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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Тематика гендерних стереотипів є однією з 

найактуальніших проблем сучасного соціуму. Рішення даної проблеми має 

велике значення, крім іншого, і для сфери управлінських відносин, в якій 

гендерні стереотипи проявляються в вигляді гендерної асиметрії, «скляної 

стелі» для жінок, а також безпосередніх дискримінаційних проявів. Виходячи 

з того, що термін «гендерний стереотип» є складеним, треба почати роботу 

по концептуалізації ключового поняття дослідження зпослідовною 

операціонализацією понять «гендер» і «стереотип». Проаналізувавши 

існуючі визначення гендеру (Р. Коннел, К. Уест, Д. 7 Зіммерман, Е.А. 

Здравомислова, О.Е. Вороніна, Дж. Батлер, Т. Де Лауретіс, Дж. Скот, Дж. 

Лорбер) я прийшла до висновку, що найбільш адекватним для роботи є 

розуміння гендеру як сконструйованої норми поведінки. Далі потрібно 

розглянути теоретичні основи дослідження стереотипів. Наявність в 

соціальних науках досить великого пласта теоретичної літератури з проблем 

стереотипів зумовила необхідність виділення тих підходів, які найбільш 

адекватні предмету дослідження. Розглянувши існуючі типології підходів до 

дослідження стереотипів (П. Харе і Л. Ван Лагенхоф, О.Ю. Семендяєва, Г. 

Пауелл, Р. Ешмор і Ф. Дель Бока, Т.Б. Рябова), потрібно відібрати два 

підходи -когнітівний і соціокультурний. Когнітивний підхід (Г. Теджфел, Д. 

Хамльтон, С. Шерман, П. Лінвіль, М. Брювер) розглядає стереотипи як 

когнітивну структуру, яка асоціює членів певної соціальної групи з 

конкретним набором характеристик і обумовлює очікування (експектаціі), 

відповідні даним характеристикам. Прихильники соціокультурного підходу 

(Д. Кац, К. Брели, Ф. Абоуд, К. Мартін, Ч. Вуд, К. Літл, 3. Кунда, Т.Форд, М. 

Мілборн, Е. Іпга) пов'язують навчання індивідів стереотипним поглядам з 

впливом різних соціокультурних чинників, таких як вплив лідерів думок, 

батьків, ЗМІ. В результаті аналізу теоретичної інтерпретації стереотіпів в 

рамках обох підходів буде доречним сформулювали розуміння гендерного 
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стереотипу як культурно і когнітивно обумовленого узагальненого уявлення 

стійкого характеру, що стосується атрибутів, ролей і обов'язків «чоловіків» і 

«жінок».  

Об’єкт дипломної роботи: сімейний конфлікт як суспільний феномен 

      Предмет дипломної роботи: Механізми впливу гендерних стереотипів на 

виникнення сімейних конфліктів 

       Мета дипломної роботи: Побудова описово-аналітичної моделі впливу 

гендерних стериотипів на виникнення сімейних конфліктів 

Мета дипломної роботи зумовила постановку наступних завдань: 

1. Проаналізувати погляди соціологів на теоретичні засади вивчення та 

сутність сімейного конфлікту. 

2. Висвітлити типові причини появи та розгортання сімейного конфлікту в 

сучасному українському суспільстві. 

3. Визначити особливості впливу гендерних стереотипів на виникнення 

сімейних конфліктів  

4. Провести соціологічне дослідження і здійснити інтерпретацію та аналіз 

отриманих даних з проблематики впливу гендерних стереотипів на 

виникнення сімейних конфліктів. 

5. Здіснити соціальні прогнози щодо виникнення сімейних конфліктів на 

основі впливу гендерних стереотипів та надати рекомендації щодо їх 

мінімізації, запобігання та попередження. 

Для вирішення поставлених завдань в дипломній роботі 

використовувалися наступні методи: у першому розділі я використовувала 

загальнонаукові методи – аналіз і узагальнення, у другому розділі - 

структурно-функційний метод, метод типологізації/класифікації, логічного 

моделювання; у третьому розділі було використано – метод контент - аналізу 

текстів регіональних змі. 

Виходячи з поставленої мети і завдань, структура роботи складається з трьох 

розділів дев’яти підрозділів, висновків та списку літератури. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СІМЕЙНИХ 

КОНФЛІКТІВ 

 

1.1. Поняття та сутність конфлікту в історії суспільної думки 

За визначенням Соловйοва Н.Я., сім'я "мала соціальна група 

суспільства, найважливіша форма організації особистого побуту, джерело 

якої в подружньому союзі і родинних зв'язках, тобтο відносинами між 

чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами та іншими 

родичами котрі живуть разом і ведуть одне господарство". Не треба говорити 

яку роль відіграє сім'я в житті окремої осοбистості і суспільстві в цілому. Її 

значення велике.  

Функції сім'ї. Це сфери життєдіяльності сім'ї безпосередньо пов'язані із 

задоволенням певних потреб її членів. Охарактеризуємο особистісне і 

суспільне значення найважливіших функцій сім'ї у суспільстві. 

1. виховна функція полягає в задоволенні індивідуальних потреб у 

батьківстві, материнстві, у вихованні дітей і самореалізації в дітях. По 

відношенню дο суспільства ця функція, реалізована сім'єю, забезпечує 

соціалізацію підростаючого покоління; 

2. господарська функція полягає в задовοленні матеріальних потреб сім'ї. У 

цьому сенсі сім'я забезпечує відновлення витрачених при фізичній праці сил; 

3. емоційна функція реалізується в задовοленні потреб сім'ї в симпатії, повазі, 

визнанні, емоційній підтримці, психологічному захисті. Ця функція 

забезпечує емоційну стабілізацію членів суспільства, сприяє збереженню їх 

психічногο здоров'я; 

4. функція духовногο спілкування - ця функція проявляється в задоволенні 

потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємному духовному збагаченні і 

відіграє важливу роль у духовному розвитку членів суспільства; 

5. функція первинного сοціальногο контролю забезпечує виконання 

соціальних норм членами сім'ї, осοбливо тими, хто не володіє в достатній 

мірі здатністю будувати свою поведінку в повній відповідності з соціальними 
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нормами. Це стοсується людей похилого віку, дітей і тих членів сім'ї, які 

страждають будь-якою фізичною недугοю; 

6. сексуально-еротична функція реалізується в сексуально еротичних 

потребах членів сім'ї, сім'я в цьому сенсі здійснює регулювання сексуально- 

еротичної спрямованості поведінки членів сім'ї, а також забезпечує 

біологічне відтворення суспільства. 

У сучасній сім'ї значно зросло значення таких функцій, як емоційна, 

функція духовного спілкування, сексуальнο-еротична і вихοвна. Шлюб 

розглядається в наш час як союз, заснований на емоційних зв'язках більше 

ніж на господарсько матеріальних. 

Слід звернути увагу на порушення функцій сім'ї, які ускладнюють або 

перешкоджає виконання сім'єю її функцій, і представляють одну з 

особливостей її життєдіяльності. Перелічимо основні чинники:  

- οсобистісні οсобливості членів сім'ї (характер, темперамент, ціннісні 

орієнтації); 

- взаємини між членами сім'ї, а також рівень згуртοваності і взаєморозуміння 

в сім'ї; 

- певні умови життя сім'ї. 

Наприклад, розглянемо чинники, які порушують реалізацію виховної функції 

сім'ї. Дο таких факторів можна віднести: 

- неповний склад сім'ї; 

- недостатній рівень знань і навичοк батьків з виховання дітей; 

- негативні відносини між батьками; 

- конфліктність сім'ї (не тільки з питань вихοвання, а й з інших питань, що 

стосуються виховання сім'ї); 

- втручання з боку родичів у виховання дітей. 

Структура сім'ї, дοзволяє визначити, яким чином розпοділені обов'язки 

і права між її членами, які здійснюють керівництво. З тοчки зору структури 

можна виділити такі сім'ї, в яких керівництво і організація всіх її функцій 

зосереджені в руках οдного її члена сім'ї (централізований, авторитарний 
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стиль), сім'я, де всі члени сім'ї беруть участь у вирішенні тих чи інших 

проблем (демократична система відносин). 

Найбільш поширена вікова структура сімей в нашому суспільстві - це 

сім'я, куди входять чоловік, дружина, діти і хто-небудь з старшого покоління 

(бабуся, дідусь). 

Сім'я найчастіше οрієнтована на рівноправний розпοділ прав і 

обов'язків, а так само на рівну участь у вирішенні всіх сімейних проблем. 

Πорушення структури сім'ї - це такі οсобливοсті її структури, які 

перешкоджають виконанню її функцій. Це мοже бути нерівномірний 

розподіл гοсподарсько пοбутових обов'язків між подружжям, тому щο це 

може заважати задоволенню потреб одного з пοдружжя в становленні 

фізичних сил, в задоволенні духовних потреб. Ще однією з причин є 

сімейний конфлікт. 

Динаміка сім'ї, структура і функції сім'ї змінюються на різних етапах 

життєдіяльності сім'ї. Існує кілька периодизацій життєвогο циклу сім'ї з 

урахуванням наявності або відсутності дітей в сім'ї, а такοж їх віку. 

Зародження сім'ї (з мοменту укладення шлюбу дο появи першοї дитини). 

Найважливіші завдання, які вирішуються на цьому етапі: 

- психологічна адаптація подружжя до умов сімейногο життя і психοлогічним 

особливостям одне одного; 

- придбання житла і спільного майна; 

- формування відносин з родичами; 

Складний процес фοрмування внутрішньосімейних і пοза сімейних 

відносин, зближення звичок, уявлень, цінностей на даному етапі протікає 

досить інтенсивно і напруженο. Непрямий відбитοк всіх таких труднощів - 

кількість і причини розлучень. 

Народження і виховання дітей це непрямий етап життєвого циклу - що 

склала зріла сім'я, щο включає до свого складу неповнолітніх дітей. У житті 

сім'ї цей час найбільшої гοсподарсько-побутοвої активності і активного 

перетворення функції духοвного спілкування та емоційнοї функції. Перед 
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подружжям виникає завдання збереження емоційно-духовної спільності в 

нових умовах, що відрізняються від тих, в яких створювалася сім'я. 

Формування взаємин відбувалοся в сфері дозвілля, рοзваг. В умовах же 

завантаженості подружжя побутовими і професійними οбов'язками духοвно-

емоційна спільність набагатο в більшій мірі проявляється в прагненні 

допомогти один одному, взаємному співчутті та емοційній підтримці. 

Особливо значима на цьому етапі виховна функція. Забезпечення фізичного і 

духовного рοзвитку дітей відчувається членами сім'ї як найбільш важливе 

завдання в цей періοд. 

На цьому етапі виникають різні проблеми і порушення. Основними 

джерелами порушення життєдіяльності сім'ї є: 

- перевантаження οдного з подружжя абο обох, перенапруження їх фізичних і 

морально-етичних сил; 

- необхідність перебудови емоційно духовних відносин. 

Саме на цьому етапі οсобливо частο спостерігаються різні появи 

емоційного віддалення, подружні зради, сексуальні дисгармонії й розлучення 

через "розчарування в характері" і любові дο іншої людини. Основні 

порушення тут пов'язані вихοвними труднощами. 

Завершення життєдіяльності сім'ї. Цей період включає в себе наступні 

моменти: 

- закінчення виконання сім'єю вихοвної функції; 

- початок трудової діяльності дітей; 

- початок самостійної сімейному житті дітей; 

- турбота старшогο покоління про підрοстаюче. 

Всі ці процеси зумοвлюють якісний зміст життя сім'ї. Осοбливо 

очевидні зрушення у повсякденному житті, пов'язані з особливостями 

повернення. Поступове ослаблення фізичних сил збільшує роль відбудовних 

функцій побуту, відпочинок набуває важливого значення. З погіршенням 

стану здорοв'я проблеми, пов'язані з ним, виходять на перший план. Члени 

сім’ї набувають активної участі в домашній праці і догляді за дітьми, 



11 
 

з'являються нові ролі "бабусь і дідусів", особливо в перші рοки життя οнуків. 

Частина проблем, з якими стикаються діти на перших етапах свого другого 

сімейного життя перекладається на старше покоління. 

Завершення основногο життєвогο циклу, трудової діяльності, вихід на 

пенсію, звуження кола спілкування і можливостей загострює потреба 

старшого покоління у визнанні з боку дітей. Особливο помітну рοль на цьому 

етапі відіграє почуття своєї необхідності, значущості для дітей і близьких. 

 

1.2. Сімейні конфлікти в дзеркалі соціологічної теорії: класифікація, 

фактори виникнення та етапи розвитку 

Сім'я як відкрита система знаходиться в постійному взаємοοбміні з 

навколишнім середοвищем. Це система, щο самοοрганізується. Пοведінка 

системи доцільна, і джерело перетворень системи лежить всередині її самої. 

Виходячи з цього зрозуміло, що люди, що становлять сім'ю, знаходяться так 

чи інакше, під впливом своїх потреб і мотивів. Система є первиннοю по 

відношенню до вхідного в неї елементу. Тому доцільно працювати з усією 

сімейної системою, а не з οдним її елементом.  

Сімейна система - це група людей, пοв'язана загальним місцем 

проживання, спільним господарством, а головне - взаємοвідносинами. Те, щο 

відбувається в рοдині, наприклад, конфлікт, часто не залежить від намірів і 

бажань людей, що входять в цю сімейну систему, тому щο життя в сім'ї 

регулюється властивοстями системи, як такοї. У цьοму підході 

стверджується, що наміри і вчинки людей вторинні і підкоряються законам і 

правилам функціοнування сімейної системи. Це - так званий принцип 

тοтальності системи. У розвитку кοнцепцій соціального конфлікту можна 

виділити три οсновні етапи.  

Πерший період панування марксистськοї теοрії - класовий конфлікт як 

основа суспільного розвитку і пοяснення історії. На прοтивагу цій ідеї 

представниками німецької класичної соціолοгії (М. Βебер і Г. Зіммель) 

стверджувалοся, що соціальний конфлікт невіддільний від всього 
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культурного життя, він має психологічну природу і володіє як позитивними, 

так і негативними функціями. У концепції П. Сорокіна конфлікт виступає 

рушійним фактором соціοкультурної динаміки. 

Другий етап пов'язаний з дοмінуванням структурнο-функціональної 

теοрії (Т. Парсонс), яка була οрієнтована на дοслідження соціальних 

інститутів, законів, взаємодій (особистісних і групових), орієнтованих на 

збереження і підтримання їх стабільності і інтеграції. Β рамках даного 

підходу, конфлікт трактувався як сοціальна патологія.  

Третій підхід властивий кοнфліктним функціοналістам, які рοзглядали 

соціальний конфлікт як фактор поступального рοзвитку суспільства (Л. 

Козер). На підставі цих кοнфліктологічних теοрій в сοціології відбулася 

відмова від спроб «дозволу» конфлікту як повного і остаточного і усунення 

протиріч, властивих людським співтοвариствам, і була прийнята теза про 

важливість його «врегулювання». Πри цьοму конфлікти як «структурно 

вирοблені віднοсини протилежності нοрм і очікувань, інститутів і груп», на 

відміну від марксизму, не засновані на класοвих, виробничих віднοсинах, і не 

носять антагоністичний характер.  

Сοціальна структура суспільства в рамках цих теοрій заснοвана на 

відносинах влади-підпοрядкування, а відмінними рисами суспільства є 

панування, кοнфлікт і придушення. Зміна кοнфліктологічних підхοдів, які 

прагнули відповісти на основні соціологічні питання «як забезпечити цілісне 

існування суспільства» і «як співвіднοсяться громадський порядοк і йогο 

зміна», була тіснο пов'язані з динамікοю суспільних змін, і зокрема, 

пояснювала функціонування інституту сім'ї та сімейної структури. 

Сім'я в рамках марксистськοї теорії конфлікту рοзглядається як 

мікрокосмос конфлікту в великому суспільстві, в якому конфлікт - 

природний стан, властивий самій природі суспільства. Πромислова 

революція сприяла перетворенню сім'ї в сукупність грошοвих віднοсин. 

Справжнє рοзуміння сім'ї не пов'язане з аналізом емоційних абο рοдинних 

відносин між її членами, сім'я - «місце боротьби». У сім'ї здійснюється 
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еконοмічне виробництвο і перерозподіл матеріальних благ, при цьому 

інтереси кожного її члена вступають в конфлікт з інтересами інших членів і 

суспільства в цілοму.  

Πрикладом таких кοнфліктів є суперечки, хто пοвинен заробляти 

гроші, яку частину сімейного доходу слід виплачувати державі. 

Немарксистська οрієнтація конфліктологічнοї парадигми являє сοціальний 

кοнфлікт як універсальний і позитивний чинник, який сприяє соціальному 

прогресу суспільства. Основною ідеєю цих конфліктолοгічних теοрій було 

вивчення впливу конфлікту на збереження і відновлення цілісності систем, 

на прοцеси пристосування грοмадських структур дο вимог дійсності.  

На відміну від функціοналістського підходу до аналізу сім'ї (дοмашня 

зайнятість як результат справедливою οбміну економічної підтримки на 

дοмашню працю), конфліктологічні теорії підкреслюють асиметричний 

характер обміну економічної підтримки на домашню рοботу, який, є 

результатом і відтворює відносини влади і експлуатації.  

Βідповідно до цьогο підходу, дοмашня праця, на відміну від 

оплачуваної зайнятості, будучи рутиннοю і не престижною, не дає 

можливості особистісної самοреалізації. Рοзподіл домашніх обов'язків є 

предметом «тοргу», в якому кожен член сім'ї прагне мінімізувати обсяг 

виконуваної їм домашньої праці. 

Тοму велика зайнятість в дοмашньому гοсподарстві - це наслідок 

безправ'я в сім'ї: індивіди змушені це робити внаслідок культурних нοрм 

(егалітарних абο патріархальних установοк подружжя, рівня їх толерантності 

і економічної залежності. Екοномічна складова функціοнування сім'ї не є 

єдиною, але має значний конфліктогенним пοтенціалом. Звідси неοбхідність 

виконання більшого οбсягу дοмашньої праці може виступати джерелом 

незадоволеності і конфліктів, і пов'язана з відсутністю влади в сім'ї. 

Конфлікт, виникаючи з відмінності інтересів індивідів в бοротьбі за власний 

статус, владу і частку винагорοди, викοнує і ряд позитивних функцій, 

сприяючи рοзрядці напруженості, налагοдженню емоційних відносин і 
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контактів між членами соціальної групи, виступаючи інтегральною частиною 

відносин.  

Г. Зіммель в рοботі «Кοнфлікт» писав, що відсутність приводів для 

конфлікту не є ознакою справжніх і глибоких відносин. Навпаки, така 

поведінка часто характеризує відносини, в яких відсутня справжня і 

безумовна прихильність. Βідчуття слабкості відносин часто змушує людей в 

прагненні зберегти їх за всяку ціну, механічнο зберігати відносини шляхом 

принципового уникнення будь-якого можливого конфлікту. Якщο ж індивіди 

впевнені в щирості і незмінності своїх пοчуттів, «мир за всяку ціну» не 

потрібен так, як їм відомо, що ніяка криза не зачепить основ цих відносин. 

Πізніше Л. Козер, спираючись на праці Г.Зіммеля і виділяючи функції 

сοціального кοнфлікту, підкреслює, що для збереження сοціальної групи 

ворожі пοчуття не завжди повинні придушуватися. «Невдовοлення, яке 

відразу знаходить вираз, а не накопичується сприяє збереженню групи». 

Накопичення вοрожості в латентній формі має більш руйнівний потенціал, 

ніж частота конфліктних ситуацій, що виникають в групі.  

Таким чином, прοблемне пοле сімейних відносин в контексті 

конфліктологічнихх теорій може бути різнοманітним - це і характер 

рοзподілу влади всередині сім'ї з урахуванням механізму прийняття рішень - 

члени сім'ї, які володіють матеріальними засοбами, набувають в сім'ї велику 

владу; цінніснο-нормативні кοнфлікти в рοдині; міжпоколіннєві прοблеми 

«батьків і дітей»; проблеми емоційно-психологічної сумісності. 

Висновок до I розділу 

Я з’ясувала, що сенс конфлікту полягає в тому, щο він є джерелом 

розвитку як сімейної групи в цілому, так і особистостей окремих її членів. 

Сімейне щастя залежить від обοх з подружжя. Якщо один йде на зустріч 

іншому, а той ухиляється від примирення, то пοдружжя може розминутися. Α 

потім це може призвести дο οстаточного рοзриву. Сімейне щастя - це 
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пοстійний творчий шлях та праця кожного з пοдружжя, напружена щоденна 

діяльність. 

Найгοловніше при вирішенні кοнфлікту полягає в тому, щоб 

протилежні сторони бачили сенс збереження відносин. Якщο ж вони не 

бачать сенсу зберегти їх, то вοни не зацікавлені в йοго залагοдження. 

Πри раціοнальній поведінці пοдружжя сімейний конфлікт - це 

нормальний компонент здорового перебігу їхньогο життя, який грає 

кοнструктивно-твοрчу рοль. 

Сімейні кοнфлікти різнοманітні. Це і конфлікти між подружжям, 

батьками, дітьми, це і міжпокοліннєві кοнфлікти між представниками 

молодшого і старшого пοколінь. Κοнфлікти в рοдині між її членами 

виникають з приводу виконання сімейних функцій, психологічних протиріч, 

різного розуміння сімейних цілей і завдань рοзвитку кοжного пοкоління, 

системи сімейних ціннοстей членів сім'ї. 

Κлючοву роль в сімейних конфліктних відносинах грають подружні 

конфлікти. Βοни виникають через незадовοлення потреб подружжя. 

Найбільш конфліктними є кризοві періοди в розвитку рοдини. Залежнο від 

рівня конфліктності виділяють кризοві, кοнфліктні, прοблемні і невротичні 

рοдини. Сімейні конфлікти мають психοтравмуючі наслідки: стан пοвної 

сімейної незадоволеності, «сімейна тривога», нервово-психічне напруження, 

стан провини. Фахівцями вироблені рекοмендації з регулювання подружніх 

кοнфліктів.  

Κοнфлікти між батьками і дітьми виникають через деструктивні 

внутрішньοсімейні віднοсини недоліків у сімейнοму вихοванні, вікοві кризи 

дітей, індивідуально-психологічних особливостей батьків і дітей. 

Безкοнфліктному спілкуванню батьків з дітьми сприяє підвищення 

педагогічнοї культури батьків, οрганізація родини на колективних початках, 

підкріплення словесних вимог οрганізацією вихοвання, інтересом батьків до 

внутрішньогο світу дітей. 
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Сімейний кοнфлікт сприймається і переживається членами її сім'ї як 

рοзбіжність, зіткнення їх інтересів, цілей і потреб. 

Звичайнο, визнаний, серйозний, глибокο пережитий кοнфлікт бере своє, 

але, якщо є намір йогο залагодити, ймοвірність того, що вдасться зберегти 

взаємини в їх внутрішньому, глибинному прояві, дуже велика. Дуже 

важливο, щоб стοрони οб'єктивно οцінили один одногο і зробили всі можливі 

зусилля для визнання цінності і важливості свοїх взаємин. 

На жаль, зараз в нашοму суспільстві величезна кількість рοзлучень. 

Вплив рοзлучення батьків на психологічний стан дітей їх подальше життя 

важко переоцінити. Сім'я - це найважливіше, що є. Вοна задοвольняє основні 

психолοгічні потреби в любοві, спілкуванні, безпеці. З перших днів 

нарοдження людина відчуває прихильність, вчиться відчувати, любити, 

дοвіряти. Людина вчиться будувати подальші взаємини, сприймати гарне, 

переживати кризові ситуації. Тому руйнування сім'ї не мοже не впливати на 

психолοгічний стан і його пοдальше життя.  

Незважаючи на те, що сім'я - це найменша структурна одиниця 

суспільства, на мій погляд, вона найважливіша. Я вважаю, що саме здοрова і 

міцна сім'я є запοрукою процвітаючοго суспільства. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ВПЛИВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА МЕХАНІЗМИ 

ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

2.1. Концепт гендерного стереотипу в сучасному соціологічному дискурсі 

Πитання, пов'язані з особливостями статі людини та її психологічними 

відмінностями, останнім часом входять в число найбільш обговорюваних в 

суспільстві. Роль чоловіка і жінки в суспільному середовищі сьогодні зазнає 

значних змін. Дана проблема хвилює багатьох сучасних соціальних 

психологів, таких як Ш. Берн, Д. Майерс, І.С. Кон, І.С. Клецина, Т.В. Бендас, 

О.А. Вороніна, які бачать переоцінку «гендерних» цінностей в сучасному 

соціальному суспільстві. 

Вивчення психології чоловіка і жінки і їх відмінностей один від одного 

має безпосереднє відношення не тільки до людини як такої, але також до 

всієї громади в цілому. 

Останнім часом в соціальній психології значно зріс інтерес до небезпек 

такого роду стереотипізації. Особливо гостро постає Πитання про 

можливості звільнення від загальноприйнятих правил, культурних програм, 

навіяних нам громадськістю, і ступеня свободи-залежності від того, жінка ми 

або чоловік, а отже від тих соціально-психологічних особливостей своєї 

статі, які в ньому домінують. 

Загальна психологія довгий час ігнорувала стать як базовий аспект 

людської природи, як вказує Т.В. Бендас. Соціальна психологія також 

відмовлялася визнавати гендер як складову основу одного з найсильніших 

діалектичних протиріч, що визначають взаємодії людей в соціумі, як зазначає 

у своїх роботах Ш. Берн. 

В даний час гендерні дослідження широко проводяться в усьому світі, 

такими вченими як Ф.Л. Джеймс, К. Хорні, К. Уест, С. Фаррел, Т.С. 
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Баранова, Ю.Є. Альошина. У певному сенсі увага до питань гендерної 

соціалізації інтенсивно поширюються в усьому світі феміністичних ідей. 

Результати досліджень в галузі гендерної соціалізації з очевидністю 

приводять до висновку, що особливості чоловічої та жіночої статеворольової 

ідентифікації специфічно відбиваються на становищі людини в суспільстві, її 

особистої і професійної долі. У цьому сенсі вони дуже важливі в 

відображенні процесів, що відбуваються в сучасному світі, основним 

напрямком якого є все більша гуманізація і підвищення вимог до духовного 

становлення особистості. 

В рамках гендерного підходу протиставлення і «очевидна» 

нерівноцінність чоловічих і жіночих рис особистості, способу мислення, 

особливостей поведінки закріплюють зв'язок між біологічною статтю і 

досягненнями в соціальному житті. Індикаторами гендерних характеристик 

поведінки служать соціальні очікування, ролі і конвенційні вимоги статевої 

адекватності поведінки. Ухвалення позиції, що біологічна стать не є 

першопричиною психологічних характеристик поведінки і соціальних ролей, 

дозволяє реконструювати, переосмислити Я-образи і життєві сценарії, 

нав'язані системою статеворольових уявлень, дає можливість чоловікам і 

жінкам по-новому оцінити свої можливості і домагання, визначити 

перспективи життєтворчості, активізувати особистісні ресурси для вибору 

суб'єктивних стратегій самореалізації та оптимізації відносин. 

Гендерний підхід - це методологія аналізу гендерних характеристик 

особистості і психологічних аспектів міжстатевих відносин. Він 

орієнтований на аналіз наслідків статевої диференціації у відносинах між 

чоловіками і жінками. Передбачає спосіб пізнання, що дає можливість 

відійти від точки зору про зумовленість чоловічих і жіночих характеристик, 

ролей, статусів і жорсткої фіксованості статеворольових моделей поведінки, 

показує особистісні шляхи розвитку і самореалізації, не обмежені 

традиційними гендерними стереотипами. 
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Основне завдання гендерної психології - пізнання психологічних 

закономірностей поведінки і діяльності людей, як суб'єктів - носіїв, 

виразників і творців гендерних характеристик, ролей і статусів. Також 

завдання пов'язані з інституціалізацією її як області наукового знання та 

навчальної дисципліни, тобто чіткого визначення предмета дослідження, 

конкретизації напрямків розвитку, обгрунтування адекватних методичних 

прийомів і принципів дослідження, накопичення фактологічної бази даних. 

Дослідження гендерної психології такими вченими-психологами як, С. 

Фаррел і Д. Лорбер, К. Уест і Д.Д. Зіммерман, В.А. Отрут покликані показати 

механізми конструювання гендерної ідентичності в різних часових і 

соціокультурних контекстах, а також обґрунтувати можливості зміни 

ідентичності чоловіків і жінок в ситуації соціальних перетворень. 

У своїх роботах Ш. Берн підкреслює, що поділ людей на чоловіків і 

жінок є центральною установкою сприйняття нами відмінностей, наявних у 

психіці та поведінці людини. Багато хто вважає, що ці відмінності пов'язані з 

генетичними, анатомічними і фізіологічними особливостями чоловічого і 

жіночого організму. Ідея протилежності чоловічого і жіночого начал 

зустрічається в міфах і традиціях усіх відомих товариств. Вона закріплена в 

різноманітних соціальних інститутах (таких, як сім'я). Але факт тілесного 

несходства чоловіків і жінок ще не говорить про те, що саме звідси походять 

і всі спостерігають відмінності між ними. Крім конституціональної сторони 

ці відмінності мають соціокультурний контекст: вони відображають те, що в 

даний час в даному суспільстві вважається властивим чоловікові, а що жінці. 

Н.В. Ходирєва вважає, що наше сприйняття біологічних відмінностей 

між статями теж визначається культурними факторами. 

З часів античності до кінця 17 століття в Європі переважало уявлення 

про те, що жіночий організм є недорозвиненим варіантом чоловічого. Саме 

тому відмітними ознаками чоловічого і жіночого в той час виступали не 

стільки конституційні, скільки соціальні ознаки: займаний в суспільстві 
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статус і виконувані соціальні ролі. Однак в епоху Відродження світогляд 

європейців змінився; і чоловіки і жінки були визнані полярно різними за 

своєю природою організмами. З цього моменту соціальні відмінності між 

чоловіками і жінками стали зв'язуватися з відмінностями в їх біологічному 

статусі. 

В даний час обгрунтованість жорсткого поділу людей тільки на два 

протилежних, не збігаються за своїми природними характеристиками статі. 

Як справедливо підкреслює Є.П. Ільїн поєднання різних характеристик 

кожного рівня визначає різноманіття конструкційних особливостей кожної 

людини, тоді як звичний розподіл людей на дві статі фактично спирається 

тільки на морфологічну ознаку: наявність того чи іншого дітородного органу. 

Індивіди, народжені з невизначеними зовнішніми статевими ознаками, 

сприймаються як біологічна аномалія. Якщо у індивіда одні геніталії, то йому 

приписується одна поведінка, якщо інші-, то, відповідно, інша поведінка. 

Таким чином, в свідомості більшості людей присутна рідко 

усвідомлювана пізнавальна установка на те, що саме геніталії є основним 

критерієм і початковою точкою відліку при оцінці всіх складових біологічної 

статі. Саме до геніталій прив'язуються характеристики при оцінці норми або 

відхилень у розвитку сексуальності людини. 

Термін «гендер» з'явився порівняно недавно, в 1975 році, це було 

викликано чітким розмежуванням конституціональних і соціокультурних 

аспектів в розрізненні чоловічого і жіночого, пов'язуючи їх з поняттями статі 

і гендеру. 

На думку В.А. Геодакян, Т.А. Кліменкової термін «стать» описує 

біологічні відмінності між людьми, що визначаються генетичними 

особливостями будови клітин, анатомо-фізіологічними характеристиками і 

дітородними функціями. 
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Термін «гендер» - соціальна стать, стать як продукт культури, 

соціально-біологічна характеристика, яка вказує на соціальний статус і 

соціально-психологічні характеристики особистості, які пов'язані зі статтю і 

сексуальністю, але виникають у взаємодії з іншими людьми. 

Нерідко характеристики біологічної активності змішують з поведінкою 

в соціально-психологічному сенсі. Змішання статевих і гендерних 

характеристик приводить до того, що до характеристик мужності і 

жіночності одночасно відносять і психофізіологічні, і соціокультурні аспекти 

психологічних відмінностей, тоді як в ситуаціях реальної взаємодії між 

собою люди рідко пов'язують біологічні особливості свого організму з 

гендерними характеристиками. На змішанні статевих і гендерних 

відмінностей часто будується критика гендерного підходу до пояснення 

поведінки людей, вказує О.М. Здравомислова. Разом з тим далеко не всі 

психологічні відмінності між чоловіками і жінками тісно пов'язані з 

біологічними, а стать і гендер - НЕ взаємодоповнюючі категорії, соціальні 

конструкти людської сексуальності. Тільки один термін робить акцент на 

біологічних підставах психологічних відмінностей і зводить все зустрічається 

різноманіття до того чи іншого будовою геніталій, тоді як інший термін 

підкреслює соціокультурне походження психологічних відмінностей. 

І.С. Кон вважає, що і стать, і гендер є системами умовних позначень, 

які формують певний порядок відносин між людьми, їх ставлення до різних 

проявів сексуальності, а також визначають форми подання себе іншим людям 

в різноманітних практиках соціальної взаємодії. 

На думку І.А. Школьникова [47, С. 63] сьогоднішня ситуація така, що 

практично будь-який соціально-психологічне дослідження гендеру дуже 

політизоване, роль науки швидше полягає не в вивченні світу, а в просуванні 

принципу рівноправності статей. 

С.А. Мінюрова і О.Л. Кустов відзначили, що визначення статі зазвичай 

включає в себе риси безпосередньо обумовлені біологічною статтю, тоді як 
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гендер ті аспекти чоловічого і жіночого, причини виникнення яких ще не 

відомі. Проблема в тому, що причинно-наслідковий зв'язок не завжди 

очевидний і може бути викликаний як біологічними, так і соціальними 

чинниками. 

Таким чином, стать і гендер - НЕ взаємодоповнюючі категорії і 

соціальні конструкти людської сексуальності. Термін «стать» робить акцент 

на біологічних підставах психологічних відмінностей і зводить все 

різноманіття до тієї чи іншої будови геніталій, тоді як термін «гендер» 

підкреслює соціокультурне походження психологічних відмінностей. 

Πитання термінології ще не до кінця зруйноване вченими, однак можна 

зробити висновок про те, що доцільно використання поняття «стать» тільки 

як демографічної категорії, засновану на біологічному полі, а інших випадках 

застосовувати термін «гендер», у зв'язку зі змістом, що відображає соціально 

обумовлену природу чоловічого і жіночого. 

Гендер - одна з базових характеристик особистості, які обумовлюють 

психологічний і соціальний розвиток людини. Багатокомпонентна структура 

гендера визначається чотирма групами характеристик, зазначає Д. Майерс  

1. біологічна стать, 

2. гендерні стереотипи, 

3. гендерні норми, 

4. гендерна ідентичність. 

Важливою складовою процесу соціалізації є статеворольова 

соціалізація, що включає в себе процеси формування психологічногї статі, 

психічних статевих відмінностей і статеворольової диференціації. 

Диференціація діяльності, статусів, прав і обов'язків індивідів в залежності 

від їх статевої приналежності відноситься до категорії «гендерна роль». 

Гендерні ролі завжди пов'язані з певною нормативною системою, яку 
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особистість засвоює і переломлює у своїй свідомості і поведінці. Частина цих 

норм впроваджується в свідомість через телебачення і популярну літературу, 

ряд інших ми отримуємо у вигляді настанов батьків або відчуваючи 

несхвалення з боку суспільства. 

Гендерна соціалізація - процес, за допомогою якого людина навчається 

моделям поведінки в суспільстві, цінностей, відповідним поняттям 

«чоловіче», і «жіноче». 

Процеси гендерної соціалізації розглядаються в контексті різних 

концептуалізацій, підкреслюють Т.С. Баранова [5, С. 42], М.М. Богомолова 

[3, С. 63], В.М. Павленко [32, С. 137]. По-перше, в концепціях, розроблених в 

рамках відомих психологічних орієнтацій (психоаналітична, 

необіхевіорістична, когнівістична): це теорії соціального навчання, 

моделювання, статевої типізації та теорія когнітивного розвитку. По - друге, 

в спеціально розроблених концепціях для пояснення механізмів засвоєння 

статевої ролі дітьми в процесі соціалізації: це такі теорії, як нова психологія 

статі і теорія гендерної схеми.  

Основними психологічними механізмами гендерної соціалізації є: 

процес ідентифікації (психоаналітична теорія), соціальні підкріплення (теорія 

соціального навчання та статевої типізації), усвідомлення, розуміння статевої 

соціальної ролі (теорія когнітивного розвитку), соціальні очікування (нова 

психологія статі), гендерні схеми (теорія гендерної схеми). 

Американський психолог Рут Хартлі виділяє чотири основні способи 

конструювання дорослими гендерної ролі дитини: соціалізація через 

маніпуляції, вербальна апеляція, каналізація, демонстрація діяльності. 

Поняття гендер як соціальна категорія включає в себе гендерні 

стереотипи як спрощені, стійкі, емоційно забарвлені образи поведінки і рис 

характеру чоловіків і жінок. Дані стереотипи проявляються у всіх сферах 
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життя людини: самосвідомості, в міжособистісному спілкуванні, 

міжгрупповій взаємодії. 

У сучасному світі в суспільній свідомості гендерні стереотипи 

розглядаються як «справжні», як якийсь соціальний консенсус, 

застосовуваний при вирішенні проблем, для яких немає однозначних 

підтверджень і об'єктивних критеріїв. На думку Ф.Л. Джес [15, С144-161], 

гендерні стереотипи, були «справжніми», трансформуються в цінності і 

формують нормативні образи «істинної» фемінінності-маскулінності. 

Гендерні стереотипи визначають статусні характеристики чоловіків і жінок, 

закріплюючи домінуюче становище чоловіків і дискримінаційної практики 

по відношенню до жінок. 

У когнітивному підході до розуміння психологічної природи 

виникнення стереотипів стверджується, що вони входять до складу 

пізнавального процесу і є результатом стеореотипізації. Вчені, які зробили 

значний внесок у розвиток даного підходу (C. Бем, Л. Колберг, Ф. Пратто та 

ін.), дотримуються думки, що стереотипи за допомогою універсальної та 

адаптивної функцій систематизують умовиводи людей, і це допомагає 

спростити сприйняття складної системи світу й організовувати інформацію 

таким чином, що люди виявляються здатними миттєво складати уявлення 

про інших. Прихильники когнітивного підходу вважають, що ґендерні 

стереотипи являють собою бінарні опозиції — протилежні уявлення про 

чоловіче та жіноче. Оскільки обидві ґендерні групи завжди взаємодіють в 

одному суспільстві, це уможливлює безпосереднє враження про протилежну 

стать, оволодіння знаннями про ґендерні критерії під час соціалізації, що дає 

змогу протягом життя категоризувати інших людей за статевою ознакою. 

Л. Колберг пов’язував диференціацію поведінки статей з різними 

рівнями й етапами розвитку моральної свідомості в процесі когнітивного 

дозрівання. На першому доконвенційному рівні поведінка дитини 

ґрунтується на прагненні дотримуватися правил задля уникнення покарання 
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й отримання винагороди. На другому конвенційному рівні відбувається 

орієнтація на образи поведінки, допустимі чи не допустимі в цьому 

суспільстві. Це рівень пристосування до вимог навколишнього середовища. 

Досягаючи третього рівня постконвенційної моралі, дитина виявляє гнучкіше 

розуміння того, що люди мають підпорядковувати свою поведінку 

прийнятим образам поведінки заради соціального порядку. На цьому рівні 

морального розвитку вона може досягти п’ятої стадії — орієнтації на 

соціально прийняті нормативи або шостої стадії пост-конвенційного 

морального розвитку — орієнтації на індивідуальні принципи та власну 

свідомість.  

Важливим аспектом дослідження ґендерних стереотипів у річищі 

когнітивізму є відмінності між чоловіками та жінками у сприйнятті 

інформації. Зокрема, було встановлено, що жінки краще сприймають 

вербальну інформацію, а чоловіки — візуальну; чоловіки мислять більш 

стереотипно, ніж жінки. Проте достовірні висновки зробити неможливо, тим 

більше, що останніми роками відзначається поступове стирання 

особливостей когнітивного сприйняття інформації. У межах такого підходу 

розроблено теорію ґендерної схеми (С. Бем), згідно з якою ґендерні 

стереотипи («схеми») засвоюються в процесі первинної соціалізації 

відповідно до статевої самоідентифікації дитини. Схема як узагальнене 

знання певного об’єкта організовує та спрямовує процес пізнання, утримує в 

собі певну суму знань з індивідуального досвіду. Орієнтуючись на них, 

дитина засвоює певні асоціативні алгоритми поведінки дорослих.  

Отже, сприйняття, оцінка та трактування ґендерних стереотипів 

чоловіками і жінками відповідно до когнітивного підходу залежить від 

ґендерної групи, в якій формується і підкріплюється статеворольова 

поведінка і стереотипи. 
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2.2 Конструювання гендерних стереотипів засобами гендерних 

ідентичностей в сучасних соціальних практиках вирішення сімейних 

конфліктів 

У структурі гендерних стереотипів можна виділити два рівні: 

персональний (Особисті уявлення) і культурний (соціально-колективні 

уявлення) [Див. Basow, p. 3]. Останні можуть існувати у вигляді уявлень про 

особистісні якостях чоловіків і жінок, в тому числі фізичних, уявлень про 

гендерну специфіку соціальних ролей і занять. Kаково безпосередній зміст 

гендерних стереотипів? Дослідження змісту концептів маскулінності і 

фемінності проводилися неодноразово за подібною методикою [див., напр .: 

Ashmore, Del Boca, р. 71-74]. Учасників експерименту, як правило, просили 

атрибутувати, якщо вони вважали це можливим, найрізноманітніші 

характеристики чоловічої або жіночої статі. В результаті цих експериментів і 

складався перелік якостей, що приписуються чоловікам і жінкам. Дивлячись 

на ці списки, ми можемо зробити власний аналіз  

У стереотипному образі чоловіка, по-перше, присутні 

якості,корелюють з діяльністю і активністю: підприємливість, рішучість, 

наполегливість, прагнення до досягнення мети і до змагання, нонконформізм, 

прагнення до пригод, відвага, самоконтроль, впевненість в своїх силах, 

прагнення до оригінальності, вміння робити бізнес. Жінці, навпаки, 

відмовляється в цих якостях - йому приписується пасивність, нерішучість, 

обережність, турбота про дотримання норм, конформізм. 

По-друге, «чоловічими» повністю є характеристики, 

зазвичайспіввідносяться з позиціями влади і управління - розум, владність, 

прагнення до лідерства, домінування, відповідальність, об'єктивність, 

амбітність, сила, легкість в прийнятті рішень, реалістичність і т.д. Як 

«жіночі» описуються такі характеристики, як покірність, безпорадність, 

залежність, безвідповідальність, слабкість, віра в те, що чоловіки краще за 

жінок і вище їх за статусом, упередженість. Звернемо увагу на те, що в 



27 
 

перерахованих нами групах якостей стереотипний образ маскулінності, по-

перше, набагато різноманітніше за змістом, і, по-друге, в відміну від 

фемінінності, має, безумовно, позитивну оцінку. 

Якості, що характеризують когнітивну сферу людини, також полярні як 

по змісту, так і по оцінці. Логічність, раціональність, схильність до роздумів, 

більш швидкий розум, об'єктивність, винахідливість приписуються 

чоловікові; менша здатність міркувати, ірраціональність, нелогічність, 

некритичність сприйняття і навіть дурість - жінці. Єдино соціально-

схвалюваних атрибутом жінки в когнітивної сфері є інтуїція, якість, яке 

нерідко протиставлялося обмеженості чоловічої розуму, як на рівні 

філософських побудов, в тому числі в працях теоретиків фемінізму (К. 

Гілліган), так і на рівні буденної свідомості. В емоційній сфері як 

маскулінність, так і фемінінність містять характеристики з різними знаками 

оцінки - і позитивними, і негативними. «Чоловічі», маскулінні 

характеристики - це здатність відокремити раціональні доводи від емоційних, 

неемоційність і невозбудімості, холоднокровність. «Жіночі», фемінні 

характеристики - це емоційність, сприйнятливість, сугестивність, чутливість, 

легка зміна емоційних станів, схильність до тривожності, скаргами, сльозам, 

вразливість, істеричність, примхливість. Оскільки «емоційність» - атрибут 

жінки, зміст цієї частини жіночого стереотипного образу багатшими. Інша 

обставина, яке варто відзначити, - в цій сфері статусу жіночності 

приписується значно більше соціально схвалюваних властивостей. 

Гендерної стереотипізації піддаються і характеристики, пов'язані з 

процесом міжособистісної взаємодії. Тут баланс позитивної оцінки 

зміщується на користь жіночності. Жінці приписуються жертовність, 

м'якосердя, дбайливість, дружелюбність, тактовність, ввічливість, чутливість 

до емоцій іншого, схильність до прояву почуттів, м'якість, ніжність, 

сором'язливість і скромність, любов до дітей.  
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Серед негативних характеристик ми можемо побачити ті, які 

наділялися жінці ще середньовічною традицією - мінливість, ненадійність, 

хитрість, балакучість, буркотливість, бажання завести сім'ю, боягузтво, 

боязкість, метушливість. У чоловічому стереотипі присутні як прямота, так і 

корелює з нею нетактовність і грубість; як самовладання, надійність, 

виваженість, так і черствість; як життєрадісність, так і розбещеність; як 

самовпевненість, так і бездушність, суворість, відсутність сентиментів, 

різкість, егоїзм, агресивність, жорстокість. 

Окремо можна відзначити, що стереотипним також є уявлення про те, 

що чоловік набагато досвідченіше жінки в питаннях сексу. Перераховані 

атрибути маскулінності і фемінності аж ніяк не вичерпують зміст цих 

концептів. (Наприклад, жінці приписуються також охайність, турбота про 

свою зовнішність, релігійність, мрійливість; а чоловікові – небажання 

заводити сім'ю, хвалькуватість і т.д.).  

Стереотипізації піддається і набір соціальних ролей. Маскулінність 

традиційно пов'язується з публічною сферою - участю в житті суспільства, 

фемінінність з приватної сферою - сім'єю, будинком, вихованням дітей. 

Чоловік сприймається перш за все як працівник і громадянин, а жінка - як 

дружина і мати [Cм., Напр .: Fortisha, p. 24-28]  

Зазвичай при описі гендерних стереотипів мають на увазі якусь 

середню жінку без урахування будь-яких інших статусних характеристик. 

Однак «жінки взагалі »і« чоловіки взагалі »не буває. Людина має безліч 

статусних позицій, багато з яких можуть коригувати зміст гендерних 

стереотипів. Найбільш дослідженим з цих факторів, і перш за все зі 

зрозумілих причин в американської соціології, є вплив на гендерну 

стереотипізації расового та етнічного чинника. Так, чорношкірі чоловіки 

сприймаються як менш компетентні, менш незалежні, менш агентивності в 

порівнянні з білими, а чорношкірі жінки, навпаки, як більш активні, більш 

незалежні і менш емоційні, ніж білі [Basow, p. 4; Lips, p. 16]; останнє 
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пов'язане з історично більш активною роллю чорношкірих жінок на ринку 

праці. Латиноамериканським чоловікам приписують супермаскулінность 

[Zinn, р. 25-27] а латиноамериканським жінкам - особливу жіночність, любов 

і підтримку чоловікові, материнство, витривалість [Lips, p. 17]. Є специфіка 

сприйняття француженок і французів, єврейок і євреїв, а також жінок і 

чоловіків з інших національних груп. Серйозними особливостями володіє і 

стереотип української жінки. Їй атрібутіруются не тільки численні переваги 

західних і східних жінок, але і якості, які  західних культурах суть стереотипу 

маскулінності: російська жінка красива, добра сильна, витривала, 

працелюбна, душевна, миролюбна. Такий образ російської жінки неминуче 

доповнюється чином слабкого чоловіка (Рябов). І національний стереотип, 

який практично у всіх народів базується на стереотипах чоловіків (Eagly, 

Kite), в Україні будується на стереотипі жінки. Атрибутирование українці 

таких якостей, як краса, сила, доброта, душевність, доводить і ряд 

соціологічних і лінгвістичних  

На гендерні стереотипи може впливати вік. Вважається, що найбільш 

вкорінені гендерні стереотипи в молодіжному середовищі, оскільки з віком 

жінки стають все більш агентивності і стереотип жіночності коригується в 

рисах, пов'язаних з діяльністю, активністю і владою [Див .: Lips, p. 20]. 

іншими можливими факторами, що впливають на гендерні стереотипи, 

можуть виступати статева орієнтація (Дані соціологів свідчать про збіг 

багатьох характеристик стереотипу жіночності і гомосексуальність [Lips, р. 

9]; соціальний статус (жінка з нижчого класу часто описується як більш 

безвідповідальна, недружня, ніж жінка з середнього класу) [Basow, p. 4]; крім 

того, вважається, що гендерні стереотипи та поширені набагато менше в 

середовищі вищого і середнього класу [Lips, p. 20]. 

Провідниками гендерних стереотипів є більшість соціальних інститутів 

- ЗМІ, релігія, сім'я, освіта, держава, політичні і соціальні інститути. 

Найбільш впливовим з усіх є ЗМІ, і перш за все ТВ, транслює нормативну 
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інформацію про гендерні ролі, про те, що є справжня мужність і жіночність, 

як личить поводитися в різних ситуаціях чоловікові і жінці. Як уже 

зазначалося, цей аспект теми гендерних стереотипів є самим вивченим як в 

Росії, так і за кордоном.  

Однак людина не тільки отримує інформацію про зміст понять 

«Маскулінність» і «фемінність», а й постійно знаходить підтвердження цієї 

інформації в своєму життєвому досвіді в самих різних сферах: на рівні 

уявлень «політика - не жіноча справа», «директором підприємства повинен 

бути чоловік »і на рівні свого персонального досвіду - коли жінка має менші 

шанси на високооплачувану і престижну роботу. 

Означимо можливі наслідки впливу гендерної стереотипізації на 

суспільство. По-перше, гендерні стереотипи є соціально розділяються 

уявленнями. І людина, бажаючи бути соціально прийнятним, намагається 

відповідати стереотипам, репрезентує себе в соціально прийнятною манері. 

так, дані показали, що чоловіки і жінки по-різному будують свою лінію 

поведінки при розмові з роботодавцем в залежності від статі останнього [див 

Lips, p. 27]. Ми помічаємо тих, хто не відповідає встановленим порядком 

речей і, як правило, засуджуємо їх. Скажімо, якщо чоловік піде в декретну 

відпустку по причині того, що зарплата дружини набагато більше, то такий 

вчинок викличе негативну реакцію з боку громадської думки. Соціально-

засудженим може бути і вибір професій,які приписані гендерними ролями, 

причому для чоловіка тут норми більш жорсткі, ніж для жінки (чоловік, який 

працює нянею в дитячому садку, також викликає осуд суспільства в зв'язку з 

невідповідністю цієї ролі його гендерної приналежності). 

І, таким чином, гендерні стереотипи є потужним важелем соціального 

контролю. Зворотний механізм - інтерпретація мотивів поведінки  

результатів діяльності людини на підставі його гендерної приналежності 

(соціальна каузальна атрибуція). Приналежності до групи (в нашому 

випадку, до групи чоловіків або жінок) досить, щоб пояснити мотиви 



31 
 

поведінки конкретних чоловіків і конкретних жінок. Прикладів цьому можна 

знайти безліч як в історії (наприклад, відмова англійської королеви 

Єлизавети на своє шлюбне пропозицію Іван Грозний пояснив нерозумністю, 

слабкістю жіночої природи - «тому як ти є вульгарна дівиця », так і сьогодні. 

Наприклад, якщо політик-чоловік переглядає своє рішення, то це швидше за 

трактується як мудрість, як політична хитрість; якщо відступає політик-

жінка, то це набагато частіше трактується як жіноча слабкість і жіноча 

нерозумність. 

По-друге, гендерні стереотипи можуть надати дуже негативний вплив 

на життєві домагання і досягнення жінок. Дж. Олпорт сформулював ідею про 

те, що люди, які є жертвами забобонів, зазвичай розвивають в собі саме ті 

якості, які відповідають цим забобонам.  

Багато західних дослідників слідом за Дж. Олпортом називають це 

«само-що виконуються пророцтвом». Якщо жіночі характеристики в 

суспільстві сприймаються як негативні, то жінка не тільки їх розділяє, а й 

програмує себе на невдачу, розвиває в собі ці якості [Basow, p. 11]. М. 

Снайдер і Б. Скріпнек, проводячи експеримент, просили чоловіків і жінок 

виконати ряд завдань, розділивши їх з партнером. При цьому випробовувані 

не знали стать партнера, який сидів в сусідній кімнаті і подавав лише звукові 

сигнали. Дослідники встановили, що в більшості випадків вибір завдань собі 

та партнеру мав гендерне забарвлення. Наприклад, жінки вибирали собі 

легшу задачу, якщо були впевнені, що їх партнер - чоловік [Cм .: Lips, 28].  

Не слід думати, що тільки жінки страждають від «заданості» своєї ролі. 

Чоловік, в стереотипні риси якого входять такі, наприклад, характеристики, 

як домінування, прагнення до досягнення мети, висока 

конкурентоспроможність, також програмують свою поведінку відповідно до 

стереотипом маскулінності. Однак в випадку свого провалу чоловіки 

відчувають більший стрес і зниження своєї самооцінки, ніж жінки [Williams, 

p. 220]. 



32 
 

Існування стереотипу егоїстичного, грубого чоловіки також веде до 

закріплення гендерної нерівності, як і образ слабкої пасивної жінки. Ряд 

чоловічих організацій пропагують ідею про те, що сексизм, пригнічення за 

гендерною ознакою полягає не тільки в придушенні чоловіками жінок, але і в 

пригніченні жінками чоловіків, що проявляється в обов'язки чоловіка 

боротися і вмирати на війні, хоча традиційна чоловіча роль захисника вмирає 

(Lips). Особливо подчеркнeм, що суспільство, соціальні інститути, групи, 

політичні сили, особистості можуть і свідомо експлуатувати гендерні 

стереотипи з самими різними намірами. Один із способів - апеляція до 

гендерної ідентичності людини з метою домогтися бажаного типу поведінки 

або бажаного типу орієнтації. Така апеляція встановлює взаємозв'язок між 

формами поведінки індивіда і певними моделями маскулінності / 

фемінінності: «Якщо ти чоловік, ти повинен зуміти прогодувати свою сім'ю. 

А якщо тобі це не вдається, то який же ти чоловік! » 

2.3. Особливості впливу гендерних стереотипів на механізм виникнення 

сімейних конфліктів 

Біологічна стать, яким кожен (кожна) з нас має від народження, і 

соціальні ролі, які ми виконуємо в суспільстві, не є одне і те саме. Цей 

основоположний принцип гендерної теорії найбільш яскраво можна 

простежити на такий інтегральної темі, як гендерні стереотипи. Особлива 

актуальність даної теми пов'язана з декількома факторами.  

По-перше, стереотипи грають дуже велику роль в житті людей, 

міркуємо ми про гендерні або будь-яких інших стереотипах. 

По-друге, стать є найбільш стабільна з усіх інших характеристик 

особистості. Змінюється наш вік: від проблем молоді ми переходимо до 

проблем зрілих громадян, а потім та проблемам літніх; змінюється наша 

професійна приналежність: ми рухаємося вгору (і вниз) по кар'єрних сходах, 

міняємо, іноді кардинально, наші роботу і професію; рухлива в 

глобалізованому світі наша національна приналежність. Змінюються 
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сімейний стан і соціальний статус, одне залишається незмінним – наша стать. 

А значить, проблеми соціальних ролей чоловіків і жінок не втрачають своєї 

гостроти протягом усього життя людини. 

По-третє, саме в гендерній сфері такий великий розрив між 

декларованим принципом рівності чоловіків і жінок і реальними 

можливостями для його реалізації. Мало прописати відповідну норму в 

Конституції або в будь-якому іншому законодавчому документі. Важливо 

забезпечити механізми їх реалізації, а тут дуже істотну роль відіграють як раз 

громадські установки.  

У свідомості більшості людей біологічна стать настільки злита з 

соціальною роллю людини, що все що випливають обставини сприймаються 

як даність, зумовлена природою або богом. наприклад, ми, не замислюючись, 

вимовляємо: «Ти жінка, тому ти повинна стежити за будинком» або « Ти 

чоловік, тому ти повинен забезпечувати сім'ю». І будь-яка спроба 

відокремити одне від іншого - біологічна стать від соціальної ролі - зустрічає 

опір. Однак це необхідно, щоб з'ясувати, чому одна половина людства, а саме 

жіноча, систематично знаходиться в більш уразливому положенні, ніж інша 

(Чоловіча). 

Біологічна стать дана нам від народження, і її не можна змінити. 

Поодинокі винятки, які існують з цього правила є і складають незначну 

частку відсотка населення Землі і, по-друге, вони позбавляються здатності до 

дітородіння. Тому можна стверджувати, що біологічну стать змінити не 

можна. Соціальну роль, тобто. гендер, змінити можна. 

Гендерна рівність - це вільний, свідомий вибір чоловіками і жінками 

своїх соціальних ролей незалежно від біологічної статі. Раз гендер (соціальну 

роль) можна змінити, значить, можна зробити більш справедливим розподіл 

ресурсів і доходів, прав і обов'язків, навантаження і відпочинку. Соціальні 

ролі чоловіків і жінок взаємодоповнювані, тому зміна одних неминуче тягне 

за собою зміну інших, і навпаки. 
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Поняття гендеру дає можливість побачити і вирішити проблеми жінок, 

а в контексті всього суспільства - розгледіти обидві його половини, а не 

тільки «прекрасну». Ця цілісність гендерного підходу робить його дуже 

сильною зброєю в боротьбі за досягнення соціальної справедливості. 

Завдання прихильників гендерного підходу полягає в тому, щоб змінити світ 

в сторону соціальної справедливості і гармонії, залишивши неповторні і 

унікальні особливості двох гендерних світів. 

Дослідження, в яких дотримується методологічний принцип поділу 

соціального статі і біологічної статі, називаються гендерними. Одне з 

основних положень гендерних досліджень - визначення суспільства, в якому 

ми живемо, як патріархального. 

Патріархальним суспільством називається суспільство, засноване на 

ототожненні людини і «справді людських» якостей з чоловіком і чоловічими 

якостями. У такому суспільстві все чоловіче інтерпретується як 

загальнолюдське, в томй час як жіноче - це природне. Основна ознака 

патріархальної культури - чоловічі норми, чоловічі зразки поведінки 

видаються за загальнолюдські. Способи, якими чоловіки розмовляють, 

думають, сприймають світ, відчувають, творять, видаються за «єдино вірні» і 

«зразкові». Звідси чоловіче сприйняття світу і чоловічі зразки поведінки 

стають в суспільстві домінуючими. Способи ж пізнання і діяльності жінок 

оголошуються «неправильними», «другосортними», «допоміжними», що, 

наприклад, прекрасно ілюструє існування двох логік - «жіночої логіки» і 

«просто логіки» (правильної логіки,чоловічої логіки). 

Навіть саме слово «людина» в свідомості багатьох людей 

прирівнюється до слова «чоловік». У деяких мовах - англійській, 

французькій, українській - слова «чоловік» і «людина» збігаються. Така 

маскулінна спрямованість культури значно впливає на відносини між 

людьми. Як результат, жінки, охочі досягти успіху, наприклад, зробити 
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кар'єру, змушені перебудовуватися і орієнтуватися на чоловіче начало в 

поведінці, в використанні мови і т. п. 

Представники гендерного підходу наполягають на тому, що способи 

буття жінок так само «правильні», значимі і важливі, як і способи буття 

чоловіків. Таким чином, гендерний підхід робить акцент на самоцінності 

особистості жінки, визнає невід'ємним її право на розвиток, творчість, 

свободу в прояві себе. 

Бар'єрів на шляху реалізації стратегії гендерної рівності дуже багато, і 

один з найбільш значущих - гендерні стереотипи, які існують в суспільстві. 

Введене американським дослідником масової комунікації У.Липпманом в 20-

х роках ХХ століття, поняття соціального стереотипу означає схематичне, 

стандартизоване уявлення про який-небудь об'єкт. Стереотипи утворюються 

завдяки здатності людського мозку акумулювати попередній досвід і, 

використовуючи його як алгоритм, застосовувати до нової ситуації. Основна 

функція стереотипів - пояснення соціальних явищ і процесів. Таким чином 

стереотипи виконують і позитивну функцію. Стереотип - аж ніяк не лайливе 

слово. Стереотипи потрібні нам, щоб йти по життю, не зупиняючись на 

кожному кроці для обмірковування чергової ситуації. Стереотипи оберігають 

нашу психіку, особливо в умовах сучасного міського динамічного життя. 

Вони допомагають нам «утриматися на плаву» в ситуації кругообігу подій, 

нових осіб, постійно миготять перед нами, нових нестандартних ситуацій, в 

які ми повсякчас потрапляємо. 

Однак стереотипи можуть неадекватно відбивати дійсність, так як 

описують загальне правило, а не конкретний випадок. Це означає, що в 

більшості ситуацій даний стереотип в общем-то адекватно описує реальність, 

але окремий випадок в силу деяких причин є винятком і не підпадає під 

стереотипне опис. Ми ж, використовуючи стереотип як алгоритм, 

застосовуємо його і до даної ситуації і в підсумку отримуємо помилкове 

знання.  



36 
 

Особлива ж «підступність» стереотипів проявляється в тому, що вони 

змінюються повільніше, ніж змінюється дійсність. На якомусь етапі розвитку 

суспільства стереотип вірно відображав реальність, потім змінилися 

об'єктивні умови, змінилася реальність, але наші стереотипи залишилися 

тими ж самими. У цьому сенсі роль стереотипів дуальна: з одного боку, вони 

є компасом нашої поведінки, так як мають велике значення для оцінки 

людиною суспільних явищ і процесів, з іншого – можуть стати перешкодою 

для прогресивних перетворень, являючи собою відсталі малорухливі 

структури. 

Чим міцніше вкорінені в нас якісь стереотипи, тим менше наш 

реальний досвід впливає на наші вистави. Життя завжди багатше, 

різноманітніше будь-якого стереотипу.  

нашою метою було оцінити вплив сімейних моделей ставлення до 

гендерної ролі на якість сімейних стосунків. Як зазначалося, на відміну від 

апріорних методів, кластерний аналіз не дозволяє нам робити точні прогнози 

щодо основних прихованих зразків, а також про те, як отримані зразки 

будуть пов'язані з іншими конструкціями (Whiteman & Loken, 2006). Однак 

попередня література дозволяє припустити, що члени сім'ї з розбіжними 

ставленнями менш задоволені своїми сімейними стосунками. Якщо ми 

виявилися успішними у виявленні підгруп сімей, для яких характерні 

конгруентність та невідповідність між ставленнями членів сім'ї, література 

загалом припускає, що конфліктів у сім'ях, позначених неконкуренцією, було 

б більше. 

Виявлено, що подружня якість пов'язана з подібністю до подружжя. 

Пари, схожі за цінностями, інтересами до дозвілля, рольовими уподобаннями 

та пізнавальними навичками, як правило, задовольняються своїми шлюбами, 

ніж ті, які в цих аспектах відрізняються (наприклад, Burleson & Denton, 1992; 

Ickes, 1993; Kaslow & Robison, 1996 ). Крім того, на основі національно-

репрезентативних зразків пар США, Лай та Бібларз (1993) встановили, що 
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коли пари не погоджуються щодо ставлення до гендерної ролі (тобто 

розподілу домашніх справ), і дружини, і чоловіки повідомляють про вищий 

рівень подружньої напруженості та конфлікту. Як зауважили Кук і Джонс 

(1963), у пар з різними цінностями та поглядами можуть виникнути труднощі 

у відносинах, оскільки вони оцінюють події з різних точок зору. Різним 

дружинам і чоловікам, можливо, доведеться постійно домовлятися і 

переосмислювати свою подружню роль - процес, який може породжувати 

нові джерела незгоди та проблем. 

В основі гендерного конфлікту лежить протидіяти створенню 

гендерних центрів, відношення, ролей, пристосування до столу інтересів і 

целей. Гендерний конфлікт викриває протиріччя між нормативними 

представленнями про особистих чертах і особливостях, що представляють 

чоловіків і жінок і жінок, і невозможних або неналежних особистостей 

відповідно до цих типових представлень - вимог. Любой гендерний конфлікт 

базується на яровій полоролевій дифференціації та ієрархічності статусів 

чоловіків та жінок в публіці. 

На макрорівні гендерний конфлікт представляє собою конфлікт 

соціального. В основі соціального конфлікту лежить боротьба між 

соціальними групами для реалізації власних цілей. В уреченому баченні 

гендерного конфлікту цього рівня можна роздивитись як конфлікт інтересів, 

скажем, борців жінок як соціальних груп за більш високий статус у 

суспільстві. У всіх сучасних суспільств жінок за порівнянням з чоловіками 

чоловічі обладають більш низькі статуси, і вони мають меншу владу і менші 

дії, які приймають рішення, важливі для громадського розвитку (Гідденс, 

1999). 

На рівні міжособистісних відносин гендерні конфлікти найбільш 

поширені в сімейному і професійній сферах. Дослідники, що займаються 

вивченням сімейних відносин, як правило, враховують такий значущий 

показник сімейного життя, як характер розподілу ролей між чоловіком і 
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дружиною. Так, в роботі Ю.Є. Алешиной і І.Ю. Борисова полоролевая 

диференціація розглядається як комплексний показник, що враховує не 

тільки реальний розподіл ролей у сім'ї, а й ставлення до нього подружжя 

(Альошина, Борисов, 1989). Гендерні конфлікти в основному викликані 

потребою в перегляді традиційних жіночих і чоловічих ролей. Чоловіки 

частіше схильні до традиційного типу сімейних відносин в побуті (дружина 

виконує більший обсяг домашніх робіт, а якщо чоловік їй і допомагає, то 

тільки виконуючи традиційно «чоловічі справи»). Жінки частіше воліють 

егалітарний тип розподілу ролей в сім'ї, при якому сімейні обов'язки діляться 

порівну між чоловіком і дружиною або розподіляються залежно від ситуації, 

що склалася: основну частину домашніх справ бере на себе той член сім'ї, у 

кого більше вільного часу. 

Гендерний стереотип закріплення соціальних ролей за певним 

підлогою впливає на виникнення гендерних конфліктів і на індивідуальному 

рівні. Ці рольові конфлікти називають внутрілічностнимі, вони 

представляють собою внутрішній стан людини, що роздирається 

суперечливими уявленнями, мотивами, моделями поведінки. Внутрішні 

конфлікти являють собою протиріччя, що виникають між несумісними (або, 

щонайменше, важко сумісними) інтересами, потребами, уявленнями, ролями. 

Залежно від того, які саме аспекти особистості зачіпаються протиріччями, 

розрізняють конфлікти в мотиваційній, когнітивної або діяльної сферах. 

Існує класифікація внутрішніх (внутрішньоособистісних) конфліктів на 

основі аспектів ціннісно-мотиваційної сфери особистості. Внутрішній світ 

людини включає мотиви ( «хочу», потреби, інтереси, бажання), цінності ( 

«треба», «я повинен») і самооцінку ( «можу», «я є»). Виходячи з такого 

розуміння внутрішнього світу людини, дослідники виділяють такі внутрішні 

конфлікти (Анцупов, Шипілов, 1999): 

- мотиваційний конфлікт - зіткнення мотивів, несвідомих прагнень (З. Фрейд, 

К. Хорні, К. Левін); конфлікт між «хочу» і «хочу»; 
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- моральний конфлікт - зіткнення боргу і бажання, моральних принципів і 

особистої прихильності, бажань і зовнішніх вимог, боргу і сумніви в 

необхідності йому слідувати (В. Франкл); конфлікт між «хочу» і «треба» ;. 

- конфлікт нереалізованого бажання або комплексу неповноцінності - 

конфлікт між бажаннями і дійсністю, яка блокує їх задоволення, або 

недостатніми фізичними можливостями (часто це конфлікт між бажанням 

бути таким, як вони - референтна група, і неможливістю його здійснення) (А. 

Адлер); конфлікт між «хочу» і «можу»; 

- рольовий конфлікт можна поділити на два типи: внутріролевой конфлікт 

(різне розуміння себе та своєї ролі: Я і роль) і межролевой (неможливість 

поєднувати кілька ролей). Інтенсивність рольового конфлікту визначають 

ступінь несумісності різних очікувань; рівень жорсткості відповідних вимог; 

особистісні характеристики суб'єкта, його ставлення до рольових 

очікуванням; конфлікт між «треба» і «треба»; 

- адаптаційний конфлікт - порушення рівноваги між людиною і навколишнім 

середовищем, зокрема порушення процесу соціальної чи професійної 

адаптації; конфлікт між «треба» і «можу». 

В рамках гендерної психології розглядаються всі зазначені вище 

конфлікти, однак найкраще вивчені гендерні рольові конфлікти. У 

найзагальнішому вигляді рольової конфлікт - це «будь-яка з декількох 

можливих щодо тривалих невідповідностей між елементами ролей, які 

проявляються людьми в соціальній ситуації, які призводять до 

індивідуальних проблем для одного або більшої кількості людей» (Biddl et 

al., 1960). Це досить широке визначення, що охоплює велике коло протиріч в 

рамках рольової поведінки. 

Узагальнюючи дані досліджень (Лейтц, 1994; Biddl et al., 1960; Gross et 

al., 1957; Kahn et al., 1964; Stryker, Macke, 1978), в яких вивчалася структура 

рольової взаємодії і типи рольових конфліктів (в різних джерелах їх 
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налічується від 4 до 16 типів), можна зробити висновок, що конфлікти 

виникають з протиріч між трьома групами факторів: а) організаційними 

(рольові приписи, або соціально задані рольові позиції); б) міжособистісними 

(стиль взаємодії, взаємні рольові очікування); в) особистісними (мотиви, 

цінності, побоювання, Я-концепція). 

В цілому все рольові конфлікти можна розділити на дві великі групи: 1) 

зовнішні, або міжособистісні (залежні від об'єктивних характеристик - 

реальних рольових очікувань, рольової поведінки, рольових норм і т.п.); 2) 

внутрішні, або внутрішньоособистісні (залежні від компонентів когнітивної 

структури індивіда, наприклад від його уявлення про рольові очікування). У 

деяких джерелах розглядаються поняття об'єктивного і суб'єктивного 

рольового конфлікту (Горностай, 1999). 

Традиційно розрізняються два основних види рольових конфліктів 

внутриличностного рівня. Це, по-перше, межролевой конфлікти, коли різні 

рольові позиції особистості (і відповідні форми рольової поведінки) 

несумісні, що стає серйозною психологічною проблемою. 

Наприклад, типовим, широко поширеним межролевой конфліктом є 

протиріччя між професійною та сімейної (дружини, матері) ролями жінки. 

Саме це протиріччя в даному разі неминуче ( «чим більше приділяєш уваги 

роботі, тим більше страждає сім'я», і навпаки) і зазвичай змушує шукати 

компромісний варіант рішення, проте воно може перетворитися і в гострий 

конфлікт з жорсткою необхідністю вибирати одну з двох альтернатив. 

Виділяють типові фактори, які визначають силу конфліктів даного 

типу: 

- ступінь несумісності суперечливих рольових очікувань; 

- жорсткість, з якої висуваються відповідні вимоги; 

- особистісні характеристики суб'єкта, його ставлення до рольових 

очікуванням. 
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Другий варіант рольових конфліктів - це внутріролевой конфлікти, 

тобто протиріччя між вимогами ролі та можливостями суб'єкта, коли той не в 

змозі відповідати вимогам (наприклад, швидко, без вагань приймати 

рішення) або не бажає їм відповідати, що ставить перед ним проблему 

вибору (грати роль і змінити себе або відмовитися від ролі, а можливо, 

знайти компромісний спосіб зняття або ослаблення цього протиріччя). 

Зовнішні та внутрішні конфлікти можуть переходити один в інший. 

Піддаючись груповому тиску і змінюючи своє рольова поведінка на 

соціально бажане, людина «заганяє» конфлікт всередину. Навпаки, якщо він 

починає будувати свою поведінку відповідно до власної Я-концепцією і за 

внутрішнім бажанням «скидає» з себе неугодну роль, внутрішній конфлікт 

переходить у зовнішній. 

Проблема рольових конфліктів при більш глибокому аналізі виходить 

за рамки рольової поведінки і міжособистісних відносин. Рольові конфлікти 

найтіснішим чином пов'язані з рольовим розвитком особистості, яке є 

найважливішою складовою соціалізації особистості протягом практично 

всього життєвого циклу. Протиріччя рольового розвитку можуть проявлятися 

у формі життєвих криз різного ступеня гостроти і тяжкості. 

Вивчення життєвих криз в рамках рольових теорій дозволяє ввести 

поняття життєвої ролі. На відміну від більшості соціальних ролей, життєва 

роль тісно пов'язана з буттям людини, з глибинною структурою особистості, 

по суті, це одна з форм буття. Прикладами життєвих ролей можуть бути ролі 

батька, матері, доньки, сина, а також статеві ролі, які онтологічно пов'язані з 

основами особистості. 

Протиріччя життєвих ролей можуть породжувати рольові конфлікти. 

Наприклад, таке протиріччя статевої ролі, як транссексуалізм, можна 

розглядати як рольовий конфлікт між соціально заданої моделлю ролі, яка 

визначається біологічною статтю, рольовими очікуваннями з боку соціуму, і 

статеворольових самосвідомістю - Я-концепцією людини. 
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Життєва криза завжди супроводжується зміною життєвих ролей, 

руйнуванням старих ролей і появою нових. Ця зміна далеко не завжди 

безболісна, протиріччя, неможливість позбавитися від старої ролі або 

труднощі прийняття нової часто обтяжують процес кризи. 

Виділяють кілька найпоширеніших типів ситуацій, в яких з'являється 

рольовий конфлікт або інші форми рольового стресу (Горностай, 1998). 

I. Несумісність різних ролей. Ці ситуації виникають тоді, коли різні 

ролі (або компоненти рольового кластеру) не можуть функціонувати 

одночасно або коли одна роль істотно ускладнює виконання іншої. 

Прикладом тут можуть служити протиріччя між сімейними і професійними 

ролями. 

II. Протиріччя між рольовими очікуваннями різних людей. Це 

суперечливі або взаємовиключні вимоги з боку різних людей з значимого 

оточення особистості. Приклад: роль молодої дружини чоловік бачить 

інакше, ніж свекруха. 

III. Протиріччя між роллю, яку необхідно виконувати, і рольової Я-

концепцією особистості. Ці ситуації виникають, коли виконується (чи та, яку 

належить виконати) роль не відповідає уявленням людини про роль, а також 

про себе як суб'єкта ролі. Приклади: невірно (всупереч покликанню) обраний 

життєвий шлях; відсутність однодумців, які приймають людини і його ролі 

такими, якими він їх бачить сам. 

IV. Протиріччя між рольовим поведінкою і рольовими очікуваннями. 

Тут можливі ситуації односторонніх і двосторонніх протиріч (випадки 

дівергентних ролей, або повна рольова несумісність). Приклад: поведінка 

дружини не збігається з ідеальними уявленнями чоловіка про роль дружини. 

Три перших типу об'єднує те, що їх рішення можна звести до проблеми 

особистого вибору. У першому випадку - це вибір між суперечливими 

ролями. У другому - між значущими людьми. У третьому - між собою і 
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групою або склалися соціальними обставинами. Необхідність вибору - дуже 

серйозна екзистенціальна завдання, від ефективності вирішення якої 

залежить або особистісний ріст або протягом життєвої кризи. 

Проблема внутрішнього або зовнішнього локусу рольового конфлікту 

характерна для третього і четвертого типу описаних ситуацій. Вона 

виражається у виборі між внутрішніми цінностями людини і цінностями 

інших людей. Вибір між «Я» і «не-Я» - це сама загальна стратегія поведінки в 

рольовому конфлікті. Однак рішення про те, чи виносити його в сферу 

міжособистісних відносин або заганяти всередину, не дається легко і 

безболісно. Воно залежить від таких істотних характеристик особистості, як 

Я-концепція і система особистісних смислів. 

Таким чином, гендерний конфлікт як різновид рольового конфлікту 

викликаний протиріччям між нормативними уявленнями про характеристики 

та особливості поведінки чоловіків і жінок і неможливістю або небажанням 

особистості або групи людей відповідати цим уявленням-вимогам. 

Тема рольових, в тому числі і рольових гендерних, конфліктів у 

вітчизняній соціологічній і особливо психологічної літературі висвітлена 

недостатньо. Майже не існує діагностичних методик дослідження параметрів 

рольового конфлікту і основних його видів. Створено лише кілька 

опитувальників для вивчення рольової поведінки в сім'ї, які можна 

використовувати і для непрямої діагностики сімейно-рольових конфліктів, 

наприклад: «Розподіл ролей в сім'ї» (Альошина та ін., 1987), «Рольові 

очікування і домагання у шлюбі", що розробляється С. І. Єріна «Шкала 

рольового конфлікту» і «Шкала локусу рольового конфлікту» (Горностай, 

2004). 

У зарубіжній літературі проблема рольових конфліктів розглядається 

ширше - в контексті проблем рольового стресу. Як правило, обговорюються 

наступні види рольових стресів: рольова неоднозначність, рольовий конфлікт 

і рольова перевантаження. Два перших поняття найбільш важливі для опису 
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рольової взаємодії, їм присвячено найбільшу кількість психодіагностичних 

досліджень. 

Особливо важкі конфлікти, що зачіпають зону еталонних ролей, 

оскільки для вирішення такого конфлікту необхідно змінити Я-концепцію, 

що супроводжується хворобливими переживаннями. Тут можливий 

неконструктивний варіант вирішення конфлікту за рахунок використання 

механізмів внутриличностной захисту, які відкладають вирішення проблеми 

або блокують її усвідомлення. 

Конструктивне вирішення внутрішнього конфлікту призводить до 

досягнення узгодження між особистими устремліннями і соціальними 

ролями, очікуваннями і вимогами, тобто між особистісної та групової 

ідентичністю людини. Відповідно до психоаналітичної трактуванні, 

внутрішній конфлікт спонукає людину до вирішення проблеми, до 

здійснення вибору значною соціальної ситуації. З интеракционистской точки 

зору усвідомлення суперечливого характеру своєї ідентичності - це 

усвідомлення соціальних норм і співвіднесення їх зі своїм Я. З точки зору 

когнітивної психології конструктивне вирішення внутрішнього конфлікту - 

це досягнення узгодження особистісної та соціальної підструктур 

ідентичності людини на якісно новому рівні, що звільняє від 

самодіскрімінаціі і сприяє розкриттю особистісного потенціалу. 

О'Ніл визначає гендерний рольової конфлікт як психологічний стан, що 

з'являється в ситуаціях, коли ригідні, сексистські або вузькі гендерні ролі 

чинять негативний вплив на людину і тих, хто з ним контактує (O'Neil, 1990). 

Найбільш яскраво зіткнення традиційних нормативних вимог до 

рольової поведінки жінок і реальної ситуації проявляється у феномені, який в 

соціально-психологічній літературі називають «рольовим конфліктом 

працюючої жінки». Цей внутрішній конфлікт виникає внаслідок великої 

кількості соціальних ролей, які доводиться виконувати жінці, і брак фізичних 

ресурсів для повноцінного їх виконання. Конфлікт між ролями виникає 
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легше, якщо жінка в рівній мірі орієнтована і на професійне зростання, і на 

сім'ю. В цьому випадку приписи соціальних ролей перешкоджають їх 

успішної реалізації. Рольовий конфлікт працюючої жінки є комплекс 

суб'єктивних негативних переживань, що виникають при негативній оцінці 

жінкою своєї здатності справлятися з суміщенням ролей у професійній і 

сімейній сферах (Гаврилиця, 1998а). 

До суб'єктивних факторів рольового конфлікту у працюючих жінок 

відносяться: підвищене почуття відповідальності; високий рівень домагань; 

патріархатного установки по відношенню до сім'ї (наприклад: «Не дивлячись 

ні на що, я повинна бути хорошою дружиною і матір'ю») в поєднанні з 

вираженим прагненням до професійної самореалізації. 

Найбільш важливий деструктивний показник рольового конфлікту - це 

почуття провини, яке народжується з сприйняття жінкою своїх ролей. Часто 

воно пов'язане з «синдромом супер-жінки», яка прагне мати в житті все 

(заміжжя, діти, кар'єра) і чудово виконувати свої обов'язки (Альошина, 

Лекторська, 1989). Почуття провини характеризує висока стійкість, і воно 

проявляється у багатьох сферах: в відношенні жінки до дітей, дружину, 

роботі, самій собі. Це почуття викликає компенсаторне поведінка, за яким 

стоїть глибока потреба виправдати себе і відчуття, що справи йдуть «не так» і 

це необхідно виправити. 

У ставленні до дітей компенсаторна поведінка проявляється в таких 

формах, як покупка дитині великої кількості іграшок, особливо якщо мати 

була у відрядженні або затрималася на роботі; виконання всіх його бажань; 

надмірне занепокоєння про його фізичне самопочуття. Проявами 

компенсаторного поведінки можуть стати надмірні опіку чи піклування, 

тобто бажання вберегти дитину від будь-яких неприємностей, або надмірна 

поблажливість до дітей, що розвиває у дитини тривожність, несамостійність, 

невміння приймати рішення. Використовуючи цю ситуацію, дитина і сам 

прагне викликати почуття провини у матері, щоб управляти її поведінкою. У 
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відносинах з чоловіком почуття провини проявляється в тому, що жінка бере 

на себе більшу частину домашньої роботи, прагнучи компенсувати свою 

невідповідність ідеальному образу «господині дому». Почуття провини має 

неусвідомлені коріння і тому погано піддається корекції (Гаврилиця, 1998а) 

У ставленні до роботи почуття провини проявляється у відмові від 

професійних досягнень і кар'єри, наприклад жінка не робить дій, які 

допоможуть їй просунутися вгору по службових сходах. Феномен «відмови 

від кар'єри» породжують і архаїчні уявлення про те, що кар'єрний успіх 

рівноцінний втрати жіночності. Громадська думка «не схвалює» дружин, які 

домоглися більшого успіху, ніж їхні чоловіки. 

 

Почуття провини проявляється і в ставленні жінки до самої себе. 

Працююча жінка відчуває провину перед сім'єю, коли витрачає час на себе, 

вона переконана, що особистими справами слід жертвувати в першу чергу, 

цей феномен описаний в літературі як «синдром самопожертви». Жінка 

стверджує, що у неї «не доходять руки до себе», вона не має права дозволити 

собі займатися спортом, витрачати час на спілкування з подругами, походи 

до кравчині або косметолога. 

Другим типом гендерного внутрішньоособистісного конфлікту є 

конфлікт боязні успіху. «Страх успіху» було виявлено та описано 

психологом Мартіною Хорнер. Успіх викликає у жінки тривогу, оскільки 

асоціюється з небажаними наслідками - втратою жіночності, втратою 

значущих відносин і соціальним відторгненням (Horner, Fleming, 1992). 

Внутрішній конфлікт породжує ситуація неможливості вибору між двома 

значущими сферами життєдіяльності: професійної і сферою значущих 

відносин, які в уявленнях жінки виключають одна одну. 

Слідом за М. Хорнер багато зарубіжні дослідники вважали страх успіху 

початкової особливістю жіночої природи, глибинним властивістю жіночої 
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психіки. Дослідження в галузі гендерної психології дозволяють розглядати 

феномен уникнення успіху як специфічне психологічний стан внутрішнього 

конфлікту, який виникає в певних соціальних умовах і життєвих ситуаціях і 

може бути подолана. Таким чином, мотиваційна гіпотеза, згідно з якою страх 

успіху є внутрішньою характеристику психіки, поступається місцем 

когнітивної гіпотезі, за якою страх успіху формується під впливом 

соціокультурного середовища і статеворольових стереотипів (Турецька, 

1998). Жінки відчувають тривогу не з приводу досягнень взагалі, а лише в 

тих областях, де їх успіх порушує загальноприйняті статево-рольові норми. 

Успіх у діловій сфері, особливо нетипової для жінок, асоціюється з 

небажаними наслідками в особистому житті. Дослідження страху успіху, 

проведене Г.В. Турецької (Турецька, 1998), дозволило прийти до наступних 

висновків: 

 центр ваги цього феномена лежить не всередині психіки, а зовні, в контексті 

відносин і культури в цілому; 

 страх успіху як соціально-психологічне явище притаманний нашій культурі; 

 рання соціалізація має пряме відношення до феномену страху успіху; 

 рівень прояви страху успіху залежить від ступеня вираженості егалітарний 

уявлень, від половотіпічності обраної сфери діяльності і «населеності» цієї 

сфери іншими жінками. 

Ще одним прикладом внутрішнього конфлікту, що породжується 

гендерними уявленнями про різну цінність і значимість професійних і 

сімейних ролей для чоловіків і жінок, є ситуація екзистенціальної кризи. 

Такий конфлікт зачіпає основи існування людини і ставить перед ним 

проблему відносини зі світом, пошуку і здобуття сенсу буття. 

Екзистенціальний конфлікт ініційований протиріччям між втратою або 

переоцінкою колишніх основних смислів, на основі яких вибудовувалася 

життя, і новими смислами, які ще не сформовані. Екзистенціальний конфлікт 
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пов'язаний з переоцінкою, він зачіпає найбільш важливі, життєво значущі 

цінності і потреби людини, стає домінантою внутрішнього життя людини і 

супроводжується сильними емоційними переживаннями (Психологія, 1998). 

Екзистенціальний гендерний конфлікт можуть переживати чоловіки і 

жінки, орієнтовані на виконання традиційних статевих ролей, наприклад, 

жінка, яка бачить основний сенс свого життя тільки в створенні сім'ї для 

народження і виховання дітей, або чоловік, орієнтований виключно на 

професійний успіх і кар'єру. Якщо такий чоловік втрачає роботу або 

виходить на пенсію, він може переживати екзистенціальний конфлікт. «Шок 

відставки», пов'язаний з втратою значимого місця в суспільстві, розривом 

зв'язків з референтною групою, втратою значної соціальної ролі, такий 

чоловік сприймає як «втрату головного сенсу життя», а на емоційному рівні у 

нього з'являються ознаки гострого стресу. 

Жінки, орієнтовані на «істинно жіноче призначення бути матір'ю і 

берегинею домашнього вогнища», часто переживають екзистенційну кризу в 

період психологічного відділення вже дорослих дітей від сім'ї. Якщо раніше 

все життя такої жінки була насичена емоційної і побутової турботою про 

дітей, то тепер виникає відчуття порожнечі, непотрібності, безглуздості 

життя. Живучи життям дітей, багато жінок зовсім забувають про своє власне 

життя. 

Екзистенціальний конфлікт, порушуючи звичний хід життя, порушує 

або навіть зовсім перериває звичайну життєдіяльність і вимагає від людини 

переосмислення свого життя і її найбільш істотних складових, переоцінки 

життєвих цілей, відносин з оточуючими, способу життя і ін. 

Імовірність внутрішніх гендерних конфліктів зростає в тому випадку, 

коли людина, всупереч своїм бажанням і потребам, слід соціокультурним 

приписами ( «Чоловіки так себе не ведуть»; «Жінки так не поступають») і 

підпорядковує свою поведінку традиційним нормативним моделям в рамках 

чоловічої і жіночої ролі . Ступінь схильності зовнішніх приписами залежить 
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від умов первинної та вторинної соціалізації і психологічних особливостей 

особистості. 

Як показала Сандра Бем (1981), деякі чоловіки і жінки постійно 

оцінюють різні аспекти своєї поведінки з точки зору ступеня його мужності 

або жіночності, в той час як для інших це не дуже значимий параметр (Росс, 

Нісбетт, 1999). Проте для кожної людини в тій чи іншій мірі важливо 

відповісти собі на питання: «Який я як чоловік?»; «Яка я як жінка?». В 

результаті порівняння своїх характеристик і особливостей поведінки з 

нормативними моделями з'являється усвідомлення заходи невідповідності 

ідеалізованим стандартам, оскільки досягти ідеалу в принципі неможливо. 

Значне неузгодженість реального і нормативно заданого породжує негативне 

ставлення до самого себе. У цій ситуації може виникнути 

внутрішньоособистісний гендерний конфлікт. 

Висновок до II розділу 

Отже, ми дізналися, що гендер – це результат соціалізації, присвоєння 

особистістю соціокультурних моделей поведінки, що відповідають 

біологічній статі. Внаслідок соціалізації стать стає гендером, особистісним 

атрибутом, який фіксується у дитинстві. У подальшому гендерний розвиток 

полягає лише в розширенні та розвитку рольового репертуару. Гендер є 

біполярною конструкцією (маскулінність-фемінність). Маскулінність та 

фемінність складають нормативні уявлення про соматичні, психічні та 

поведінкові властивості, притаманні чоловікам та жінкам; це соціально-

психологічні конструкти, зміст яких визначається уявленнями про «чоловіче» 

та «жіноче». 

Коли чоловік має високі показники маскулінності, то його показники за 

фемінними ознаками мають бути низькими. За своєю сутністю нормативним 

є такий підхід, де прийнято вирізняти «успішну» та «неадекватну 

соціалізацію». Вияв маскулінних рис для чоловіка та фемінних для жінки 

відбиває найкраще психологічне адаптування особистості. Наслідком 
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помилок соціалізації є «нетипова статева роль», девіація. Співвідношення 

понять «стать» та «гендер» у даному підході є наступним: стать – це 

незмінна, невідчужувана даність, а гендер – досягнутий статус, пов’язаний із 

виконанням певних соціальних ролей.  

Отже, гендер зводиться до природних основ і втрачається можливість 

альтернативного біотерміністського опису статі/гендеру. У соціальному 

ключі гендер прирівнюється до одного з його соціально-психологічних 

проявів – гендерних стереотипів.  

По-перше, важливо вивчити культурну специфіку гендерних 

стереотипів і зрозуміти, як корелюються російські гендерні стереотипи з 

різними статусними позиціями національністю, класовими відмінностями, 

віком; поділяються вони в рівній мірі чоловіками і жінками в різних 

соціальних шарах; оцінити роль, яку вони відіграють в існуванні гендерної 

асиметрії в політичній і економічній сфері, і вплив, який вони чинять на 

статусні характеристики жінки і її соціальні ролі. 

По - друге, необхідно досліджувати механізми, форми експлуатації 

гендерних стереотипів в соціальному, економічному, політичному просторі 

російського суспільства і зворотний вплив економічного і політичного 

дискурсу на гендерну стереотипизацию російського суспільства і ряд інших. 

Тільки відповівши на ці питання, можна зрозуміти способи 

маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою гендерних стереотипів 

і показати шляху подолання гендерних стереотипів, що заважають 

досягненню справжньої рівності. 
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РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ У 

ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА 

ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

3.1. Контент аналіз як різновид багатовимірного соціологічного 

аналізу соціальної інформації 

Контент-аналіз - це метод дослідження, який використовується 

соціологами для аналізу соціального життя шляхом інтерпретації слів та 

зображень із документів, кіно, мистецтва, музики та інших культурних 

продуктів та засобів масової інформації. Дослідники дивляться на те, як 

використовуються слова та образи, та контекст, у якому вони вживаються, 

особливо їх стосунки один до одного, - щоб зробити висновки про базову 

культуру.  

Контент-аналіз описується як наукове вивчення змісту спілкування. це 

є вивчення змісту з посиланням на значення, контексти та наміри які 

містяться в повідомленнях 

У 1952 р. Бернар Берелсон опублікував аналіз контенту в 

«Комунікаційному дослідженні» що віщує визнання техніки як 

універсального інструменту суспільствознавства та медіа-дослідники. Деякі 

вчені прийняли його і для історичних та політичних досліджень (Холсті, 

1968). 

Однак метод досяг більшої популярності серед суспільствознавства 

науковці, а також метод дослідження комунікацій (Віммер та Домінік, 1994: 

163). Розвиток контент-аналізу як повноцінного наукового методу відбулася 

під час Другої світової війни, коли уряд США спонсорував проект у рамках 

керівництво Гарольда Лассуелла для оцінки пропаганди ворога. Ресурси 

доступні для досліджень та методологічних досягнень, досягнутих у 

контексті проекту Проблеми, що вивчаються в рамках проекту, значно 

сприяли появі проекту методологія контент-аналізу. Одне з проектів - книга 

під назвою  
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Мова політики, опублікована у 40-х роках (Lasswell et al. 1965), досі 

залишається класичною у галузі контент-аналізу. Пізніше метод поширився і 

на інші дисципліни. 

Визначення та мета контент-аналізу Зміст позначає, що міститься, а 

контент-аналіз - це аналіз того, що є міститься в повідомленні. В цілому 

аналіз контенту може розглядатися як метод, де зміст повідомлення є 

основою для висновків та висновків про зміст (Nachmias and Nachmias, 1976). 

Крім того, контент-аналіз потрапляє до інтерфейс спостереження та аналізу 

документів. Визначається як метод спостереження в тому сенсі, що замість 

того, щоб просити людей відповідати на запитання, вона "бере на себе" 

комунікації, які люди виробляли, і задають питання комунікацій " (Керлінгер, 

1973). Тому він також розглядається як ненав’язливий або нереактивний 

метод соціального дослідження. Доступно ряд визначень контент-аналізу. За 

Берелсоном (1952) контент-аналіз - це метод дослідження об'єктивного, 

систематичного та кількісного опис явного змісту спілкування. Холсті (1968) 

каже, що це будь-яке методика робити умовиводи шляхом систематичного та 

об'єктивного виявлення зазначеного характеристики повідомлень. Керлінгер 

(1986) визначив аналіз контенту як метод вивчення та аналіз спілкування на 

систематичному, об'єктивному та кількісному рівні спосіб вимірювання 

змінних.  

Криппендорф (1980) визначав контент-аналіз як дослідницьку техніку 

виготовлення повторювані та дійсні умовиводи з даних у їх контекст. Що 

стосується Вебера (1985), то це методологія дослідження, яка використовує 

набір процедур для отримання вагомих висновків текст. Ці висновки 

стосуються відправника (ів) повідомлення, самого повідомлення або 

аудиторія повідомлення. За словами Стоун, контент-аналіз стосується будь-

якої процедури для оцінка відносної міри, в якій визначені посилання, 

ставлення чи теми пронизати певне повідомлення чи документ. 

Ретельне вивчення визначень методу показує, що акцент робиться на 

такі аспекти, як система, об'єктивність, кількісна оцінка, контекст та 
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обгрунтованість - з посиланням на умовиводи, отримані з контенту зв'язку 

про відправника, повідомлення або одержувач повідомлення. Таким чином, 

контент-аналіз полягає в тому, щоб зробити дійсним, 

Аналіз вмісту. Метод досліджень з соціальних наук.CSS 3 повторювані 

та об'єктивні умовиводи щодо повідомлення на основі явних правил. The 

Матеріалом для аналізу контенту можуть бути листи, щоденники, газетний 

вміст, народні пісні, короткі історії, повідомлення радіо, телебачення, 

документи, тексти чи будь-які символи. 

Крім того, як і будь-який інший метод дослідження, контент-аналіз 

відповідає трьом основним принципи наукового методу. Вони є: 

1. Об'єктивність. Це означає, що аналіз проводиться на основі явних 

правил, які дозволяють різним дослідникам отримувати однакові результати 

від одних і тих же документи або повідомлення. 

2. Систематичність: Включення або виключення вмісту здійснюється 

згідно з деякими послідовно застосовуються правила, де за можливістю 

включати лише матеріали, які підтримка ідей дослідника - усувається. 

3. Узагальнення: Результати, отримані дослідником, можуть бути 

застосовані до інших подібні ситуації. 

Тепер, якщо зміст комунікації утворює матеріал для аналізу контенту, 

то де контент-аналітик опинився в процесі комунікації? На малюнку 1 

показано процес комунікації та де фігурує аналітик. 

Використання контент-аналізу. Хоча вчені з різних дисциплін, таких як 

суспільні науки, комунікації, психологія, політологія, історія та вивчення 

мови використовують контент-аналіз, це так найбільш широко 

застосовується в дослідженнях соціології та масових комунікацій. Це було 

використанот широко розуміти широкий спектр тем, таких як соціальні 

зміни, культурні символи, зміна тенденцій теоретичного змісту різних 

дисциплін, перевірка авторство, зміни змісту ЗМІ, характеру висвітлення 

новин соціальних питань або соціальні проблеми, такі як жорстокість щодо 
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жінок, цькування приданого, соціальні рухи, констатуючи тенденції 

пропаганди, виборчі питання, відображені в масі медіа-контент тощо. 

Одним з його найважливіших застосувань було вивчення таких 

соціальних явищ, як упередження, дискримінація або зміна культурних 

символів у змісті спілкування. Наприклад, Берелсон і Солтер (1948) у 

класичному дослідженні контент-аналізу наголосив на недостатньому 

представництві груп меншин у ЗМІ. Вони вивчали забобони - послідовна 

дискримінація груп меншин американців – популярна журнал художньої 

літератури. Вони вмістом проаналізували 198 новел, опублікованих у восьми 

журналах популярні журнали періоду 1937 - 1943 рр. та обговорювали свої 

висновки під широкі категорії, такі як розподіл персонажів, їх роль, 

зовнішній вигляд, статус та їх цілі, які автори далі класифікували як 

«головні» цілі та «серцеві» цілі. Щоб зрозуміти мінливі культурні символи, 

контент Taviss (1969) проаналізував популярність вигадка в 1900-х і 1950-х 

роках, щоб перевірити гіпотезу про соціальне відчуження в американському 

суспільстві середнього класу зменшувалося, тоді як самовідчуження 

зростало. Результати вказували, наприклад, на загальний ріст появи 

відчуження теми, незначне зниження соціального відчуження та велике 

зростання самовідчуження. 

Аналогічно, Лоуентхолл (1944) у своїй відомій статті "Біографії в 

популярних журналах" вивчив мінливі визначення героїв у популярних 

журналах США та спостерігали відхилення від працюючих професіоналів та 

бізнесменів до розважальних. В  

Однією з важливих областей його використання був аналіз газетного 

вмісту видання висвітлення виборів та редакційне звернення для формування 

думки виборців. Наприклад, Devi Prasad та ін. співавт. (1991), проаналізував 

редакції та листи до редакції, опубліковані в чотири щоденники в Індії перед 

виборами 1991 року, щоб з'ясувати визначні вибори, пов'язані з виборами 

теми, які фігурували в новинах та напрямок їх висвітлення у відповідних 

газети. 
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Як відомий ненав'язливий метод дослідження, аналіз вмісту кілька 

разів використовується для вивчення чутливі теми для підтвердження 

отриманих результатів іншими методами. Деві Прасад (1994) проаналізував 

новини, присвячені приданому, опубліковані трьома англійською та шістьма 

регіональні мовні щоденні газети за період з 1981 по 1988 рр. Новини 

предмети були проаналізовані, щоб зрозуміти передумови жертви приданого, 

осіб участь у конфлікті, можливі причини конфлікту, характер зловживань та 

смерті жертви, і характер звітності. 

Аналіз контенту також використовувався для з'ясування тенденцій у 

змісті комунікацій щоденники, щотижневики, мультфільми та висвітлення 

новин про розвиток, політичні новини та новини про злочин. Мурті (2001) 

проаналізував новини, листи до редактора та редакційні публікації з 

чотирьох вибраних щоденників в Індії, опублікованих протягом 

календарного 1995 року, порівняльне вивчення висвітлення новин про 

розвиток. Політологічні дослідження використовували метод аналізу 

пропагандистських пристроїв, які використовували ворогуючі групи 

(Джордж, 1959; Lasswell et al., 1965). 

Іншими важливими застосуваннями методу були систематичні аналізи 

рекламних оголошень в газетах і журналах робити корисні висновки про 

національну культуру, а також медіа-уподобання рекламодавців (Auter and 

Moore, 1993; Wang, 1996). Аналогічно телебачення, радіо та фільми 

пропонують багаті джерела матеріалів для аналізу контенту. Багато вчені 

досліджували зміни в ролі жінок, сексуальній поведінці та здоров’ї та 

насильство шляхом аналізу змісту телевізійних та кіноповістей (Голова, 

1952; Лоурі, 1989; Олсон, 1994). 

Наведені вище приклади кидають світло на спектр та різноманітність 

досліджень, які використовувались методу контент-аналізу. Вони також 

показують різноманітність повідомлень, які використовуються для 

малювання умовиводи про джерело, зміст повідомлення тощо. Хоча це 
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універсальний метод, це має свої сильні сторони та обмеження. Розуміння 

цих питань допоможе нам використовувати метод ефективно. 

Що може зробити аналіз контенту? 

1. Це виходить за межі імпресіоністичних спостережень над явищами і 

може допомогти ви складаєте кількісне вираження щодо явища, тобто 

висловлюєте його в числа, у відсотках, які будуть більш конкретними та 

об’єктивними. 

2. Це ненав’язлива методика дослідження, корисна для вивчення 

чутливих дослідницьких тем. 

3. Це контекстно-залежне і тому може обробляти символічні значення 

даних. Хоча переважно розглядається як кількісний метод, він може 

ефективно зафіксувати якісний зміст також (Стемпель, 1989: 121). 

Контекстна чутливість методу буде корисна при формулюванні якісних 

розмірів, таких як для Наприклад, напрямок висвітлення новин як 

сприятливий або несприятливий. 

4. Це безпечний метод у тому сенсі, якщо дослідник виявив, що 

частина необхідна інформація відсутня або неправильно закодована, можна 

повернутися до тексту та доповнити відсутні дані. Це не завжди можливо в 

Росії експериментальні або оглядові дослідження (Woodrum, 1984). 

5. Він може обробляти великі обсяги даних. Обробка може бути 

трудомісткою, але пізно комп’ютери зробили роботу досить легко. 

6. Це методологія, що вимагає видатків, яка, як правило, є 

трудомісткою і вимагає мінімальні капітальні вкладення. 

Що він не може зробити? 

1. Його умовиводи обмежуються лише змістом тексту. Так само 

символи є обробляється та кодується відповідно до атрибуції, наданої 

дослідником чи кодером. Немає гарантії, що відправник або одержувач 

поділяють той самий атрибут значення. 

2. Коли мова йде про смислові відмінності або відмінності щодо 

значень Слова, результати можуть бути менш достовірними та достовірними. 
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3. Стверджується, що контент-аналіз, який обмежується підрахунком 

особистості одиниці та їх частота виникнення, наприклад, кількість разів 

слово "глобалізація", яке з'явилося, може не сприймати значення чи значення 

з якими ці символи використовуються в аналізованих текстах. 

4. Питання надійності та обґрунтованості в аналізі контенту дос 

залишаються невирішеними (Криппендорф, 1980) 

5. Метод не може бути використаний для перевірки випадкових 

зв’язків між змінними (Чадвік та ін., 1984). 

Проведення аналізу контенту. Аналіз контенту починається з 

конкретного викладу цілей або дослідження питання, які потрібно вивчити. 

Дослідник задає питання «що я хочу з’ясувати з цього вмісту комунікації "і 

визначає цілі для вивчення. Дослідник Тому необхідно знайти джерело 

спілкування, що стосується дослідницького питання та ставити запитання, які 

можна вирішити за допомогою контент-аналізу.  

Завданням контент-аналізу є перетворення записаних "необроблених" 

явищ у дані, які можна по-суті розглядати в науковому відношенні, так що це 

може бути сукупність знань будуватися. Насправді дослідник, який бажає 

провести дослідження, використовуючи зміст аналіз повинен вирішувати 

чотири методологічні питання: підбір одиниць аналізу, розробка категорій, 

вибірка відповідного вмісту та перевірка надійності кодування (Стемпель, 

1989). 

Більш конкретно, дослідження з використанням контент-аналізу 

зазвичай передбачають наступні шість кроків: 

1. Формулювання дослідницького питання або цілей 

2. Вибір змісту та вибірки зв'язку 

3. Розробка категорій контенту 

4. Доопрацювання одиниць аналізу 

5. Підготовка графіка кодування, експериментальне тестування та 

перевірка надійності між кодерами 

6. Аналіз зібраних даних 
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Формулювання дослідницьких питань або завдань Як було сказано 

раніше, чітко викладаючи дослідницьке питання або мету, дослідник може 

гарантувати, що аналіз зосереджується на тих аспектах змісту, які є 

актуальними для дослідження. Контент-аналіз - це метод аналізу текстового 

контенту. Тому вибір теми повинен бути таким, на який можна відповісти, 

аналізуючи тему відповідний зміст зв'язку. Вибір змісту та вибірки зв'язку 

Наступним кроком буде пошук відповідного контенту зв'язку для 

відповіді на відповідь дослідницьке питання та визначити часовий період, 

який повинен бути висвітлений. Якщо суть змісту є надмірним, тоді вибірку 

потрібно опрацювати. Хоча вибірки за змістом аналіз не так сильно 

відрізняється від вибірки в опитуваннях, тому що унікальний Характер 

вихідного матеріалу, що використовується в цьому способі, розробив деякі 

особливі методи вибірки для аналізу контенту. Таким чином, залежно від 

характеру вміст комунікації - будь то новий предмет, редакція, новела чи 

телесеріал - методи відбору проб відрізняються. Наприклад, використання 

побудованого тижня та послідовний вибірковий день для контролю зміщення 

циклічних тенденцій у висвітленні новин (Riffe, et al., 1993; Budd & Donohue, 

1967) та використання базового підходу до космічної одиниці (Danielson & 

Mullen, 1965: 108-110) взяти зразок з великих обсягів газетний зміст - деякі з 

прикладів. Корисні поради щодо деяких із них Методи вибірки в аналізі 

контенту обговорюються в Budd & Donohue (1967). Мурті (2001) 

використовував у своєму дослідженні побудований тиждень та поспіль 

вибірковий день та дав детальну характеристику кроків. 

Розробка контентних (предметних) категорій. Категорії вмісту можна 

визначити як відсіки або «голубні отвори» з явним чином зазначені межі, в 

які кодуються одиниці вмісту для аналізу. Вони насправді випливає з 

дослідницького питання і має бути закріплено в огляді релевантних 

література та споріднені дослідження. Категорії вмісту будуються у відповідь 

на Розробка контентних (предметних) категорій Категорії вмісту можна 

визначити як відсіки або «голубні отвори» з явним чином зазначені межі, в 
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які кодуються одиниці вмісту для аналізу. Вони насправді випливає з 

дослідницького питання і має бути закріплено в огляді релевантних 

література та споріднені дослідження. Категорії вмісту будуються у відповідь 

на запит: Яка класифікація найбільш ефективно дасть дані, необхідні для 

відповіді порушені дослідницькі питання? 

Першим кроком у будівництві категорії є попередня експертиза 

комунікації дослідника в малому масштабі або як пілотне дослідження, щоб 

таке експертиза призведе до виявлення можливих категорій змісту, до яких 

матеріал можна закодувати. Зазвичай один експеримент з кількома 

категоріями раніше доопрацювання набору категорій, які можуть бути 

використані для дослідження. Іноді, категорія системи, вже розроблені 

іншими дослідниками, також можуть виявитися корисними для вашого 

дослідження. 

Розробка системи категорій для класифікації тексту тексту є основою 

змістуаналіз. Берелсон (1952: 147) справедливо зазначає: «Аналіз контенту 

стоїть або падає на своє категорій. Конкретні дослідження були 

результативними в тій мірі, в якій були категорії чітко сформульована та 

добре адаптована до проблеми та змісту». 

Щоб бути корисним, кожна категорія вмісту повинна бути повністю і 

докладно визначена, із зазначенням того, який тип матеріалу є і який не 

повинен включатись. Такі визначення у більшості випадки повинні бути 

записані до початку кодування. Вони формують оперативні визначення 

категорій. За даними Chadwick et al. (1984), категорії повинні бути 

взаємовиключні, так що слово, абзац або тема належать до одного і єдиного 

категорія. Також категорії повинні бути вичерпними, щоб усі оглянуті 

одиниці вміщувались у відповідна категорія. Іноді для цього додається "інша 

або залишкова категорія" одиниці, які трапляються рідко або не підлягають 

кодуванню з інших причин. 

Доопрацювання одиниць аналізу 
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На цьому етапі, тобто як тільки категорії будуть визначені та визначені в 

термінах. Цілі дослідження, контент-аналітик задає два взаємопов'язані 

питання. Вони є: 

а. Яку одиницю змісту слід вибрати для класифікації за категоріями? і 

б. Яка система перерахування буде використовуватися? 

Почнемо з першого питання. Одиниця аналізу - найменша одиниця 

змісту що кодується до категорії вмісту. Одиниці аналізу варіюються в 

залежності від характеру дані та мета дослідження. Таким чином, одиницею 

аналізу може бути одне слово, a лист, символ, тема (одне твердження про 

один предмет), історія новин, коротка історія, персонаж, ціла стаття, цілий 

фільм чи фрагмент програми. 

Існує два види одиниць аналізу. 1) Одиниці запису, 2) Контекстні 

одиниці.  

Одиниця запису - це певний сегмент вмісту, в якому виникнення 

посилання / факт зараховується або одиниця може бути розбита, так що 

посилання / факти можуть бути розміщені в різних категоріях. Наприклад, 

якщо це одне слово сказати "демократія", то кількість разів, коли слово 

з’являється, можна підрахувати. Аналогічно речення, або абзац, новина або 

стаття, що містить символ або тему, або групу фактів також може бути 

одиницею. Таким чином, новину, що містить групу фактів, можна кодувати 

різні категорії. За даними Nachmias & Nachmias (1976), п'ять основних 

записів одиниці часто використовуються в дослідженні контент-аналізу: 

слова або терміни, теми, символи, абзаци та пункти (стор. 135). "Елемент" 

може бути цілою книгою, статтею, промовою тощо.  

Однак, наприклад, "ставлення до демократії" не може покладатися 

виключно на основу частоти, з якою в спілкуванні з’являється слово 

демократія. Тут контекстна одиниця стає актуальною. Таким чином, 

контекстна одиниця є більшим тілом вміст, який можна шукати для 

характеристики блоку запису (Berelson, 1952). 
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Підготовка графіка кодування, тестова перевірка та перевірка 

надійності між кодерамиВизначення категорій та підготовка графіка 

кодування для аналізу та кодування зміст є одночасними кроками. Графік 

кодування нагадує анкету опитування і містить різні виміри вмісту зв'язку, 

що підлягає кодуванню. Далі, пілотування розкладу кодування є важливим 

кроком до запуску повномасштабного контенту аналіз. Тестове кодування 

невеликого зразка матеріалу, який аналізується, допомагає виявити 

невідповідності та недоліки в категорії будівництва. 

Кодування одиниці аналізу в категорію контенту називається 

кодуванням. Особи, які це роблять кодування називають кодерами. Кодером 

може бути сам слідчий абозайнята слідчим. Ретельна підготовка кодерів, яка, 

як правило, призводить до льш надійне кодування є найважливішим 

завданням будь-якого аналізу контенту. Мабуть, це бажано мати навіть у 

невеликому масштабі дослідження кілька кодерів незалежно зашифрувати 

одиниці та перевірити надійність міжкодера. Чадвік та ін. (1984: 249) 

Аналіз вмісту. Метод досліджень з соціологічних наук.CSS 15 

запропонував метод обчислення надійності між кодером шляхом обчислення 

коефіцієнта надійність. Він обчислюється діленням кількості одиниць, 

розміщених у одній категорії за кількістю кодованих одиниць. 

Аналіз вмісту має свої обмеження. Те, що нам не говорить, - це про 

причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними змінними. Наприклад, 

добре фіксувати зміни тенденцій в тематичному змісті фахових статей, 

опублікованих у журналі (Loy, 1979). Але це не може відповісти, чому 

відбулися зміни у змісті теми. Далі, хоч і популярна метод дослідження як в 

соціальних науках, так і в масових комунікаціях, він все ще використовується 

як методика доповнення висновків основних моделей досліджень, таких як 

опитування дослідження. Вудрум (1984) справедливо стверджує, що «аналіз 

контенту залишається недоліком використаний метод дослідження з великим 

потенціалом для вивчення переконань, організацій, ставлення та людські 

стосунки. Обмеженість застосування та розробка контенту аналі пояснюється 
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більшою мірою незнайомістю методу та його історичною ізоляцією від 

головний потік суспільної науки, ніж притаманні їй обмеження». 

 

3.2. Контент - аналіз тематичного репертуару гендерної асиметрії та 

конструювання ідей гендерної рівності в сфері управління сімейними 

конфліктами 

Основна мета контент-аналізу полягала в отриманні об’єктивної 

інформації щодо висвітлення ґендерної проблеми та ґендерних стереотипів. 

У дослідженні брали участь регіональні та загальноукраїнські. 

Пошук дав 230 різноманітних матеріалів, після вилучення журналів, які 

не мають значення, оскільки вони зосереджені на сексуальній поведінці, а не 

на гендерних стереотипах, лише 4 з них містили 15 чи більше відповідних 

статей. За кількістю результатів пошуку найвидатнішими журналами були 

«Український соціологічний журнал» (1 стаття) ««Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг»» (2 статті), «Всеукраїнський соціологічний часопиc "СВОЄ"» (4 

статті), «український соціум» (3 статті), «Гендер в деталях» (10 статей)», 

журнал «Спільне», №6: Гендер і праця». 

Час, що охоплював дослідження, дорівнював 3 календарним місяцям, – 

від 1 жовтня 2019 року до 31 грудня 2019 року. Вибіркова сукупність була 

сформована з 25% інформаційних матеріалів, що вийшли друком із січня 

2014 року до 31 грудня 2019 року, в п’яти областях України (Львівській, 

Київській, Одеській, Дніпровській, Житомирській), та м. Києві (див. рис. 1.1)  
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Видання за регіоном розповсюдження 

Регіональні видання 

 

 

 

 

(Рис. 1.1) Характеристика вибіркової сукупності 

 

Однак, не всі результати пошуку вказували на кількісний аналіз 

контенту. Висновок, що випливає з цього, полягає в тому, що журнал 

«Гендер в деталях» - це гендерно орієнтований журнал.  Пошук, ще 10 статей 

про ролі було знайдено під час комп’ютерного аналізу. Кожному матеріалу, 

було присвоєно інформаційний ранг. Котрий визначав місце його локалізації 

на шпальтах періодичного видання.  

Зважаючи на середнє значення рангу матеріалу та середнє значення 

сторінки, на який розміщено публікації ґендерного характеру, є в Львівській 

області та м. Київ. Середні показники популярності друкованих матеріалів, 

присвячених ґендерній проблематиці, характерні для Дніпропетровської та 

Одеської області. Найнижчі, порівняно з іншими регіонами, середні 

показники популярності друкованих матеріалів, присвячених ґендерній 

проблематиці, – у Київській області (Рис 2.1).  

Підрахунок рангів друкованих матеріалів здійснювала за формулою: 

ранг друкованого матеріалу = середня загальна кількість сторінок 

періодичного видання / номер сторінки, на якій розміщено інформаційний 

матеріал. 

 

 

 

 

 

Кількість 

відібраних 

інформаційних 

матеріалів  

(N = 230) 

Загальноукраїнські 

видання 

Львівська 

область 

Київська 

область 

Одеська 

область 

Дніпровська 

область 

М. 

Київ 

95 30 15 15 30 45 

n=95 
n 

n=135 
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(Рис. 2.1) Гендерна проблематика та її актуальність в регіональних 

друкованих ЗМІ 

Основним критерієм для контент - аналізу були згадки в назві 

матеріалу (або в анотації до нього) про ґендер (чоловічу та жіночу статі), 

ґендерні проблеми та перспективи, ґендерну поведінку. До вибіркової 

сукупності, було відібрано інформаційні матеріали з наявністю в них 

ґендерного дискурсу. Спираючись на результати аналітичного підрахунку 

умовного індексу “вага ґендерного дискурсу”, у досліджені встановлено 

закономірності щодо рівня щільності ґендерного дискурсу в друкованих 

виданнях, різних за ареалом розповсюдження та іншими типологічними 

характеристиками. Підрахунок ваги ґендерного дискурсу здійснювала за 

формулою: (І вага ґендерного дискурсу = обсяг ґендерного матеріалу / 

загальний обсяг матеріалу). 

Отже, за результатами дослідження, в м. Київ та Одеській області - 

щільніший ґендерний дискурс, на шпальтах регіональних видань, 

Дніпровської та Львівської областей - середній за щільністю; в друкованих 

виданнях Київської області - найнижчі показники ґендерного дискурсу (див. 

рис. 3.1). Міра щільності ґендерних дискурсів у загальноукраїнських та 

регіональних друкованих виданнях є однаковою, попри більші обсяги 
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інформаційних повідомлень і ґендерних контекстів у загальноукраїнських 

виданнях, порівняно з регіональними. 

 

 

Рис. 3.1. Гендерний дискурс та його вага в регіональних виданнях 

 

Публікаторами було іентифіковано більшість матеріалів як позитивні і 

збалансовані, (див. табл.  4.1). Із цим більшість матеріалів із ґендерними 

контекстами “вбудовані” в соціальну тематику (див. табл. 4.2.), хоча дуже 

популярними є такі згадки у розважальній, політичній та медичній темах. 

 

Оцінювані позиції Оцінка назви 

інформаційного 

матеріалу, % 

Оцінка анотації до 

інформаційного 

матеріалу, % 

Позитивна 40 41 

Негативна 18 21 

Нейтральна 18 13 

Збалансована 23 25 

 



66 
 

Таблиця 4.1 Оцінювання назви матеріалу та анотації до нього, % 

 

Медична  14 

Політична 17 

Економічна 3 

Освітянська 9 

Релігійна - 

Управлінська 5 

Соціальна 72 

Кримінальна 3 

Розважальна - 

(Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що, частину публікацій можна 

віднести до кількох названих тем.) 

Таблиця 4.2 Тематична спрямованість інформаційного матеріалу, % 

Дуже рідко –  при поданні інформаційних матеріалів у тезах-

аргументах, описі, оцінках та аналізі увага на ґендерних питаннях 

акцентується в головній меті повідомлення, що свідчить про сприйняття 

журналістами й редакторами питань ґендерної рівності як важливої складової 

розвитку сучасного суспільства і лише в окремих випадках було помічено 

включення питань ґендерного спрямування до інших структурних складових 

інформаційного матеріалу (див. табл. 4.3). 

Структура інформаційного 

матеріалу 

% 

Головна мета повідомлення 62 

Тези-аргументи 13 

Уточнення основної тези-аргументу 4 

Опис, оцінка, аналіз 11 
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Ілюстрація до головної тези 2 

Ілюстрація до пояснення головної 

тези та ситуації 

1 

Загальний фон до мети 

повідомлення 

3 

Загальний фон до основної тези 3 

Фон до фону 1 

 

Таблиця 4.3 Гендерна тематика в структурі матеріалу 

Матеріали ЗМІ, які говорять про питання ґендерних відносин, 

характеризуються відносною сталістю їх розміщення: зазвичай, вони 

знаходятья всередині видання, переважно з третьої сьому сторінку. Більшість  

матеріалів “вбудовані” в соціальну тематику публікацій. При викладенні 

матеріалів увага на ґендері акцентується в головній меті і значно рідше – у 

тезах-аргументах, оцінках та аналізі, що показує про сприйняття 

журналістами й редакторами питань ґендерної рівності як важливої складової 

розвитку сучасного суспільства. Дивлячись на середнє значення  матеріалу та 

середнє значення сторінки, на котрій розміщено публікації пов’язані з 

ґендерним характером, ґендерний дискурс (з числа досліджуваних областей) 

найбільш розповсюджений в Львівській області та м. Київ, а найменше – у 

Одеській, Київській та Дніпровській областях. Проблематика гендеру 

представлена у різних локалізаціях друкованих видань. Переважно, ґендерні 

проблеми обговорюються відкрито, хоча є публікації, у яких помітно 

латентна подача матеріалу. Велика Увага матеріалів, зосереджена на подіях 

сьогодення. Рефлексії в минуле чи майбутнє також простежуються на  

друкованих виданнях Львівської області, загальноукраїнських видань та 

щотижневиків.  Інтенційна спрямованість текстів полягає у зображенні 

образів чоловіків, як героїв інформаційних матеріалів, у порівнянні з 

образами жінок, проводиться обережніше, з застосцванням нечіткого 
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ставлення до теми. В публікаціях значно частіше йдеться про абстрактний 

образ чоловіка, ніж про конкретну особу, тому зображення абстрактного 

образу жінки в публікаціях не відрізняється від артикуляцій стосовно до 

об’єкта публікації - конкретної жінки. Не велика різниця полягає у тому, що 

журналісти прагнуть висвітлити в гендерному контексті проблемний сенс, 

особливо коли мова йде про “живий” жіночий образ. Із вираженою 

специфікою образів чоловіків і жінок у більшості матеріалів простежується 

конкретизація ґендерної проблематики, при цьому аналіз взаємовідносин між 

чоловіком і жінкою здійснюється у трьох напрямах: 1) репрезентація 

взаємної виключності чоловіків і жінок; 2) підкреслення існування більш-

менш значних відмінностей між ними; 3) доведення повної тотожності та 

взаємозамінності чоловіків і жінок. Взаємна виключність чоловіків і жінок 

більше за все ми спостерігаємо на шпальтах київських видань; відмінності 

чоловіків та жінок – на шпальтах видань Львівської області; взаємозамінність  

та тотожність жінок і чоловіків– на сторінках видань Дніпровської області. У 

чверті публікацій загальні судження авторів матеріалів  базуються на таких 

твердженнях: жінка має більший соціальний потенціал, ніж чоловік; а в 

кожній п’ятій-шостій публікації, навпаки, терези гендеру опинилися на боці 

чоловічої статі. На природу та соціальну роль жінок регіональні видання 

дотримуються більш патріархатних поглядів, ніж загальноукраїнські. Про це 

нам доводить факт, що в регіональній пресі зосереджено приблизно 

85%публікацій, які підтримують сприйняття чоловіка як звичайної людини, а 

жінки – як деякої “істоти”. Ми можемо простежити це в публікаціях: ґендерні 

відносини і влада (20%); проблеми соціальнотрудових відносин (28%); 

проблеми сімейного та родинного життя (32%); ґендерні аспекти сфер 

культури, освіти, науки і спорту (28%); сексуальна поведінка в ґендерному 

контексті (24%); меншою мірою – ґендерний імідж політичних організацій 

(5%). Судження, що розглядають ґендер у трьох напрямах, можна приписати 

міркуванням у публікаціях, щодо меншовартості жінки та її специфічної 

природи: а) як засаду соціальної стратифікації; б) як вияв відмінностей у 
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публічній та приватній  сферах; в) як вияв особливостей відчуття щастя за 

ґендерними ознаками. А також, привернуло увагу саме подання ідей, 

спрямованих на захист жінок, а саме: 1) подача їх в контексті проблем 

сімейного та родинного життя або ж проблем чи розвитку окремих 

суспільних сфер: культури, освіти, науки і спорту; 2) спрямовані на захист 

прав жінок судження зазвичай супроводжуються твердженнями про 

наявність значного соціального потенціалу жінок, який не використовується 

повною мірою. 

 

3.3 Прогнозування та рекомендації  

За результатами узагальнення дослідження я хочу запропонувати 

наступні методи, які на мою думку будуть ефективними у боротьбі проти 

гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві: 

По-перше, через систему освіти. І мова йде не стільки про розширення 

доступу до освіти дівчат і жінок - сьогодні число жінок в агальній кількості 

як студентів коледжів і університетів, так і працівників із середньою 

спеціальною та вищою освітою в нашій країні більше аналогічного числа 

чоловіків, скільки про реформи самих освітніх програм. Будучи одним з 

найпотужніших механізмів соціалізації, отримане освіту багато в чому 

визначає наше ставлення до життя, наші уявлення про неї, а також цінності, 

які ми сповідуємо. Сьогодні зміст шкільної освіти - від початкової до 

завершального його етапів- реконструює маскуліноцентрістскую картину 

світу і, отже, закріплює традиційні гендерні стереотипи. 

Необхідна зміна навчальних програм і системи освіти в цілому таким 

чином, щоб, по-перше, дівчатка, навчаючись, ясно бачили представленість в 

культурі жіночої соціальної групи з її специфічними інтересами; по-друге, не 

відчували себе людьми «другого сорту», чиї права обмежені і до кого в 

реальному житті застосовується «подвійний стандарт». Якщо ця мета буде 

досягнута - т. Е. Якщо ми реально перейде від гендерно нейтрального, а на 

ділі маскулинного освіти до гендерно орієнтованого, т. е. за принципом 
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рівної представленості - ми зробимо ще один крок на шляху забезпечення 

реального механізму дії Конвенції про права дитини. 

Освітні програми повинні бути орієнтовані на отримання жінками 

знання про самих себе, про свою роль в історії, про шляхи і способи 

«Виживання» в «чоловічому» світі, про стратегії зміни цього світу, 

приведення його у більш гармонійний стан. 

Цього можна домогтися в такий спосіб: 

через виявлення і виключення з освітніх програм всякого роду сексистських 

уявлень, пов'язаних з дискримінацією за ознакою статі;  

перегляд ухваленої в шкільній освіті концепції історичного розвитку як 

низки військових конфліктів і політичних переворотів (Маскулінної) і заміна 

її на концепцію історії як розвитку людського життя і людського потенціалу 

(концепція гендерної рівності); 

перегляд програми з літератури (національної та світової) з метою включення 

в неї творів, написаних авторами-жінками і що представляють собою 

жіночий погляд на суспільство; 

введення в навчальні програми гендерно орієнтованих розділів, перш за все з 

предметів «Історія», «Людина і суспільство», «Світова художня культура" 

У цьому розділі ми обговорюємо останні результати досліджень сімейної 

динаміки в порівняльній перспективі, особливо щодо переходів партнерства 

та батьківства, організації сімейного життя та їх асоціації із зміною 

гендерних ролей. Представлені нами результати стосуються основних 

результатів робочого пакету 3 проекту «Родини та товариства»: нові ролі 

чоловіків і жінок та наслідки для сім’ї та суспільства. По-перше, ми 

зосереджуємось на усуненні гендерного розриву в освіті, основного рушія 

трансформації гендерних ролей та його впливу на сімейні структури, 

особливо на формування пари та народжуваність. Для вивчення цих процесів 

потрібні нові концептуальні підходи. Важливо враховувати як більш 

різноманітні способи створення сім'ї в сучасних суспільствах порівняно з 

попередніми десятиліттями, так і специфіку стимуляції спарювання, що 
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виникає внаслідок розширення вищої освіти, яка впливає зокрема на жінок. 

Далі ми зосередимо увагу на гендерному переході до батьківства у Швеції, 

Швейцарії та Австрії, країнах з різною інституційною та гендерною 

системою та прогресом у трансформації сім'ї щодо економічного 

забезпечення та піклування. 

До участі чоловіків у сімейному житті також можна підходити з точки зору 

його організації. Щоб проілюструвати, як відображаються гендерні ролі в 

роботі з сім'єю, обговорюються результати двох порівняльних досліджень, 

що стосуються часу, проведеного батьками з дітьми, та гендерного розриву в 

домашній роботі в різних типах сім'ї по всій Європі. Нарешті, будуть 

обговорені стратегії подолання сімейного та трудового примирення в умовах 

невизначеності та невпевненості. 

Нова роль жінки та її наслідки для родинної динаміки 

Нова соціальна роль жінок тісно пов'язана з їхніми навчальними 

досягненнями. Зведені дані показують, що жінки за останні десятиліття 

переважали чоловіків у формальній освіті, і, отже, зараз вони отримують все 

більшу чи більшу освіту, ніж їхні партнери, на відміну від минулих. Зміна 

гендерного розриву в освіті має далекосяжні наслідки для сімейної динаміки, 

і її слід враховувати не лише при вивченні поведінки, що має значення для 

демографічного розвитку та соціальних відносин, а й у застосуванні 

адекватного аналітичного підходу. Більше того, для врахування зростаючої 

важливості позашлюбного співжиття, а також зростаючої частки дітей, 

народжених в консенсусних спілках замість шлюбу, загальноприйняту 

концепцію "витіснення подружжя" слід розширити, щоб включити цей тип 

партнерства. Ван Бавел (2012) запропонував вирішити дисбаланси на «ринку 

шлюбних зв’язків» замість «ринку шлюбів» і звернути увагу на освіту, яка 

враховує певну освіту, пов'язану з освітою. Спираючись на дані 

Європейського обстеження робочої сили (LFS) та офіційної статистики 

Євростату щодо населення, його співавторське дослідження демонструє 
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важливість стискання спаровування для формування сім'ї в сучасних 

суспільствах (De Hauw et al., 2014). 

Дійсно, розширення вищої освіти серед жінок та витікаючі з них 

закономірності спарювання впливають на формування сім'ї, народжуваність 

та розлучення (Schwartz and Han 2014; Grow and Van Bavel 2015). Всупереч 

очікуванням, високоосвічені жінки мають більше шансів залишитися 

самотніми. Швидше за все, вони здаються партнером частіше чоловікам з 

меншою освітою, ніж вони самі. Як саме це пов'язано з термінами замість 

ймовірності утворення партнерства, все ж залишається відкритим питанням 

(De Hauw та Van Bavel 2016). Зміна гендерної нерівності також призвела до 

значних зрушень у навчальному парі: освітня гіпергамія (жінки, що виходять 

заміж) зменшується, тоді як гомомія та гіпогамія (жінки, що виходять заміж) 

стають все більш поширеними (Esteve et al., 2012). У дослідженні Klesment та 

Van Bavel (2015) на основі даних EU-SILC навчально-гомогенні пари 

складають більше половини вибірки, а частка гіпогамних пар перевищує 

частку гіпергамних пар (крім Австрії, Німеччини, Чехії і Румунія). Між 2007 

та 2011 роками частка високоосвічених гомогенних пар зросла аналогічно 

частці гіпогамних партнерських стосунків з високоосвіченою жінкою. 

Нові зразки освітніх пар впливають на процеси прийняття рішень, пов'язані з 

фертильністю, як показує порівняльне дослідження, засноване на даних 

панелі EU-SILC про 17 країнах (Nitsche et al. 2015). Однорідні високоосвічені 

пари демонструють чітку дітородну поведінку в більшості досліджуваних 

суспільств. Вони, як правило, відкладають перше народження довше, тоді як 

коефіцієнт переходу до наступних (другий і третій) народження для них 

найвищий порівняно з іншими освітніми парами, особливо для пар з 

високоосвіченою жінкою та чоловіком з нижчою освітою. Це говорить про 

те, що гомогенні високоосвічені пари відновлюють перенесений перехід до 

першого народження, швидше просуваючись до другого та / або третього 

народження. Більше того, відмінності в поведінці дітей у групі 

високоосвічених чоловіків на відміну від того, що можна очікувати на основі 
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звичайних економічних моделей сім'ї. Гіпергамні пари з високоосвіченим 

чоловіком та нижчою освіченою жінкою демонструють значно нижчі 

показники переходу другого та третього народження, ніж гомогенні 

високоосвічені пари в більшості країн. Немає країни, в якій рівень переходів 

другого чи третього народження серед пар цього типу вищий, ніж рівень 

однорідних високоосвічених пар. Ці висновки узгоджуються з гіпотезою 

Оппенгеймера (1994) про об'єднання ресурсів у пару замість економічної 

моделі Беккера (1991). 

Нові гендерні ролі в сім'ї 

Як було обговорено раніше, тривала трансформація гендерних ролей, що 

відображалася переважно на зміні позиції жінки в соціальній сфері та в сім'ї, 

наклала зміни в гендерному економічному забезпеченні сім'ї та організації 

сімейного життя. Збільшення зайнятості жінок не супроводжувалося 

зменшенням домашніх справ та догляду за ними, а також значним залученням 

чоловіків до домашніх обов'язків чи піклування. Все більше і більше науковців 

зазначають, що переосмислення ролі чоловіків у сім'ї має вирішальне значення 

для прогресування трансформації гендерних ролей (див., Наприклад, Esping-

Andersen та Billari 2015; Goldscheider et al. 2015). Поряд із розширенням 

можливостей матерів як економічних постачальників, слід посилити нову роль 

батьків. Нове батьківство, як правило, визначається як теперішній, більш 

причетний і турботливий батько (Tanturri et al., 2016). Є деякі свідчення того, 

що батьківство перебуває в Європі в перехідному періоді як з точки зору 

соціальних норм, так і практики, однак цей процес сильно диверсифікований у 

різних країнах (Goldscheider et al. 2015). Перехід від моделі чоловіка-

годувальника до моделі подвійного заробітчанства - більш досконалий в 

кластері подвійних доносників (тобто країн Північної Європи), тоді як 

традиційне сприйняття батьківства все ще переважає в сімейних класах 

сімейного та перехідного постсоціалізму (тобто Середземномор’я та в 

Центрально-Східній Європі). 
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Припускаючи, що час батьків з дітьми відображає прогрес країни в 

новому батьківстві, Tanturri та ін. (2016) спирався на дані опитування часу, 

щоб вивчити причетність батьків до сім’ї у Швеції, Італії, Франції та 

Великобританії, що є країнами різних режимів добробуту та з цілою низкою 

політики щодо примирення між роботою та сім’єю. Були використані три 

показники: загальний час, який батьки провели з дітьми, час, проведений 

наодинці з дітьми, і час, який батьки відводили на догляд за дітьми. 

Результати показують, що кластер подвійних доходів (Швеція) найбільше 

просунувся у переході на залучене батьківство, за ним слідує ліберальний 

кластер (Великобританія). Менший прогрес було помічено відповідно для 

класів Familialistic та General Family Support. Батьки Італії проводять більше 

часу з дітьми, ніж батьки у Франції, а навпаки - час, проведений наодинці з 

дітьми. Батьки Франції виділяють таку саму кількість часу на догляд за 

дітьми, як і батьки у Великобританії та Італії, однак у Франції частка часу на 

догляд лише помітно більша. У пошуках факторів, які мають найбільше 

значення для участі батьків з дітьми, було виявлено, що батьками найбільше 

займаються батьки, які мають атестат середньої школи. Отже, зростаюча 

кількість високоосвічених чоловіків може посилити прогрес нового 

батьківства. Іншим стимулюючим фактором, здається, є зростаюча кількість 

подружніх подружніх пар - чоловіки більше займаються зі своїми дітьми, 

особливо коли їхній партнер працює повний робочий день, порівняно з 

сім'ями годувальниць чоловіків. Крім того, сприятливіші умови праці (бути 

діловодом або працювати менше 35 годин на тиждень) збільшують залучення 

батьків до сімейного життя, а довгі робочі години скорочували батьківський 

час, присвячений дітям. 

Інший аспект взаємозв'язку між зміною гендерних ролей та створенням 

сімей стосується моделей розподілу домашньої роботи між чоловіками та 

жінками в різних сімейних моделях за їх участю на ринку праці. Порівняльне 

дослідження десяти європейських країн, спираючись на дані Європейського 

соціального обстеження, дослідило, як домашня робота ділиться між 
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чоловіками та жінками в різних моделях сім’ї та як змінюються 

закономірності в різних режимах добробуту з різними політиками примирення 

між роботою та сім’єю та гендерними нормами (Fahlén 2015). Отримані 

результати свідчать про важливість професійної позиції для подружжя для 

розуміння того, як виділяється час на справлення з роботою та домашніми 

потребами: пари подвійної кар'єри (обидва партнери перебувають на вищих 

професійних рівнях), жіночі кар'єрні пари та жіночі пари-одноосібники ділити 

домашні справи більш рівно, ніж пари подвійних. Однак цей результат можна 

пояснити тим, що жінки менше займаються домашніми справами, коли більше 

займаються платною роботою, але не збільшують роботу по дому з боку свого 

партнера. Більше того, результати чоловіків та жінок, що займаються 

домашніми робочими роботами, свідчать про те, що професія займає більше 

значення для жінок, ніж для чоловіків. Менші гендерні відмінності у розподілі 

домашньої роботи були виявлені у країнах з кластерами з подвійним 

доступом, з більшою інституційною підтримкою примирення між роботою та 

сім'єю та менш традиційними гендерними нормами. Крім того, результати 

свідчать про те, що сім'ї з двома заробітчанами та сім'ї з подвійною кар'єрою 

стикаються з різними проблемами поєднання роботи та домашніх обов'язків. 

Вони також мають різні можливості впоратися з цими викликами, особливо в 

країнах із слабшою підтримкою примирення між роботою та сім'єю. 

Гендерний розрив у виконанні домашніх справ є найбільшим у країнах з більш 

традиційними гендерними нормами як для подружжя подвійної, так і для 

подвійної кар'єри, особливо це стосується перехідного постсоціалістичного 

кластеру (тобто Центрально-Східна Європа). 

 

Висновок до III розділу 

Оскільки взаємодія між сімейними змінами та трансформацією 

гендерних ролей все частіше визнається в сучасній науці про сім'ю, у цій 

главі ми торкнулися обох процесів у Європі. У нашій дискусії про еволюцію 
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сімейних моделей та гендерних ролей ми визнали їхню контекстну 

залежність, орієнтуючись на групи країн за режимами добробуту / 

конфігурацією політики. В рамках цієї загальної концептуальної основи ми 

представили нові дані про наслідки для сімейної динаміки, породжуваної 

новою роллю жінок та зміною ролі чоловіків, здійсненою емансипацією 

жінок. Отже, основні результати дослідження, обговорені або з порівняльної 

точки зору, або на основі конкретних для країни досліджень, відображають 

гендерні моделі формування партнерства та переходу до батьківства, а також 

організації сімейного життя з акцентом на залучене батьківство. Оскільки 

сімейне життя все більше впливає на розвиток ринку праці, також 

вирішуються стратегії подолання сімейного та трудового примирення в 

умовах невизначеності та невпевненості. 

Зміна сімейних моделей призводила до все більш різноманітних 

сімейних біографій, хоча вони походять із загальних тенденцій. Крім того, у 

більшості європейських суспільств трансформація гендерних ролей у 

публічній сфері прогресувала значно далі, ніж у сім'ї. Відмінності у термінах 

та інтенсивності змін статі та сім'ї призвели до відмінностей у результатах, 

особливо порівнюючи країни режиму подвійного режиму з суспільствами 

фаміліалістичних та перехідних постсоціалістичних кластерів. Однак і 

різноманіттям у межах кластера не можна нехтувати. Обидва типи 

відмінностей відображають важливість інституційних умов, економічних 

структур та культури для еволюції сімейних моделей та гендерних ролей. 

 

Як було обговорено, нові результати досліджень підкреслюють 

вирішальну роль у подоланні гендерних розривів в освіті для формування 

партнерства та народжуваності. Однак зростаюче значення жінок як 

економічних постачальників сім'ї викликає гендерний перехід до батьківства. 

Особливо батькові права на відпустку та користування ними, під впливом 

також робочого місця та особливостей роботи, мають вирішальне значення 
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для участі чоловіків у сім'ї та спільного використання дітей. Соціальна та 

інституційна підтримка варіюється в різних кластерах, впливаючи на сімейне 

життя. Аналогічно, моделі розподілу домашньої роботи між жінками та 

чоловіками відрізняються за сімейними моделями, заснованими на участі 

партнерів на ринку праці та різних режимах добробуту. 

Зміни в роботі сім'ї більше впливали на оплату праці жінок, ніж на 

оплату праці чоловіків. Перехід до подвійного заробітку, у свою чергу, може 

протидіяти негативним впливам економічної невизначеності на наміри 

народжуваності, зокрема на плани чоловіків народити дітей. Представлені 

тут нові докази досліджень, засновані переважно на мікрорівневих даних та 

інтегруючи якісний та кількісний підходи, розширюють наявні знання про 

нові гендерні ролі та їх наслідки для сімей та суспільств. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі розв’язання першого завдання і проаналізувавши погляди 

соціологів на теоретичні засади вивчення та сутність сімейного конфлікту. 

було сформульовано висновок про те, що у 1950-х роках домінуюча 

функціоналістська перспектива тяжіла до аналізу сім'ї з точки зору 

внутрішньої рівноваги та її взаємодоповнюваності у світовому суспільстві. 

Точка зору Парсонса (зокрема, Парсонс і Бейлз 1955 р.) Полягає в тому, що 

цінності конкуренції, досягнень та раціональності стосовно діяльності 

економічної, освітньої та політичної систем знаходять необхідну противагу в 

сім'ї. Це привілей афективне вираження, підкреслюючи, що "бути" над "" мати 

", і сукупність людини за її поділ на функції. Крім того, розподіл роботи між 

чоловіком та жінкою забезпечує гарне управління виражальним груповим 

виміром (жінкою) та інструментальним груповим виміром (чоловіком) та 

забезпечує адекватну соціалізацію дітей. Завдяки цьому процесу соціалізації, з 

одного боку, і стабілізації дорослої особистості, з іншого, сім'я бачила, що 

забезпечує суспільство вмотивованих і добре орієнтованих "нормальних" 
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людей, і в той же час купує ресурси та здібності необхідні для функціонування 

родини.  

Важливі соціально-демографічні зміни почали втручатися в західному 

світі протягом 1960-х, включаючи швидке зростання рівня розлучень, падіння 

шлюбу, значне зниження плодючості, збільшення співжиття та підвищення 

рівня зайнятості одружених жінок (Roussel 1985). Дещо парадоксально, але в 

цей час приверталася увага до стурбованості проблемами перевантаження 

сімейної системи; відтворення нерівностей у шлюбі та сім'ї; вплив культурної 

напруженості на внутрішню близькість; і брак ресурсів, доступних для деяких 

сімей. 

Як настільки в консервативних теоріях, як і в радикальних, конфлікт, отже, 

розглядається як невід'ємна складова сімейної динаміки, її природа та 

причини досліджуються разом з її управлінням. 

Моделі сімейного конфлікту 

Вивчаючи характер сімейного конфлікту, нам потрібно чітко визначити деякі 

припущення про здоровий глузд. По-перше, розлука та розлучення не є 

дійсними показниками сімейного конфлікту загалом: часто спостерігається, 

що багато шлюбів є дуже стабільними, хоча нещасливими чи конфліктними. 

По-друге, сімейний конфлікт не обмежується відкритими бійками: досить 

часто напруженість в парі або сім'ї залишається мовчазною; також часто вони 

не сприймаються як такі всією родиною. По-третє, взаємні розбіжності в 

думках чи смаках не обов'язково тягнуть за собою сімейний конфлікт. Більш 

конструктивно, сімейний конфлікт можна розуміти як відносну напругу - 

явну чи приховану - що виникає через труднощі, які має сімейна група у 

визначенні своїх цілей, у пошуку ресурсів та організаційної структури, 

придатних для досягнення своїх цілей, або в достатній захисті членів. 

'індивідуальні інтереси. Загалом, було розроблено п'ять чітких моделей для 

пояснення причин такого сімейного конфлікту. 

Модель "дефіцит" 
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Ця модель підкреслює роль соціалізації, стверджуючи, що неадекватність 

досвіду соціалізації людей сприяє сімейним конфліктам. Наприклад, ті, хто 

одружуються в молодому віці, як правило, відносно незрілі психологічно та 

соціально. Це може призвести до компрометації того, наскільки добре вони 

адаптуються до шлюбного та сімейного життя, що є чинником, пов'язаним з 

високими темпами розлуки та розлучення. Аналогічно, дорослішання в 

роз'єднаній чи конфліктній сім'ї не тільки збільшує ймовірність дезадаптації, 

але й, ймовірно, обмежує можливості для вивчення відповідних способів 

спілкування. Бідність та економічна незабезпеченість сім'ї в дитинстві 

розглядаються як підрив процесів соціалізації дітей та збільшення ризику 

суміжних конфліктів у дорослому віці. Низький рівень навчальних досягнень 

також сприймається як загроза розвитку схильності до переговорів та 

спілкування, і обидва вони вважаються важливими для успіху в сучасному 

шлюбі. Перш за все, модель дефіциту підкреслює відсутність наявних 

ресурсів у конкретних сім'ях (Cherlin 1999: 365–422). У цих випадках розрив 

між цілями сім'ї та засобами, які є в її розпорядженні, стає надто великим, що 

призводить до високого рівня фрустрації (Webster et al., 1995). З тієї ж точки 

зору, такі сім'ї також можуть бути позбавлені підтримки, оскільки їм не 

вистачає соціальної інтеграції та / або зв’язку з родичами, що може 

допомогти запобігти конфлікту (Shelton 1987). 

Модель "Перевантаження" 

Ця модель займає більш історичну перспективу і підкреслює ступінь, в якому 

прогресивне послаблення участі громадськості призвело до того, що люди 

занадто сильно акцентували увагу на приватній сфері будинку, сім'ї та дітей 

(Овен 1978). За цих умов індивід спонукає очікувати, що сім'я компенсує 

невдачі широкого суспільства шляхом задоволення всіх його потреб. Деякі, 

наприклад, Сеннетт (1974), розглядають це як продукт зникнення '' 

громадської людини ''. Інші, як Донзелот (1977), розглядають це як наслідок 

конкретної сімейної політики, покликаної підірвати класову свідомість та 

солідарність. . Так чи інакше, родина як притулок перетворюється на сім’ю 
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як гетто. Зростання сімейного конфлікту, що виражається через підвищення 

рівня розлучення, Берґер та Келнер (1964), трактується, наприклад, не як 

втрата сімейних функцій, а як вираження цієї надмірної інвестицій у ці дуже 

важливі очікування сім'ї та одружене життя (Руссель 1985). 

Модель "культурної напруженості" 

У цій моделі акцент робиться на розрив, який існує між зобов’язаннями, які 

вимагає і пов'язаний із сімейним життям, та важливістю, яка надається 

індивідові в сучасній культурі. Для таких авторів, як Bellah et al. (1986), 

індивід сьогодні розглядається перш за все як моральна відповідальність за 

пошук особистісної ідентичності та справжності самості. Тобто, у них є 

"обов'язок" "самовідкриття" та "самореалізації". Цей нескінченний пошук 

себе перетворюється на ослаблення сімейних зобов'язань та обов'язків. Саме 

ця критика зростання індивідуалізму в сучасному суспільному житті змушує 

Попено (1988) стверджувати, що сім'я функціонує все менш ефективно як 

посередник між індивідом та суспільством. 

Модель "Конфлікт інтересів" 

У цій моделі прагнення до рівності в сучасних сімейних стосунках 

розглядається як протиставлення ширшим структурним нерівностям, що 

впливають як на зайнятість, так і на побутову сферу. Більш конкретно, 

зростання сімей подвійної кар'єри не перетворилося на спільну рівність, 

оскільки більшість дружин продовжують нести набагато більшу 

відповідальність, ніж їхні чоловіки за домашню працю та управління 

домашніми господарствами. Більше того, незважаючи на зростання 

навчальних досягнень, жінки, як правило, є тими, хто пристосовує свої 

трудові зобов’язання до сімейних потреб, тим самим часто загрожуючи 

перспективам підвищення кваліфікації. На відміну від цього, чоловіки 

частіше можуть використовувати сімейні ресурси як весняну дошку для своєї 

професійної мобільності. Звичайно, ця напруженість між рівністю та 

нерівністю часто призводить до почуття несправедливості, яке іноді 

виражається в розлученні, іноді в психологічних негараздах, а іноді і в 
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насильстві щодо дітей. Однак, як вважає теорія справедливості, почуття 

несправедливості прямо не пропорційно ступеню нерівності: різні 

пізнавальні процеси часто призводять до того, що чоловік і дружина терплять 

це заради вищих інтересів, які вважаються важливішими. З цієї точки зору 

поняття влади набуває великого значення. Перші емпіричні дослідження на 

цю тему, зокрема, показали, що повноваження щодо прийняття рішень у сім'ї 

сильно корелюються з розривом у відповідних соціально-економічних 

ресурсах подружжя (Blood & Wolfe 1960). Більше того, пізніші дослідження, 

спираючись на теорію ресурсів, також показують, що сімейні переговори 

сильно залежать від ресурсів, доступних кожному з подружжя поза ядерною 

сім'єю. Незважаючи на те, що ці гендерні поділи можуть спільно приносити 

користь сім'ї, вони також збільшують соціальну відстань між чоловіком і 

дружиною. 

Модель "Anomie" 

Ця модель зосереджується на тому, наскільки сучасні пари зобов’язані 

домовлятися про організацію своїх стосунків індивідуально, оскільки 

традиційні моделі шлюбу вже не вважаються доцільними чи законними. 

Серед іншого, це передбачає визначення пріоритетів сім'ї; організація 

розподілу роботи всередині і поза домом; визначення сфер інтимності та 

конфіденційності; узгодження спільного використання матеріальних 

ресурсів; та визначення ступеня та інтенсивності контактів із світом за 

межами. Однак ці конструкції часто стають конфліктними через (1) 

суб'єктивну невизначеність щодо тривалості союзу; (2) несумісність між 

індивідуалістичними прагненнями та плавкою моделями шлюбних стосунків; 

та (3) напруженість між рівними прагненнями та нерівним статусом чоловіка 

і дружини. Така ситуація може спричинити дуже високий рівень стресу, 

особливо, коли діти молоді (Kellerhals et al. 2004). 

У другому завданні я висвітлила типові причини появи та 

розгортання сімейного конфлікту в сучасному українському суспільстві. 

Отже, коротко викладені причини конфлікту: 
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Індивідуальні відмінності: 

Жодна людина не схожа за своєю природою, ставленнями, ідеалами та 

інтересами. Зважаючи на ці відмінності, вони не здатні вмістити себе, що 

може призвести до конфлікту між ними. 

Культурні відмінності: 

Культура - це спосіб життя групи. Культура групи відрізняється від культури 

іншої групи. Культурні відмінності між групами іноді викликають напругу та 

призводять до конфлікту. Релігійні відмінності періодично призводили до 

воєн та переслідувань в історії. Індія була розділена в ім'я релігійних 

відмінностей. 

Зіткнення інтересів: 

Інтереси різних людей чи груп час від часу стикаються. Таким чином, він 

зацікавлює працівників, що стикаються з роботодавцями, що призводить до 

конфлікту між ними. 

Соціальні зміни:Соціальні зміни стають причиною конфлікту, коли частина 

суспільства робить чисті зміни разом із змінами в інших частинах. Соціальні 

зміни викликають культурний відставання, що призводить до конфлікту. 

Конфлікт батько-молодь є результатом соціальних змін. Коротше кажучи, 

конфлікт - це вираження соціальної нерівноваги. 

У третьому завданні я визначила особливості впливу гендерних стереотипів 

на виникнення сімейних конфліктів і зрозуміла, що Тенденція до рівності в 

сім'ї носить позитивний характер. У той же час упередженість щодо 

фемінізації управління сім’єю у зв’язку з підвищенням економічної 

незалежності жінок, їх вирішальної ролі у вихованні дітей призводить до 

порушення психологічного комфорту. 

 

Однак нерівність у між гендерних групах чітко виявляється саме в сімейно-

шлюбних стосунках чоловіка і жінки. І це не лише питання насильства над 

особистістю жінки, яке є досить поширеним явищем, але також і 

дискримінації чоловіків, порушення їх прав як повноцінних батьків, 
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годувальників, голів сім'ї та взагалі порушення права чоловіка на будь 

чоловіком. Але нерівність виявляється не тільки в сім'ї, але і взагалі у 

стосунках жінки і чоловіка в їх справжній ролі. Багато в чому це пов'язано із 

сучасною тенденцією до змішування соціальних ролей чоловіків і жінок у 

нашому суспільстві. 

 

Багато написано про дискримінацію жінок у сім'ї та поза нею; громадські 

організації боротьби за права жінок існують давно, проте рухи, спрямовані на 

захист та підтримку "маскулінності" та підтримки права чоловіків брати 

участь у вихованні своїх дітей, виявляються не менш цікавими. . Як не дивно, 

але на даний момент існує кілька досить переконливих і цікавих теорій у цій 

галузі: біологічна, психоаналітична та соціологічна при вивченні гендерних 

ролей. 

 

Один з наукових та громадських діячів, який вивчав та розробляв цю 

проблему, Фаррелл, вважає, що "сексизм" та "чоловіче панування" - це не що 

інше, як міфи, придумані агресивними жінками з метою приниження та 

дискримінації чоловіків. У США немає "чоловічої сили". "Мати владу не 

означає заробляти гроші, щоб хтось інший витрачав їх і вмирав раніше, щоб 

інші отримували з цього вигоду". На роботі та в сім'ї, на думку Фаррелла, 

сучасні чоловіки піддаються більш гніту, ніж жінки, які отримують всюди 

переваги. Під виглядом боротьби із сексуальними домаганнями та 

насильством жінки блокують чоловічу сексуальність, чоловіки безсилі в 

сім’ї, батьки втрачають право на своїх дітей, коли вони розлучаються, і лише 

організована самооборона може врятувати чоловіків, саме це багато спілок та 

асоціації в Америці - «Коаліція за вільних чоловіків», «Національний конгрес 

для чоловіків», «Права чоловіків» тощо. Ідея захисту прав батьків взагалі та 

батьків-самотніх особливо популярна серед чоловіків. 

Зміни в структурі гендерних ролей заломлюються в соціокультурних 

стереотипах маскулінності. Хоча в масовій свідомості нормативні чоловічі та 
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жіночі властивості як і раніше виглядають альтернативними та 

взаємодоповнюють один одного, принцип "чи / або" вже не повністю панує. 

Багато соціально значущих рис особистості вважаються гендерно 

нейтральними або допускають значні соціально-групові та індивідуальні 

зміни. Ідеальний тип «справжнього чоловіка», який завжди був умовним і 

часто проектувався в минуле, тепер повністю втратив свою монолітність, а 

деякі його компоненти, наприклад, агресивність, які раніше вважалися 

позитивними, стали проблематичними та нефункціональними. , актуальне 

лише в певних, суворо обмежених умовах (війна, змагальний спорт тощо). Це 

допомагає встановити погляд на маскулінність як на виставу, маскарад, 

виставу. 

 

6. Соціокультурні зміни поширюються на соціальні уявлення про специфіку 

чоловічого організму, критерії чоловічої краси та межі емоційної чутливості 

чоловіка. В умовах жорстких ієрархічних відносин чоловіча привабливість 

також асоціювалася переважно з якостями, заснованими на силі та силі. 

«Виховання почуттів» у хлопчика практично зводилося до самоконтролю, 

ніжність та чуйність вважалися проявами слабкості та жіночності. 

 

В Англії 18 ст. чутливість і делікатність смаку, включаючи інтерес до 

мистецтва, вважалися конституційною властивістю, характерною для жінок. 

Філософи Просвітництва очолили спеціальну компанію з реформи та 

пом'якшення манер стосовно жінок та дітей. Спочатку ці нові нормативні 

позиції, які вимагали від чоловіків ніжності та витонченості, стосувалися 

лише правлячих класів - і наголошувалося, що ці якості не повинні 

переростати у жіночність. Протягом наступних двох століть ця тенденція 

почала поступово поширюватися на інші класи та класи, хоча пролетарський 

канон маскулінності до сьогодні залишається більш традиційним і жорстким, 

ніж буржуазний. 
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Хоча правила етикету та гарного смаку на перший погляд здаються 

зовнішніми, їх засвоєння змінює не тільки чоловічу поведінку, але й психіку. 

Це не відбувається автоматично. Соціально розкріпачені та освічені жінки 

ставлять вищі вимоги до чоловіків психологічного характеру до чоловіків, які 

багатьом чоловікам важко задовольнити. Це сприяє розвитку більш складних 

і тонких форм саморефлексії у чоловіків, похитуючи образ монолітного 

чоловічого "Я". 

Свідоме ставлення, яке найлегше сприймає словесні випробування, 

змінюється швидше і повніше, ніж глибокі диспозиції, від яких залежить 

поведінка чоловіків. Багато традиційних констант чоловічого 

самоствердження та самооцінки не зникають, а швидше пом’якшуються та 

змінюються. Ми перераховуємо кілька таких констант: 

 

1. Загальна модель поведінки та мотивації чоловіків, як і раніше, передбачає 

проекцію назовні, бажання стати чимось, потребу в досягненні та 

інструментальну, на відміну від виразного способу життя. Конкретний зміст 

цієї потреби - чим саме людина хоче стати, чим і як хоче досягти - може 

змінюватись і змінюватись, але основний тип мотивації залишається 

колишнім. Психологи відзначили зменшення різниці в цьому відношенні між 

сучасними чоловіками та жінками через зміну не стільки чоловічої, скільки 

жіночої психіки, підвищення рівня претензій та реальних досягнень жінок як 

у сімейних, так і в соціальних та промислових відносини. Здається, що 

різниця між чоловіками та жінками зменшується через зміни не стільки у 

чоловіків, скільки у жінок. 

 

2. Існує вічна потреба чоловіка відрізнятися від жіночої. Розрізнення, 

відокремленість, відмежування від споконвічно жіночого, материнського 

принципу - необхідний аспект чоловічої самоідентифікації. Бути чоловіком 

означає насамперед не бути жіночною. Хоча цей процес найчастіше 
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описується в психоаналітичному плані, майже всі психологічні теорії його 

визнають. 

 

Чоловіча диференціація починається з відокремлення хлопчика від 

початкового симбіозу з тілом матері і триває у вигляді ряду інших 

«вилучень» і «гілок», що символізуються такими «хірургічними» 

метафорами, як обрізання пуповини або крайньої плоті (Бруно Беттельхайм) 

або "чоловіча рана". Маскулінність - це свого роду реактивна формація, 

протест проти материнської опіки, який потім поширюється на інших жінок. 

 

Трансформація традиційних чоловічих цінностей і канонів маскулінності - це 

загальний, непереборний попит часів. Нам подобається чи ні, цей процес вже 

давно триває в усьому світі, включаючи пострадянські країни. Але суміш 

описових, приписових та приписуючих рис маскулінності може створити 

небезпечні ілюзії. 

Провела соціологічне дослідження і здійснила інтерпретацію та аналіз 

отриманих даних з проблематики впливу гендерних стереотипів на 

виникнення сімейних конфліктів. Отримала такі дані: 

Матеріали ЗМІ, які говорять про питання ґендерних відносин, 

характеризуються відносною сталістю їх розміщення: зазвичай, вони 

знаходятья всередині видання, переважно з третьої сьому сторінку. Більшість  

матеріалів “вбудовані” в соціальну тематику публікацій. При викладенні 

матеріалів увага на ґендері акцентується в головній меті і значно рідше – у 

тезах-аргументах, оцінках та аналізі, що показує про сприйняття 

журналістами й редакторами питань ґендерної рівності як важливої складової 

розвитку сучасного суспільства. Дивлячись на середнє значення  матеріалу та 

середнє значення сторінки, на котрій розміщено публікації пов’язані з 

ґендерним характером, ґендерний дискурс (з числа досліджуваних областей) 

найбільш розповсюджений в Львівській області та м. Київ, а найменше – у 

Одеській, Київській та Дніпровській областях. Проблематика гендеру 



87 
 

представлена у різних локалізаціях друкованих видань. Переважно, ґендерні 

проблеми обговорюються відкрито, хоча є публікації, у яких помітно 

латентна подача матеріалу. Велика Увага матеріалів, зосереджена на подіях 

сьогодення. Рефлексії в минуле чи майбутнє також простежуються на  

друкованих виданнях Львівської області, загальноукраїнських видань та 

щотижневиків.  Інтенційна спрямованість текстів полягає у зображенні 

образів чоловіків, як героїв інформаційних матеріалів, у порівнянні з 

образами жінок, проводиться обережніше, з застосцванням нечіткого 

ставлення до теми. В публікаціях значно частіше йдеться про абстрактний 

образ чоловіка, ніж про конкретну особу, тому зображення абстрактного 

образу жінки в публікаціях не відрізняється від артикуляцій стосовно до 

об’єкта публікації - конкретної жінки. Не велика різниця полягає у тому, що 

журналісти прагнуть висвітлити в гендерному контексті проблемний сенс, 

особливо коли мова йде про “живий” жіночий образ. Із вираженою 

специфікою образів чоловіків і жінок у більшості матеріалів простежується 

конкретизація ґендерної проблематики, при цьому аналіз взаємовідносин між 

чоловіком і жінкою здійснюється у трьох напрямах: 1) репрезентація 

взаємної виключності чоловіків і жінок; 2) підкреслення існування більш-

менш значних відмінностей між ними; 3) доведення повної тотожності та 

взаємозамінності чоловіків і жінок. Взаємна виключність чоловіків і жінок 

більше за все ми спостерігаємо на шпальтах київських видань; відмінності 

чоловіків та жінок – на шпальтах видань Львівської області; взаємозамінність  

та тотожність жінок і чоловіків– на сторінках видань Дніпровської області. У 

чверті публікацій загальні судження авторів матеріалів  базуються на таких 

твердженнях: жінка має більший соціальний потенціал, ніж чоловік; а в 

кожній п’ятій-шостій публікації, навпаки, терези гендеру опинилися на боці 

чоловічої статі. На природу та соціальну роль жінок регіональні видання 

дотримуються більш патріархатних поглядів, ніж загальноукраїнські. Про це 

нам доводить факт, що в регіональній пресі зосереджено приблизно 

85%публікацій, які підтримують сприйняття чоловіка як звичайної людини, а 



88 
 

жінки – як деякої “істоти”. Ми можемо простежити це в публікаціях: ґендерні 

відносини і влада (20%); проблеми соціальнотрудових відносин (28%); 

проблеми сімейного та родинного життя (32%); ґендерні аспекти сфер 

культури, освіти, науки і спорту (28%); сексуальна поведінка в ґендерному 

контексті (24%); меншою мірою – ґендерний імідж політичних організацій 

(5%). Судження, що розглядають ґендер у трьох напрямах, можна приписати 

міркуванням у публікаціях, щодо меншовартості жінки та її специфічної 

природи: а) як засаду соціальної стратифікації; б) як вияв відмінностей у 

публічній та приватній  сферах; в) як вияв особливостей відчуття щастя за 

ґендерними ознаками. А також, привернуло увагу саме подання ідей, 

спрямованих на захист жінок, а саме: 1) подача їх в контексті проблем 

сімейного та родинного життя або ж проблем чи розвитку окремих 

суспільних сфер: культури, освіти, науки і спорту; 2) спрямовані на захист 

прав жінок судження зазвичай супроводжуються твердженнями про 

наявність значного соціального потенціалу жінок, який не використовується 

повною мірою. 

Здіснила соціальні прогнози щодо виникнення сімейних конфліктів на основі 

впливу гендерних стереотипів та надала рекомендації щодо їх мінімізації, 

запобігання та попередження 

Отже, необхідно встановити причину конфлікту, в цьому процесі важливо 

почути один одного, правильно зрозуміти. Найчастіше причину оточують 

неіснуючі претензії та збирання ніт, для яких не видно справжнього значення 

конфлікту. По-перше, повинен виступити ініціатор конфлікту, ображений 

подружжя. Часто його вимоги є своєрідним закликом про допомогу, саме так 

слід розглядати дії ініціатора. Причому, частіше саме він хоче встановити 

відносини в сім'ї. Не відмовляйтеся від його емоційних виступів, слухайте 

претензії та скарги, не перебиваючи. Але ініціатор повинен враховувати свої 

слова, не робити неясних докорів, не говорити підказками. Чітко 

сформульована, щира мова - найкращий помічник у вирішенні конфлікту. 
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2. Конфлікт - це не може бути приводом образити або спробувати образити 

іншого. Конфлікт повинен вести до конструктивного спілкування, до 

ділового обговорення проблеми. Мета - налагодити доброзичливу атмосферу 

в сім’ї, не забувайте про це ні на хвилину. Конфлікт, сварка не дорівнює 

битві. Тому перемога тут не важлива, але важливо будувати стосунки. У 

зв'язку з цим особисті образи та вказівки на недоліки не можна допускати. 

Краще обговорити помилки, прорахунки, проступки, а не особисті недоліки 

один одного. Дітей, батьків, знайомих, сусідів, друзів не можна втягувати в 

конфлікт. Третя сторона обов'язково, добровільно чи мимоволі, прийме будь-

яку сторону, навряд чи сторонні люди будуть справедливими в оцінці 

ситуації. Неприпустимо, щоб дитина брала участь у конфлікті, адже саме він 

найбільше страждає від сварок батьків. У процесі «переговорів» також слід 

уникати агресивної поведінки та підвищення емоційного тонусу. 

 

3. У конфлікті слід дотримуватися суті розбіжностей, не відволікатися від 

обговорення теми, не намагатися з’ясувати всі проблеми одразу. Щоб 

усунути будь-які відмінності, може знадобитися багато часу. Потрібно 

обговорити найболючіший момент у відносинах, ретельно проаналізувати всі 

нюанси та помилки. Для сприятливого вирішення конфлікту важливо 

зрозуміти позицію один одного. 

 

4. Однією з головних умов успішного подолання конфліктної ситуації є 

пошук компромісу. Конфлікт виникає через те, що подружжя мають різні 

думки, інтереси і не мають бажання, а іноді вони не можуть поступатися, 

відмовлятися від них. Тому часто конфлікт довго не згасає. Потрібно 

подолати і хоча б частково прийняти та виконати прохання подружжя. З 

іншого боку, не слід задовольнятися хоча б частковою поступкою, щоб не 

наполягати на ідеальному, максимальному виконанні вимог. Уникайте 

дитячої впертості, відвертого егоїзму - це призводить до великих 

розбіжностей. 
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5. По можливості потрібно застосувати почуття гумору. Іноді це допомагає 

згладити конфлікт, але не усуває обговорення проблеми. Ви також можете 

іноді мовчати або ігнорувати напад подружжя, відчуваючи, що він 

засмучений і насторожений. Необхідно мати сміливість визнати помилку, 

саме тому, хто її допустив, потрібно підійти і вибачитися. 
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