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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 81 с., 6 рис., 32 табл., 35 источников. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КОНФЛИКТЫ, КОНФЛИКТЫ СО СВЕРСТНИКАМИ, СТРАТЕГИИ 

ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТАХ, ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Объект исследования: поведение в межличностных конфликтах. Предмет 

исследования: половозрастные особенности поведения подростков в 

межличностных конфликтах со сверстниками и взрослыми. Цель: выявить 

половозрастные особенности поведения подростков в межличностных 

конфликтах со сверстниками и взрослыми. Метод проведения работы: опрос. 

Методологическую основу исследования составил подход К. Томаса к 

изучению поведения участников конфликта. 

Выборку составили 116 подростков в возрасте от 10 до 17 лет, из них 50 

мальчиков и 66 девочек. Младших подростков – 46 человек (возраст 10-13 лет), 

старших подростков – 70 человек (возраст 14-17 лет). Для проведения 

исследования были использованы: Тест К. Томаса (в русскоязычной версии 

методика была адаптирована Н.В. Гришиной); рисуночная методика, 

составленная с использованием стимульного материала из теста 

фрустрационных реакций Розенцвейга (детский вариант; модификация Н.В. 

Тарабриной); методика Дж. Скотт «Оценка стилей разрешения конфликта и 

эффективности их использования». Методы статистической обработки данных: 

U-критерий Манна-Уитни, критерий χ². 

Новизну исследования составили результаты об особенностях поведения 

подростков в конфликтах со взрослыми и сверстниками. Выявлены половые 

различия, проявляющиеся в выборе стратегий поведения. У девочек в 

подростковом возрасте преобладают такие стратегии поведения как 

«сотрудничество» и в конфликтах со взрослыми преобладает стратегия 

поведения «конкуренция». У мальчиков в подростковом возрасте преобладает 

стратегия поведения «конкуренция», в конфликтах со взрослыми преобладает 

стратегия поведения «уклонение». В целом в конфликтах со сверстниками 

преобладает такая стратегия поведения как «приспособление» у старшего 

подросткового возраста. Полученные данные дополняют представления об 

особенностях поведения подростков в межличностных конфликтах. На основе 

полученных данных можно определить наиболее перспективные направления 

обучения подростков разрешению конфликтов, умения контролировать свое 

поведение, сопереживать окружающим, принимать на себя ответственность, 

развивать навыки бесконфликтного поведения. 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная праца 81 с., 6 мал., 32 табл., 35 крыніц. 

МІЖАСОБАСНЫЯ КАНФЛІКТЫ, ДЗІЦЯЧА-БАЦЬКОЎСКІЯ 

КАНФЛІКТЫ, КАНФЛІКТЫ З АДНАГОДКАМІ, СТРАТЭГІІ ПАВОДЗІН У 

КАНФЛІКЦЕ, ПОЛАЎЗРОСТАВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ. 

Аб'ект даследавання: паводзіны ў міжасобасных канфліктах. Прадмет 

даследавання: полаўзроставыя асаблівасці паводзін падлеткаў у міжасобасных 

канфліктах з аднагодкамі і дарослымі. Мэта: выявіць полаўзроставыя 

асаблівасці паводзін падлеткаў у міжасобасных канфліктах з аднагодкамі і 

дарослымі. Метад правядзення працы: апытанне. Метадалагічную аснову 

даследавання склаў падыход К. Томаса да вывучэння паводзін удзельнікаў 

канфлікту. 

Выбарку склалі 116 падлеткаў ва ўзросце ад 10 да 17 гадоў, з іх 50 

хлопчыкаў і 66 дзяўчынак. Малодшых падлеткаў - 46 чалавек (узрост 10-13 

гадоў), старэйшых падлеткаў - 70 чалавек (узрост 14-17 гадоў). Для правядзення 

даследавання былі выкарыстаны: Тэст К. Томаса (у рускамоўнай версіі 

методыка была адаптаваная М.В. Грышынай); рысуначная методыка, 

складзеная з выкарыстаннем стымулам матэрыялу з тэста фрустрацыйных 

рэакцый Розенцвейга (дзіцячы варыянт; мадыфікацыя М.В. Тарабрынай); 

методыка Дж. Скотта "Ацэнка стыляў дазволу канфлікту і эфектыўнасці іх 

выкарыстання". Метады статыстычнай апрацоўкі дадзеных: U-крытэрый 

Манна-Уітні, крытэрый χ². 

Навізну даследаванні склалі вынікі пра асаблівасці паводзін падлеткаў у 

канфліктах з дарослымі і аднагодкамі. Выяўлены палавыя адрозненні, якія 

праяўляюцца ў выбары стратэгій паводзін. У дзяўчынак у падлеткавым узросце 

пераважаюць такія стратэгіі паводзінаў як «супрацоўніцтва» і ў канфліктах з 

дарослымі пераважае стратэгія паводзін "канкурэнцыя". У хлопчыкаў у 

падлеткавым узросце пераважае стратэгія паводзін "канкурэнцыя", у 

канфліктах з дарослымі пераважае стратэгія паводзін «ухіленне». У цэлым у 

канфліктах з аднагодкамі пераважае такая стратэгія паводзінаў як 

«прыстасаванне» у старэйшага падлеткавага ўзросту. Атрыманыя дадзеныя 

дапаўняюць прадстаўлення аб асаблівасцях паводзін падлеткаў у міжасобасных 

канфліктах. На аснове атрыманых дадзеных можна вызначыць найбольш 

перспектыўныя напрамкі навучання падлеткаў вырашэнню канфліктаў, уменні 

кантраляваць свае паводзіны, суперажываць навакольным, прымаць на сябе 

адказнасць, развіваць навыкі бесканфліктных паводзін. 

 



ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis 81 p., 6 fig., 32 table, 35 sources. 

INTERPERSONAL CONFLICTS, CHILD-PARENTAL CONFLICTS, 

CONFLICTS WITH PEERS, STRATEGIES OF BEHAVIOR IN CONFLICTS, 

GENDER-AGE PECULIARITIES.  

The research object: behavior in interpersonal conflicts. The research subject: 

gender-age peculiarities of adolescents behavior in interpersonal conflicts with 

contemporaries and adults. The aim: to detect gender-age peculiarities of adolescents 

behavior in interpersonal conflicts with peers and adults. The method in the conduct 

of the work: interview. The methodological basis of the research was constituted by 

an approach of K. Thomas towards a study of the behavior of conflict participants.  

The sample included 116 adolescents in the age from 10 to 17 years, out of them 

50 boys and 66 girls. Younger adolescents – 46 persons (age of 10-13 years), older 

adolescents – 70 persons (age of 14-17 years). For the research conduct were used: 

Test by K. Thomas (in a Russian language version the method was adapted by N.V. 

Grishina); picture method, created with a usage of stimulative materials from a test 

for types of reactions to frustration by Rosenzweig (childish variant; modification of 

N.V. Tarabrina); method by J. Scott “Assessment of conflict resolution styles and 

effectiveness of their application”. The methods of statistical data processing: Mann–

Whitney U-criterion, criterion χ². 

The novelty of the research was constituted by the results about the peculiarities 

of adolescents behavior in conflicts with adults and peers. Gender differences, 

revealed in behavior strategies selection were identified. For girls in adolescence age 

prevail such behavior strategies as «сooperation» and in conflicts with adults prevails 

a «competition» behavior strategy. For boys in adolescence age prevails a 

«competition» behavior strategy, in conflicts with adults prevails an «avoidance» 

behavior strategy. In general, in conflicts with peers prevails such behavior strategy 

as «adaptation» for older adolescent age. The achieved data supplements the 

understanding of adolescents behavior peculiarities in interpersonal conflicts. On the 

basis of the achieved data one can identify the most promising directions of 

adolescents teaching in conflicts resolution, ability to control their behavior, to 

empathize with surrounding people and to understand prospects of their behavior, to 

assume responsibility, develop abilities of non-violent behavior. 
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