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Abstract: This publication presents the results of own research. We investi

gated gender features of trait anxiety, emotional excitability, intensity and duration of 

emotions in people of different social status.
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Петровська Тетяна, На^ональний yHieepcumem 
фiзичного виховання i спорту Укра/ни, 

професор, кандидат педагог'чних наук, кафедра психологи i педагогки

Гендернi особливост1 статусно-рольовоУ 

взаемоди в студентсьшй врут

Анотащя: В публкацп наводяться результати власних дослщжень. Досль 

джувались гендеры особливост прояву особистюноТ' тривожносп, емоцмноТ' збу- 

дливост, Ытенсивност та тривалост емоцм у оаб з рiзним со^альним статусом.

Ключовi слова: особистюна тривожнють, емоцмнють, дтовий статус, 

емоцмний статус.

Вступ. Проблема емоцм по вщношенню до практичноТ дiяльностi людини 

охоплюе широке коло питань. Це рiзноманiтнi питання значущостi емоцм у тво- 

рч1й дiяльностi, впливу емоцм на працездатнiсть людини, на збереження здоро- 

воТ життедiяльностi, емоцмного впливу як педагогiчного фактору. Не пщлягае сум- 

нiву, що емоцмы процеси здатнi як пiдвищити ефективнють дiяльностi, так i дез- 

оргаызувати ТТ. lнодi це може залежати не сттьки вiд характеру емоцм, скiльки 

вiд особливостей прояву емоцмност -  збудливостi, iнтенсивностi та тривалост 

емоцiй, якi людина переживае. Так, позитивний ефект, що дае емоцмний процес



при його оптимально Ытенсивност, може перейти в свою протилежнють i да- 

вати негативний ефект при надмiрному посиленнi емоцiйного збудження. Цi 

ефекти вiдомi як закон Йеркса-Додсона, (англ. Yerkes-Dodson, 1908). В низц екс- 

периментальних дослiджень з психологiT спорту доведено, що емоцоний стан 

спортсмена впливае на ефективнiсть його дiяльностi i позначаеться не тiльки на 

спортивному результат -  змЫюе часов^ силовi та просторовi характеристики ру- 

хових д1й -  а впливае на характер взаемодп в процес спiльноT дiяльностi. Знач- 

ний вплив емоцмност на дiяльнiсть дозволяе розглядати деяю характеристики 

емоцiйностi як таю, що визначають комунiкативну компетентнiсть i комункатив- 

ний iнтелект. Вищезазначене дае пщстави припускати наявнiсть впливу ем оцй  

ностi людини на особливостi TT спiлкування i взаемодiT в груп [1]. А наявнiсть ген- 

дерних розбiжностей в проявах емоцiйностi та уявлення про стереотипи фемЫЫ- 

но'|' поведiнки [2], що асоцiюеться з емоцмнютю, спонтаннiстю та непередбачува- 

ною поведiнкою дозволили сформулювати мету наукового дослщження -  ви- 

вчити гендеры особливост впливу емоцiйностi на характер статусно-рольових 

стосунюв в студентськiй групк В якоcmi науковоi гiпотези висунуто положення: 
емоujйнiсть особистостi зумовлюе особливой п сприйняття групою та  
впливае на статус.

Методи. Застосовувались психодiагностичнi методики: характеристика 

емоцмност за Е.О.1лыним; оцiнка рiвня особистюно'| тривожностi Ч. Спiлбергера; 

дiагностика мiжособистiсних вiдносин та iнтерперсональноT поведiнки Т ^ р к  В 

дослiдженнях прийняли участь 116 студентв Нацiонального унiверситету фiзич- 

ного виховання i спорту УкраTни, (5 студентських груп).

Обговорення результатiв. Члени групи, команди пов’язан мiж собою 

двома видами вщносин: статусно-рольовимн (дтовими, офiцiйними, вщноси- 

нами вiдповiдальноT залежност) та мiжосбистiсними (емоцiйними, неофiцiйними, 

позадiяльнiсними). Перший вид стосункiв базуеться на необхщному розподiлi фу- 

нкц1й в груп1 i пов'язаний з внеском кожного члена групи у виршення загально 

групового завдання, його пщготовленютю i можливостями успiшного виконання 

сптьно '1 дiяльностi. Другий вид стосункiв розкривае безпосередньо емоцмы зв'я- 

зки в груп (симпатiю, ворожiсть, байдужiсть), як виникають в кожнiй груп1, як ре

зультат взаемного оцЫювання та самооцЫки особистих якостей, поведiнки, емо- 

цiйностi. За взаемними оцiнками представниюв обох статей, дiвчата визнанi кра- 

щими для спiвробiтництва, партнерства та дтових стосункiв (64,3% проти 

35,7%), юнаки -  кращими для дружых стосунюв (61,6% проти 38,4%). Таю дан



дозволяють переглянути вщношення до жiнок як до дтових napTHepiB. Високий 

вщсоток оцiнки дiвчaт в гpупi як дтових пapтнepiв свiдчить про наявнють у них 

якостей, як1 е нeобхiдними при дiловому спiлкувaннi, i як1 дозволяють успiшно 

справлятися з вимогами, як висувае група. Вочевидь, нaбip дiлових, особистю- 

них, поведЫкових та eмоцiйних особливостей дозволяе дiвчaтaм виконувaнi роль 

дiлового лiдepa краще за юнаюв студентськоТ групи. Психолопя гендерних розбь 

жностей в трудовм дiяльностi зaкpiпилa стереотипи чоловiчого та жЫочого типiв 

повeдiнки. Так, чоловiчий тип -  eмоцiйно вpiвновaжeний, розсудливий, емоцмно 

зpiлий та стaбiльний, виважений. ЖЫочий тип -  висока емоцмна збудливiсть, чу- 

тливiсть, eмоцiйнa незртють, нeйpотичнiсть, подpaзливiсть. Поряд з питанням 

про негативне вщношення до жЫочого лщерства, все чaстiшe постае проблема 

його ефективностк В лiтepaтуpi з’являються дaнi, що жiнки-кepiвники в ^ з н я -  

ються вiд чоловiкiв-кepiвникiв, але в б к  протилежний очiкувaним гендерним роз- 

бiжностям. Жiнки, як1 займають кepiвнi посади, в^зняю ться  домiнaнтнiстю, емо- 

цiйною piвновaгою та здaтнi встановлювати високоeфeктивнi дiловi вiдносини не 

тiльки з жЫками, а й з чоловiкaми. Ми дослщжували особливостi прояву особис- 

тюно'Т тpивожностi у студeнтiв, як1 займають в грут високий i низький дтовий та 

eмоцiйний статус. Було встановлено, що високий дтовий статус пов'язаний з 

проявом середнього та низького piвня тривожностк Виявлено i гендеры особли- 

востi прояву тривожностк Так, за умови високого длового статусу, низький pi- 

вень тривожност спостepiгaвся у 32% юнaкiв та 68% дiвчaт. Цi дaнi можуть свщ- 

чити про piзнi вимоги до прояву тривожност у чоловкв та жiнок, що займають 

високий дтовий статус. За нашими даними в^зняеться  i характеристика емо- 

цмносл у осiб з piзним со^альним статусом, що пiдтвepджуе нашу ппотезу про 

те, що поряд з Ышими характеристиками та якостями, емоцмнють особистостi 

дeтepмiнуе мiжособистiснe сприйняття та визначае дтовий та емоцмний статус 

в грут. Так, юнаки з високим дтовим статусом характеризуются середым р1в- 

нем збудливостi та Ытенсивност прояву eмоцiй й низькою тривалютю eмоцiй. Дь 

вчата, як1 мають такий статус, в^зняю ться  низькими характеристиками цих по- 

кaзникiв, а також низьким piвнeм тpивожностi. Юнаки зi статусом eмоцiйного ль 

дера в^зняю ться  низькими показниками збудливостi, сepeднiми показниками 

Ытенсивност та тpивaлостi eмоцiй. Дiвчaтa з таким статусом мають висок пока- 

зники eмоцiйноТ збудливостi та Ытенсивност eмоцiй, сepeднi показники тривало- 

стi i в 50% випадюв -  високий piвeнь тpивожностi.



Висновки. Встановлено зв'язок емоцмност особистост та рiвня тривожно- 

CTi з мiжособистiсним сприйняттям в студентськiй rpyni та соцiальним статусом. 

Дiловi та емоцмы лiдери мають рiзнi показники прояву емоцмност та Ытерпер- 

сональноТ поведiнки. Високий дiловий статус дiвчат в rpyni пов'язаний з пщвище- 

ними вимогами до Тх емоцмност, що потребуе високого piвня самоконтролю за 

своТм емоцiйним станом. Пщвищення соцiального статусу в груп1 може здмсню- 

ватись за допомогою корекцп своеТ поведiнки та пpоявiв емоцмностк
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