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Останніми роками зростає інтерес до досліджень різних форм залежності 

(І.П. Лисенко, Н.Ю. Максимова, Р. Поттер-Ефрон, Л.Ф. Щербіна й ін.). 
Міжособистісна залежність є однією з таких форм, зовні практично непомітна і 
легко мімікрує під феноменологію невротичних розладів (Д. Шапіро), 
жіночності (А.В. Коцар), специфіки гендерних стосунків у культурі 
(Т.В. Говорун) тощо. Непомітність міжособистісної залежності робить її 
особливо небезпечною, оскільки вона, вражаючи значну частину населення 
(Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд), негативно впливає на розвиток особистості, 
побудову сценарію життя, вибір шлюбного партнера, професійне і кар'єрне 
зростання, психічне і соматичне здоров'я (С. Піл, А. Бродські) [1, с.1]. 

Міжособистісна залежність відноситься до соціально прийнятним 
формам нехімічних залежностей, об'єктом якої виступають відносини з іншими 
людьми. Міжособистісна залежність, як розлад поведінки і стосунків, є проявом 
розладу особистості залежного типу (рубрикація МКХ-10: F60.7), або залежної 
особистості. Міжособистісна залежність визначається як первинний 
психологічний розлад, причиною якого є незавершеність однієї з найбільш 
важливих стадій розвитку в ранньому дитинстві – стадії встановлення 
психологічної автономії [2]. 

Деякі автори (В.Д. Менделевич, Ц.П. Короленко, О.С. Кочарян) в основі 
всіх залежностей бачать єдиний механізм патогенезу. Інші (E.M. Pattison, 
Ю.В. Валентик, D.M. Donovan) вважають, що характеристика всіх наведених 
форм залежностей за допомогою єдиного терміна “адиктивні” виключає 
можливість розкрити специфічні механізми кожної форми залежної поведінки. 
Міжособистісна залежність є первинною формою залежності (А. Янов, 
О.С. Кочарян). Решта форм залежностей є похідними від неї і розглядаються як 
спроб уникнути “первинного болю” (А. Янов). Міжособистісна залежність 
може бути описана симптомокомплексами залежної любові: невротична 
потреба в любові (К. Хорні), токсична любов (P. Mellody), любов-залежність 
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(В. Сатір), любов-манія (S. Peele, A. Brodsky), любов-прихильність (P. Shaver, 
C. Hazan, D. Bradshaw), залежні стосунки у шлюбі (Н.Г. Гаранян і 
А.Б. Холмогорова; О.Ф. Бондаренко і А.Є. Левенець). 

На думку сучасних авторів (В.Д. Менделевич, Б.  і  Дж.  Уайнхолд, 
В.Д. Москаленко, Н.Ю. Максимова, О.С. Кочарян, А.В. Коцар, М.Є. Жидко и 
ін.) розвиток залежності здійснюється за умови наявності специфічної 
особистісної організації, яка описується в літературі як “залежна особистість”. 
Базовими характеристиками залежної особистості (В.Д. Менделевич) є: 
інфантильність; навіюваність і наслідуваність; прогностична некомпетентність; 
ригідність і упертість; наївність, простодушність і чуттєва безпосередність; 
цікавість і пошукова активність; максималізм; егоцентризм; яскравість уяви, 
вражень і фантазій; нетерплячість; схильність до ризику і “смак небезпеки”; 
страх бути покинутим [1, с.7]. 

Формування різних видів залежності пов’язують із ригідністю  
(Ф.Б. Березін, Г.В. Залевський,  В.Д. Менделевич), авторитарністю (Дж. Крамер, 
Д. Олстед), інфантильністю особистості (В.Є. Житловський, О. Кернберг, 
О.В. Логунова, В.Д. Менделевич, Е. Фромм, К. Хорні, К.-Г. Юнг). Отже, 
виникнення залежностей пов’язують із прагненням максимально підкорити 
своєму впливові партнерів по взаємодії і спілкуванню або відійти від 
реальності, яка сповнена обов’язків та відповідальності [3, с.1].  

Як ми бачимо, міжособистісна залежність досить складне, подвійне 
поняття. Одні автори розглядають його, як залежну поведінку інші ж, як 
психічний розлад, який несе за собою ряд негативних наслідків, як на 
соматичному, так і на психічному рівнях. Чинники, які  формують 
міжособистісну залежність досить різноманітні, вони йдуть прямо з дитинства 
та відбиваються у неправильно сформованих установках вже в дорослому 
житті. 

Виходячи з того, що успішність у міжособистісному спілкування  багато 
у чому детермінується особливостями емоційного та соціального інтелекту, 
доцільно виявити, в якому зв'язку ці види інтелекту знаходяться зі складовими 
міжособистісної залежності.  

У закордонній психології соціальний інтелект розглядається як 
інтелектуальна здатність, що визначає успішність спілкування та соціальної 
адаптації (Г. Айзенк, Дж. Гілфорд, Н. Кэнтор, Г. Олпорт), забезпечує успішну 
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взаємодію між людьми (Р. Стернберг) і має основну функцію прогнозування 
поведінки (Е. Торндайк), як група ментальних здібностей, пов’язаних з 
обробкою соціальної інформації (М. Тисак, М. Форд). Вітчизняні автори 
визначають соціальний інтелект як здатність розуміти самого себе та інших 
(Ю.М. Ємельянов), практичний розум (Л.І. Уманський, М.О. Холодна). 

Концепція соціального інтелекту розроблялася В.М. Куніциною, яка 
виділяє центром цього складного явища комунікативно-особистісний 
потенціал, який є досить узагальненим і дозволяє наблизитися до розуміння 
специфічної структури соціального інтелекту, особливостей його 
функціонування на різних вікових етапах. Одна з головних інтегральних 
функцій соціального інтелекту – формування довгострокових, тривалих 
стосунків з перспективою розвитку та позитивного взаємовпливу на основі 
усвідомлення рівня і характеру стосунків [4]. 

Як констатує Л.В. Альохіна, в психології існує декілька підходів до 
визначення соціального інтелекту. Автори першого підходу (Г. Айзенк, 
Дж. Гілфорд та ін.) вважають, що соціальний інтелект є різновидом загального 
інтелекту і виконує мисленнєві операції з соціальними об’єктами. 
Представники другого підходу (Д. Векслер, Е. Торндайк та ін.) визначають 
соціальний інтелект як самостійний вид інтелекту, який забезпечує адаптацію 
людини у соціумі і спрямований на вирішення життєвих задач. Третій підхід 
поєднує вчених, які у соціальному інтелекті вбачають інтегральну здатність 
людини спілкуватися з іншими. Ця здатність залежить від особистісних 
характеристик та рівня розвитку самосвідомості [5]. 

Емоційний інтелект став предметом психологічного дослідження 
порівняно недавно завдяки працям зарубіжних дослідників Г. Гарднера, 
Д. Гоулмана, Д. Карузо, Дж. Майєра, П. Саловея та ін. Вчені наголошують на 
необхідності і доцільності розвитку емоційного інтелекту, який визнано 
фактором забезпечення успішного особистісного та професійного зростання 
особистості. Саме емоційний інтелект (англ. Emotional intelligence) 
розглядається як здатність ефективно розбиратися в емоційній сфері людського 
життя: розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин, використовувати свої 
емоції для вирішення завдань, пов'язаних з відносинами та мотивацією. 

На даний момент частина дослідників розглядає емоційний інтелект як 
підструктуру соціального інтелекту, емоційно-когнітивну здатність, яка полягає 
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в емоційної сензитивності, обізнаності та здатності до управління емоціями, які 
дозволяють людині контролювати почуття психічного здоров’я, душевну 
гармонію та високу якість особистого життя [6, с. 65].  

Однак існує й інша точка зору: емоційний інтелект розглядається як 
більш широке поняття, а соціальний інтелект – як один з його аспектів [7, с.26]. 
Д. Гоулмен передбачає, що до емоційних здібностей відносяться, з одного боку, 
усвідомлення і ромпізнання емоцій, з іншого боку, регуляція емоцій і 
управління ними. При цьому емоційні вміння і можуть бути спрямовані на свої 
або на чужі емоції. В рамках цього погляду емоційний інтелект включає 
самосвідомість, усвідомлення соціальних взаємодій, управління собою, 
управління відносинами. 

За визначенням П. Саловея та Дж. Майєра, емоційний інтелект – це група 
ментальних здібностей, які сприяють усвідомленню та розумінню власних 
емоцій та емоцій оточуючих [8]. А, отже, є тією ланкою, яка сприяє побудові 
взаємин на основі розуміння емоцій та конструюванню лінії поведінки в 
потрібному напрямку, що в свою чергу допомагає досягти максимально 
комфортного співіснування в соціумі, сприяє комунікації.  

Саме це обумовило напрямок нашого дослідження, метою якого було 
встановлення взаємозв'язків міжособистісної залежності з неакадемічними 
видами інтелекту у юнаків та дівчат. 

В якості психодіагностичного інструментарію було використано наступні 
методики: тест емоційного інтелекту Д.В. Люсіна, тест соціального інтелекту 
Дж. Гілфорда, тест профілю стосунків Р. Борнштейна та тест на міжособистісну 
залежність Р. М. Гіршфільда. Вибірку склали 60 осіб у віці 20 - 25років. У 
першу групу увійшло 30 юнаків, у другу – 30 дівчат. Результати, отримані у 
дослідженні взаємозв'язків складових профілю міжособистісної залежності і 
соціального інтелекту в групі дівчат, надано у таблиці 1. 

У групі дівчат виявлено значущий позитивний взаємозв'язок між 
складовою «Здорова залежність» та «Фактор пізнання систем поведінки» 
(r=0,384, p≤0,05). Зміст отриманого зв'язку свідчить про те, що у групі дівчат із 
посиленням здатності розуміти логіку розвитку ситуацій взаємодії між людьми і 
сенс їх поведінки в конкретних ситуаціях, підвищується здатність до 
лабільності в спілкуванні, до вміння встановлювати довготривалі емоційні 
відносини. Отже, збільшення здатності до пізнання моделі поведінки людей у 
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певній ситуацій сприяє розвитку вміння легко і надовго встановлювати 
міжособистісні зв'язки с людьми.  

Таблиця 1 

Взаємозв'язки складових профілю міжособистісної залежності і  
соціального інтелекту у дівчат (r) 

Шкали Деструктивна 
залежність 

Дисфункційне 
відділення 

Здорова 
залежність 

Фактор пізнання результатів поведінки -0,174 0,025 0,231 

Фактор пізнання класів поведінки 0,026 -0,046 -0,030 

Фактор пізнання перетворювання 
поведінки 

-0,100 -0,038 0,070 

Фактор пізнання систем поведінки -0,098 -0,093 0,384* 

Примітка: * - рівень значущості p≤0,05 

 
Результати отримані у дослідженні взаємозв'язків складових профілю 

міжособистісної залежності і соціального інтелекту в групі юнаків свідчать, що 
не зафіксовано значущих кореляційних зв’язків за всіма шкалами емоційного 
інтелекту, а також між всіма складовими профілю міжособистісної залежності, 
такими, як «Деструктивна залежність»; «Дисфункційне відділення»; та 
«Здорова залежність», що свідчить про те, що міжособистісна залежність не 
пов'язана з соціальним інтелектом у даній групі. 

Результати отримані у дослідженні взаємозв'язків складових 
міжособистісної залежності і соціального інтелекту в групі дівчат надано у 
таблиці 2. 

Значущий негативний взаємозв'язок у групі дівчат був встановлений між 
шкалою «Емоційна опора на інших» та «Фактором пізнання перетворення 
поведінки» (r= - 0,323, p≤0,05). Це говорить про те, що з посиленням потреби в 
опіці, захисті, радах з боку інших, надмірної залежності від зовнішньої оцінки, 
від чужої думки, послаблюється здатність до таких вмінь та якостей як: з 
точністю, повнотою, диференційованістю і гнучкістю описувати незнайому 
людину по фотографії; з диференційованою Я-концепцією, глибиною, 
рефлексією; прийняттям себе, почуттям власної гідності з інтересом до 
соціальних проблем, громадською активністю; з екзаменаційною успішністю. 
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Отже, з актуалізацією потреби в постійній опорі та підтримці від інших у дівчат 
зменшується інтерес в розпізнаванні структури міжособистісних ситуацій в 
динаміці; в аналізуванні складних ситуацій взаємодії людей. 

Таблиця 2 
Взаємозв'язки  складових міжособистісної залежності і соціального 

інтелекту у дівчат (r) 
Шкали Емоційна опора 

на інших 
Невпевненість 

в собі 
Прагнення до 

автономії 
Залежність 

Фактор пізнання 
результатів поведінки 

-0,022 -0,095 0,152 0,020 

Фактор пізнання класів 
поведінки 

0,177 0,352* 0,310* 0,047 

Фактор пізнання 
перетворювання 
поведінки 

-0,323* -0,082 0,157 -0,288 

Фактор пізнання систем 
поведінки 

0,038 -0,182 0,333* -0,086 

Примітка: * - рівень значущості p≤0,05 

 
Також, був знайдений значущий позитивний взаємозв'язок між шкалою 

«Невпевненості у собі» і «Фактором пізнання класів поведінки» (r=0.352, р ≤ 
0,05). Це свідчить про те, що із посиленням позиції веденого, нездатністю 
самостійного прийняття рішення, поступливістю невпевненістю у власній 
думці посилюється здатність до правильної оцінки стану, почуттів, наміру 
людей по їх невербальних проявах: міміці, позах, жестах; зростає чутливість до 
невербальної експресії, істотно підсилюється здатність розуміти інших, 
здатність читати невербальні сигнали іншої людини, усвідомлювати їх і 
порівнювати з вербальними. Отже можна припустити, що якісь недоліки у собі 
дівчата компенсуються за рахунок правильного вміння спілкуватися і розуміти 
інших. 

Позитивні значущі взаємозв'язки були встановлені також між шкалами 
«Прагнення до автономії» і «Фактором пізнання класів поведінки» (r=0,310) та 
«Фактором пізнання систем поведінки»(r=0,333). Тобто із посиленням 
прагнення до самодостатності, самостійності, схильності до дистанціювання 
від інших, уникнення тривалих міжособистісних зв'язків посилюється 
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чутливістю до емоційних станів інших в ситуаціях ділового спілкування; стає 
більш різноманітний експресивний репертуар в спілкуванні; збільшується 
емоційна стабільність; покращується сприйнятливість до критики; зростає 
самооцінка і ступінь прийняття себе; Крім цього підвищується здатність 
адекватно відображати цілі, наміри, потреби і внутрішні мотиви учасників 
комунікації, передбачати наслідки їх поведінки, зростає вміння орієнтуватися в 
невербальних реакціях людей, а також нормах і правилах, що регулюють 
поведінку в суспільстві. Отже, прагнення до незалежності у групі дівчат  в 
значній мірі сприяє встановленню важливих соціальних або ділових контактів. 
Відносно інших шкал взаємозв'язків встановлено не було. 

Результати дослідження взаємозв'язків складових міжособистісної 
залежності та соціального інтелекту в групі юнаків наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Взаємозв’язки складових міжособистісної залежності і 

соціального інтелекту у  юнаків ( r ) 
Шкали Емоційна 

опора на 
інших 

Невпевненість 
в собі 

Прагнення до 
автономії 

Залежність 

Фактор пізнання результатів 
поведінки 

-0,005 -0,192 -0,002 0,072 

Фактор пізнання класів 
поведінки 

0,122 0,306* 0,230 0,118 

Фактор пізнання 
перетворювання поведінки 

0,163 -0,248 -0,234 0,183 

Фактор пізнання систем 
поведінки 

0,04 -0,03 0,106 0,109 

 
Було встановлено значущий прямий зв'язок між компонентом 

міжособистісної залежності «Невпевненість у собі» та шкалою соціального 
інтелекту «Фактор пізнання перетворювання поведінки»(r=0,306). 

Отриманий зв'язок свідчить про те, що у групі юнаків із посиленням 
невпевненості у собі, своїх силах, страху вчинити щось не так, боязні перед 
відповідальністю, підвищується чуткість до характеру і відтінків людських 
взаємовідносин, зростає здатність знаходити відповідний тон спілкування з 
різними співрозмовниками в різних ситуаціях, розширюється репертуар 



Гендерна політика очима української молоді :                                        
ХІІІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених, Харків, 2019 р. 

 

23 

рольової поведінки. Отже, у юнаків з підвищенням невпевненості, страху скоїти 
щось невірно підвищується потреба у розумінні, як до них відносяться інші, що 
саме про них думають. Результати отримані у дослідженні взаємозв'язків 
складових профілю міжособистісної залежності і емоційного інтелекту в групі 
дівчат надано у таблиці 4. 

Виходячи із результатів, які представлені у таблиці, можна говорити, що у 
дівчат є значущий негативний зв'язок між складовою профілю міжособистісної 
залежності «Деструктивна залежність» та шкалами «Розуміння чужих емоцій» 
(r=-0,373); «Керування чужими емоціями» (r= -0,320); «Розуміння власних 
емоцій»;(r=-0,483); «Контроль експресії»  (r= -0,308); «Внутрішньо 
особистісний емоційний інтелект» (r=-0,312); «Міжособистісний емоційний 
інтелект» (r=-0,406); та «Загальний емоційний інтелект» (r=-0,441), тобто зі 
зростанням потреби у сильній емоційній близькості, любові і прийнятті з боку 
значущих інших, знижується ригідне прагнення до отримання допомоги і 
підтримки на тлі постійного відчуття себе, як безпорадного і слабкого 
незалежно від конкретної ситуації. 

Таблиця 4 
Взаємозв'язки складових профілю міжособистісної залежності і емоційного 

інтелекту у дівчат (r) 

Шкали Деструктивна 
залежність 

Дисфункційне    
відділення 

Здорова 
залежність 

Розуміння чужих емоцій -0,373* -0,307* 0,001 
Керування чужими емоціями -0,320* -0,340* -0,103 
Розуміння власних емоцій -0,483* -0,243 0,077 
Керування власними емоціями -0,195 0,059 -0,040 
Контроль експресі -0,308* -0,262 -0,070 
Міжособистісний емоційний інтелект -0,406 * -0,226 -0,092 
Внутрішньоособистісний емоційний 
інтелект 

-0,312* -0,131 -0,111 

Розуміння емоцій -0,239 -0,363* 0,083 
Керування емоціями -0,275 -0,295 -0,089 
Загальний емоційний інтелект -0,441* -0,080 -0,041 
Примітка- * рівень значущості p≤0,05 

 



Гендерна політика очима української молоді :                                        
ХІІІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених, Харків, 2019 р. 

 

24 

Тобто, із втрачанням необхідності в постійному пов'язуванні себе з 
іншими людьми, у дівчат стає і менш значною необхідність у емоційному 
впливу на інших, та постійної емоційної рефлексії себе. 

Також були встановлені значущі негативні взаємозв'язки між такою 
шкалою, як «Дисфункційне відділення» та шкалами «Розуміння чужих емоцій» 
(r= - 0,307); «Керування чужими емоціями»(r = - 0,340); «Розуміння емоцій» (r = 
- 0,363), а отже можна говорити, що у дівчат з посиленням невміння розвивати 
соціальні взаємозв’язки, та встановлювати тісні відносини прихильності, 
погіршуються навички в  сфері емоційного інтелекту, а саме розуміння та опис 
тих переживань які відчуваються, як самою людиною, так і оточуючими, 
стримування негативних емоційних проявів. 

Між шкалою «Здорової залежності» та усіма шкалами емоційного 
інтелекту не виявлено значущих взаємозв'язків. Також не було встановлено 
кореляційних зв'язків між шкалою «Дисфункційне відділення» та шкалами 
«Розуміння власних емоцій»; «Керування власними емоціями»; «Контроль 
експресії»; «Внутрішньо особистісний емоційний інтелект»; «Міжособистісний 
емоційний інтелект»"; «Керування емоціями»; «Загальний емоційний інтелект». 

Крім того, не було виявлено зв'язків і між такою шкалою, як 
«Деструктивне відділення» та шкалами «Керування власними емоціями»; 
«Керування емоціями»; «Розуміння емоцій». 

Результати, отримані у дослідженні взаємозв'язків складових профілю 
міжособистісної залежності і емоційного інтелекту в групі юнаків надано у 
таблиці 5. 

У групі юнаків було виявлено значущий негативний зв'язок між 
складовою профіля міжособистісної залежності «Деструктивна залежність» та 
шкалою «Розуміння чужих емоцій» (r= -0,316). Це говорить про те, що у юнаків 
із посиленням почуття безпорадності, невпевненості, слабкості, необхідності в 
емоційній підтримки,  понижується здатність до сприйняття емоційних проявів 
інших людей. 
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Таблиця 5 
Взаємозв'язки складових профілю міжособистісної залежності і емоційного 

інтелекту у юнаків (r) 
Шкали Деструктивна 

залежність 
Дисфункційне    
відділення 

Здорова 
залежність 

Розуміння чужих емоцій -0,316* -0,434* 0,413* 
Керування чужими емоціями -0,121  -0,455* 0,147 
Розуміння власних емоцій  0,198 -0,155  0,032 

Керування власними емоціями 0,007  -0,071  0,209 

Контроль експресі -0,043 -0,253  0,172 

Міжособистісний емоційний інтелект -0,120 -0,367 * 0,256 
Внутрішньо особистісний емоційний 
інтелект 

 -0,061 -0,001 0,274 

Розуміння емоцій -0,108  -0,312*  0,344* 

Керування емоціями -0,080 0,039 0,294 
Загальний емоційний інтелект  -0,153 -0,228  0,373* 

Примітка: * - рівень значущості p≤0,05 
 

Негативний взаємозв'язок був встановлений між шкалою «Дисфункційне 
відділення» та шкалами емоційного інтелекту такими, як «Розуміння чужих 
емоцій» (r=-0,434); «Керування чужими емоціями» (r =-0,455); 
«Міжособистісний інтелект» (r = - 0,367); «Розуміння емоцій»(r = - 0,312). Тобто 
у респондентів із посиленням потреби до отримання схвалення, безпорадності 
понижується здатність впливу на емоції інших людей. Позитивні взаємозв'язки 
були встановлені між шкалою «Здорова залежність» та  шкалою «Розуміння 
чужих емоцій» (r= 0,413); «Розуміння емоцій» ( r = 0,344); та «Загальний 
емоційний інтелект» (r = 0,373). 

Це свідчить про те, що у юнаків із посиленням здатності встановлювати 
довготривалі емоційні відносини, зі зростанням гнучкості у спілкуванні 
посилюється здатність до правильної  інтерпретації  емоцій інших, до  
урізноманітнення ролевої поведінки. Отже, у юнаків з актуалізацією 
нормативної залежності покращується комунікативні якості та вміння 
взаємодіяти з оточуючими.   

 Результати дослідження взаємозв'язків складових міжособистісної 
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залежності і емоційного інтелекту у групі дівчат надано в таблиці 6. 
У групі дівчат були встановлені значущі негативні кореляційні зв'язки між 

шкалою «Емоційна опора на інших» та шкалами «Розуміння власних емоцій»            
(r = - 0,449); «Керування власними емоціями» (r = - 0,409); «Контроль експресії» 
(r = - 0,519); «Внутрішньоособистісний емоційний інтелект» (r = -0,612); 
«Міжособистісний емоційний інтелект» (r = - 0,435); «Розуміння емоцій» (r =            
- 0,467); «Керування емоціями» (r = - 0,538); «Загальний емоційний інтелект»               
(r = - 0,522). 

Таблиця 6 
Взаємозв'язки складових міжособистісної залежності і 

 Емоційного інтелекту у дівчат (r) 
Шкали Емоційна 

опора на 
інших 

Невпевненість 
в собі 

Прагнення до 
автономії 

Залежність 

Розуміння чужих емоцій -0,118 -0,022 0,107 -0,276 

Керування чужими емоціями -0,249 -0,208 0,097 -0,240 

Розуміння власних емоцій -0,449* -0,330* 0,311* -0,595* 
 

Керування власними емоціями -0,409* -0,069 0,080 -0,435* 

Контроль експресі -0,519* -0,285 0,281 -0,507* 

Міжособистісний емоційний 
інтелект 

-0,435* -0,270 0,304* -0,440* 

Внутрішньоособистісний 
емоційний інтелект 

-0,612* -0,303* 0,371* -0,632* 

Розуміння емоцій -0,467* -0,330* 0,291 -0,561* 
Керування емоціями -0,538* -0,314* 0,421* -0,650* 
Загальний емоційний інтелект -0,522* -0,332* 0,378* -0,641* 

Примітка: * - рівень значущості ≤ 0,05 
 
Це говорить, що у дівчат зі зростанням потреби в емоційний близькості та 

залежності від інших людей та їх думок, знижується здатність розпізнати 
емоцію, ідентифікувати її; зрозуміти причини, що викликали дану емоцію, і 
наслідки, до яких вона приведе, послаблюється здатність контролювати 
інтенсивність емоцій; здатність контролювати зовнішнє вираження емоцій; 
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викликати ту чи іншу емоцію. 
Також, значущі негативні взаємозв'язки були встановлені між шкалою 

«Невпевненість у собі» та шкалами «Розуміння емоцій»(r = - 0,330); «Керування 
емоціями» (r = - 0,314); «Загальний емоційний інтелект» (r = -0,332); 
«Внутрішньоособистісний емоційний інтелект» (r = -0,303). Отже,  зі 
зростанням вираженості думок про власні внутрішні побоювання, які пов`язані 
з необ'єктивною оцінкою власних можливостей і сил знижується і вміння 
налагоджувати контакти з оточуючими, розуміти глибинні емоції себе та інших, 
контролювати свої негативні емоційні позиви. 

Позитивний взаємозв'язок був знайдений між такими шкалами, як 
«Прагнення до автономії» та шкалою «Розуміння власних емоцій» (r=0,311); 
«Міжособистісний емоційний інтелект» (r=0,304); «Внутрішньооcoбистісний 
інтелект» (r = 0,371), «Керування емоціями» (r = 0,421), «Загальний емоційний 
інтелект» ( r = 0,378). Тобто, з посиленням таких характеристик, як 
самодостатність, самостійність, бажанням не залежати не від кого і здобувати 
усе за допомогою власних зусиль, зростає здатність до усвідомлення власних 
почуттів, власних думок, з’являється чуйність до внутрішніх станів інших 
людей але може також розвиватися здатність до керування іншими людьми 
через емоції. 

Негативні значущі взаємозв'язки були встановлені у респондентів між 
такою шкалою як «Залежність» і шкалами «Розуміння власних емоцій»                
(r = - 0,595); «Керування власними емоціями» (r = - 0,435); «Контроль експресії» 
(r = - 0,507); «Внутрішньоособистісний емоційний інтелект»(r =- 0,632); 
«Міжособистісний емоційний інтелект» (r = - 0,440); «Розуміння емоцій»             
(r = - 0,561); «Керування емоціями» (r = - 0,650); «Загальний емоційний 
інтелект» (r = - 0,641). Тобто, із посиленням потреби в емоційній близькості, 
любові і ухвалення з боку значущих інших, у ригідному прагненні до 
отримання допомоги та підтримки на тлі постійного відчуття себе як 
безпорадного і слабкого незалежно від конкретної ситуації понижується 
здатність до розуміння емоційного стану, як себе, так і інших людей,  здатність 
до контролю над власними емоціями і до маніпулювання  почуттями інших. 

Результати дослідження взаємозв'язків складових міжособистісної 
залежності і емоційного інтелекту у групі юнаків надано у таблиці 7. 
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Таблиця 7 

Взаємозв'язки складових міжособистісної залежності і  
емоційного інтелекту у юнаків (r) 

Шкали Емоційна 
опора на 

інших 

Невпевненість 
в собі 

Прагнення 
до автономії 

Залежність 

Розуміння чужих емоцій 0,310* -0,141 0,104 -0,083 
Керування чужими 
емоціями 

0,313* -0,181 -0,003 0,055 

Розуміння власних емоцій 0,210 -0,118 -0,070 0,165 
Керування власними 
емоціями 

0,342* 0,081 -0,163 0,249 

Контроль експресі 0,339* 0,113 -0,130 0,254 

Міжособистісний 
емоційний інтелект 

0,317* -0,016 0,161 -0,032 

Внутрішньо особистісний 
емоційний інтелект 

0,310* 0,128 0,098 0,126 

Розуміння емоцій 0,331* -0,002 0,307* -0,027 

Керування емоціями 0,350* 0,121 -0,336* 0,046 

Загальний емоційний 
інтелект 

0,243 0,044 0,184 0,010 

Примітка: * - рівень значущості ≤ 0,05 
  

Значущі позитивні кореляційні взаємозв'язки у групі юнаків було 
встановлені між складовою міжособистісної залежності «Емоційна опора на 
інших» та шкалами «Розуміння чужих емоцій» (r=0,310); «Керування чужими 
емоціями; (0,313); «Керування власними емоціями» (r=0.342); «Контроль 
експресії» (r=0,339); «Міжособистісний інтелект» (r=0,317); 
«Внутрішньоособистісний інтелект» (r=0,310); «Розуміння емоцій» (r=0,331); 
«Керування емоціями»(r=0.350) . Зміст отриманих даних говорить про те, що у 
юнаків із підвищенням потреби в опіці, захисті, порадах зі сторони інших, зі 
зростанням залежності від чужої  думки підвищуються такі якості як цікавість 
до емоцій інших людей, правильне їх тлумачення, можливість впливати на 
інших людей. 

Також, у цій групі позитивний взаємозв'язок був встановлений між 
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шкалою «Прагнення до автономії» та «Розуміння емоцій» (r=0,307). Отже, у 
юнаків із посиленням потреби досягати поставленої мети за рахунок власних 
зусиль, а також розвитку таких характеристик як незалежність, ініціативність, 
своєрідність підвищується потяг до опису та пояснення емоційного фону інших, 
до рефлексії своїх емоцій. 

Негативний взаємозв'язок був встановлений між шкалою «Прагнення до 
автономії» та «Керування емоцій» (r=-0,336). Тобто із збільшенням прагнення 
до незалежності, активності, самобутності послаблюється здатність міняти 
емоційний стан інших та свій власний, контролювати прояви своїх негативних 
емоцій. 

Загальні висновки. Отримані результати дослідження міжособистісної 
залежності з неакадемічними видами інтелекту дозволяють зробити наступні 
висновки: 

У дівчат із посиленням здатності  розуміти логіку розвитку ситуацій 
взаємодії між людьми і сенс їх поведінки в конкретних ситуаціях актуалізується 
здорова залежність. З удосконаленням здатності до розпізнавання структури 
міжособистісних ситуацій в динаміці, до аналізу складних ситуацій взаємодії 
людей у дівчат меншої вираженості набуває потреба в опіці, захисті, радах з 
боку інших та надмірна залежність від зовнішньої оцінки, від чужої думки; 
зростання здатності до правильної оцінки стану, почуттів, наміру людей по їх 
невербальних проявах, чутливості до невербальної експресії, зменшуються 
схильність до прийняття позиції веденого, нездатність самостійно приймати 
рішення, поступливість та невпевненість у власній думці. Крім того, у дівчат 
прагнення до самодостатності, самостійності, схильності до дистанціювання 
від інших, стає більш вираженим з посиленням чутливості до емоційних станів 
інших та урізноманітненням експресивного репертуару в спілкуванні; а також зі 
зростанням здатності адекватно відображати цілі, наміри, потреби і внутрішні 
мотиви учасників комунікації, передбачати наслідки їх поведінки, орієнтуватися 
в невербальних реакціях людей, нормах і правилах, що регулюють поведінку в 
суспільстві. 

У групі юнаків посилення невпевненості у собі та своїх силах, боязні 
перед відповідальністю як компоненту міжособистісної залежності, 
відбувається зі зростанням чутливості до характеру і відтінків людських 
взаємовідносин. 
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Специфіка взаємозв’язків емоційного інтелекту зі складовими 
міжособистісної залежності у групі дівчат відбивається в тому, що деструктивна 
залежність набуває меншої вираженості з актуалізацією здатності до розуміння 
чужих емоцій та керування ними; до розуміння власних емоцій та контролю 
експресії. Удосконалення здатності до розуміння чужих емоцій та керування 
ними піддає інгібіції прояви дисфункційного відділення, тобто невміння 
розвивати соціальні взаємозв’язки та встановлювати тісні відносини та 
прихильності. У дівчат зі зростанням здатності до розуміння власних емоцій та 
керування ними, а також до контролю експресії зменшується потреба в 
емоційний близькості та залежності від інших людей та їх думок; невпевненість 
в собі набуває меншої вираженості з актуалізацією здатності до розуміння 
емоцій та керування ними в цілому. Прагнення до автономії, самодостатність, 
самостійність дівчат збільшується зі зростанням здатності до розуміння власних 
емоцій, до керування емоціями в цілому, з удосконаленням як 
міжособистісного, так і внутрішньоособистісного інтелекту. 

У групі юнаків прояви деструктивної залежності зменшуються з 
актуалізацією здатності до розуміння чужих емоцій, дисфункційне відділення 
стає менш вираженим з удосконаленням здатності до розуміння чужих емоцій 
та керування ними, а здорова залежність розвивається зі зростанням здатності 
до розуміння чужих емоцій. У той же час, у юнаків збільшення здатності до 
розуміння чужих емоцій та керування ними, а також до керування власними 
емоціями та контролю експресії, супроводжується посиленням такої складової 
міжособистісної залежності як “Емоційна опора на інших”. Прагнення до 
автономії у юнаків стає більш вираженим зі зростанням здатності до розуміння 
емоцій, та зменшується з удосконаленням вміння керувати емоціями. 
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