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Лекція 19. Соціально-рольове спілкування. 

Соціально-психологічний клімат 

колективу 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 

• розкрити наступні поняття: “соціальна роль”; “міжособистісна 

роль”; “внутрішньогрупова роль”; “індивідуальна роль” ; 

• дати визначення соціально-психологічному клімату колективу і 

розкрити динаміку його розвитку; 

• проаналізувати міжособистісні конфлікти, причини їх виникнен-

ня та розвитку; 

• пояснити проблему лідера й управління колективом. 

Соціально-рольове спілкування 

Одним з ключових у психології людського спілкування є уявлення 

про особистість. Людина – не хамелеон, що міняє своє забарвлення 

залежно від ситуації, і не папуга, який в різних ситуаціях повторює 

одні і ті ж завчені слова. Однак можливості конкретного індивіда об-

межені діями інших людей – і тих, з якими він вступає у певні відноси-

ни, й інших, їх попередників, чий досвід, звички і забобони засвоїло 

нинішнє покоління. Особистість живе і діє в певній структурі, її пове-

дінка зумовлена культурою (соціальним досвідом) певного конкретно-

історичного співтовариства. Важливими аналітичними одиницями, що 

дозволяють моделювати життєдіяльність людини, є соціальна роль і її 

власне “Я”. 

Соціальна роль 

Соціальну роль можна було б визначити як функцію елементу 

соціальної системи (індивіда або групи людей), зумовлену його об’єк-

тивним положенням всередині даної системи. Індивіди, які складають 

суспільство, приходять і йдуть, але їх певні функції продовжують здій-

снюватися поколіннями, які змінюють одне одного. Кожний рік онов-

люється склад того або іншого вузу, але завжди в ньому є ректор, про-

фесори, доценти, асистенти і допоміжний склад. Деякі вважають, що 

людина як актор просто отримує роль ззовні і слухняно її виконує. 
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Однак у складних умовах реального життя, що швидко змінюються, 

жорстка регламентація і буквальне виконання згубно позначилися б на 

результатах справи. 

На відміну від робота, що функціонує за закладеною ззовні про-

грамою, людина завжди залишається самокерованою істотою – не сті-

льки об’єктом контролю, скільки суб’єктом діяльності. Вона може ні-

чого не підозрювати про наказану їй функцію. Вона діє виходячи з 

власних уявлень про ситуацію, про найкращий для неї спосіб вирішен-

ня проблем, які виникають. Як буде діяти індивід у скрутній ситуації, 

залежить від багатьох чинників. Безсумнівно, однак, що він не стане 

ігнорувати досвід розв’язання подібних проблем іншими людьми. Ми-

нулі покоління відібрали і передали нинішньому зразки поведінки в 

типових соціальних ситуаціях. Зразки поведінки засвоюються завдяки 

цілеспрямованому інструктуванню або внаслідок випадкового навчан-

ня (діти копіюють інших дітей і дорослих). Обидві ці форми можуть 

діяти спільно. 

Ми живемо в суспільстві. Це означає, що кожен з нас виконує без-

ліч соціальних функцій. Наприклад, службові: начальник, підлеглий, 

рядовий співробітник, фахівець, учень, ревізор. Або життєві функції: 

квартиронаймач, клієнт, покупець, сусід. Або сімейні функції: годува-

льник, утриманець, чоловік, дружина, син, родич тощо. Виконувати 

деяку соціальну функцію означає робити те, що “належить” на даному 

місці при даних обставинах. “Належить” – це, з одного боку, встанов-

лено законами, з іншого – традиціями, звичаями. 

Всьому, що “належить”, нас вчать з дитинства, а коли робимо “що 

не належить” – карають. Зрештою дитина не тільки навчиться слідува-

ти зразкам, але і дізнається, що інші люди адресують їй певні очікуван-

ня, яким повинна відповідати її поведінка, і сама навчиться чекати і 

вимагати від інших певних реакцій. В основі формування очікувань 

лежить власний досвід. 

Оскільки тому, що “належить”, вчили не мене одного, будь-яка 

людина має право чекати від мене виконання моїх соціальних функцій, 

іншими словами, суспільство покладає на мене певні “соціальні ролі”. 

Діючи згідно з цими очікуваннями, я виконую свою соціальну роль. 

Звичайно, моє розуміння того, що я зобов’язана і що не зобов’язана 

Розділ 5. Особистість 
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робити в даній соціальній ролі, може розійтися з розумінням інших. Ця 

обставина викликає постійні дискусії в суспільстві, а іноді приводить 

до конфліктів між людьми (негативні ролі, кримінальні). Ролі безосо-

бові: вони залежать не від особистості виконавця, а лише від ролі, що 

виконується ним. Це створює відомі незручності: хоче людина чи ні, 

вона повинна (звідси і слово “посада”) діяти на “загальних засадах” 

відповідно до прав і обов’язків, обумовлених позицією, що займається 

нею. Якщо вона стала чоловіком, їй доведеться тепер відмовитися від 

багатьох молодецьких забав. Людина стає тією, за кого її приймають 

оточуючі. І. Кон, найавторитетніший фахівець, помічає у своїй роботі 

“Відкриття “Я”, що “здаватися – це також “бути”, але тільки не для 

себе, а для інших. Боягуз, який зуміє досить довго “здаватися” хороб-

рим, може зрештою стати ним”. 

Не треба зводити роль до зовнішнього уявлення. Поцілунок не 

завжди продиктований удаванням. Роль містить у собі почуття, думки, 

прагнення. Важливо, що всі вони були визначені ще до того, як з’явив-

ся конкретний виконавець. Велику частину життя індивід проводить в 

кооперації з іншими людьми, і кожна його дія, суворо кажучи, є лише 

елементом більш масштабної системи спільної діяльності. Звідси дві 

важливі для нашого міркування особливості людини: відчуття індиві-

дом особистої відповідальності перед партнером і пильне спостере-

ження за його поведінкою. Спостереження не байдуже, а емоційно 

забарвлене. 

Отже, соціальна роль – це вироблена суспільством і засвоєна інди-

відом система думок і почуттів, намірів і дій, належних в даній ситуа-

ції людині, що займає певне соціальне положення. 

Міжособистісна роль 

Крім соціальних ролей, ми граємо ролі “міжособистісні”. У кож-

ного є коло людей, з яким він стикається з дня в день. Відносно однієї 

людини я виступаю в ролі Друга, відносно іншого – в ролі Ворога. 

Хтось для мене Підопічний, хтось Заступник, хтось Мучитель, хтось 

Партнер, а хтось – предмет обожнювання. Розподіл міжособистісних 

ролей між мною і кимось іншим пов’язаний з нашими почуттями один 

до одного і з “передісторією” нашої взаємодії. Але оскільки ролі роз-
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поділені, у мене є очікування до Івана Івановича, а у нього – до мене. 

Міжособистісна роль – це та поведінка, яка очікується від мене іншою 

людиною згідно зі сталими між нами відносинами. Якщо я нехтую 

рольовими очікуваннями партнера, наші відносини міняються і між-

особистісні ролі розподіляються по-новому. 

Вступаючи у спілкування з ким би то не було, ми повинні викону-

вати одночасно і свою соціальну роль, і міжособистісну. Причому на 

першому плані – роль соціальна. І нерідко вони розходяться. Таке роз-

ходження між соціальною і міжособистісною роллю робить нас 

“акторами мимоволі”. Неспроста соціологи так люблять посилатися на 

Шекспіра: “Весь світ – театр”. 

Крім соціальних і міжособистісних ролей, ми граємо ще 

“внутрішньогрупові”. Наприклад, роль Лідера, роль Суперника або 

Союзника. 

Внутрішньогрупові й індивідуальні ролі. Власне “Я” 

 Внутрішньогрупова роль – це поведінка, яка очікується від ме-

не членами групи, куди я входжу, відповідно до репутації, що склалась 

у мене в цій групі. Людина входить одночасно і послідовно у багато 

груп. І в кожній з них її внутрішньогрупова роль може виявитися різ-

ною. Лідер в одному середовищі може вважатися Диваком в іншому 

тощо.  

Внутрішньогрупові ролі, що виконуються нами з дитинства, вирі-

шальним образом формують наш характер. Згідно “з теорією дзеркаль-

ного “Я” Чарльза Кулі, думка групи про суб’єкта формує у нього від-

повідне уявлення про себе, або “Я-образ”. Але ми, як вже говорилося, 

належимо на кожному етапі життя до багатьох груп відразу. І тому в 

нашій пам’яті відкладається цілий набір “Я-образів”. Поводитися від-

повідно до будь-якого з “Я-образів” – значить виявляти себе або грати 

індивідуальну роль. Це та поведінка, яку я чекаю від самого себе 

(згідно зі своїм авторитетом) за певних обставин, що відтворюють ми-

нулий досвід пристосування до соціального середовища (групи). 

Безліч “Я-образів” віднесені в нашій голові до єдиного пункту: 

самосвідомості. Вони ніби нанизані на одну вісь. З дитинства у нас 

формується особлива психологічна інстанція, завдання якої – інтегру-

Розділ 5. Особистість 
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вати різні “Я-образи”, нанизувати їх на цю вісь. Цю інстанцію можна 

назвати “Психологічний автопортрет” – під таким ім’ям вона фігурує в 

роботах грузинських психологів школи Узнадзе. 

“Психологічний автопортрет” використовує два вельми цікаві 

механізми для своєї інтегративної діяльності. Перший з них – 

“витіснення”, другий – “компенсація”. 

Витіснення полягає в тому, що з моїх “Я-образів” вилучається 

все, що суперечить один одному або травмує моє самолюбство. 

Компенсація полягає в тому, що суперечливі і травмуючі риси 

моїх “Я-образів” стають несуперечливими завдяки моїй фантазії. 

У відносинах, крім соціальної і міжособистісної ролі, я граю та-

кож внутрішньогрупову. При всьому цьому я граю і якусь зі своїх ін-

дивідуальних ролей, слідуючи певному “Я-образу”, що зберігається в 

пам’яті. Більше того, ви вгадуєте інші мої “Я-образи” за інтонаціями, 

за манерою рухатися, за костюмом тощо. І всі ролі, які я одночасно 

виконую перед вами, складаються в мою актуальну роль, тобто роль, 

вибрану мною для даного комунікативного акту. 

Перевірте свої знання 

1. Що таке “соціальна роль”? 

2. Вірно або невірно: “У більшості випадків людина вибирає свою 
соціальну роль добровільно”. 

3. Виберіть правильну відповідь. 

Соціальні ролі пов’язані: 

а) з соціальним положенням; 

б) з поведінкою, якої чекають від людини інші члени групи; 

в) з фактичною поведінкою людини; 

г) всі відповіді вірні. 
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Соціально-психологічний клімат колективу. 

Що таке колектив 

У попередніх питаннях даної теми була розглянута психологія 

міжособистісних відносин з позицій індивідуальної і соціальної іден-

тичності. Індивідуальна ідентичність – це “образ Я”, зумовлений пси-

хофізіологічними, інтелектуальними, вольовими і духовно-етичними 

якостями особистості. Соціальна ідентичність формується з тих сторін 

“образу Я”, які витікають зі сприйняття індивідом себе як члена визна-

ченої соціальної групи колективу. У колективі складається особливий, 

специфічний характер міжособистісних відносин. Розглянемо ж деякі 

його характерні риси. 

Передусім уточнимо, що ж ми розуміємо під терміном “колектив”. 

Колективом називається різновид соціальної спільності і сукупності 

індивідів, певним чином взаємодіючих один з одним, що усвідомлю-

ють свою належність до даної спільності і визнаються її членами з точ-

ки зору інших. На відміну від іншої соціальної спільності, колектив 

характеризується наступними основними рисами: 1) стійкою взаємоді-

єю, яка сприяє міцності і стабільності його існування у просторі і часі; 

2) виразно вираженою однорідністю складу, тобто наявністю ознак, 

властивих колективу; 3) відносно високою мірою згуртованості на ос-

нові єдності поглядів, установок, позицій членів колективу; 4) структу-

рованості – певною мірою чіткістю і конкретністю розподілу функцій, 

прав і обов’язків, відповідальністю між членами колективу; 5) органі-

зованістю, тобто впорядкованістю, підлеглістю колективу певному 

порядку виконання спільної колективної життєдіяльності; 6) відвертіс-

тю, тобто готовністю до прийняття нових членів. 

Поняття “соціально-психологічний клімат колективу” 

Якісні і кількісні показники всіх цих основних рис з’єднуються 

поняттям “соціально-психологічний клімат колективу”. На думку відо-

мого російського психолога Б.Д. Паригіна, поняття “соціально-

психологічний клімат колективу” відображає характер взаємовідно-

син між людьми, переважаючий тон суспільного настрою в колективі, 

пов’язаний із задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем 

управління й іншими чинниками. 
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