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Валентина КУТІШЕНКО,
Геннадій СТАВИЦЬКИЙ
(Київ, Україна)

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УМІННЯ ВИБУДОВУВАТИ
БЛИЗЬКІ МІЖСТАТЕВІ ВІДНОСИНИ
У сучасному світі відбувається трансформація традиційного уявлення про важливі для
успішної адаптації до життя індивідуально-психологічні характеристики чоловіка і жінки. Відповідно, виникають нові моделі міжстатевих відносин. Ці зміни потребують глибокого емпіричного дослідження та теоретичних узагальнень. Адже стрімке зростання кількості самотніх людей та розлучень сімейних пар вказують на нездатність багатьох людей вибудовувати
конструктивні міжстатеві відносини. На нашу думку, причини цього слід шукати у психологічній площині. Вочевидь, виникає потреба у розвитку в сучасних чоловіків і жінок якостей, які
сприятимуть їхній здатності до встановлення близьких стосунків з представниками протилежної статі. Саме тому означена нами проблема набуває сьогодні особливої актуальності.
Теоретичні здобутки про міжстатеві відносини представлені в працях класиків психологічної науки: А. Адлера, К. Хорні, З. Фрейда, К. Юнга. Різні аспекти гендерної соціалізації
аналізуються у працях В. Авраменкової, Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Клециної, А. Палія. У
сучасних дослідженнях значна увага приділяється особливостям подружньої взаємодії чоловіка і жінки (О. Здравомислова, О. Клецин, Г. Сафарова, Н. Чистякова), підготовці молоді
до такої взаємодії (Т. Буленко, В. Кравець, Г. Сутріна), культурі ставлення до протилежної
статі (Л. Головач, Н. Максименко, І. Мезеря, В. Стахневич).
Аналіз цих досліджень дозволяє зробити висновок про те, що міжстатеві відносини у
психологічній науці розглядаються з двох сторін: об’єктивної і суб’єктивної. Об’єктивна сторона – це реальні відносини, в які чоловіки і жінки вступають у процесі своєї життєдіяльності,
це система взаємодії, контактів, зв’язків, вчинків і поведінкових стратегій; суб’єктивна сторона – відображення цих відносин у вигляді сукупності уявлень, думок і почуттів, це оцінка
суб’єктом або суб’єктами самих цих взаємодій і контактів [2].
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У нашому дослідженні міжстатевих відносин об’єктом аналізу є система «особистість –
особистість», де особистості мають протилежну стать. Ця взаємодія досліджується на рівні
дошлюбних близьких відносин чоловіка і жінки, а специфіка проявів цих відносин аналізується через вивчення суб’єктивної оцінки сучасними студентками (вік 18 – 20 років) власних
психологічних проблем, які заважають їм вибудовувати близькі стосунки з обраними ними
чоловіками. Дослідженням було охоплено 115 студенток різних факультетів 2 – 3-іх курсів
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Результати емпіричного дослідження свідчать про те, що найчастіше студентки, аналізуючи появу певних труднощів у встановленні близьких стосунках з представниками протилежної статі, пов’язують їх з нечіткими власними статеворольовими уявленнями, а, відповідно, з певною поведінковою дезорієнтацією, зі страхами порушити гендерні норми та не
відповідати гендерним стереотипам (боюсь проявляти ініціативу у стосунках (я ж дівчина);
невпевнена у собі; нерішуча; боягузлива; сором’язлива; не проявляю інтерес до чоловіка;
не хочу бути нав’язливою; не відкрита до сексуальних стосунків; боюсь відкритися своїм
почуттям; інколи занадто багато дозволяю, не знаю що можна дозволяти, що ні (27%)).
На друге місце виходить така перешкода у встановленні близьких відносин як відсутність довіри, нездатність відкритися і довіряти іншій людині (не можу довіряти; не відкриваюсь; боюся, що він мене не зрозуміє; немає довіри, бо попередній хлопець зрадив; постійно
згадую минуле; ревную до інших дівчат; всі хлопці однакові – на них не можна покластися
(15%)) та відсутність такої відкритості з боку чоловіка (не дає мені тих емоцій, які я очікую;
відчуваю холодність, брак уваги; потребую більшої відкритості (9%)).
Третє місце серед причин, які заважають вибудовувати близькі стосунки з чоловіками,
посіли проблеми, пов’язані з відсутністю певних комунікативних умінь, зокрема, невміння
передати інформацію, нездатність вислухати та почути партнера, конструктивно вирішувати
конфлікти, бажання нав’язати свою позицію, невміння управляти власними емоціями (не
чуємо один одного; не розумію, що він хоче сказати; не вмію управляти емоціями; не хочу
поступатися, навіть знаючи, що моя позиція хибна; не вмію з’ясовувати стосунки без
проявів агресії; знаходжу проблему там, де її немає; драматизую ситуацію і конфліктую
(19%)).
Четверту позицію розділили між собою такі перешкоди, як нездатність здійснити правильний вибір партнера, невміння розібратися в собі, своїх переживаннях, потребах та невміння оцінити іншого (не хочу бути з ним і втратити не хочу; не зразу розумію, хто
мені потрібен; погано диференціюю флірт і дружбу; нав’язуюсь; швидко закохуюсь; люблю
того, хто мене не любить (15%)), а також відсутність толерантності, непримиримість до
недоліків, завищені очікування (він був з іншого соціального середовища і це мене дратувало; не можу прийняти іншого таким, як він є; багато очікую від чоловіка; вважаю себе
ідеальною4; роблю багато зауважень (15%)).
Як висновок можна виділити такі психологічні основи уміння молодих жінок встановлювати близькі міжстатеві відносини з чоловіками: сформованість толерантності та емпатійності
(де емпатійність розглядається як здатність сприймати світ очима іншої людини, бажання пізнати іншу людину із співчуттям і турботою, а не для того, щоб її контролювати [2]); наявність
почуття захищеності і безпеки, впевненості в собі; відсутність підозрілості та прискіпливості,
спроможність бачити в людях позитивні риси; наявність чітких статеворольових уявлень
про себе як про статеву істоту, яка здатна робити, відповідно до своєї індивідуальності,
самостійні вибори партнера, має соціальну сміливість, довіряє своїй інтуїції, усвідомлює свої
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потреби, має розвинені перцептивні здібності, а також прагне розвивати навички відкритості,
глибокої інтимної взаємодії на рівні співробітництва з особами протилежної статі та комунікативні навички, серед яких особливе місце відводиться навичкам вирішення конфліктів.
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Гасанага МАМЕДЛИ
(Баку, Азербайджан)

РАЗНОСТЬ КУЛЬТУР − КВИНТЭССЕНЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
(КУЛЬТУРА КЛАССИЧЕСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА)
В истории великих культур классическая мусульманская культура занимает одно из
важнейших мест. В свое время эта высокоразвитая, самобытная культура процветала на
бескрайних просторах от Индии до Испании, включающих Ближний и Средний Восток и Северную Африку. Ее влияние ощущалось и ощущается сейчас во многих частях света; она
явилась важным связующим звеном между культурами античности и средневекового Запада, уникальность этой культуры обусловлена особенностями ислама, который представляет собой не просто мировую религию, а целостную культуру – право и государство, философию и искусство, религию и науку, обладающих своей неповторимостью. И хотя ислам исторически близок многим европейским культурным традициям, сравнительный анализ этих
различий, не очевидных на первый взгляд, показывает наибольшую удаленность ислама от
европейского стандарта и его определенное сходство с китайскими религиозно-доктринальными нормами. Поэтому необходимо выяснить природу ислама, его направления.
Ислам является одной из универсальных мировых религий, религией откровения, которая выросла в VII в. из традиций таких монотеистических религий, как христианство и
иудаизм, восприняв многие основные их положения и догмы. Сам ислам признает сущность
этих религий тождественной с собственной догматикой, однако человеческое несовершенство привело к тому, что евреи и христиане неверно поняли смысл откровения одного и
того же бога. Только пророк Мухаммед пришел с истинным откровением, исправляя ошибки
своих предшественников.
Насколько, однако, исходные принципы ислама подобны основам христианства и иудаизма, настолько развитие основных идей ислама пошло совершенно другими путями.
Простые идеи, рожденные в среде кочевников и купцов Аравийского полуострова, обрастали новыми пластами в условиях развивающегося феодализма на Ближнем Востоке. Поэтому сам ислам, будучи по своей сути религией, превратился в принципы, организующие
весь ранний мир тогдашних обществ, подчиненных власти халифата. Ислам стал законом,
определяющим социальные структуры и мораль общества, обоснование которых находится в священном Коране. Так как Аллах является абсолютным совершенством, то данная им
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