
9

СОЦІОЛОГІЯ

© Г. В. АЛЕКСЄЄВА, 2005

Г. В. Алексєєва

GANNA V. ALEKSEEVA

МАСКУЛІННІСТЬ/ФЕМІННІСТЬ
ЯК  ЧИННИК  ОСОБИСТІСНОЇ

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ  У  ЮНАЦЬКОМУ  ВІЦІ

Постановка проблеми. За останні
20–30 років дослідження з гендерної
проблематики починають привертати
все більшу увагу вчених різних галузей
науки – економіки, політики, права,
педагогіки та психології. Водночас,
психологія статі як окрема галузь пси
хологічної науки є відносно новим на
прямом досліджень, провідним зав
данням якого є вивчення психологіч
ної статі як окремого особистісного ут
ворення, а також особливостей її впли
ву на інші особистісні прояви, та віко
вої динаміки становлення статевої
ідентичності особистості.

Стан розробки проблеми. Досить
поширеним напрямом дослідження
цієї проблеми є вивчення зовнішніх,

соціальних аспектів статевого самоус
відомлення, а саме ступеня відповід
ності маскулінно/фемінних рис інди
віда еталонам мужності/жіночості, що
існують у суcпільстві.

Так, цілу низку наукових праць
присвячено вивченню особливостей
гендерної соціалізації (В. В. Абрамен
кова, Ю. Є. Альошина, А. С. Волович,
І. С. Кльоцина, Т. Б. Котлова,
М. А. Машовець, Т. А. Рєпіна), а також
етнічним та кроскультурним аспектам
статерольової поведінки (А. К. Бай
бурін, О. В. Мітіна, В. Ф. Петренко).

Іншим дослідницьким напрямом
є вивчення міжстатевих відмінностей
у межах диференційної психології
(Т. В. Виноградова, Є. Г. Горошко,
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В. В. Знаков, С. І. Кудінов, А. В. Лібін,
Р. М. Масагутов, В. В. Семенов,
Ю. А. Тюменєва, Б. І. Хасан, С. Ф. Ша
банов).

Вікові особливості становлення
статевої самосвідомості представлені в
працях  М.  Й. Боришевського,
В. О. Васютинського, Т. В. Говорун,
А. І. Захарової, С. М. Зелінського,
Д. Н. Ісаєва, В. Є. Кагана, Я. Л. Коло
минського, В. С. Мухіної, Ю. М. Ор
лова, А. А. Палій, І. В. Романова,
О. В. Сечейко, А. А. Чекальної.

При цьому велику кількість нау
кових праць присвячено вивченню
взаємозв’язку маскулінності/фемін
ності та окремих особистісних харак
теристик, тоді як дослідження психо
логічної статі як базового особистіс
ного утворення залишаються досить
численними.

Так, концептуалізація поняття
«психологічна стать» простежується в
наукових працях Г. В. Алексєєвої,
М. В. Бороденко, М. В. Коляснікової,
О. Г. Лопухової, В. А. Петровського.

Однак, незважаючи на наявність
досліджень певних аспектів даної про
блематики, феномен психологічної
статі, залишається недостатньо роз
робленим, зокрема майже невизначе
ним є питання про взаємозв’язок та
взаємовплив психологічної статі осо
бистості та особливостей і законо
мірностей становлення особистісної
ідентичності. Головною метою даного
дослідження, з огляду на актуальність
та важливість визначеної проблемати
ки, є вивчення взаємозв’язку психоло
гічної статі та базових компонентів
становлення особистісної ідентич
ності у юнацькому віці.

Гіпотезою даного дослідження є
припущення про те, що психологічна
стать є значущим чинником станов

лення особистісної ідентичності у
юнацькому віці.

Теоретична концепція

Психологічна стать людини являє
собою певне співвідношення маску
лінності та фемінності, яке охоплює в
собі анатомію, сексуальну фізіологію,
психічні особливості та ставлення до
власної та протилежної статі, а також
має певну вікову динаміку, та, можли
во, гендерні особливості структурної
організації.

Таким чином, психологічна
стать – це усвідомлювані та особис
тісно прийняті прояви маскулінності/
фемінності, деякі риси яких можуть
бути як гормонально обумовленими,
так і відповідними існуючим у
суспільстві стереотипам мужності/
жіночості, тобто бути також елемента
ми гормональної (гормональні аспек
ти статевої ідентичності є, головним
чином, предметом уваги медичної
психології) та соціальної статі індиві
да [2].

Соціальна стать формується під
впливом гендерних стереотипів, які
існують у кожному суспільстві, та ви
никають шляхом соціального моделю
вання статі через політику репрезен
тації в усіх ідейно значущих та
ціннісноконтролюючих сферах:
релігії, мові, освіті та вихованні, мис
тецтві, медіа, моді і т. д.

Гендерні стереотипи є культурно
та історично відносними; їх значення
та інтерпретація залежать від багатьох
соціальних факторів, таких як клас,
вік, раса, етнос та інше.

Тобто, існує велика кількість со
ціальноісторичних, культурних і інди
відуальнопсихологічних варіантів та
варіацій чоловічого та жіночого харак
теру і стилю життя, які визначають
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траєкторії життєвого шляху та конст
руюють, тим самим, певні гендерні
ідентичності.

Гендерна ідентичність формуєть
ся шляхом гендерної соціалізації, яка
передбачає засвоєння певної системи
статевих ролей з метою досягнення
відповідності визначеним і притаман
ним даному суспільству правилам та
уявленням щодо поведінки представ
ників чоловічої та жіночої статі [5].

Психологічна стать є компонен
том особистісної ідентичності, тоді як
соціальна стать – складовою частиною
соціальної ідентичності індивіда.

Взаємовідношення соціальної та
психологічної статі, а саме домінуван
ня однієї з них, залежить від сили та
вираженості індивідуалізованих особи
стісних характеристик, які є виявлен
ням особистісної сутності індивіда,
що також визначає характер співвідно
шення соціальної та особистісної іден
тичності.

Інший досліджуваний феномен –
ідентичність – є інтегративним по
няттям, яке охоплює всі складові осо
бистісних утворень, та детерміноване
великою кількістю біологічних, психо
логічних, соціальних та культурних
факторів.

Сучасна концепція ідентичності
базується на вченні Е. Еріксона, який
є одним з широковідомих перших дос
лідників ідентичності. Еріксон виді
ляє три провідні напрями аналізу по
няття «ідентичність»: почуття іден
тичності, процес становлення іден
тичності та ідентичність як конфігу
рація, результат цього процесу, яка є
однією з провідних внутріпсихічних
структур.

Почуття ідентичності він, під
впливом наукових праць В. Джеймса,
визначає як «суб’єктивне відчуття то

тожності та цілісності свого Я», а
найбільш раннім та недиференційова
ним його проявом вважає «почуття
взаємодовіри та взаємного пізнання,
які виникають під час найперших сто
сунків матері та дитини» [26, c. 114].
Це первинне почуття ідентичності ве
ликою мірою залежить від «глибини
зв’язку матері та дитини», а саме від
емпатичності та близькості їх кон
тактів.

Це почуття ідентичності підсвідо
мо присутнє протягом усього життя та
досягає кульмінаційного моменту
своєї усвідомлюваності в підлітковому
віці, коли виникає психічна цілісність,
яку Еріксон визначає як почуття внут
рішньої ідентичності, що виявляється
як усвідомлюваний зв’язок між відчут
тям себе у минулому, теперішньому та
майбутньому, а також між власними
уявленнями про себе та думкою про
себе інших людей.

Становлення ідентичності відбу
вається, головним чином, підсвідомо
на всіх рівнях психічної діяльності
людини. Внутрішній механізм станов
лення ідентичності являє собою «про
цес одночасного відображення та спо
стереження, завдяки чому індивід оці
нює себе з точки зору того, як інші, на
його думку, оцінюють його у по
рівнянні з собою та в межах значущої
для них типології; у той же самий час,
він оцінює їхні судження про нього з
точки зору того, як сам сприймає себе
у порівнянні з ними та з типами, зна
чущими для нього» [26, c. 32].

Становлення ідентичності є про
цесом «постійної диференціації», який
триває все життя індивіда, тобто, як вва
жає Еріксон, «він починається десь під
час першої «справжньої» зустрічі матері
та дитини, та не закінчується доти,
доки в людині не вгасає здатність до
пізнання іншого» [26, c. 32].
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У підлітковому віці, на думку Ері
ксона, становлення ідентичності веде
до виникнення «чітко засвоєного та
особистісно прийнятого образу себе з
усією повнотою ставлень особистості
до навколишнього світу; відчуття адек
ватності та стабільного володіння осо
бистістю власним «я» незалежно від
змін «я» та ситуації; здатності особис
тості до повноцінного розв’язання зав
дань, що виникають у неї на кожному
етапі її розвитку» [26, c. 12].

Кризовий період між дитинством
та дорослістю, під час якого відбуваєть
ся становлення ідентичності, Е. Ерік
сон визначає як «психосоціальний
мораторій», протягом якого молоді
люди мають можливість шляхом
вільного рольового експериментуван
ня знайти свою нішу в суспільстві,
нішу, яка чітко визначена та точно їм
відповідає» [26, c. 166].

Таким чином, мораторій це наче
відстрочка, яка надається суспільством
тому, хто ще готовий цілком та по
вністю розв’язати для себе питання
пошуку свого місця у соціумі, свого
професійного та екзистенційного са
мовизначення. Тривалість мораторію
для кожного індивіда визначається
впливом суспільства та субкультури, у
яких він перебуває, а також значною
мірою залежить від його індивідуаль
них особливостей.

Становлення ідентичності відбу
вається під значним впливом суспіль
ної групової ідентичності, через суб
культуру існування індивіда, проте на
явність «яскравої» особистісної іден
тичності дає людині вищий ступінь
свободи від «ідентичності більшості».

Отже, «криза ідентичності» являє
собою нормативну кризу особистісно
го розвитку, позитивне розв’язання
якої веде до формування зрілої іден

тичності, тоді як негативним резуль
татом «кризи ідентичності» є виник
нення сплутаної ідентичності або
прийняття особистістю негативної
ідентичності.

Головними критеріями сплута
ності ідентичності є нездатність осо
бистості до істинної інтимності в міжо
собистісних стосунках, внаслідок чого
злиття з іншим стає для неї втратою
ідентичності; неможливість відкидан
ня того, що здається загрозливим для
власної сутності; порушення сприй
няття часової перспективи, а також
дифузія працелюбності, яка вияв
ляється через нездатність сконцентру
ватися на запропонованій роботі або
через саморуйнівну захопленість
якоюнебудь однобічною діяльністю.

Таким чином, несформованість
особистісної ідентичності позбавляє
людину можливості розвивати істин
ну і зрілу психологічну інтимність у
спілкуванні з іншою людиною, скла
довою частиною якої є сексуальна
інтимність, що веде або до безладних
сексуальних стосунків, або до їх стерео
типізації, невід’ємним наслідком чого
стає відчуття ізоляції.

Прийняття негативної ідентич
ності, як правило, визначається відчу
женістю від національних коренів та
соціальних ролей, запропонованих як
бажані для якоїнебудь сім’ї та най
ближчого оточення, і полягає у виборі
саме тих «ідентифікацій та ролей, які
на критичних стадіях розвитку уявля
лись найбільш небажаними або небез
печними, однак, в той же час, найбільш
реальними» [26, c. 184].

Ідентичність складається з усіх
значущих ідентифікацій, що виника
ють на кожному віковому етапі розвит
ку особистості, але змінює їх з метою
створення єдиного та цілісного утво
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рення, тобто відмовляється від одних
та взаємно асимілює інші, об’єдную
чи їх у нову конфігурацію.

Ідентичність не є статичним утво
ренням – певні елементи ідентичності
в процесі психотерапії або виховання
можуть бути заміненими, але, водно
час, провідний її напрям залишається
незмінним.

Отже, ідентичність визначається
та формується в контексті міжособис
тісних стосунків індивіда в процесі
його психосексуального розвитку, а
сутність та специфіка цих інтерналі
зованих об’єктних відносин програмує
функціонування ідентичності в його
подальшому житті.

Таким чином, становлення іден
тичності відбувається протягом усього
життя людини, але в юнацькому віці
його результатом є виникнення певної
цілісності та самототожності, подаль
ша трансформація якої відбувається
фрагментарно, без будьяких карди
нальних змін.

Отже, метою даного дослідження
є, передусім, вивчення взаємозв’язку
між вираженістю маскулінно/фемін
них складових психологічної статі та
ступенем зрілості особистісної іден
тичності.

Методика та процедура дослідження

Враховуючи наведені теоретичні
положення, для розв’язання зумовле
них метою дослідження завдань доц
ільним вважаємо застосування таких
діагностичних методик: модифікова
ний нами адаптований варіант мето
дики С. Бем «Психологічна стать»
(адаптація О. Г. Лопухової) [16], «Са
моактуалізаційний тест» Н. Ф. Каліної
[18], а також тест «Смисложиттєві ор
ієнтації» Д. А. Леонтьєва.

Діагностичними шкалами «Само
актуалізаційного тесту» Н. Ф. Каліної,
що вказують на успішність самоіден
тифікаційного процесу, є шкали ауто
симпатії, автономності, креативності,
спонтанності і відкритості у спілку
ванні, що відображує ступінь особист
існої автентичності.

Тест «Смисложиттєві орієнтації»
Д. А. Леонтьєва діагностує екзистен
ційну насиченість життєвого процесу,
а також ступінь активності життєвого
вибору (шкала «локус контролю»), що
також є критеріями зрілості особисті
сної ідентичності.

Застосування модифікованого ва
ріанта методики С. Бем дозволяє виз
начити психологічну стать індивіда, а
саме визначити рівень вираженості її
маскулінно/фемінних показників.

У процесі обробки даних було ви
ділено декілька груп досліджуваних.
Так, серед представників чоловічої
статі було виділено 4 групи: група з
високим рівнем маскулінності та се
реднім рівнем фемінності, група з
низьким рівнем маскулінності та низь
ким – фемінності (за наявності маску
лінної домінанти [24]), група з висо
ким рівнем фемінності та високим
рівнем маскулінності (за наявності
маскулінної домінанти) і група з дуже
низьким рівнем вираженості фемінних
якостей та з середніми маскулінними
показниками.

Серед жіночої частині вибірки та
кож було виділено 4 групи досліджу
ваних: група з високим рівнем маску
лінності та середнім рівнем фемін
ності, група з низьким рівнем маскул
інності та середнім – фемінності, гру
па з високим рівнем фемінності та се
реднім – маскулінності і група з низь
ким рівнем фемінності та з нижчим за
середній рівнем маскулінності.
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Результати дослідження

У жіночий частині вибірки по
рівняльний аналіз двох груп досліджу
ваних з високим та низьким рівнем
вираженості маскулінних якостей доз
воляє відмітити існування таких зако
номірностей. Так, досліджуваним з
високими маскулінними показниками
притаманна більша зосередженість на
теперішньому моменті життя, тоді як
молоді жінки з низьким ступенем роз
витку маскулінних якостей більшу ува
гу приділяють аналізу минулого та пла
нуванню майбутнього. Виділена зако
номірність може бути пояснена тим,
що психологічними проявами маску
лінності є здатність діяти та здійсню
вати, тоді як схильність до плануван
ня та рефлексії не відповідає змісту
психологічної мужності, що й обумов
лює більшу зосередженість високомас
кулінних жінок на сьогоденних подіях
та явищах життя.

Високомаскулінні досліджувані
відрізняються також вищим рівнем
креативності та більш вираженим праг
ненням до пізнання нового, що пояс
нюється тим, що психологічна
мужність, проявами якої є цілеспря
мованість, потяг до невідомого,
рішучість та схильність до ризику, ви
ступає каталізатором творчої актив
ності особистості та істотним чином
впливає на актуалізацію її творчих
здібностей.

Досліджувані, що мають високі
маскулінні показники, відрізняються
також вищим рівнем особистісної ав
тономності, контактності та гнучкості
у спілкуванні. Виявлена зако
номірність обумовлена тим, що про
явом психологічної мужності є впев
неність, незалежність, рішучість та ак
тивність. Це знаходить своє відобра
ження у прагненні до встановлення
нових міжособистісних контактів та в

психологічній автономності, яка є оз
накою особистісної зрілості.

Маскулінні жінки відрізняються
більш зрілим та осмисленим сприй
няттям власного життя, на що вказує
наявність чітких життєвих цілей, зна
чущих результатів, а також впевненість
у власній спроможності здійснити свій
життєвий задум та емоційноціннісне
ставлення до життєвого процесу.

Досліджувані з високими маску
лінними показниками мають вищий
рівень аутосимпатії, порівняно з тими
членами вибірки, маскулінність яких
є низькою, що вказує на те, що
відповідність певним «маскулінним
стандартам» супроводжується у жінок
вищим ступенем особистісного само
прийняття, самовпевненості та само
поваги.

Високомаскулінні досліджувані
мають також більш високий рівень са
морозуміння та особистісної спонтан
ності, що є виявленням уваги до своїх
почуттів та глибинних прагнень, а та
кож внутрішньої свободи, що обумо
лено більш позитивним самосприй
няттям досліджуваних з цієї групи, яке
й визначає їх вищу здатність до само
розкриття та рефлексії, що є важливою
ознакою зрілої ідентичності.

Таким чином, молоді жінки, що
мають виражені маскулінні риси,
відрізняються вищим рівнем автоном
ності, аутосимпатії, саморозуміння,
спонтанності, контактності та більш
сформованими життєвими орієнтаці
ями, порівняно з тими досліджувани
ми, маскулінність яких є низкою.

Порівняльний аналіз двох груп
досліджуваних – з високим рівнем
розвитку маскулінності та з високими
фемінними показниками – говорить
про те, що рівень особистісної авто
номності є вищим у тих досліджува

Г. В. АЛЕКСЄЄВА



15

них, які мають виражені маскулінні
риси, наявність яких і обумовлює
здатність особистості до самостійності
та незалежності.

Отже, маскулінність у жіночій ча
стині вибірки є важливми чинником
становлення особистісної ідентич
ності та обумовлює вираженість таких
важливих ознак ідентичності, як авто
номність, саморозуміння, спон
танність, аутосимпатія, контактність
та зрілість життєвих орієнтацій.

Порівняльний аналіз груп дослі
джуваних з високим та низьким рівнем
вираженості фемінних якостей дозво
ляє зробити висновок про те, що висо
кофемінні досліджувані відрізняють
ся вищим ступенем креативності та
прагнення до пізнання, а також більш
позитивною спрямованістю світогляд
них настанов. Виявлена зако
номірність може бути пояснена пози
тивним впливом таких проявів психо
логічної жіночності, як емоційність,
інтуїтивність, ідеалістичність, що й
обумовлює високу креативність та віру
в людські можливості, притаманну
досліджуваним з високими фемінни
ми показниками.

Високофемінні досліджувані ма
ють також вищий рівень аутосимпатії
та саморозуміння, що може бути обу
мовлено високим ступенем самоприй
няття ними власної жіночності та роз
винутою здатністю до особистісної
рефлексії, що й визначає особливості
самоставлення у цій групі жінок. Дос
ліджувані з високими фемінними по
казниками є також більш спонтанни
ми та контактними, що пов’язано з
вищим рівнем психологічної жіноч
ності, яка позитивним чином впливає
на ступінь їх внутрішньої свободи та
здатність до гармонійних міжособис
тісних стосунків з іншими людьми.

Водночас, враховуючи те, що дос
ліджувані з високими фемінними по
казниками мають також достатньо ви
сокий рівень вираженості маскулінних
якостей, тобто є психологічно андро
гінними, визначені відмінності можуть
бути обумовлені також впливом мас
кулінних рис, які є досить важливими
чинником становлення багатьох осо
бистісних характеристик, котрі висту
пають провідними ознаками ідентич
ності.

У процесі порівняння груп дослі
джуваних з високими фемінними та
маскулінними показниками, також
слід відзначити, що високофемінні
члени вибірки мають більш позитивні
світоглядні настанови, котрі обумов
люють вищу мотивацію досягнень, в
основі якої лежить впевненість у мож
ливості кожної людини здійснити свій
життєвий задум.

Таким чином, у жіночій частині
вибірки наявність фемінних якостей
позитивним чином впливає на рівень
аутосимпатії, контактності, спонтан
ності та саморозуміння, а також на
ступінь особистісної креативності, але
цей вплив є не дуже чітким, що пояс
нюється поєднанням високих фемін
них показників з вираженими маску
лінними рисами, а це обмежує мож
ливості вивчення фемінності як окре
мої складової психологічної статі.

Маскулінність у жіночий частині
вибірки, як уже було зазначено, обу
мовлює вираженість багатьох важливих
особистісних характеристик, таких як
автономність, саморозуміння, спон
танність, аутосимпатія, контактність,
а також зрілість життєвих орієнтацій, і
тому є важливим чинником становлен
ня ідентичності.

Значний вплив маскулінності та
невизначеність ролі фемінних рис у
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процесі становлення особистісної
ідентичності в жіночий частині вибір
ки пов’язано з переважною цінністю
для сучасних жінок соціальної успіш
ності, яка поступово стає стрижнем їх
особистісного самовизначення, що й
обумовлює залежність багатьох особи
стісних характеристик, у тому числі
особливостей самоставлення, від наяв
ності маскулінних рис.

Таким чином, найбільш продук
тивною в контексті становлення осо
бистісної ідентичності є психологічна
андрогінність, тобто гармонійне по
єднання маскулінних та фемінних рис,
що досить позитивним чином впли
ває на вираженість головних ознак
зрілої ідентичності.

У чоловічій частині вибірки в ре
зультаті порівняльного аналізу дослі
джуваних, що мають різний рівень
маскулінних показників, було отрима
но такі дані. Досліджувані, які мають
високий рівень вираженості маскулін
них якостей, відрізняються більш роз
винутими креативними здібностя
ми та більш яскравим прагненням до
пізнання порівняно з тими, мас
кулінність яких є низькою. Вищий
рівень креативності, притаманний ви
сокомаскулінним досліджуваним,
може бути пояснений  тим, що
здатність до творчості передбачає пев
ну сміливість, готовність до ризику,
рішучість, що є виявленням маскулін
них рис, тоді як відсутність яскравих
маскулінних якостей обумовлює тен
денцію до стереотипності та консер
ватизму, що гальмує прояв творчих
здібностей особистості.

Досліджувані, що мають високий
рівень вираженості маскулінних якос
тей, є також більш контактними та
гнучкими в спілкуванні, що може бути
пояснено їх більшою активністю в ус
тановленні міжособистісних контактів

та більш впевненим самовідчуттям зав
дяки вищому ступеню відповідності
«чоловічим стандартам» порівняно з
менш маскулінними особами.

Високомаскулінні юнаки мають
вищий рівень саморозуміння, що є
виявленням внутрішньої свободи та
здатності до саморозкриття, а також
важливим показником зрілості особи
стісної ідентичності.

Юнаки, яким притаманний висо
кий рівень вираженості маскулінних
якостей, мають більш зрілі життєві ор
ієнтаціі, а саме визначені життєві цілі,
осмислений та результативний процес
життя, та впевненість у можливості
здійснити свій життєвий задум.

Отже, високий рівень маскулін
ності супроводжується вищим рівнем
саморозуміння, креативності, праг
нення до пізнання, контактності та
гнучкості в спілкуванні, а також більш
зрілими смисложиттєвими орієнтаці
ями, що є виявленням особистісної
зрілості.

У процесі порівняння високомас
кулінних досліджуваних з тими, що
мають високі показники за шкалою
фемінності, можна виділити такі зако
номірності.

Досліджувані з високими балами
за шкалою маскулінності відрізняють
ся більшою зосередженістю на те
перішніх подіях життя, тоді як дослід
жувані з високим рівнем фемінності
більшу увагу приділяють спогадам про
минуле та плануванню майбутнього,
що може бути пояснено тим, що пси
хологічна жіночність виявляється че
рез здатність до рефлексії та створен
ня життєвого задуму, тоді як психоло
гічна мужність – через здатність діяти
та реалізовувати життєві сенси.

Юнаки з високими маскулінними
показниками є більш творчими, про
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що свідчить вищий рівень розвитку
креативних якостей та прагнення до
пізнання порівняно з високофемінни
ми членами вибірки, що може бути
пояснено тим, що висока ступінь фе
мінності виявляється через схильність
до сумнівів та надмірної уваги до дета
лей, а це руйнівним чином впливає на
можливість генерації нових ідей.

Високомаскулінні досліджувані
також значно перевищують досліджу
ваних з високими фемінними показ
никами за рівнем автономності. Це
обумовлено тим, що виявленням пси
хологічної жіночості є прояви вразли
вості, чутливості та сентиментальності,
що викликає у цьому віці відчуття не
відповідності типовим уявленням про
«справжнього чоловіка» та, відповідно,
негативно впливає на особистісну ав
тономність молодих людей.

Таким чином, отримані результа
ти вказують на те, що маскулінність у
чоловічій частині вибірки є важливим
чинником формування особистісної
ідентичності та обумовлює вира
женість таких важливих ознак ідентич
ності, як автономність, саморозумін
ня, контактність та гнучкість у спілку
ванні, зрілість життєвих орієнтацій, а
також здатність до творчої самореалі
зації.

У процесі порівняння груп дослі
джуваних з високим та низьким рівнем
фемінності спостерігаються істотні
відмінності, а саме: юнаки з низьким
рівнем фемінності є більш автономни
ми та креативними, а також у більший
мірі здатні жити за принципом «тут і
зараз» порівняно з представниками
іншої групи. Подібну особливість
впливу фемінних якостей на визначені
особистісні характеристики вже було
проінтерпретовано раніше, в процесі
аналізу попередніх груп досліджува
них.

Дуже цікавим результатом по
рівняння  визначених  груп  є
відмінності за рівнем аутосимпатії.
Так, досліджувані з низьким рівнем
фемінності мають найвищий серед усіх
виділених груп рівень аутосимпатії,
який досить істотно перевищує анало
гічний показник у «високофемінній
групі». Високий ступінь аутосимпатії
у низькофемінних досліджуваних по
яснюється тим, що психологічний об
раз «справжнього чоловіка» асоці
юється у цьому віці з повною відсутні
стю будьяких «жіночих проявів», тоді
як юнаки з високим рівнем розвитку
фемінних рис, відчувають себе та час
то сприймаються однолітками як «не
достатньо мужні», що відповідним чи
ном впливає на особливості їх само
ставлення.

Порівнюючи низькофемінних
досліджуваних з тими членами вибір
ки, яким притаманний низький рівень
маскулінності, слід відзначити, що
юнаки з низьким рівнем фемінності,
який супроводжується середніми мас
кулінними показниками, перевершу
ють представників іншої групи за сту
пенем креативності, автономності,
контактності та аутосимпатії, а також
за здатністю жити теперішнім, не зо
середжуючись на минулому та майбут
ньому.

Дуже цікавим є те, що за рівнем
автономності та аутосимпатії пред
ставники цієї групи перевищують
навіть тих досліджуваних, які відрізня
ються високим рівнем розвитку мас
кулінних якостей. Отримані дані
свідчать про те, що найбільш впевне
но та незалежно юнаки відчувають
себе, в ситуації «мінімізації всього
жіночого» за умови присутності у їх
психотипі виражених маскулінних
рис, що пов’язано з особливостями
становлення статевого самоусвідом
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лення представників чоловічої статі в
юнацькому віці, коли розвиток психо
логічної мужності відбувається завдя
ки відкиданню та запереченню в собі
жіночих якостей.

Отже, фемінність, яка є значущою
складовою психологічної статі чолові
ка, а саме важливим чинником, що
впливає на здатність до встановлення
психологічно близьких стосунків з
іншою людиною та передумовою гар
монійного подружнього життя, у цьо
му віці сприймається юнаками як «заг
роза» для їхньої внутрішньої мужності
і тому негативним чином впливає на
формування їх особистісної ідентич
ності.

Таким чином, вплив складових
психологічної статі на формування
ідентичності в чоловічій частині вибі
рки є досить неоднозначним: на
явність виражених маскулінних якос
тей сприяє формуванню більш зрілої
особистсіної ідентичності, тоді як ви
раженість фемінної складової психо
логічної статі загострює процес особи
стісної самоідентифікації, що пов’яза
но з особливостями сприйняття влас
ної фемінності представниками чоло
вічої статі у юнацькому віці.

Висновки

1. Маскулінність є важливим чин
ником становлення особистісної іден
тичності у юнацькому віці як для пред
ставників чоловічої, так і для представ
ників жіночої статі та обумовлює ви
раженість таких особистісних характе
ристик, як аутосимпатія, авто
номність, саморозуміння, спон
танність, контактність та креа
тивність, а також зрілість світоглядних
настанов та життєвих орієнтацій.

2. Для представників жіночої по
ловини вибірки найбільш оптималь
ною в контексті становлення особис
тісної ідентичності є андрогінна мо
дель психологічної статі, тоді як для
юнаків найбільш продуктивним є на
явність маскулінної домінанти за се
редньої або низької вираженості фе
мінних якостей.

3. Фемінність у чоловічій частині
вибірки є несприятливим чинником
становлення особистісної ідентич
ності та негативним чином впливає на
рівень аутосимпатії, автономності та
креативності, що пов’язано з особли
востями сприйняття юнаками власних
фемінних рис у юнацькому віці.
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