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Дослідження особливостей розвитку соціально-психологічних характеристик осіб юнацького віку

В емпіричному дослідженні визначення рівня емоційного інтелекту використана методика Н. Холла та  авторська анкета, що була спрямована на виявлення гендерно-вікових та соціально-психологічних характеристик респондентів. Вибірку досліджуваних склали 438 юнаків та юнок (студентів вищих навчальних закладів) віком від 17 до 21 року.
Під час обробки даних констатовано низький рівень емоційного інтелекту: низький і середній рівні мають більш ніж 90% респондентів. Отже, невелика кількість досліджуваних здатна використовувати емоції для сприяння мисленню, розуміти емоції й регулювати їх з метою особистісного зростання, психічного здоров'я, душевної гармонії та високої якість життя.
Високий рівень емоційної обізнаності мають 10,2% респондентів. Вони є компетентні у питанні усвідомлення власних емоцій та їх наслідків, та розуміють глибину почуттів інших, проти 42,2% і 47,6% досліджуваних, які за цим показником мають низький і середній рівні відповідно. Показник управління своїми емоціями надав високий рівень лише у 2,5%, вони є емоційно гнучкими, відповідно низький і середній рівні мають 85,2% і 12,3% юнаків та юнок. Високий рівень самомотивації продемонстрували лише 6,7% молоді. Лише у 11,5% досліджуваних виявлений високий рівень емпатії, а отже ці люди розуміють емоційний стан інших, уміють співпереживати. Відповідно низький і середній 37,1% і 51,4%. Здатність до розпізнавання емоцій інших людей на високому рівні виявлено у 9,3% досліджуваних. Вони здатні розуміти іншу людину при використанні каналів експресії: міміки, мови, вегетативної та рухової реакцій. Низький і середній рівні – у 50,7% і 4,0% відповідно.
Отже, одержані результати демонструють, що більшість осіб юнацького віку не вміють керувати своїми емоціями та спрямовувати їх у конструктивне русло, емоційно не гнучкі, погано уявляють, що відчувають оточуючі їх люди і як з цім усім можна взаємодіяти.
Виявлено, що в цілому емоційний інтелект вище у юнаків ніж у юнок, особливо за рахунок управління юнаками своїми емоціями, при цьому з віком здатність до управління своїми емоціями зростає. Констатовано (на рівні тенденції) нижчий рівень емоційного інтелекту серед осіб юнацького віку, які навчаються за технічними спеціальностями. Низький рівень управління своїми емоціями властивий студентам-психологам порівняно з тими, які обрали інші спеціальності, що є неприпустимо в контексті специфіки їхньої професійної діяльності.
Ні склад сім’ї, ні освіта батьків не дали статистично значущих відмінностей. Виняток становить показник самомотивації залежно від статі сиблінгів: найвищий рівень емоційного інтелекту загалом і самомотивації, зокрема, у сіблінгів різної статі. Установлено особливості прояву окремих показників емоційного інтелекту від місця народженні: емоційна обізнаність тих, хто народились у місті та селищі міського типу вище порівняно з тими, хто народився у селі.
Уявляється доцільним побудова та апробація програми розвитку емоційного інтелекту осіб юнацького віку. Тому що сучасна стратегія виховання та навчання спрямована більш на розвиток інтелектуального потенціалу. Разом з тим, розвитку емоційного інтелекту приділяється недостатньо уваги, хоч підвищення його рівня є дуже важливим. 


