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исследованы особенности взаимосвязи различных видов лживости 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ ДОЛАЮЧОЇ 
ПОВЕДІНКИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

Надано теоретичний зміст проблеми долаючої поведінки у гендер-
ному аспекті. Емпіричне дослідження окресленої проблематики 
було направлено на вивчення стратегій долаючої поведінки як пси-
хологічного ресурсу у чоловіків та жінок.  
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лаючої поведінки. 

Останнім часом в психологічних дослідженнях, присвячених ви-
вченню процесів, які відбуваються внаслідок неблагополучних жит-
тєвих ситуацій, описується феномен копінг-поведінки (або психоло-
гічного долання /подолання). У зарубіжній психології останніх років 
проблеми психологічного долання – «coping behavior» присвячена 
значна кількість робіт. Потрібно вказати, що в останні роки у зв’язку 
зі збільшенням числа робіт в області психології долання, використо-
вують науковий термін «копінг», розуміючи його як адаптивну, до-
лаючу поведінку [1, с. 43]. 
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Копінг-стратегії – це певні способи, поведінкові, емоційні, когні-
тивні прийоми, які має в своєму арсеналі особистість, за допомогою 
яких безпосередньо відбувається сам процес долання. Копінг-стра-
тегії систематизуються в копінг-стилі. Основна задача, яка стоїть пе-
ред особистістю, якщо розглядати процес розвитку копінг-стратегій, 
фокусується в аспекті переходу поведінкових стратегій до когнітив-
них, від дезадаптивних моделей до найбільш адаптивних [2, с. 49]. 

Поняття долаючої поведінки ширше за копінг-стратегію. Ко-
пінг-стратегія – це внутрішній регулятивний механізм поведінки 
людини. В контексті адаптаційного потенціалу особистості копінг-
стратегії розуміються як здатність особистості відповісти на сприйн-
яту загрозу; а копінг-ресурси, характеризуючи стабільність особис-
тості, забезпечують психологічний фон для подолання стресу, спри-
яють розвитку копінг-стратегій.  

Ініціативність, відповідальність, прагнення до сенсу – внутрішні 
сили, які необхідні для конструктивного долання кризи життя –В. Розен-
берга, називає ресурсами. У концепції «консервування» ресурсів (COR-
теорія) С. Хобфола особливу увагу акцентовано на двох принципах:  

1) люди прагнуть отримати, зберегти та використати свої пси-
хологічні ресурси якнайкраще;  

2) люди прагнуть інвестувати свої зусилля у накопичення влас-
них ресурсів.  

Втім, С. Хобфол називає ресурсами те, що є цінним для людини, 
та допомагає їй адаптуватися до стресових ситуацій. Він поділяє їх на 
зовнішні – соціальні та внутрішні – «душевні» (психологічні). Втрата 
зовнішніх або внутрішніх ресурсів переживаються людиною як 
суб’єктивне неблагополуччя і стан психологічного стресу, вважає 
К. Макпаден [3, с. 413]. 

Проведене нами емпіричне дослідження було направлено на ви-
вчення копінг-стратегій як психологічного ресурсу у гендерному аспе-
кті. Нами було використано особистісний опитувальник «SACS» приз-
начений для вивчення стратегій і моделей копінг-поведінки (стрес-
долаючої поведінки), як типів реакції особистості людини доланням 
стресових ситуацій. У якості досліджуваних виступали чоловіки та жі-
нки середнього віку в кількості 50 чоловік. Досліджувані були розпо-
ділені за 2 групами. Першу групу складали жінки середнього віку, а до 
другої групи увійшли чоловіки середнього віку. Загальна кількість уча-
сників кожної групи складала 25 осіб. Для оцінки значимості відмінно-
стей середніх величин визначали за допомогою t-критерія Стьюдента.  

Отримані результати вивчення стратегій долаючої поведінки у 
чоловіків та жінок не показали вірогідних відмінностей між групами 
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чоловіків та жінок за всіма стратегіями долаючої поведінки (асертивні 
дії; вступ в соціальний контакт; пошук соціальної підтримки; обережні 
дії; імпульсивні дії; уникання; непрямі дії; асоціальні дії; агресивні дії). 

Отже, з урахуванням довірчих інтервалів представникам обох 
груп однаковою мірою притаманними є: 

 середній рівень схильності активно і послідовно відстою-
вати свої інтереси, відкрито заявляти про свої цілі і наміри, поважа-
ючи при цьому інтереси оточуючих; 

 середній рівень схильності до пошуку соціальної підтримки 
в стресових ситуаціях, стремління поділитися своїми хвилюваннями 
з іншими людьми, обговорити з ними ситуацію, знайти в них спів-
чуття й розуміння; 

 середній рівень схильності до тривалого обдумування і рете-
льного зважування всіх можливих варіантів рішень, стремління уни-
кати ризиків, у ніщо не вірити, довго готуватися в складних ситуацій, 
перед тим як діяти; 

 на межі середнього та високого рівня схильності діяти за пе-
ршим пробудженням, під впливом зовнішніх обставин чи емоцій, без 
попереднього обдумування свої вчинків, зважування всіх «за» і 
«проти», прийняття більш цільових і обумовлених рішень; 

 на межі середнього та високого рівнів – уникання рішучих 
дій, які потребують великого напруження чи відповідальності за на-
слідки, стремління віддалитися від конфліктної ситуації, відкладати 
вирішення проблеми, яка виникла, думати про щось інше, відволіка-
тися на інші заняття й види діяльності; 

 середній рівень схильності до навмисного чи прихованого 
спонукання іншої людини до переживання певних станів, прийняття 
рішень і виконанню дій, необхідних для досягнення ініціатором своїх 
власних цілей; 

 середній рівень схильності до асоціальних дій, які характери-
зуються тенденціями виходити за соціально допустимі рамки і обме-
ження, егоцентризм, стремління до задоволення власних бажань не 
враховуючи обставини і інтереси інших людей; 

 на межі середнього та високого рівнів – схильність до агресив-
них дій, направлених на інших людей, які проявляються в тенденції від-
чувати негативні почуття при невдачах і конфліктах з іншими людьми, 
звинувачувати оточуючих в будь-чому, відчувати почуття гніву, дратів-
ливості, внутрішнього напруження, розчарування, незадоволеності.  

Проведене дослідження не є вичерпним у межах заявленої теми. 
Перспективним слід вважати продовження роботи у вибраному на-
прямку та вивчення гендерної специфіки функціонування інших 
складових долаючої поведінки у ресурсному контексті. 
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