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ABSTRACT: The article presents the results from a study of anxiety and style of behav-
ior in conflict situations of a group of students from Konstantin Preslavsky University 
of Shumen. The research shows statistically significant differences in the manifestations 
of anxiety in men and women and significant statistical dependences between style of 
behavior in conflict situations and manifestations of anxiety in both genders.
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Въведение

Съвременния човек трябва да умее да се адаптира ефективно към новите 
условия, да търси контакт с околните и да работи успешно в различни жизнени 
сфери. Тези умения зависят до известна степен от проявите на тревожност на 
личността. В своето ежедневие човек постоянно се сблъсква с противоречиви 
мнения и интереси, които могат да доведат до конфликт. Тъй като конфликтите 
обхващат сферите на взаимоотношенията, социалните взаимодействия и дей-
ността, човек трябва да може да избере най-ефективния стил на поведение в 
конфликтни ситуации независимо от равнището на неговата тревожност.

Целта на изследването е да се открият особеностите в проявите на тре-
вожност и стила на поведение в конфликтни ситуации на група студенти и 
студентки от „ШУ. Еп. К. Преславски“ и да се установи как ситуативната и 
личностната тревожност влияят върху начините за реагиране в конфликтни 
ситуации.
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Хипотези: 
1.  Предполага се, че проявите на тревожност и стилът на поведение в 

конфликтни ситуации са различни при мъжете и жените.
2.  Предполага се, че съществуват статистически значими различия в 

проявите на тревожност и стила на поведение в конфликтни ситуа-
ции при студенти и студентки.

3.  Допуска се, че съществуват статистически значими зависимости 
между стила на поведение в конфликтни ситуации и проявите на 
тревожност при студентите в двата пола.

Задачи: 
1.  Да се направи сравнителен анализ на показателите на тревожност и 

стила на поведение в конфликтни ситуации на студентите.
2.  Да се потърсят статистически значими различия между изследвани-

те характеристики в двата пола.
3.  Да се потърсят статистически значими зависимости между изследва-

ните характеристики в двата пола.
Приложени са въпросник за изследване на тревожността на Ч. Спил-

бъргър [1] и тест на К. Томас за изследване стила (стратегии) на поведение и 
степента на конфликтност [2].

Методи
Изследвани са 240 студенти от Шуменския университет „Епископ Кон-

стантин Преславски“ – 87 мъже и 153 жени.
1.  Т-тест (Т-tests) за търсене на статистически значими различия между 

средните стойности на един и същ показател в две отделни групи.
2.  Хи-квадрат (Chi-square tests) за търсене на статистически значими 

зависимости между две качествени променливи.

Резултати
Анализът на резултатите от въпросника за изследване на тревожността 

на Ч. Спилбъргър показва, че при мъжете преобладава ниска ситуативна тре-
вожност (67,8%), умерена ситуативна тревожност се наблюдава при 19,5% от 
тях, а висока ситуативна тревожност – при 12,6%.

63,2% от студентите са с умерена личностна тревожност, 18,4% от тях са 
с ниска и 18,4% с висока личностна тревожност.

При жените преобладава умерена ситуативна тревожност (45,1%), 
36,6% от тях са с ниска, а 18,3% с висока ситуативна тревожност.

46,4% от студентките са с умерена личностна тревожност, 7,8% от тях са 
с ниска, а 45,8% с висока личностна тревожност.

Отчитат се статистически значими различия между степента на проява 
на ситуативната (Sig. = 0,000) и личностната тревожност (Sig. = 0,000) при 
студентите от двата пола.
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Резултатите от приложения тест на К. Томас за изследване на стила на 

поведение и степента на конфликтност показват, че 32,2% от студентите пред-
почитат стил на поведение в конфликтни ситуации „Компромис“, 26,4% от 
тях предпочитат стила „Приспособяване“, 25,3% – „Избягване“, 9,2% – „Съ-
перничество“ и едва 6,9% предпочитат „Сътрудничество“.

Ситуацията при студентките е аналогична 33,3% от тях прилагат страте-
гията „Компромис“, 29,4% – „Приспособяване“, 19,6% – „Избягване“, 11,8% – 
„Съперничество“ и едва 5,9% избират „Сътрудничество“.

Съпоставката на резултатите от двете методики показва, че 32,2% от 
мъжете с ниска ситуативна тревожност предпочитат стил на поведение в кон-
фликтни ситуации „Приспособяване“, 28,8% предпочитат стиловете „Избяг-
ване“ и „Компромис“, а 5,1% избират „Сътрудничество“ и „Съперничество“.

Мъжете с умерена ситуативна тревожност избират стратегията „Ком-
промис (41,2%), 29,2% от тях предпочитат „Съперничество“, 17,6% – „Избяг-
ване“ и 5,9% „Приспособяване“ и „Сътрудничество“.

В групата на студентите с висока ситуативна тревожност преобладава 
стилът на поведение в конфликтни ситуации „Компромис“ (36,4%), 27,3% из-
бират „Приспособяване“, а 18,2% – „Избягване“ и „Сътрудничество“.

Отчетена е статистически значима зависимост между степента на про-
явената ситуативна тревожност и избрания стил на поведение в конфликтни 
ситуации при мъжете (Р = 0,041).

Жените с ниска ситуативна тревожност предпочитат стратегията 
„Прис пособяване“ (42,9%), 19,6% избират „Избягване“ и „Компромис“, а 
8,9% – „Съперничество“ и „Сътрудничество.

Умерената ситуативна тревожност кара студентките да изберат страте-
гията „Компромис“ (43,5%), 24,6% избират „Избягване“, 17,4% – „Приспосо-
бяване“, 11,6% – „Съперничество“ и 2,9% „Сътрудничество“.

Студентките с висока ситуативна тревожност избират стратегията 
„Компромис“ (35,7%), 32,1% – „Приспособяване“, 17,9% – „Съперничество“ и 
7,1% „Избягване“ и „Сътрудничество“.

При жените също е отчетена статистически значима зависимост между 
степента на проявената ситуативна тревожност и избрания стил на поведе-
ние в конфликтни ситуации (Р = 0,011).

Мъжете с ниска личностна тревожност предпочитат стила на поведе-
ние „Избягване“ (50%), 31,2% предпочитат „Приспособяване“, 12,5% – „Ком-
промис“ и 6,2% „Сътрудничество“.

41,8% от студентите с умерена личностна тревожност предпочитат 
стратегията „Компромис“, 23,6% предпочитат „Приспособяване“, 21,8% – 
„Избягване“, 7,3% – „Съперничество“ и 5,5% „Сътрудничество“.

Студентите с висока личностна тревожност избират „Приспособяване“ 
(31,2%), 25% избират „Съперничество“, 18,8% – „Компромис“ и 12,5% „Избяг-
ване“ и „Сътрудничество“.

Особености на тревожността и стила на поведение в конфликтни ситуации ...
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Има статистически значима зависимост между степента на проявената 

личностна тревожност и избрания стил на поведение в конфликтни ситуации 
при мъжете (Р = 0,031).

Жените с ниска личностна тревожност предпочитат компромиса (41,7%), 
приспособяването (33,3%), избягването (16,7%) или сътрудничеството (8,3%).

„Компромис“ е стилът на поведение в конфликтни ситуации при 29,6% 
от жените с умерена личностна тревожност, 28,2% избират „Приспособява-
не“, 23,9% – „Избягване“, 11,3% – „Съперничество“ и 7% „Сътрудничество“.

Аналогична е ситуацията при студентките с висока личностна тревож-
ност, „Компромис“ избират 35,7% от тях, 30% избират „Приспособяване“, 
15,7% – „Избягване“, 14,3 – „Съперничество“ и 4,3% „Сътрудничество“.

При жените също има статистически значима зависимост между сте-
пента на проявената личностна тревожност и избрания стил на поведение в 
конфликтни ситуации (Р = 0,043).

Обсъждане
За мъжете е характерна ниска ситуативна тревожност, а за жените – 

умерена. И в двата пола преобладава умерената личностна тревожност, което 
показва, че студентите имат адекватна мотивация и готовност за изпълнение 
на различни видове дейност, те могат да проявят самоконтрол, да се мобили-
зират и да действат адекватно в различни ситуации.

Преобладаващата част от студентите мъже и жени избират стил на по-
ведение в конфликтни ситуации „Компромис“. Стратегията предполага вза-
имно разбиране и отстъпки по важни страни на проблема, произтичащи от 
конфликта. Налице е съгласие за частично удовлетворяване на собствените 
интереси, в замяна на удовлетворяване на определении интереси и на друга-
та страна. На практика разногласията остават, но сключеният договор дава 
възможност за нормална съзидателна дейност. Тази стратегия е печеливша 
при противоположни цели, но равна власт и възможности за постигането им. 
Оказва мотивиращ ефект и върху двете страни. Основна опасност на тази 
стратегия е, че решението на важни проблеми е „наполовина“, което може до 
доведе до следващи конфликти.

Мъжете и жените с ниска ситуативна тревожност прилагат стратегията 
„Приспособяване“ в конфликтни ситуации. Тя е свързана с отстъпка, снижа-
ване на изискванията и стремежите на страните и приемане на позицията на 
една от тях. Приложима е в междуличностни конфликти. Удобна стратегия за 
едната от страните, която смята, че предметът на спора не е особено важен и 
предпочита „мира“. Тази позиция може да бъде възприета не като желание за 
избягване на какъвто и да е сблъсък, а като слабост

Студентите мъже и жени с умерена и висока ситуативна тревожност 
предпочитат стила на поведение „Компромис“.

Мъжете с ниска личностна тревожност прилагат стратегията „Избягва-
не“ в конфликтни ситуации. Тази стратегия обикновено се прилага при труд-
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ни за решаване проблеми. Тя предполага отстъпчивост, която е неоправдана 
и с голяма доза пасивност при решаване на проблема.

Студентите с умерена личностна тревожност избират стратегия „Ком-
промис“, а тези с висока личностна тревожност – „Приспособяване“.

Жените с ниска, умерена и висока личностна тревожност предпочитат 
стила на поведение в конфликтни ситуации „Компромис“.

Заключение
Различията в проявите на тревожността в двата пола се отнасят до си-

туативната тревожност – при мъжете тя е ниска, а при жените – умерена. В 
групата е отчетена умерена личностна тревожност.

Степента на проява на ситуативната тревожност в двата пола повлиява 
избора на стил на поведение в конфликтни ситуации. При прехода от ниска 
към умерена и висока ситуативна тревожност стилът на поведение премина-
ва от „Приспособяване“ към „Компромис“.

Промяната в степента на проява на личностната тревожност при мъ-
жете води до промяна и избраната стратегия за поведение в конфликти. Ни-
ско тревожните мъже предпочитат избягването, умерено тревожните – ком-
промиса, а високо тревожните – приспособяването.

Независимо от степента на проява на личностната тревожност жените 
предпочитат стратегията „Компромис“.
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