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Ксенія Гавриловська
кандидат психологічних наук, доцент
Ірина Роїк
студентка VI курсу
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ МОЛОДИХ
МАТЕРІВ ІЗ РІЗНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ
У наш час жінки, котрі виховують своїх дітей відчувають
неабияке навантаження, причому переважно не фізичне, а емоційне.
Перші роки життя дитини часто є досить тяжким випробуванням для
молодої матері. Оскільки сучасна сім‘я складається, переважно, з
невеликої кількості родичів, мама може залишатися один на один з
дитиною протягом декількох років. Це потребує витримки і уміння
зберігати внутрішню рівновагу. На жаль, у більшості молодих
матерів емоційні стани мають негативний відтінок, а, відтак, можуть
негативно позначитися на відносинах матері і дитини, житті родини в
цілому.
Емоції є невід‘ємним компонентом життя матерів. Емоції –
безпосередні, ситуативні переживання якогось більш-менш
постійного
почуття [3].
В
структурі особистості ступінь
представленності окремих видів емоцій може мати велику кількість
додаткових відтінків, форм прояву, може бути індивідуальною.
Дослідженям проблеми емоційного стану молодих матерів
займалась Е.А. Абрамова (вивчення проблематики вагітності у
підлітковому віці) [1], В.В. Бойко (дослідження спілкування системи
«мати-дитина») [1], І.В. Гребенников (розглядає сім‘ю, як особливу
систему, що характеризується певною циклічністю процесів) [1],
О.Г. Ісупова (дослідження соціального сенсу материнства) [4], В.П.
Кравець (вивчення проблеми материнства в галузі педагогіки,
розуміння сімейних стосунків та ставлення до сімейного життя) [5],
С.В. Скутнева (дослідження особливостей раннього материнства)
[6], Г.Г. Філіппова (материнство розглядається як частина
особистісної сфери жінки) [7] та ін.
Для вивчення емоційних станів матерів були використані такі
емпіричні методи дослідження:
1.
Асоціативний експеримент;
2.
«Чотирьохмодальний емоційний опитувальник Л.А.
Рабінович» з метою виявлення стійких емоційних переживань жінок
з різним соціальним статусом);
3.
Методи математичної статистики (факторний аналіз, що
дозволяє вивчити комплексний характер досліджуваного явища та
побудувати психосемантичні поля).
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У дослідженні взяли участь 60 молодих матерів віком від 20 до
30 років з різним соціальним статусом: 15 жінок, що перебувають у
цивільному шлюбі, 15 жінок, що перебувають в офіційному шлюбі,
20 розлучених, 5 матерів-одиначок та 5 вдів.
В основу дослідження покладено припущення про те, що існує
взаємозв‘язок між емоційними станами молодих матерів та їх
соціальним статусом:
- у жінок, що перебувають у офіційному чи цивільному шлюбі,
домінують позитивні емоційні стани;
- розлучені жінки, матері-одиначки та вдови схильні до
переживання негативних емоційних станів.
У ході дослідження домінуючих емоційних станів молодих
матерів із різним соціальним статусом було виявлено ряд
закономірностей, що описують особливості сприймання жінками
сім‘ї.
Узагальнення результатів особливостей домінуючих емоційних
станів жінок із різним соціальним статусом показало, що:
- у свідомості молодих жінок, які перебувають в офіційному
шлюбі, образ сім‘ї розкривається через призму впевненості та
щастя, а відтак, уявлення про сім‘ю відображається за допомогою
позитивних емоцій. Такі результати можуть бути пояснені тим, що
жінки відчувають задоволення та радість від взаємин з чоловіком у
шлюбі, позитивно ставляться до себе як до матері, впевнені у своїх
силах, материнському потенціалі, необхідному для виховання
дитини;
- переважаючими серед опитуваних жінок, що перебувають у
цивільному шлюбі є асоціації з позитивним емоційним
забарвленням. Основу уявлень молодих матерів складають емоційні
переживання та соціально-психологічний клімат сім‘ї, зокрема, для
цієї категорії опитуваних значимим у сімейних відносинах є почуття
захищеності;
- порівняльний аналіз результатів дослідження молодих жінок,
що перебувають в офіційному та цивільному шлюбі, показав, що
обидві категорії досліджуваних переважно асоціюють сім‘ю з
позитивно забарвленими категоріями, а саме: «радістю»,
«любов‘ю», «почуттям захищеності» та «піднесеним настроєм»;
- основу образу сім‘ї жінок із соціальним статусом «розлучені»
складають переважно негативні емоційні переживання. Поряд з цим
молоді матері насолоджуються радістю материнства. Серед уявлень
про сім‘ю учасниці опитування виділяють відчай та гнів. Семантично
близьким за змістом у свідомості молодих матерів із соціальним
статусом «розлучені» є почуття самотності та любов до дитини;
- факторно-семантична модель сприйняття сім‘ї у свідомості
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досліджуваних жінок із соціальним статусом «матері-одиначки»,
вказує на те, що молоді матері значимим у образі сім‘ї вважають
емоційний комфорт та підтримку один одного у подружньому житті.
Спільним семантичним смислом об‘єднані також любов та почуття
захищеності. Асоціації розчарування та горя семантично близькі з
надійністю, підтримкою та впевненістю у власних силах;
- жінки із соціальним статусом «вдови» найбільш відповідними
категоріями уявлення про сім‘ю вважають такі, що характеризують
позитивний емоційний стан. Для молодих матерів даної категорії
опитуваних образ сім‘ї складають конструкти «любові» та «почуття
захищеності»;
- порівняльний аналіз асоціацій на слово-стимул «сім‘я» серед
матерів із різним соціальним статусом («розлучені», «матеріодиначки» та «вдови») показав, що спільним для цієї групи
опитуваних є прагнення стати для своєї дитини хорошою матір‘ю,
оточити її турботою. Разом з тим переважаючими у свідомості цієї
групи учасників дослідження є категорії сім‘ї з негативним емоційним
забарвленням. Суттєві відмінності спостерігаються серед матерів із
соціальним статусом «вдови». Останні, сім‘ю описують за
допомогою позитивних асоціацій, що може бути пояснено відмінною
від «розлучених» та «матерів-одиначок» причиною втрати чоловіка;
- жінки, що перебувають в офіційному, цивільному шлюбі та із
соціальним статусом «розлучені» схильні до середнього рівня
переживання почуття радості, гніву та страху. Молоді матері із
соціальним статусом «матері-одиначки» та «вдови» показали високі
показники емоційних проявів радості та страху. Усі учасниці
дослідження мають низький рівень схильності до суму.
Отже, виявлено, що у психологічній літературі материнство як
психосоціальний феномен розглядається з двох основних позицій:
материнство як забезпечення умов для розвитку дитини і
материнство як частина особистісної сфери жінки. Наша гіпотеза
про те, що існує взаємозв‘язок між емоційними станами молодих
матерів та їх соціальним статусом частково підтвердилася.
Наше дослідження не претендує на вичерпне вивчення
проблеми домінуючих емоційних станів молодих матерів із різним
соціальним статусом.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у тому, щоб
охопити дослідженням більшу кількість учасників та визначити
можливі шляхи психокорекційної роботи з молодими матерями, що
переживають негативні емоційні стани.
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АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАВЛЕННЯ ДО
ГРОШЕЙ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Гроші – це невід‘ємний елемент життя людини у сучасному
суспільстві. Вони є не тільки повсякденним засобом обміну, але й
сильним культурним символом, що містить у собі багато
суперечливих колективних уявлень та установок.
Вивченням проблем гендерних особливостей ставлення до
грошей займались такі дослідники як Кисляк А., Шперлін А. та інші
[3; 5].
Так, методологічні засади аналізу гендерних особливостей
ставлення до грошей закладені у роботах Джанерьян С., (вчення
про оціночні та ціннісно-смислові складові ставлень) [1]; Сємьонов
М. (положення про особистісне ставлення до грошей) [4]; Бем С.
(підхід до вивчення гендеру; теорія гендерних схем) [6].
Метою дослідження є теоретичний аналіз проблеми гендерних
особливостей ставлення до грошей серед студентів..
Стaвлення
–
це
сфoрмоване
зaздалегідь
почуття,
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Укладачі Журавльова Л.П., Портницька Н.Ф., Дем‘янчук Ю.Ю.
Художнє оформлення обкладинки Кириченко В.В.
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