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Прояви толерантності у міжособистісних відносинах підлітків  
 

Людина існує у соціумі, де міжособистісні відносини базуються на 

спілкуванні та взаємодії суб'єктів. Проблематика міжособистісних відносин 

досить добре представлена в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів [1–3]. 

Однак сьогодення повне змін. Не кожен з успіхом пристосовується до 

швидких процесів інтеграції. Нові обставини потребують проявів 

толерантності у міжособистісних відносинах. Наукова та соціальна думка  

розгорнула доволі широку полеміку по даному питанню [4–6], саме тому, що 

людство, досягнувши високих результатів у різних царинах науки, так і не 

змогло порозумітися між собою. Сучасне  спілкування не повинно базуватися 

на стереотипах. Основи толерантної  поведінки закладаються в шкільні роки. 

Численні повідомлення в ЗМІ про сварки між підлітками, що приводять до 

шокуючих громадськість проявів агресії, свідчать – середні освітні установи 

не завжди в змозі опанувати царину виховання особистості, якій притаманні 

прояви толерантності. Саме толерантність в міжособистісних відносинах 

необхідна школярам, щоб попередити конфлікти в підлітковому середовищі, 

які обумовлені цим періодом онтогенезу. Сучасність вимагає толерантного 

ставлення до «інших», завдяки цьому можливе мирне співіснування у соціумі.  

Отже, існує об’єктивна потреба суспільства у розвитку досліджень 

проявів толерантності, насамперед у підлітків. Базуючись на результатах 

таких досліджень можна розробити та запровадити у середніх освітніх 

установах програми щодо  формування толерантної поведінки у підлітків.  

Мета роботи: вивчення особливостей прояву толерантності у 

міжособистісних відносинах підлітків хлопчиків та дівчаток. 

Г.У. Солдатова  зазначає, що «в психології частіше прийнято 

діагностувати і досліджувати негативні прояви і негативний полюс 

особистості, тому й аспекти толерантності досліджуються, як правило, через 

зворотний бік толерантності/інтолерантності» [7]. Отож для вивчення 

толерантності, ми розглядаємо такі прояви особистості, що характеризують 

рівень толерантності/інтолерантності. У підлітковому віці виходять на перший 

план комунікативна агресивність, що пов’язана з мстивістю й уразливістю, та 

конфліктна поведінка. На базі восьмих класів загальноосвітніх шкіл м. 

Харкова, протягом жовтня – грудня 2013 року, нами було проведене 

емпіричне дослідження проявів толерантності підлітків. На основі 

репрезентативності були обрані методики: «Діагностика рівня сформованості 

толерантності у підлітків» П. В. Степанова; «Визначення інтегральних форм 

комунікативної агресивності» В. В Бойко; «Схильність особистості до 

конфліктної поведінки» К. Томаса. Діагностики: «Шкала мстивості й 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 28 

уразливості» Є.П. Ільїна, П. А. Ковальова, «Діагностика комунікативної 

установки» В. В. Бойко; експрес-опитувальник «Індекс толерантності»  

Г.У. Солдатової.  За  допомогою математичної обробки даних t-критерієм 

Стьюдента, розрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена з’ясовано  які 

саме прояви толерантності, значною мірою, відрізняються у підлітків 

хлопчиків та дівчаток. 

Виявлено, низький рівень сформованості толерантності у більшості 

підлітків. Загальний рівень толерантності у дівчат вищий, ніж у хлопців. 

Середній рівень індексу толерантності показала більшість хлопчиків та 

дівчаток. Підліткам хлопцям при виникненні конфліктної ситуації у сім’ї 

більш притаманне пристосування. Натомість дівчаткам найбільш характерне 

уникнення, як стиль поведінки у сімейному конфлікті. При виникненні 

конфліктів серед друзів хлопчики обирають суперництво, а дівчатка – 

пристосування. Конфлікти серед знайомих підлітки хлопчики і дівчатка, 

зазвичай вирішують за допомогою суперництва та пристосування. Більшості 

дівчат підлітків притаманний середній рівень агресії. Натомість у 

підвищеному рівні агресії переважають хлопці підлітки. Хлопчики більш 

схильні до агресії та не здатні її гальмувати порівняно з дівчатками 

підлітками. Розплата за агресію, навпаки, більш притаманна дівчаткам. У 

переважної більшості підлітків, як хлопчиків, так і дівчаток, показник 

негативної комунікативної установки майже удвічі вищий за середній. 

Дівчаткам підліткам притаманна уразливість, а підлітки хлопці більш мстиві. 

Толерантність є запорукою для соціального розвитку сучасного 

суспільства. Виявлені гендерні відмінності проявів толерантності у 

міжособистісному спілкуванні хлопчиків та дівчаток можуть бути використані 

педагогами та психологами у програмах щодо  формування толерантності у 

підлітків в загальноосвітніх закладах. Існує потреба у дослідах проявів 

толерантності у міжособистісному спілкуванні різних періодів онтогенезу. 
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