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ОсОБлиВОстІ ПсихОлОгІчнОгО захисту жІнОк  
з рІзниМи тиПаМи ПрихильнОстІ

анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей механізмів психологічного захисту жінок з різ-
ним типом партнерської прихильності. Розглянуто витоки вивчення проблеми механізмів психологічного 
захисту та їх класифікації. Дослідницьку вибірку склали жінки у віці ранньої дорослості, у яких було 
встановлено чотири типи прихильності: «Автономія», «Псевдоавтономія», «Дезорієнтація» і «Надзалеж-
ність». Результати свідчать, що порушені типи прихильності пов'язані з примітивними, незрілими меха-
нізмами психологічного захисту. Для жінок з типом прихильності «Псевдоавтономія» властивий захисний 
механізм проекція. Для жінок з типом прихильності «Дезорієнтованість» характерний захисний механізм 
реактивне утворення. Для типу прихильності «Надзалежність» характерні захисні механізми регресія і 
заперечення.
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features Of PsychOlOgIcal PrOtectIOn Of wOMen  
wIth DIfferent tyPes Of attachMent

summary. This article investigates the characteristics of psychological defense mechanisms among young 
women with different type of attachment. We considered the problem of studying the origins of psychological 
defense mechanisms and their classification. Sample group included young women aged emergent adulthood 
and adolescence, which had four types of attachment: «Autonomy», «Pseudo-autonomy», «Disorientation» and 
«Hyper-attachment». The results indicate that the violation in types of attachments can be associated with the 
primitive, immature psychological defense mechanisms. Women with pseudo-autonomy type attachment have 
defense mechanism of projection. Girls with disorientation get a typical defense mechanism which is reaction 
formation. The defense mechanisms for «Hyper-attachment» are characterized by regression and denial. In the 
group of women with a type of attachment «Pseudo-autonomy» there is a statically significant correlation be-
tween the protective mechanism of intellectualization and psychosocial setting of avoidance. Also in this group 
of people we revealed statistically significant correlation between the protective mechanism of intellectualiza-
tion and psychosocial setting of anxiety. In the group of women with a type of attachment «Disorientation» was 
also found positive correlation with avoiding intellectualization, and negative correlation with anxiety intellec-
tualization. There was a statistically significant positive correlation of protective reaction formation with anx-
iety. In the group of women with the type of attachment «Hyper-attachment» we found statistically significant 
positive relationship between anxiety and denial of a defense mechanism, as well as avoidance and regression.
Keywords: attachment attachment types, psychological defense mechanisms.

Постановка проблеми. Важливість вив-
чення механізмів психологічного захисту 

зростає в зв'язку з розвитком психотерапії і ши-
ротою застосування психокорекції. Ідея психо-
логічного захисту використовується практично 
у всіх психотерапевтичних школах. З. Фрейд від-
носив психологічний захисту до вторинних пси-
хічних процесів, протиставляючи їх первинним 
(уява, сновидіння, мрії). Первісна розробка цієї 
теми пов'язана з вивченням генезу невротичних 
симптомів і лібідо. Механізми психологічного за-
хисту виступали як засіб вирішення конфлікту 
між свідомістю і несвідомим. Пізніше, виходячи 
з розробленої теорії особистості, механізми психо-
логічного захисту розглядалися як функції Его, 
що відповідають за інтеграцію та адаптацію при 
загрозі цілісності особистості. Згідно З. Фрейду, 
захисні механізми є вродженими; вони запуска-
ються в суб'єктивно травматичній для цілісності 
Его ситуації і виконують функцію «зняття внут-
рішнього конфлікту».

Не випадково, вводячи поняття «захисні меха-
нізми», З. Фрейд визначав їх як «захист Я» в кон-

фліктних ситуаціях, що породжують тривогу і, як 
наслідок, невротичний симптомокомплекс. Меха-
нізми психологічного захисту (МПЗ) за своїми про-
явами несвідомої психічної активності, що форму-
ється в онтогенезі на основі взаємодії генотипових 
властивостей з індивідуальним, конкретно-істо-
ричним досвідом розвитку особистості в певному 
соціальному середовищі і культурі, здатні погір-
шити, пом'якшити або нейтралізувати особистісні 
реакції на емоційно значущі стимули.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Механізми захисту можна розділити за 
рівнем зрілості на протективні (витіснення, за-
перечення, регресія, реактивне утворення і т.п.) 
і дефензивні (раціоналізація, інтелектуалізація, 
ізоляція, ідентифікація, сублімація, проекція, 
зміщення). Перші вважаються більш примітив-
ними, не допускають конфліктної і травмуючої 
особистість інформації в свідомість. Другі допус-
кають травматичну інформацію, але інтерпрету-
ють її як би «безболісним» для себе чином.

Сучасне психоаналітичне розуміння МПЗ 
будується на теоріях особистості динамічного 
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напрямку. Класично орієнтовані психоаналіти-
ки однією з рушійних сил особистості визнають 
страх (тривогу). Ця традиція бере свої витоки 
у З. Фрейда і його послідовників і триває до сьо-
годнішніх днів. Розрізняють три види страху: 
страх реальності (страх Его перед зовнішнім сві-
том), невротичний страх (страх Его перед Воно) 
і страх морального порядку (страх Его перед Су-
пер-Его). Незважаючи на те, що багато авторів 
виділяють загальні аспекти, теорія механізмів 
психологічного захисту відсутня, до сих пір не 
існує систематизованих знань про ці глибинно 
особистісні властивості. Ряд авторів взагалі гово-
рить про те, що психологічний захист – найбільш 
суперечливе питання психоаналізу, наводячи 
такі аргументи: відсутність загальноприйнятих 
визначень і класифікацій, єдиної думки з при-
воду їх кількості, критеріїв поділу, диференційо-
ваності на нормальні і патологічні, розуміння їх 
ролі в формуванні розладів особистості і невро-
тичних симптомів [4].

Теорія прихильності в даний час є одним 
з найбільш популярних напрямків, як в амери-
канській, так і європейської психології. В основі 
цієї теорії лежать відносини між двома людьми, 
їх міжособистісні зв'язки, які визначають весь 
душевний і психологічний лад особистості: став-
лення людини до себе, до світу, різноманітні пере-
живання, пізнавальні та творчі здібності та інше.

Потреба в надійних і довірчі стосунки зберіга-
ється у людини на всіх вікових етапах. Здатність 
приймати допомогу і підтримку, вибудовувати 
надійні і довірчі відносини з іншими людьми 
є стійкою особистісної особливістю. У сучасній 
психології встановлено, що ці якості особистос-
ті формуються в процесі ранніх диадических 
відносин. В середині ХХ століття цієї проблеми 
присвятив свої дослідження британський психо-
аналітик і клінічний психолог Дж. Боулбі. Його 
теорія прихильності і в наші дні є концептуаль-
ною базою для безлічі досліджень партнерських 
відносин у дітей і дорослих. Останнім часом ве-
ликий інтерес психологи виявляють до прихиль-
ності у дорослих людей і її впливу побудова ро-
мантичних відносин [1].

Романтичні і любовні відносини у дорослос-
ті – це ставлення прихильності. Терміном «при-
хильність» позначають різновид міжособистісних 
відносин, які засновані на потреби в психологіч-
ній безпеці. Такі відносини виникають в резуль-
таті тривалої взаємодії і відрізняються вибірко-
вістю, емоційністю і відносну стійкість. Якість 
прихильності має свої типологічні особливості, 
які виражаються в стійкому стилі мислення, сти-
лі вираження почуттів і поведінки в ситуаціях 
інтимно-особистісного спілкування. Ряд авторів 
(R. Fraley, K. Brennan, K. Bartholomew, Т.В. Ка-
занцева) вважає, що тип прихильності визнача-
ється двома незалежними соціально-психологіч-
ними установками – прагнення до залежності 
і прагнення до незалежності від найближчого ото-
чення. В результаті прийняття або неприйняття 
цих установок виділено чотири типи прихильнос-
ті: автономний тип, псевдоавтономний тип, над-
залежний тип і дезорієнтований тип [2; 5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Згідно з даними Держав-
ної служби статистики в 2018 році в Україні було 

зареєстровано 228 тисяч шлюбів і понад 153 ти-
сячі розлучень. Виходить, що 6 з 10 шлюбів роз-
падається. До того ж 50-60% всіх розлучень при-
падає на молоді сім'ї, велика частина з яких 
розлучається на першому році сімейного життя 
[3]. Така ситуація свідчить про руйнування ін-
ституту сім'ї в нашому суспільстві і наявності 
труднощів в побудові тривалих, міцних партнер-
ських відносин у сучасній молоді. Актуальними 
є дослідження проблеми якості прихильності 
у дорослості, як умови формування довірчих від-
носин психологічної близькості.

Мета статті – вивчення особливостей психо-
логічного захисту особистості жінок з різними ти-
пами прихильності до партнера.

Виклад основного матеріалу. У досліджен-
ні брали участь 122 жінки віком від 19 до 22 року. 
За соціальним статусом все випробовувані були 
студентками харківських ВНЗ. За сімейним ста-
ном все випробовувані (100% вибірки) були неза-
міжні і не мали дітей. Для участі в дослідженні 
були відібрані жінки з досвідом (вдалим чи невда-
лим за суб'єктивною шкалою) близьких відносин.

Були використані наступні методи:
1. Опитувальник Плутчика-Келлермана-Кон-

те «Індекс життєвого стилю» (Life Style Index, LSI).
2. «Досвід близьких стосунків» (ECR-R) (Коча-

рян О.С., Фролова Є.В., Такмакова М.Ю.).
Математико-статистична обробка результатів 

була проведена за допомогою непараметричного 
критерію U – критерію Манна-Уїтні для вияв-
лення значущих відмінностей для не пов'язаних 
вибірок і коефіцієнта рангової кореляції Кен-
далла для виявлення значимих кореляційних 
зв'язків всередині груп.

На основі даних опитування «Досвід близьких 
стосунків» у дослідницькій вибірці (122 випробо-
вувані) було виділено 4 групи жінок з різними 
типами прихильності: тип прихильності автоно-
мія – 42 жінки; тип прихильності псевдоавтоно-
мія – 25 жінок, дезорієнтація – 27 жінок, надза-
лежність – 28 жінок.

На першому етапі роботи були виявлені від-
мінності за допомогою непаметричного U – кри-
терію Манна-Уїтні у виразності механізмів 
психологічних захистів у чотирьох групах випро-
бовуваних. Результати представлені в таблиці 1.

З отриманих результатів видно, що для жінок 
з типом прихильності «Автономія» характерні 
такі захисні механізми як компенсація і інтелек-
туалізація. Компенсація проявляється в спробах 
знайти відповідну заміну реальної чи уявної не-
стачі, найчастіше за допомогою фантазування 
або привласнення собі властивостей, достоїнств, 
цінностей, поведінкових характеристик іншої осо-
бистості. Часто це відбувається в ситуаціях необ-
хідності уникнути конфлікту з цією особистістю 
і підвищення почуття самодостатності. Інтелекту-
алізація, проявляється в надмірно «розумовому» 
способі подолання конфліктної або фруструючої 
ситуації без переживань. Іншими словами, осо-
бистість уникає переживань, викликаних непри-
ємною ситуацією за допомогою логічних установок 
і маніпуляцій. Також в шкалу інтелектуалізації 
була включена і сублімація як механізм психо-
логічного захисту, при якому витіснені бажання 
і почуття гіпертрофовано компенсуються іншими, 
відповідними вищим соціальним цінностям, які 
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сповідує особистістю. Обидва даних захисних ме-
ханізмів є зрілими, так як припускають травма-
тичну інформацію в свідомість, але інтерпретують 
її «безболісним» чином [4].

Для типу прихильності «Псевдоавтономія» ха-
рактерний захисний механізм проекція. В основі 
проекції лежить процес, за допомогою якого неу-
свідомлювані та неприйнятні для особистості по-
чуття і думки локалізуються зовні, приписують 
іншим людям. Даний захисний механізм відно-
ситься до примітивних, незрілих форм психоло-
гічного захисту.

Для типу прихильності «Дезорієнтація» ха-
рактерний захисний механізм реактивне утво-
рення. Цей вид психологічного захисту нерідко 
ототожнюють з гіперкомпенсацією. Особистість 
запобігає вираження неприємних або непри-
йнятних для неї думок, почуттів або вчинків 
шляхом перебільшеного розвитку протилеж-
них прагнень. Іншими словами, відбуваєть-
ся як би трансформація внутрішніх імпульсів 
в суб'єктивно їх протилежність. Ця форма психо-
логічного захисту є незрілою, так як не допускає 
надходження конфліктної та травмуючої особис-
тість інформації у свідомість.

Для типу прихильності «Надзалежність» ха-
рактерні захисні механізми регресія і запере-
чення. У класичних уявленнях «регресія» розгля-
дається як механізм психологічного захисту, за 
допомогою якого особистість в своїх поведінкових 
реакціях прагне уникнути тривоги шляхом пере-
ходу на більш ранні стадії розвитку лібідо. При 
цій формі захисної реакції особистість, піддається 
дії фруструючих факторів, замінює собою рішення 
суб'єктивно більш складних завдань на відносно 
більш прості і доступні в сформованих ситуаціях.

Заперечення – механізм психологічного за-
хисту, за допомогою якого особистість або запе-
речує деякі фруструючі обставини, або заперечує 
будь-якої внутрішній імпульс. Як правило, дія 
цього механізму проявляється в запереченні тих 
аспектів зовнішньої реальності, які, будучи оче-
видними для оточуючих, проте не приймаються, 
не визнаються самою особистістю. Іншими слова-
ми, інформація, яка турбує і може привести до 
конфлікту, не сприймається. Мається на увазі 
конфлікт, що виникає при прояві мотивів, су-
перечить основним настановам особистості або 
інформація, яка загрожує її самозбереженню, са-

моповазі та соціальному престижу. Дані захисні 
механізми також відносяться до незрілих, при-
мітивних, тому що не допускають надходження 
конфліктної і травмуючої особистість інформації 
в свідомість [4].

Таким чином, захисні механізми, які відно-
сяться до зрілих, характерні лише для жінок 
з типом прихильності «Автономія». Для трьох 
груп жінок з деструктивними типами прихиль-
ності (псевдоавтономія, дезорієнтація, надзалеж-
ність) характерні незрілі, примітивні форми пси-
хологічних захистів.

Другим етапом роботи було дослідження 
взаємозв'язку механізмів психологічного захисту 
з соціально-психологічними настановами відно-
шення до залежності і незалежності за допомо-
гою коефіцієнта рангової кореляції Кендалла. 
Результати представлені в таблиці 2.

З наведених результатів видно, що в групі 
дівчат з типом прихильності «Псевдоавтономія» 
існує статично значимий позитивний кореляцій-
ний зв'язок на рівні р<0,05 між захисним меха-
нізмом інтелектуалізація і соціально-психоло-
гічної настановою уникнення. Також в цій групі 
випробовуваних був виявлений статично значи-
мий негативний кореляційний зв'язок на рівні 
р<0,05 між захисним механізмом інтелектуалі-
зація і соціально-психологічної настановою три-
вога. При цьому типі прихильності особистість не 
приймає ніякої форми залежності в спілкуванні 
і перебільшує значення незалежності, в спіл-
куванні присутнє дистанціювання і демонстра-
тивна самодостатність. Переважна в цьому типі 
прихильність соціально-психологічна настано-
ва уникнення потенціює захисний механізм ін-
телектуалізацію. Таким чином, властива цим 
жінкам демонстративна самодостатність і відсто-
роненість у стосунках забезпечується інтелектуа-
лізацією суб'єктивно травматичних ситуацій.

У групі жінок з типом прихильності «Дезоорієн-
тація» був виявлений позитивний кореляційний 
зв'язок інтелектуалізації з уникненням, а також 
негативний кореляційний зв'язок інтелектуалі-
зації з тривогою. Був виявлений статистично зна-
чимий позитивний кореляційний зв'язок на рівні 
р<0,05 захисного механізму реактивне утворення 
з тривогою. Це говорить про те, що зростання три-
воги, як психологічної настанови в ситуації при-
хильності до партнера, потенціює незрілу форму 

Таблиця 1
Відмінності виразності захисних механізмів у жінок з різними типами прихильності

змінні u – критерій Z – перетворення р, рівень значущості
Жінки з типом прихильності автономія та псевдоавтономія

Інтелектуалізація 672 2,20 0,05
Компенсація 681 -2,03 0,05
Проекція 502 -2,45 0,01

Жінки з типом прихильності автономія та дезорієнтація
Інтелектуалізація 659 3,61 0,01
Реактивне утворення 719 -2,92 0,01

Жінки з типом прихильності автономія та надзалежність
Інтелектуалізація 489 3,09 0,01
Регресія 518 -2,21 0,05
Заперечення 410 -2,21 0,05

Примітка: в таблиці представлені тільки значущі результати
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психологічного захисту і редукує зрілий захисний 
механізм – інтелектуалізацію [4].

У групі жінок з типом прихильності «надза-
лежність» виявлено статистично значущі пози-
тивні зв'язки між тривогою і захисним механіз-
мом заперечення, а також униканням і регресією. 
Це свідчить про те, що жінкам, для яких власти-
ва тривожно-маніпулятивна позиція у стосунках, 
заперечення свободи своєї і партнера, характер-
ні незрілі інфантильні захисні механізми. Тобто, 
в ситуаціях для них суб'єктивно травматичних 
і загрозливих їх Его, жінки не допускають в поле 
своєї свідомості конфліктну інформацію і регре-
сують на більш низькі стадії розвитку. Зростан-
ня тривоги у жінок в партнерських стосунках 
підсилює захисний механізм заперечення, тобто 
неприйняття подій і переживань як реальних.

Висновки і пропозиції.
1. Захисні механізми, які відносяться до зрі-

лих, характерні лише для жінок з типом при-
хильності «Автономія». Для трьох груп жінок 
з деструктивними типами прихильності (псевдо-
автономія, дезорієнтація, надзалежність) харак-
терні незрілі, примітивні форми психологічних 
захистів.

Для жінок з типом прихильності псевдоавтоно-
мія властивий захисний механізм проекція. Для 
жінок з типом прихильності дезорієнтація харак-
терний захисний механізм реактивне утворення. 
Для типу прихильності «надзалежність» харак-
терні захисні механізми регресія і заперечення.

2. У групі жінок з типом прихильності «Псев-
доавтономія» існує статично значима кореляція 
між захисним механізмом інтелектуалізація і со-
ціально-психологічної настановою уникнення. 
Також в цій групі випробовуваних був виявле-
ний статично значимий зв'язок між захисним 
механізмом інтелектуалізація і соціально-психо-
логічної настановою тривоги.

3. У групі жінок з типом прихильності «Дезо-
орієнтація» були виявлені також позитивний ко-
реляційний зв'язок інтелектуалізації з уникан-
ням, а також негативний кореляційний зв'язок 
інтелектуалізації з тривогою. Був виявлений 
статистично значимий позитивний зв'язок захис-
ного механізму реактивне утворення з тривогою.

4. У групі жінок з типом прихильності «Над-
залежність» виявлено статистично значущі пози-
тивні зв'язки між тривогою і захисним механіз-
мом заперечення, а також униканням і регресією.

Таблиця 2
Взаємозв'язок соціально-психологічних настанов відношення до залежності  

і незалежності з механізмами психологічного захисту
Жінки з типом прихильності псевдоавтономія

Тревога Інтелектуалізація t= -0,043; р < 0,05
Уникнення Інтелектуалізація t= 0,037; р < 0,05

Жінки з типом прихильності дезорієнтованість
Тревога Реактивне утворення t= 0,027; р < 0,05 Інтелектуалізація t= -0,032; р < 0,05

Уникнення Інтелектуалізація t= 0,021; р < 0,05
Жінки з типом прихильності надзалежність

Тревога Відкидання t= 0,032; р < 0,01
Уникнення Регресія t= 0,022; р < 0,05

Примітка: в таблиці представлені тільки значущі результати
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