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АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ВІДМІННОСТЕЙ,  

ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ  

ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 

 

Вербальне спілкування визначено зовнішніми соціально-психоло- 

гічними і внутрішніми психічними і фізіологічними факторами. Зазвичай 

воно орієнтується на ситуацію, і особистості слухача і мовця грають в ній 

головну роль. Емоційний контакт між цими особистостями є важливою 

частиною комунікації, отже, невербальне спілкування є основним, на що 

слід звертати увагу. 

Метою даної роботи є аналіз деяких відмінностей, характерних для  

невербальної поведінки жінок і чоловіків. Об’єктом пошуку є феномен 

гендерної поведінки і його вплив на невербальну комунікацію. Предметом 

є визначення особливостей прояву гендерної диференціації невербальної 

поведінки. 

Ю. Д. Апресян в 1995 році підкреслював важливість «образу людини» в 

немовному впливі [1]. Наука про невербальне − це наука про закономір-

ності взаємодії людської комунікації і ефекті невербальних засобів на 

контакти в різних областях людської діяльності. Існує багато видів науко-

вого пошуку, наприклад паралингвистика, кинесика, просодика, проксеми-

ка, окулесіка, гаптіка і т.д. 

У невербальному спілкуванні багато жестів є проявом чоловічої або 

жіночої поведінки. Жести, пантоміма, пози, хода, міміка існують чоловічі і 

жіночі. Реалізація невербальних компонентів комунікації можлива тільки в 

процесі спілкування і тільки при наявності двох або більше людей, що 

спілкуються [2, с. 9]. 
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А. В. Страхова досліджувала вербальні та невербальні засоби виражен-

ня гендерної спрямованості рекламного тексту в слов’янській країні і у 

Франції. Дослідниця говорить, що невербальні засоби гендерно орієнтова-

ної реклами роблять образ жінки та чоловіка, які є відмінні в залежності від 

домінування наступних якостей: особистісних, соціальних або фізичних. 

У Франції жіночий образ виявляється в ролі «успішна жінка», у вітчизня-

ному просторі ця роль інша і постає як «жінка вдома». У той час чоловічі 

образи більш схожі, це відбувається через наявність більш схожих 

індивідуально-особистісних якостей [4]. 

А. Іглія, Л. Карлі пишуть, що жести у жінок більш спокійні, їм властива 

інтонація людини, що виправдовується, їх вираз обличчя більш дружелюб-

ний. Чоловіки-лідери зазвичай сміються, коли присутні жінки, в той час як 

жінки-лідери сміються, спілкуючись і з чоловіками, і з жінками [5]. 

Індивідуальна симпатія до партнерів не так важлива для чоловіка, як 

зміст спільної діяльності. Для чоловічої комунікації важливі раціональні і 

творчі способи взаємодії, чоловіки більш стримані, вони прагнуть 

домінувати. Найчастіше, жінки мають різні міжособистісні дистанції з 

різними людьми, простіше показують свої почуття. Жінка більше, ніж 

чоловік володіє інтуїцією. Користуючись нею, жінка будує міжособистісні 

відносини, в яких присутні підлеглі або соціально прийнятні прийоми 

поведінки. 

В. Айкс і Р. Барнс провели дослідження і вважають, що різностатеві 

молоді люди, які мають традиційні установки про роль чоловіка і жінки 

нечасто посміхаються один одному, не так часто говорять між собою, ніж 

ті, у кого ці уявлення більш демократичні. Автори припускають, що ці 

спостереження можуть бути пов’язані з віком, а також сором’язливістю 

юнаків і дівчат [7]. 

Р. Рубін провела дослідження серед університетських викладачів і, вони 

показали, що молодих викладачів-жінок студенти частіше називають по 

імені, ніж викладачів-чоловіків [8]. В. М. Погольша вважає, що на стилі 

комунікації чоловіка і жінки впливають стереотипи статевих ролей, які 

утворюються в процесі історії. Також варто згадати важливий вплив особ-

ливостей психіки і фізіології [2]. 

Соціалізуючись, людина вчиться прийомам спілкування, які властиві 

для даного суспільства, разом з цим він вчиться правильно їх інтерпретува-
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ти. Тому можна сказати, що невербальні прояви особистісного поведінки 

не є непідготовленими. 

Стереотипи, які притаманні тієї або іншої статі дуже сильні. Їх можна 

розпізнати, наприклад, в номінаціях фонаційних паралінгвізмів, коли опи-

суються голоси жінок і чоловіків, їх сила, тембр, якості. Чоловік, вислов-

люючи гнів, демонструє сильні зміни від норми вимови. Стиль поведінки 

чоловіка показує прихильність до дій, які є у людей, наділених владою, цей 

стиль демонструє незалежність. Жінка ж більш залежна, і її поведінка 

всіляко підкреслює це. Для чоловіка природно нечасто посміхатися, пере-

конувати з натиском, перебивати. 

Однак потрібно брати до уваги позицію чоловіка в групі і саму групу. 

Що стосується чоловічих груп, то чоловіки нечасто сміються в ній. Жінки 

ж у жіночих групах сміються частіше за чоловіків. У різностатевих групах 

жінки не користуються часто прямими способами впливу. Найчастіше вони 

висловлюють сумнів, що стосується своїх власних висловлювань, часто 

повторюють свої поставлені запитання. Це робиться для того, щоб підтри-

мати свого співрозмовника. 

Можна навести такий приклад, як манера ходьби чоловіка і жінки. При 

ходьбі чоловіки відставляють убік лікті, а жінки − зап’ястя. Це відбуваєть-

ся з тієї причини, що чоловіки мають більш важкі плечі, а жінки − більш 

важкі стегна. Іноді, чоловіки спеціально при ходьбі залишають лікті далі 

від тулуба. За допомогою цього чоловік хоче додатково надати собі муж-

ність і показати свій поважний вигляд. 

Аналізуючи розповідь Ернеста Хемінгуея «Cat in the Rain» можна 

знайти фразу, наведену нижче. Дієслово «to like» (подобатися) повто-

рюється в цьому короткому параграфі п’ять разів. Стає зрозуміло, що ге-

роїня цієї розповіді − жінка, яка дуже любить свого чоловіка і захоплюєть-

ся ним. Швидше за все, саме жіноча стать здатна так щиро висловлювати 

свої емоції і почуття і проживати їх. Приклад: 

«He stood behind his desk in the far end of the dim room. The wife liked him. 

She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked his digni-

ty. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about 

being a hotel-keeper. She liked his old, heavy face and big hands» [6]. 

Отже, в даній роботі був проведений аналіз деяких відмінностей, які 

характерні для невербальної поведінки жінок і чоловіків. Був зроблений 
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короткий огляд літератури, і наведені приклади такої різниці у поведінці 

чоловіків і жінок. Також був наведений приклад з твору Ернеста Хемінгу-

ейя. Були виявлені відмінності, які беруть свій початок з різних соціальних 

ролей чоловіка та жінки. 
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