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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІНТИМНО-ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК
Так традиційно склалося, що образ жінки уособлює в собі ідеали доброти,
краси, любові. Їй присвячують вірші, про неї складають пісні, за її прихильність
ведуться жорстокі бої між чоловіками. І не даремно. Адже жінка настільки
унікальна за своєю суттю, що поєднує в собі безліч ролей. Таких як роль хазяйки,
дружини, коханої, матері, доньки, подруги та інші. За допомогою виконання цих
соціальних ролей, вона має змогу реалізувати закладений в ній потенціал.
Жінки, які перебувають у ситуації ув’язнення, не мають можливості в повній
мірі задовольняти свої потреби як матері, дружини, коханої та інші. Їх режим дня
строго контролюється і час, який відводиться їм на власний розсуд становить
годину вранці і годину ввечері.
Особливий інтерес викликає інтимний світ цих жінок. Адже, як відомо,
інтимний світ обумовлений не тільки взаємозв’язком біологічних і психологічних
факторів, але і піддається впливу соціально-культурного середовища. А так як ці
жінки перебувають в особливих умовах, світ їх інтимного життя має свою
специфіку.
Основними сферами процесу розгортання інтимного є сфера тілесного,
душевного і духовного життя людини, кожна з яких є відносно автономною, але
водночас перебуває з двома іншими у відношенні суперечливої єдності
(В.О.Татенко). В основу нашого дослідження була покладена душевна сфера
інтимного світу, що являє собою особистісне та міжособистісне. Інтимноособистісна сфера включає в себе інтимні думки, почуття, переживання, фантазії.
Тобто інтимно-особистісним можна назвати те, що реально переживає, про що
міркує і що робить людина, залишаючись наодинці із собою.
Стан пенітенціарної психології в нашій країні залишає бажати кращого. Вже
10 років, як не відбувається підготовка пенітенціарних психологів. Тому
психологічні особливості засуджених жінок є мало дослідженими. Судячи з цього
можна стверджувати, що дослідження інтимно-особистісної сфери засуджених
жінок є актуальною проблематикою.
Головною метою нашого дослідження є визначити в якій мірі жінки
відчувають проблеми жіночого характеру, через дефіцит можливостей реалізації
своєї жіночої натури.
Ми плануємо, на основі отриманих результатів, надати пенітенціарному
психологу, який безпосередньо взаємодіє з засудженими, рекомендації щодо
змісту корекційних програм з засудженими.
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