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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  СТАВЛЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 
ДО ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ» 

 
Конфлікт – це процес різкого зіткнення, загострення протилежно 

направлених цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів 
чи суб‘єктів взаємодії; сприйнята несумісність дій або цілей; 
серйозне непорозуміння, суперечка [2]. 

Н.В.Грішина визначає конфлікт, як стан дисгармонії у відносинах 
між людьми, ідеями або інтересами; зіткнення протилежностей [1]. 

Кожна людина по-своєму сприймає та переосмислює конфліктні 
ситуації. Певні відмінності та особливості у цьому плані існують і у 
чоловіків та жінок.  

Проблему конфлікту, конфліктної ситуації піднімали у своїх 
працях Н.Грішина, Р.Дарендорф, О.А.Донченко, Л.Козер, Р.Колінз, 
Р.Фішер, К.Хорні. А проблеми гендерних відмінностей П.Астаф‘єв, 
О.Вейнінгер, Г.Гейманс, Г.Елліс, Л.Фратті, Ф.Фур‘є, Д.Холл, К.Хорні, 
А.Шопенгауер та інші. 

Метою даного дослідження було вивчити психологічні 
особливості ставлення чоловіків і жінок до поняття «конфлікт». 

У якості дослідницького інструментарію використовувався метод 
асоціативного експерименту та методика А.Я.Анцупова на вивчення 
конфліктності особистості. 
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З метою дослідити гендерні відмінності у ставленні до конфлікту 
за допомогою асоціативного експерименту, досліджуваним було 
запропоновано написати 10 асоціацій на слово-стимул «конфлікт». 
Після чого було здійснено частотний аналіз та відібрано 15 
найуживаніших асоціацій для подальшого аналізу. На наступному 
етапі дослідження, досліджуваним було запропоновано оцінити за 
10 бальною шкалою важливість для себе ознак конфлікту. Після чого 
було здійснено факторизацію даних, що дає змогу більш чітко 
виявити відмінності у ставленні до конфлікту чоловіків та жінок. 

За результатами асоціативного експерименту було виявлено 
наступне: 

- Ставлення жінок до конфліктної ситуації пов‘язане, 
перш за все, з емоційними проявами (плач, сльози, крик, 
злість, образа), а також із міжособистісними стосунками 
(сварка, суперечка, непорозуміння, нерозуміння, недовіра, 
зіткнення, розбіжність). Це пояснюється тим, що у жінок 
гарно розвинена емоційна сфера, що і призводить до 
відповідних реакцій у різних ситуаціях.  

- Ставлення чоловіків до поняття «конфлікт» 
пов‘язується з протистоянням, тобто певними 
поведінковими реакціями (суперечка, протиріччя, боротьба, 
сутичка, війна, бійка), а також із міжособистісними 
стосунками (люди, зрада, відносини, сварка). 

 

 
 

Рис.1.Факторно-семантичне поле ставлення дівчат до поняття 
«конфлікт» 



 Збірник  наукових праць викладачів та студентів 

 

90  

 

 

 
 

Рис.2. Факторно-семантичне поле ставлення юнаків до поняття 
«конфлікт» 

 
За результатами методики на оцінку рівня конфліктності 

А.Я.Анцупова було виявлено, що низький рівень конфліктності 
мають 3 осіб, що складає 10% від вибірки дівчат. Рівень нижче 
середнього показали 2 осіб, що складає 7 %, середній рівень 
виявлено у 10 дівчат, що складає 34%, рівень трохи вище 
середнього показали 4 осіб, що складає 13%, рівень вище 
середнього виявлено у 4 осіб, що складає 13% і високий рівень 
конфліктності було виявлено у 7 осіб, що складає 23% від показників 
вибірки дівчат. 

 
Рис.3. Рівень конфліктності дівчат 
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За результатами дослідження за даною методикою можна 
зробити висновок, що переважна більшість дівчат має рівень 
конфліктності середній, вище середнього та високий.  

За результатами даної методики було виявлено, що 3 осіб 
мають дуже низький рівень конфліктності, що відповідає 10% від 
усієї вибірки хлопців,  6 осіб виявили низький рівень конфліктності, 
що складає 20%, 7 осіб – рівень нижче середнього, що складає 23%, 
середній рівень конфліктності мають 6 осіб, що становить 20%, 
рівень вище середнього притаманний 5 юнакам, що відповідає 17%, 
високий рівень конфліктності притаманних для 3 осіб, що становить 
10% від усієї вибірки юнаків. 

 

 
Рис.4. Рівень конфліктності юнаків 

 
За результатами дослідження за методикою А.Я.Анцупова 

можна зробити висновок, що більшість юнаків має низький, нижче 
середнього та середній рівень конфліктності. 

Таким чином можна зробити висновок, що існують як відмінні, 
так і спільні риси у ставленні до конфліктних ситуацій у чоловіків та 
жінок. Так відмінним є те, що жінки найбільше асоціюють конфлікт з 
емоційною сферою, а чоловіки – з поведінковою. Спільним є те, що і 
чоловіки, і жінки належне місце у своїх асоціаціях надають 
міжособистісним стосункам. 

Жінки мають вищий рівень конфліктності, аніж чоловіки, що 
пояснюється певними фізіологічними особливостями. 

Загалом проведене дослідження не вичерпує усієї глибини 
поставленої проблеми і має перспективи подальшої науково-
дослідницької роботи. 
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