 
ուղիները՝ 

� համագործակցության մթնոլորտի ստեղծում, 
� հարաբերությունների և հաղորդակցման պարզության ձգտում, 
�  կոնֆլիկտի առկայության ճանաչում, 
� պայմանավորվածություն կոնֆլիկտի հաղթահարման մասին (որտեղ և 

ինչպես են սկսվում հաղթահարման աշխատանքները), 
�  կոնֆլիկտի ուրվագծում, այսինքն՝ որոշել այն որպես փոխադարձ խնդիր, 

որը պետք է լուծվի, 
�  համաձայնության ստացում, 
�  լուծման ժամանակահատվածի որոշում, 
�  պլանի կատարում, 
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�  արդյունքի գնահատում: 
Մանկավարժական կոլեկտիվում առաջացող կոնֆլիկտների հաղթահար-

մանն ուղղված՝ դպրոցի տնօրեններն ու փոխտնօրենները պետք է կիրառեն կոնֆ-
լիկտի կառավարման կառուցողական մեթոդներ. 

� աշխատանքի նկատմամբ պահանջների պարզաբանում, որևէ մանկա-
վարժից կամ մանկավարժական կոլեկտիվից սպասվող արդյունքների 
պարզաբանում: Ընդ որում՝ ղեկավարը պարզաբանում է այս հարցերը ոչ 
թե իր համար, այլ որ ենթակաները հասկանան, թե ինչ է իրենցից 
ակնկալվում որոշակի իրավիճակում: 

� դպրոցի հիերարխիկ կառուցվածքի ստեղծում, որպեսզի ցանկացած ման-
կավարժ իմանա իր դիրքը, իրավասությունները և պարտականություն-
ները: 

�  խրախուսման համակարգի ճիշտ կիրառություն, որը թույլ կտա իջեցնել 
կոնֆլիկտների առաջացման հավանականությունը: 

Վանաձորի թիվ 5, 10, 23 դպրոցների մանկավարժներին տրվել են «Կոնֆլիկ-
տային վարքի նախատրամադրվածության որոշման» թեսթեր: Արդյունքում 
ստացվել է, որ՝ 

 

 
 

� Խաղաղասերներ – Չեն սիրում կոնֆլիկտներ ստեղծել, անգամ եթե 
դրանք լուծելի են, հեշտությամբ խուսափում են կոնֆլիկտային իրավի-
ճակներից: Եթե նրանք ստիպված են վեճի բռնվել, միշտ մտածում են 
իրենց պաշտոնական և ընկերական հարաբերությունների մասին: «Պլա-
տոնն իմ ընկերն է, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է» երբեք նրանց 
նշանաբանը չի եղել: 

� Ոչ կոնֆլիկտայիններ – Նրանց մասին ասում են, որ իրենք կոնֆլիկտա-
յին են, սակայն նրանք կոնֆլիկտի մեջ են մտնում միայն, երբ այլ ելք չի 
լինում: Նրանք պնդում են իրենց կարծիքը առանց մտածելու, թե դա ինչ 
հետևանքներ կարող է ունենալ իրենց դիրքի և անձնական կյանքի վրա: 

� Կոնֆլիկտայիններ – Վեճը և կոնֆլիկտը նրանց համար «օդ» են, առանց 
որոնց նրանք չեն կարող ապրել, նրանց մեծ մասը չափազանց ման-
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րախնդիր է: Սիրում են ուրիշներին քննադատել, բայց
իրենց մասին քննադատություն: Այս տիպի մարդիկ սիրում
ձայնել իրենց կարծիքը, անգամ եթե սխալ են: 

Մանկավարժական կոլեկտիվում առաջացած կոնֆլիկտները
իրենց բացասական ազդեցությունը ինչպես մանկավարժների 
թյունների, այնպես էլ ուսումնական գործունեության որակի վրա 

Մանկավարժների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքում 
ցել ենք հետևյալ արդյունքները. 

 

 
ՏիպըՏիպըՏիպըՏիպը    Ռազմավարության Ռազմավարության Ռազմավարության Ռազմավարության 

էությունըէությունըէությունըէությունը    
ԱրԱրԱրԱրդդդդյունավյունավյունավյունավետ ետ ետ ետ 
կիրառման կիրառման կիրառման կիրառման 
պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ    

ԹերություններԹերություններԹերություններԹերություններ

Մրցություն Ձգտում է հասնել իրե-
նին՝ անգամ ուրիշնե-
րին վնասելով: Ենթա-
դրում է ուշադրության 
կենտրոնացում հենց 
իր հետաքրքրություն-
ների վրա և հաշվի չի 
առնում ուրիշների 
ցանկությունները: 

Ելքը շատ կարևոր է: 
Տիրապետում է 
որոշակի իշխանու-
թյան: Արագ լուծման 
անհրաժեշտություն: 

Պարտության
առաջանում
րարվածության
ցում, հաղ
քում՝ մեղ
խեղաթյուր
բերություն

Խուսափում Որոշումների պա-
տասխանատվությու-
նից փախուստ, բնու-
թագրվում է ուշադ-
րության բացակայու-
թյամբ, ինչպես իր, 
այնպես էլ ուրիշների 
հետաքրքրություն-
ների նկատմամբ: 
 

Ելքը կարևոր չէ: Իշ-
խանության բացա-
կայություն: 
Հանգստի պահպա-
նում: Ժամանակ շա-
հելու ցանկություն: 

Կոնֆլիկտի
խումը

30%

15%
18%

12%

25%

ԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտների լուծմանլուծմանլուծմանլուծման ձևերըձևերըձևերըձևերը

Համագործակցություն

Փոխզիջում

Փախուստ

Մրցակցություն

ÀÝÏ×áõÙ

բայց չեն սիրում լսել 
սիրում են բարձրա-

կոնֆլիկտները ունենում են 
 փոխհարաբերու-

վրա [4:27]: 
հարցումների արդյունքում ստա-

 

ԹերություններԹերություններԹերություններԹերություններ    

Պարտության դեպքում 
առաջանում է անբավա-

վածության զգա-
հաղթանակի դեպ-
մեղքի զգացում, 
թյուրված հարա-
թյուններ: 

Կոնֆլիկտի տեղափո-
մը գաղտնի ոլորտ: 

ձևերըձևերըձևերըձևերը

Համագործակցություն

Մրցակցություն
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Ընկճում Հակասությունները 
հաղթահարվում են 
սեփական հե-
տաքրքրությունների 
հաշվին: Ենթադրում է 
ուրիշների հետա-
քրքրությունների 
առավել մեծ կարևո-
րում, ընդ որում՝ սե-
փական հետաքրքրու-
թյունները անցնում են 
ետին պլան: 

Հակասությունների 
առարկան ավելի 
կարևոր է մյուսի հա-
մար: Խաղա-
ղությունը պահ-
պանելու ցանկու-
թյուն: Ճշմարտու-
թյունը մյուս կողմում 
է: Իշխանության բա-
ցակայություն: 

Դուք զիջեցիք: Որոշումը 
հետաձգվում է: 

Փոխզիջում Որոշումների 
փնտրտուք փոխա-
դարձ զիջումների 
հաշվին, ենթադրում է 
երկու կողմերի փո-
խադարձ օգուտ: 

Նույնատիպ իշխա-
նություն: Միմյանց 
հակասող 
հետաքրքրություն-
ներ: Ազատ ժամա-
նակի բացակայու-
թյուն: 

Ստացվում է սպասվածի 
միայն կեսը: Կոնֆլիկտի 
առաջացման պատճառ-
ները ամբողջությամբ 
վերացված չեն: 

  Անարդյունավե-
տության այլ ձևեր 

 

Համագոր-
ծակցություն 

Այնպիսի լուծում 
գտնել, որը բավարա-
րում է բոլոր կողմե-
րին, համարվում է բո-
լորի հետաքրքրու-
թյունները հաշվի առ-
նելու ռազմավարու-
թյուն: 

Կա ժամանակ: 
Որոշումը կարևոր է 
երկու կողմերի հա-
մար: Հակառակ կող-
մի տեսանկյան 
հասկացում: 

Ժամանակի և էներգիա-
յի վատնում: Չերաշխա-
վորվածություն: 

  Հարաբերություն-
ները պահպանելու 
ցանկություն: 

 

Ելնելով հետազոտության արդյունքներից՝ մենք մշակեցինք կոնֆլիկտների 
լուծման հետևյալ հիմնական հնարքերը: 

� Մի՛ պատասխանեք ագրեսիային ագրեսիայով: 
�  Մի՛ վիրավորեք և մի՛ նսեմացրեք ընդդիմակցին ո՛չ բառերով, ո՛չ 

ժեստերով, ո՛չ հայացքով: 
�  Հնարավորություն տվեք ընդդիմակցին արտահայտվելու: 
� Փորձեք արտահայտել Ձեր ընկալումը ընդդիմակցի առաջացող 

դժվարությունների նկատմամբ: 
� Մի՛ կատարեք շտապ եզրակացություններ, մի՛ տվեք չմտածված և 

չկշռադատված խորհուրդներ: 
�  Առաջարկեք ընդդիմակցին քննարկել առաջացած խնդիրները հանգիստ 

մթնոլորտում: 
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Статья посвящена изучению причин возникновения межличностных кон-
фликтов в педагогической среде, поиску методов управления ими в современном 
педагогическом коллективе. Исследования проведены в педагогических коллекти-
вах средней общеобразовательной школы. В работе использованы данные опроса 50 
учителей, целью которого стало изучение уровня психологической комфортности, 
преобладающего стиля поведения в конфликтной ситуации, а также общего уровня 
конфликтности коллектива.  
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SummarySummarySummarySummary    
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conflicts management, conflict management methods    
The article is devoted to searching the reasons of interpersonal conflicts appearing 

in pedagogical sphere, to investigating management methods for the present-day 
teaching staff. The investigation was carried out amongst the pedagogical staff of a 
secondary school. The data of 50 teachers questionnaire were used in the scientific work, 
the aim of which was research of psychological comfort level, prevailing behavior style 
in a conflict situation, as well as the conflict level of the teaching staff.  

 
 
 
 


