
Реалізуюча Придбання навиків і 
доведення їх до 
автоматизму

Актуалізація задатків. 
Надання верховіття 
кореневищу здібностей і 
талантів.

Виховання людської 
гідності, потреби в 
саморозвитку і 
самореалізації, активного 
пошуку шляхів та 
способів отримання 
найбільшого ефекту від 
реалізації своїх 
здібностей.

Концентруюча Вибір покликання 
відповідно до 
потенційних 
здібностей

Актуалізація потреби у 
самореалізації.

Виховання 
цілеспрямованості, 
критичної оцінки 
соціального значення 
духовних цінностей. 
Стримувати невиправдані 
потяги від одного 
бажання до іншого. І 
навпаки, не відмовлятися 
від спроби зміцнілих крил 
на більшій висоті.

Інтегруюча Розширення кола
актуальних
здібностей

Підвищення кваліфікації 
та набуття суміжних 
професій для 
вдосконалення, 
покликання або 
здійснення у новому 
покликанні.

Виховання саморегуляції, 
готовності до постійного 
вдосконалення і 
перебудови структурних 
зв'язків раніш 
відпрацьованих 
розумових та фізичних 
навиків.
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Л.Б.ЄДИНАК, М.Б.КАНДИБА
РЕВНОЩІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ.

В статті розкривається поняття ревнощів, структура, природа та причини їх 
.  -шкнення.

В статье раскрывается понятие ревности, структура, природа и причины их 
< никновения.

In article are explained notion o f the jealousy, the structure, the nature and reasons o f their 
mpearance.

Лк свідчить досвід роботи при консультуванні, дуже часто доводиться зустрічатися з 
: - рліктами в сім’ї, що пов’язані з ревнощами, невмінням адекватно сприймати поведінку іншої 

»глини, які руйнівним чином впливають на людські стосунки.
Вирішення цієї проблеми є надзвичайно актуальним для багатьох людей, для формування 

: -пивного досвіду в сімейних стосунках.
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Часто можна побачити чоловіка і жінку, нещастя життя яких полягає в тому, що вони не в 
змозі оволодіти своїми ревнивими почуттями, руйнівну силу яких вони відчувають, але не можуть 
попередити чи зупинити.

Ревнощі є однією з причин виникнення міжособистісних конфліктів у межах сім’ї. Нажаль 
люди самостійно не можуть вирішити ці конфлікти, бо не вміють розмовляти, слухати, і 
найважливіше, чути один одного. Конфлікти, які виникають на основі ревнощів, підтримуються й 
іншими досить важливими і впливовими факторами, наприклад культурою, літературою, різними 
біологічними ідеями і теоріями.

Тому таке явище як ревнощі у психотерапії і консультуванні (особливо сімейному) є 
достатньо важливим і поширеним, тому завданням консультанта чи психотерапевта буде пояснити 
природу ревнощів, причини їх виникнення й можливості подолання.

Культура завжди була і залишається тим засобом, за допомогою якого створювалось певне 
ставлення до стереотипів, дотримання яких, необхідне для нормального існування. Так, ревнощі в 
культурі виконують певні функції, в тому числі, функції контролю сексуальної поведінки і реалізації 
тих принципів і стереотипів, на яких заснована сім’я; принцип моногамності сім’ї, або ж якщо взяти 
іншу культуру, мусульманську, то ця культура пропагує принцип полігамії. На думку представників 
багатьох суспільств, ревнощі виконують позитивну функцію, тому різні суспільства підтримують 
ревниві емоції, вважаючи їх нормальними.

Література, як одна із складових культури зокрема, теж досить сильно підтримує ревнощі. 
Читаючи класичну літературу ми часто можемо зустрітись із тим стереотипом, що можна і потрібно 
кохати лише одну людину. В багатьох творах можна спостерігати виправдання того чоловіка, який 
вбив свою дружину за зраду чи в пориві ревнощів.

В інших культурах, наприклад полінезійській, навіть зараз ревнощі вважаються дуже поганим 
почуттям. Тибетці взагалі вважають це чимось рівним вбивству. Європейські жінки не менш 
привабливі, але місіонери надають перевагу полінезійкам тільки тому, щоб звільнитись від 
конфліктів, причиною яких є ревнощі.

Також ревнощі підтримуються біологічними ідеями людина зуміє знайти відповідь на це 
запитання.

Згідно культури, той хто є предметом ревнощів, розглядається як асоціальне створіння, 
руйнівник, якого потрібно переслідувати і наказувати певним чином.

Культура ніколи не „піклувалась” про індивідуальність, а всі люди прагнуть бути 
неповторними, індивідуальними, прагнуть до того, що отримували в свій щасливий період -  
дитинстві, тому саме цього ми очікуємо від любовних стосунків, тобто в основі кохання лежить одна 
із потреб бути індивідуальністю, бути коханим, єдиним для нашого партнера. Якщо ця потреба не 
задовольняється, або не повністю задовольняється ми починаємо ревнувати. І, якщо психолог працює 
з таким випадком, то йому потрібно пояснити клієнту (суб’єкту ревнощів), що вміння любити є 
універсальним, якщо хтось вміє любити, то він любить не вибірково, просто ця любов інша, і до неї 
не варто ревнувати. Тобто, коли наша кохана людина є ревнивою, ми починаємо себе вести не так, 
можливо, як би нам цього хотілось. І ми робимо це для того, щоби не викликати ревнивої агресії, яка, 
зазвичай, виникає у людей. А насправді кохання має давати свободу, а не обмежувати. Якщо в 
стосунках, де є розвинутими ревнощі, замість любові існує лише її шкарлупа, тому зовнішні ознаки і 
все, що пов’язано з любовними відносинами, набирає характер оборонно-захисної поведінки.

Нам варто добре засвоїти думку, що ревнощі діаметрально протилежні до любові, якщо 
охарактеризувати поведінково, то метою любові є принесення іншій людині радість, а метою 
ревнощів -  завдати болю і страждання. Відповідно, якщо з людиною, яка сильно ревнує, працювати, 
то імпульс до ревнощів у неї зменшиться, але сама емоція збережеться, оскільки є ті культурні 
стереотипи, які вважають ревнощі нормальною емоцією, переживанням і необхідною умовою 
підтримання існуючого статусу сімейних стосунків. В будь -  якому випадку, звичайна людина, яка 
пройшла через певний курс, в результаті якого ревнощі притуплюються, стає більш благополучною, в 
неї знижується рівень страху і тривоги і, зрештою, вона має більше шансів зберегти свою любов.

Щоб зрозуміти значення ревнощів, потрібно зрозуміти їх природу, бачити її. Але 
найголовнішим є те, що ревнощі не мають своєї власної природи, вони живляться афективним 
зарядом з інших емоцій: відчуття власності, образи, сорому, престижу, заздрості та інших, які 
синтезуються навколо відношення, яке можна перетворити у формулу: „Мене не люблять”. Та 
найцікавіше, що ревнощі можуть існувати і при відсутності любові, тоді формула буде виглядати так: 
„Мене в ніщо не ставлять, підривають мій престиж і порушують мої права власності або мої права 
домінування і регламентації поведінки іншого”. У суб’єкта ревнощів виникає внутрішньо-
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ссобистісний конфлікт. Ревнивець може думати, що партнер чи партнерка виявляє неповагу, 
-едооцінює його. Оскільки власне „я” має бути завжди позитивним, і раптом воно висвітлюється в 
-егативному контексті, то необхідно цей негатив перекласти на когось іншого, щоб самому і надалі 
^лишатись позитивним. Отже можна сказати, що ревнива поведінка в цілому

-  це захист від тих емоцій, які і виливаються в ревнощі, тобто від образи, заздрості, сорому, 
_*е для будь-якої ревнивої поведінки характерна тенденція управляти любовною поведінкою іншого. 
Це можна пояснити так: „Оскільки ти ніби не лише мене любиш, але любиш і іншого,... тоді ти 
ловинна відчувати негативні емоції'”.

Також, ревнива поведінка має за ціль причинити біль об’єкту своїх ревнощів і тим самим хоче 
-рипинити ту його поведінку, яка не приймається суспільством. Та, в принципі, ревнощі є тим 
т-актором, який подавляє і з часом вбиває любовні відносини. Адже якщо людина завдає тобі болю з 
етого змінити установку твоєї поведінки, то вона сприймається в контексті цього болю і дій, які 

:5'єкт чинить. Об’єкт починає думати, що його образ душі іншої людини асоціюється і 
опам’ятовується разом з поганими переживаннями, негативними емоціями, придавленою 
самоповагою, образою. Тому ревнивець завжди нелюбимий, він завжди ризикує втратити всякі 
почуття іншої людини до себе. І в цьому значенні терапія сім’ї в основному повинна бути направлена 
на захист (відсторонення) ревнивої поведінки. Чим більші ревнощі, тим більшою є небезпека 
конфліктів, розпаду сім’ї і втрата кохання.

Ревнощі виникають тоді, коли „укладається договір чи домовленість” про любовні стосунки 
не обов’язково підписаний чи, взагалі, офіційний). Якщо цього „договору” нема, то це не ревнощі, а 
■•де лише боротьба за об’єкт. В умовах нашої культури цей обов’язок може бути фактором 
виникнення ревнивих стосунків. І багато людей цей „договір” сприймають як можливість 
з,ікористовувати право власності (на іншу людину). Якщо ж ця „домовленість” укладена формально 
шлюб), то до всього ще приєднуються достатньо сильні стереотипи почуттів, пов’язаних із 

проблемою зміцнення сім’ї.
І навіть більшість з тих людей, які не відчувають сильних ревнощів, терпляче ставляться до 

них, все рівно, підсвідомо за допомогою ревнощів контролюють характер сім’ї, сексуальні стосунки і 
любовну поведінку іншого. Тобто від цього вже нікуди не дінешся.

Причиною ревнощів може бути, і так зазвичай буває невпевненість в собі, низька самооцінка, 
відсутність самоповаги, комплекс неповноцінності, який утворюється у віці немовляти, в дитинстві, 
в стосунках матері і дитини. Це вже найглибша неповноцінність, її побороти взагалі неможливо. 
Оскільки життя дитини почалось з відчуття непотрібності, нелюбові, вона заважає жити мамі, а мама 
-  істота божественна, весь всесвіт, і цей всесвіт від неї відвертається, уникає її, і мамі дуже погано від 
того,що вона є.

І якщо ревнощі виникають на основі цих вище зазначених причин, то це найглибші корені 
ревнощі.

Людина може ховатися за маскою донжуана, щоб підкріплювати свою значимість чи престиж. 
Але якщо людина є впевнена в собі, знає собі ціну, вона ніколи не буде ревнувати, бо вона не боїться 
з тратити людину , яка біля неї поруч.

Коли ми ревнощі переосмислюємо терапевтично по суті, то ми відсторонюємося від тих 
соціальних стереотипів, які нас жорстко програмують.

Ревнощі можуть виникати не лише по відношенню до любовних стосунків, а й по відношенню 
до дружніх, професійних відносин, інколи люди можуть ревнувати свою кохану людину, навіть, до 
хоботи. Тому багато психологів говорить, що ревнощі, які виходять за розумні межі, є патологією, і 
гчт потрібно працювати не лише із стереотипами, переконаннями, принципами людини, але і 
великою кількістю її комплексів.

Отже як ми бачимо ревнощі не завжди виникають через велику любов до партнера чи 
дартнерки, тому й не варто виправдовувати свої нерозсудливі дії, прикриваючись цим почуттям. А 
також варто інколи розглядати поведінку іншої людини не лише поверхнево, а замість банальних 
сцен ревнощів подумати над мотивами, які підштовхують до певних вчинків, обговорити всі 
-епорозуміння. Та, хоч деколи, намагатись змінити свою поведінку, щоб уникнути, на перший 
догляд, буденних конфліктів і непорозумінь, які, накопичуються і дуже часто тягнуть за собою 
серйозні проблеми в сімейних стосунках.
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