
121

Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

УДК 159.924:378.124
DOI https://doi.org/10.32838/2709-3093/2020.4/18

Mітіна С.В.
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 
ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Стаття присвячена дослідженню одній з актуальних проблем соціальної психології – ґен-
дерній соціалізації підлітків, які виховуються в умовах неповної сім’ї. Актуалізується роль 
сім’ї як основного інституту соціалізації у формуванні ґендерно-рольової поведінки підлітків. 
Мета статті – теоретичне осмислення та емпіричне дослідження особливостей ґендер-
ної соціалізації підлітків із неповних сімей. Методи – теоретичні (аналіз, синтез, узагаль-
нення статистичної інформації та психологічної літератури) та емпіричні (констатуючий 
експеримент, тестування, математико-статистичні методи). Вибірку становили 60 осіб: 
30 підлітків із неповних сімей та 30 підлітків з повних сімей. Результати. На основі теоре-
тичного аналізу сучасних психологічних досліджень окреслені ймовірні негативні наслідки 
впливу неповної сім’ї на процес ґендерної соціалізації молодого покоління. Проаналізовано від-
мінності в батьківському та материнському впливі на формування ґендерної ідентичності 
підлітків. Акцентується увага на значущості ролі батька у статево-рольовому розвитку як 
хлопчиків, так і дівчат. За результатами емпіричного дослідження визначено, що підлітки з 
неповних сімей мають суперечливі нестійкі уявлення про ґендерні ролі, у них спостерігається 
низький рівень соціалізації у системі інтимно-особистісного спілкування та соціально-еконо-
мічній сфері. Висновки. Вагоме значення у становленні ґендерної ідентичності підлітків має 
виховання в повній сім’ї, де є приклади як чоловічої, так і жіночої поведінки, при цьому зна-
чимий вплив батька на становлення адекватної статево-рольової ідентичності підлітків. 
У неповній сім’ї підлітки не мають зразків статево-рольової взаємодії, що негативно впливає 
на формування ґендерної ідентичності та ускладнює процес ґендерної соціалізації загалом. 
Необхідне проведення цілеспрямованої корекційно-профілактичної роботи для оптимізації 
процесу ґендерної соціалізації та формування адекватної ґендерної ідентичності підлітків, 
особливо з неповних сімей.

Ключові слова: ґендерна роль, ґендерна ідентичність, маскулінність, фемінність, неповні 
сім’ї, підлітки.

Постановка проблеми. Проблема неповних 
сімей, в яких дитина виховується одним із батьків, 
натепер є досить актуальною для нашої країни. 
Причини поширення цього явища різноманітні, 
але головною є криза інституту сім’ї, що виявля-
ється у збільшенні числа розлучень, зменшенні 
офіційно зареєстрованих шлюбів, у високому 
рівні позашлюбних зв’язків і народження дітей 
поза шлюбним союзом. За даними Міністерства 
соціальної політики України, станом на 1 січня 
2018 року в Україні було зареєстровано 128 тис. 
розлучень, 75 тис. дітей були народжені поза 
шлюбом, що становить 21% від загальної кіль-
кості новонароджених у 2017 році [5, с. 17].

Безумовно, виховання дитини в неповній сім’ї 
суттєво відрізняється від життя дитини в повній 
сім’ї, а отже, впливає на розвиток особистості та 
процес соціалізації. Результати численних дослі-
джень свідчать про те, що діти в неповних сім’ях 
позбавлені прикладу сімейних взаємин і зразка 

статево-рольової поведінки, що ускладнює про-
цес ґендерної ідентифікації, а у майбутньому 
призводить до серйозних соціально-психологіч-
них наслідків. Також слід зауважити про те, що 
для сучасного суспільства характерна переоцінка 
сімейних цінностей, трансформація уявлень 
про ґендерні ролі, що загалом викликає ризик 
порушень у формуванні ґендерної ідентичності 
молодого покоління, особливо вразливими у цій 
ситуації стають саме діти з неповних сімей, що 
актуалізує дослідницький інтерес до вивчення 
такої проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасному розумінні «ґендерна соціаліза-
ція» – це процес інтеріоризації індивідом куль-
турної системи ґендеру, тобто прийнятих у сус-
пільстві моделей чоловічої та жіночої поведінки, 
норм, цінностей і ґендерних стереотипів. Ґен-
дерна ідентичність, будучи результатом ґендерної 
соціалізації і важливим аспектом самосвідомості 
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особистості, являє собою складно-структуроване 
утворення, що включає, крім усвідомлення інди-
відом власної статевої приналежності, його сексу-
альну орієнтацію, «сексуальні сценарії», ґендерні 
стереотипи і ґендерні переваги [1, с. 53].

Найважливішим етапом формування ґендерної 
ідентичності і засвоєння ґендерних ролей є під-
літковий вік. Основними психологічними меха-
нізмами ґендерної соціалізації є ідентифікації, 
усвідомлення і розуміння ґендерної ролі, законо-
мірно, що відсутність у найближчому оточенні 
дитини одного з батьків, одного зі зразків ґендер-
ної поведінки ускладнює розвиток його ґендерної 
ідентичності [8, с. 19–21].

Ґендерні стереотипи і уявлення про ґендерні 
ролі як компоненти свідомості підлітків визна-
чають не тільки стиль міжстатевої взаємодії, май-
бутні сімейні та професійні ролі, а також образ 
життєдіяльності загалом, життєві позиції і спо-
соби їх реалізації. Сформовані уявлення про ґен-
дерні ролі чоловіка і жінки багато в чому визна-
чають самосприйняття підлітка та його відносини 
з однолітками обох статей. Слід зазначити, що у 
дітей з неповних сімей частіше виникають нервові 
та психічні розлади, порушення поведінки, фор-
мується дефектний тип особистості та спостеріга-
ється безліч труднощів психологічного характеру 
від невпевненості та тривожності до порушення 
статево-рольової самоідентифікації [3, с. 35].

У процесі формування психології ґендеру 
дитини незалежно від її статі рівною мірою зна-
чимі як батько, так і матір, що зумовлене відмін-
ностями батьківських функцій, які не ідентичні 
і часто діаметрально протилежні, але при цьому 
доповнюють одна одну. Мати у сім’ї створює 
емоційний клімат, від якого більшою мірою зале-
жить психічне благополуччя дитини, а батько грає 
важливу роль у формуванні системи цінностей, а 
також уявлень про самого себе. Вимоги батька, 
що висуваються до поведінки дитини, більшою 
мірою детерміновані статево-рольовими нор-
мами, ніж вимоги матері [4, с. 75–76].

Результати сучасних досліджень свідчать, що 
уявлення підлітків із сімей, де відсутній батько, 
розходяться із загальноприйнятими стереотипами 
щодо жіночих ґендерних ролей, проте стереотипи 
стосовно ґендерної ролі чоловіка більш стійкі у 
свідомості підлітків, але при цьому нівелюються 
соціально схвалювані типові маскулінні риси, 
характерне спотворене уявлення про мужність як 
здатність до прояву агресії, насильства, бруталь-
ності. Наслідком цього є більша схильність під-
літків із неповних сімей до вживання психоактив-

них речовин, прояву фізичної агресії, девіантної 
поведінки [3, с. 27].

У неповній сім’ї, у ситуації відсутності 
батька, хлопчик змушений досягати ґендерної 
ідентичності від противного: не бути схожим 
на дівчаток, відкидаючи стереотипи жіночої 
поведінки, але при цьому низька орієнтація на 
засвоєння чоловічих ролей, мотивація адекват-
ного статево-рольового самовизначення осла-
блена. Саме тому ґендерна ідентичність хлопців 
із неповної сім’ї характеризується низьким рів-
нем узгодженості між уявленням про ґендерну 
роль чоловіка та її реальним здійсненням на 
практиці, що може вказувати на кризу ґендерної 
ідентичності особистості [2, с. 15].

Низка сучасних авторів розглядають проблему 
якості «образу батька» і його вплив на станов-
лення ґендерної ідентичності підлітка. На думку 
Н.Ю. Максимової, навіть за фізичної відсутності 
батька психологічно він завжди присутній у сім’ї 
у формі «образу», певного символу або міфу. 
У повній сім’ї цей образ створюється хлопчиком 
природно, але у разі відсутності батька інформа-
цію для побудови цього образу забезпечує мати. 
Розумна мати заради блага дитини не принизить 
батька незалежно від того, що думає про нього 
насправді; вона підтримає у синові повагу до збір-
ного образу батька, який він створить із якостей 
рідного батька. У дівчинки спілкування з батьком 
формує інші якості, проте для неї образ батька не 
менш важливий [7, с. 210].

О.Г. Калина підкреслює, що фізична відсут-
ність батька пов’язана з невиконанням ним від-
разу чотирьох умовних ролей: батька як «тре-
тього», батька як «чоловіка», батька як «чоловіка 
матері» і батька як «рідної людини». Відсутність 
батька як «третього» ускладнює процес зміни 
об’єкта ідентифікації з жіночого на чоловічий у 
період диференціації образу «Я» та призводить до 
розвитку інфантильної генітальної сексуальності 
хлопчика. Проте відсутність батька сама по собі 
необов’язково чинить негативний вплив на фор-
мування статево-рольової ідентичності підлітка, 
істотним фактором впливу є якість образу батька, 
який може бути позитивним навіть за умови його 
фактичної відсутності, та відображає ставлення 
матері до батька [6, с. 27–42].

Отже, слід зауважити на значущості ролі 
батька в ґендерній соціалізації як хлопчиків, так 
і дівчат. Через механізми ідентифікації та наслі-
дування батько сприяє формуванню у хлопчика 
ґендерної ідентичності та відповідних моделей 
поведінки, а також сприяє адекватному само-
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Таблиця 1
Розподіл ролей у сім’ї (за методикою Ю.Є. Альошиної)

№ Сімейні ролі
Хлопчики Дівчата

Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї
1. виховання дітей 2,3 2,8 2,7 2,8

tемп.=1,8< t0,05=2,1 tемп.=0,3< t0,05=2,1
2. матеріальне забезпечення 2,4 2,8 2,5 3,2

tемп.=1,7< t0,05=2,1 t0,05=2,1<tэкс.=2,7<t0,01=2,86
3. емоційний клімат у родині 2 2,4 2,1 1,9

tемп.=1,6< t0,05=2,1 tемп.=1< t0,05=2,1
4. організація розваг 2 2,8 2,7 2,6

tемп.=3,2≥ t0,01=2,86 tемп.=0,3< t0,05=2,1
5. роль господаря 

(господині)
2,1 1,9 2,9 2,6

tемп.=0,7< t0,05=2,1 tемп.=1,1< t0,05=2,1
6. сексуальний партнер 2,4 2,4 2 2
7. організація сімейної 

субкультури
2,1 2,5 2,1 2,7

tемп.=1,5< t0,05=2,1 tемп.=2< t0,05=2,1

сприйняттю. Для дівчаток спілкування з батьком 
визначає еталон майбутніх міжстатевих відносин, 
дає впевненість у своїй значущості. У дівчат, які 
виросли без батька, ускладнюється процес фор-
мування статевої самосвідомості, у майбутньому 
вони можуть зазнавати труднощів у взаєминах з 
представниками протилежної статі. Звісно, спри-
ятливий статево-рольовий розвиток як хлопчиків, 
так і дівчаток вимагає наявності як жіночого, так і 
чоловічого зразка поведінки [9, с. 450–455].

Мета статті – теоретичне осмислення та емпі-
ричне дослідження особливостей ґендерної соціа-
лізації підлітків із неповних сімей.

Виклад основного матеріалу. Для досяг-
нення поставленої мети та вирішення дослід-
ницьких завдань були застосовані теоретичні 
(аналіз, синтез, узагальнення статистичної інфор-
мації та психологічної літератури) та емпіричні 
методи (констатуючий експеримент, тестування, 
математико-статистичні методи). У емпіричному 
дослідженні взяли участь підлітки 7–8-х кла-
сів у складі 60 осіб: 30 підлітків із неповних 
сімей (15 дівчаток і 15 хлопчиків) та 30 підліт-
ків із повних сімей (15 дівчаток і 15 хлопчиків). 
Вибірка репрезентативна.

У ході емпіричного дослідження застосовува-
лися такі методики, як: опитувальник «Розподіл 
ролей у сім’ї» (Ю.Є. Альошина); методика «Маску-
лінність-фемінність» С. Бем; «Вивчення ґендерної 
ідентичності за допомогою методу фокус-груп» 
(Н.К. Радіна); методика «Хто Я?» М. Куна–Т. Мак-
партленда; опитувальник «Вивчення рівня соціа-
лізації підлітка» (Д.В. Ярцева); t-критерій Стью-
дента для незв’язаних вибірок.

Отримані результати за методикою Ю.Є. Альо-
шиної показали, що всі підлітки з досліджуваних 
груп проявляють егалітарні установки в питанні 
розподілу сімейних ролей (див. табл. 1). Тобто 
у свідомості підлітків сформоване уявлення про 
те, що різні сфери життєдіяльності жорстко не 
закріплені за представниками певної статі, про-
фесійна і сімейна реалізація однаково важлива як 
для чоловіків, так і для жінок. Однак у питанні 
матеріального забезпечення для дівчат, які вихо-
вуються в повних сім’ях, характерні традиційні 
установки, які переносяться з батьківської сім’ї, 
де швидше за все функції основного «годуваль-
ника» виконує батько.

Аналіз результатів діагностики, що відобра-
жають особливості формування ґендерної іден-
тичності підлітків, показує, що уявлення про 
ґендерну роль «жінки» у свідомості дівчаток-
підлітків (як із повних, так і з неповних сімей) 
відрізняються суперечливістю. З одного боку, у 
характеристиках ґендерних жіночих ролей у них 
домінують переважно маскулінні якості (див. 
табл. 2), але за методом фокус-групи (Н.К. Радіна) 
визначено, що всі дівчата прагнуть відповідати 
традиційному образу «справжньої жінки» (тур-
бота про близьких, вміння співчувати, виявляти 
милосердя, ніжність, охайність). Ці результати 
свідчать про нестійкість ґендерного образу жінки 
у свідомості дівчат.

Традиційні ґендерні стереотипи щодо ролі 
жінки і чоловіка більш стійкі у хлопчиків-підліт-
ків. Всі вони незалежно від складу сім’ї виділя-
ють в образі жінки виключно фемінні якості, а в 
образі чоловіка – маскулінні (див. табл. 2). Проте 
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якісний аналіз результатів методу фокус-груп 
показує, що образ типового чоловіка в описах 
хлопчиків-підлітків із неповних сімей дещо іде-
алізований, що можна пояснити відсутністю при-
кладу з боку реального чоловіка (батька). Найві-
рогідніше ґендерний образ чоловіка формується у 
них на основі узагальнення особистісних якостей 
«супергероїв» фільмів, що трансформується у 
свідомості підлітка, і складає скоріше ідеальний 
образ чоловіка, на якого вони прагнуть бути схо-
жими, ніж типового представника чоловічої статі.

Узагальнені результати, що отримані за мето-
дикою М. Куна–Т. Макпартленда «Хто Я?», 
подано в таблиці 3.

Аналіз змістових характеристик ідентичності 
особистості показує, що у структурі образу «Я» 
у дівчат-підлітків із неповних сімей визначаються 
професійні ролі (майбутня студентка, педагог, 
юрист), маскулінні якості (цілеспрямована, само-
стійна, незалежна, сильна), у сімейних ролях 
простежується суб’єктність (мамина помічниця, 
господиня). Можливо, невисокий матеріальний 
достаток цих сімей, де заробляє тільки мати, пояс-
нює прагнення дівчат якомога раніше отримати 
професію, почати самостійне життя і тим самим 
матеріально допомогти матері. У них, на відміну 
від дівчат із повних сімей, в образі «Я» не досить 
сформовані фемінні якості. Через механізми іден-

тифікації і наслідування у свідомості дівчат-під-
літків інтроецирується стиль поведінки матері, 
вони прагнуть до незалежності у всьому, покла-
даючись тільки на себе, пригнічуючи жіночність, 
яка, на їхню думку, є проявом слабкості.

Як показують отримані результати, хлопчики, 
які виховуються без батька, відрізняються біль-
шою інфантильністю, у структурі образу «Я» у 
них переважають дитячі сімейні ролі (син, онук, 
брат) та нейтральні характеристики (людина, 
мешканець). Спостерігається суперечність, з 
одного боку, хлопчики-підлітки прагнуть відпо-
відати сформованим ґендерним стереотипам, але 
в реальності їхній змістовний образ «Я» свідчить 
про протилежне. Ймовірно, у ситуації відсутності 
прикладу реальних міжстатевих відносин хлоп-
чики не усвідомлюють свою чоловічу роль у сім’ї 
та суспільстві загалом, схильні до залежності 
від інших. У неповній сім’ї у хлопчика побудова 
ґендерного образу ускладнюється, оскільки базу-
ється не на прикладі взаємодії в діаді «чоловік–
жінка», а на досвіді відносин «мама–син». Мож-
ливо, саме тому у них, на відміну від хлопчиків із 
повних сімей, в образі «Я» не досить сформовані 
маскулінні якості (tемп.=6,1≥ t0,01=2,86).

У підлітків з неповних сімей спостерігається 
низький рівень соціалізації у соціально-еконо-
мічній сфері, що цілком зрозуміло через більш 

Таблиця 2
Прояв маскулінних і фемінних характеристик у структурі особистості (за методикою С. Бем)

Ґендерні характеристики Хлопчики (%) Дівчата (%)
Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї

Маскулінність в образі жінки 10 10 60 80
в образі чоловіка 100 100 100 90

Фемінність в образі жінки 80 90 40 10
в образі чоловіка – – – –

Таблиця 3
Змістові характеристики ідентичності (за методикою М. Куна–Т. Макпартленда «Хто Я?»

Характеристика
Хлопчики Дівчата

Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї
Сімейні ролі 2,3 2,3 2,6 3,5

– tемп.=1,1< t0,05=2,1
Професійні ролі 1 1,4 1,4 1,7

tемп.=1,8< t0,05=2,1 tемп.=0,6< t0,05=2,1
Соціальні ролі у сфері 
дозвілля

1 3,5 2,9 1,5
tемп.=5≥ t0,01=2,86 tемп.=3,6≥ t0,01=2,86

Фемінні 0,1 0,2 1,8 3,9
tемп.=0,6< t0,05=2,1 tемп.=4,6≥ t0,01=2,86

Маскулінні 1,9 4,1 1,1 0,8
tемп.=6,1≥ t0,01=2,86 tемп.=0,3< t0,05=2,1
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Таблиця 4
Наявний рівень соціалізації підлітків (за методикою Д.В. Ярцевої)

Сфера соціалізації
Хлопчики Дівчата

Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї
Сім’я 6,2 4,7 6,1 5,6

t0,05=2,1<tэкс.=2,4<t0,01=2,86 tемп.=0,6< t0,05=2,1
Соціально-економічна 
діяльність

3,9 7,8 4 7,7
tемп.=5,6≥ t0,01=2,86 tемп.=6,1≥ t0,01=2,86

Школа 6,2 7,2 7,7 7,4
tемп.=1,3< t0,05=2,1 tемп.=0,5< t0,05=2,1

Референтна група 8,2 7,8 5,8 9
tемп.=0,4< t0,05=2,1 tемп.=3,4≥ t0,01=2,86

Інтимно-особистісне 
спілкування

6,5 8,8 5,8 8,8
tемп.=4≥ t0,01=2,86 tемп.=4,8≥ t0,01=2,86

важке матеріальне становище цих сімей, і у сфері 
інтимно-особистісного спілкування, що прояв-
ляється в труднощах взаємодії з однолітками і 
невмінні встановлювати довірчі відносини (див. 
табл. 4). З огляду на те, що міжособистісне спіл-
кування і побудова дружніх відносин у такому 
віці є провідним видом діяльності, низький рівень 
включеності у взаємодію з однолітками може 
ускладнювати протікання підліткової кризи.

Як зазначалося вище, батько (як у хлопчиків, 
так і у дівчат) сприяє розвитку адекватного само-
ставлення, що своєю чергою дозволяє їм краще 
справлятися із завданнями міжособистісного 
спілкування, чого не спостерігається у підлітків, 
які виховуються в неповній сім’ї.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
необхідно зазначити, що вирішальну роль у ста-
новленні ґендерної ідентичності підлітків має 
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виховання в повній сім’ї, де є зразки як чолові-
чої, так і жіночої поведінки, при цьому значимий 
вплив батька на становлення статево-рольової 
ідентичності дитини. У неповній сім’ї підлітки 
не мають зразків статево-рольової взаємодії, що 
негативно впливає на формування ґендерної іден-
тичності та ускладнює процес ґендерної соціалі-
зації загалом. За результатами проведеного нами 
дослідження можна констатувати, що підлітки з 
неповних сімей мають суперечливі нестійкі уяв-
лення про ґендерні ролі, у них спостерігається 
низький рівень соціалізації у системі інтимно-
особистісного спілкування та у соціально-еконо-
мічній сфері. Необхідне впровадження в практику 
соціальної роботи корекційно-профілактичних 
програм, спрямованих на оптимізацію процесу 
ґендерної соціалізації і формування адекватної 
ґендерної ідентичності підлітків з неповних сімей.
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Mitina S.V. THE FEATURES OF GENDER SOCIALIZATION OF TEENAGERS  
FROM SINGLE-PARENT FAMILIES

In the article it was considered the actual problem of social psychology the features of gender socialization 
of teenagers educated in the single-parent families. It was actualized the role of the family as the main institu-
tion of socialization in the formation of gender-role behaviour of teenagers. Purpose – the theoretical reflec-
tion and the empirical study of the features of gender socialization of teenagers from the single-parent families. 
Methods – theoretical (analysis, synthesis and generalization of the statistical information and the psycholog-
ical literature); empirical (pilot study, testing, mathematical-statistical methods). 60 teenagers participated in 
the study; 30 teenagers from single-parent families and 30 teenagers from complete families. Results. On the 
basis of theoretical analysis of the psychological literature it was outlined the probable negative consequences 
of the influence of the incomplete family on the process of gender socialization of the teenagers. The attention 
was accented on the significance of the role of the father in the sex-role development of both boys and girls. On 
the basis of the results of empirical research it was founded, thаt the teenagers from single-parent families have 
the controversial unstable ideas about the gender roles, they have a low level of socialization in the system of 
intimate-personal communication and in the socio-economic sphere. Conclusions. In the incomplete family 
adolescents don’t have the samples of sex-role interaction, which negatively affects, on the formation of gender 
identity and complicates the process of gender socialization in general. It is concluded that it is necessary to 
conduct the purposeful corrective and preventive work, to optimize the process of gender socialization and to 
form the adequate gender identity of the teenagers, especially from the incomplete families.

Key words: gender role, gender identity, masculinity, feminity, single-parent families, teenagers.


