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ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ В 

СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ СОЦІОМЕТРИЧНИМ СТАТУСОМ У ГРУПІ 
 
Конфлікт – суперечність, яка виникає між людьми у зв‘язку з 

вирішенням тих або інших питань соціального й особистого життя 
[4]. 

 У своїх роботах Л.І.Бoжoвич, Б.С. Вoлкoва, В.І.Iлійчук, 
Л.С.Cлaвіна, розглядaють конфліктну ситуaцію, як результат 
зовнішнього та внутрішнього протиріччя між потребою в 
задоволенні, між самооцінкою і оцінкою групи, тобто конфліктна 
ситуація в більшості виступає, як схильність людини до конфлікту 
при взаємодії особистісних факторів [1].  

Об’єкт дoслiдження: конфліктна поведінка в юнацькому віці. 
Предмет дослідження: особливості стилів поведінки в 

конфліктній ситуації в студентів з різним соціометричним статусом в 
групі 

Мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити стилі 
поведінки в конфліктній ситуації в студентів з різним соціометричним 
статусом в групі 

Гіпотеза дослідження: Існують відмінності у стилях поведінки 
в конфліктних  ситуаціях в студентів з різним соціометричним 
статусом: 

1) для «Соціометричних зірок» притаманний такий стиль 
поведінки як суперництво; 

2) для тих, кому «надають перевагу» –компроміс; 
3) для «знехтуваних» – уникнення та співпраця; 
4) для «ізольованих» - пристосування. 
Науки будь – якого профілю (філософія, історія, культура, 

політологія, світові релігії) оперують поняттями конфлікту через 
поняття добра і зла, порядку і хаосу [2]. 

Конфлікт як одне зі значимих явищ психологічного життя 
людини безпосередньо пов‘язаний з проблемою психологічного 
благополуччя, яка по – різному вирішується її окремими 
дисциплінами. 

Соціальний статус — це відносне становище (позиція) 
індивіда або групи в соціальній системі. Це поняття характеризує 
місце особистості в системі суспільних відносин, її діяльність в 
основних сферах життя, та, врешті-решт, містить оцінку діяльності 
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особистості з погляду суспільства, яка проявляється в конкретних 
кількісних та якісних показниках а також самооцінку, яка може або не 
може збігатись з оцінкою суспільства або соціальної групи [3]. 

Суб'єктами соціальних статусів (тобто їх одержувачами та 
утримувачами) можуть бути окремий індивід або соціальна група, 
звідти статус буває індивідуальний (батько або матір конкретної 
дитини) або груповий (батьки взагалі). 

З метою виявлення взаємодії соціометричного статусу та 
стилями конфліктної поведінки було використано  методики Дж. 
Морено «Соціометрія» та тест К. Томаса «Стилі поведінки в 
конфліктній ситуації». 

На основі отриманих результатів було виявлено, що для учнів, 
які займають позицію «соціометрична зірка» характерні таки 
стратегії поведінки в конфліктній ситуації як  компроміс, «ті, кому 
надають перевагу» характерні таки стратегії поведінки в 
конфліктній ситуації як: компроміс, «знехтувані» характерні такі 
стратегії поведінки в конфліктній ситуації як: компроміс, «ізольовані» 
в дане коло увійшли дві студентки, яким характерні такі стилі в 
конфліктній поведінці, як : пристосування. 

З метою перевірки статистичної значимості результатів, нами 
було використано коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Було 
виявлено, що взаємозв‘язок між соціометричним статусом студентів 
в групі та стилем поведінки в конфліктній ситуації значимий, лише в 
ситуаціях позитивного змісту. 

Цe свiдчить прo тe, щo висунута нами гіпотеза на початку 
емпіричного дослідження підтверджується частково, адже існує 
обернений зв‘язок між соціальним статусом та їх особливостями в 
конфліктній ситуації. 
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