INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON
THE ROLE STRUCTURE OF MODERN
FAMILY
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РОЛЬОВУ СТРУКТУРУ
СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

Family Role - a set of unwritten rules of
norms of behavior in the family society,
based on a personal interpretation of
each of the spouses.
Сімейна роль - це сукупність неписаних правил і норм поведінки в
сімейному мікросередовищі, які ґрунтуються на особистісній їх
інтерпретації кожним із подружжя.

Gender Stereotypes


COMMON ASSESSMENT OF BEHAVIOR,
SIMPLIFIED IDEAS ABOUT IMAGES OF MEN AND
WOMEN
Загальноприйняте оцінювання норм поведінки, схематизовані,
спрощені уявлення про образи чоловіка і жінки





STANDARDIZED RESISTANT JUDGMENTS ABOUT
THEIR BEHAVIOR PATTERNS AND TRAITS, WHICH
CORRESPONDS TO THE CONCEPT OF "FEMALE"
AND “MALE“
Стандартизовані, стійкі судження щодо моделей їхнього поводження
та рис характеру, яким відповідає поняття “жіноче” і “чоловіче”
THE IMAGE THAT FIXED IN THE MINDS EXCLUDING SOCIAL
CHANGE, SOCIAL DEVELOPMENT AND VITAL PROCESSES
THAT OCCURRED
Уявлення, що закріплюються у свідомості без урахування соціальних
змін, суспільного розвитку і життєвих процесів

GENDER STEREOTYPES
MASCULINE

FEMININE

маскулінності

•

INTELLIGENCE

•

RATIONALITY

•

Інтелект

фемінності

•

EMOTIONALITY
Емоційність

Раціональність

•

WEAKNESS Слабкість

INDEPENDENCE

•

CARING Турботливість

Незалежність

•

PRACTICALITY

•

ACTIVITY Активність

•

POWER

•

AUTHORITARIANISM

Сила

Практичність

•

INTUITIVENESS
Інтуїтивність

Авторитарність

•

SENSITIVITY Чутливість

•

AGGRESSION Агресивність

•

COMMUNICATIVENES

•

RISKINESS Схильність до

•

S Комунікативність

ризику

•

EMPATHY Емпатійність

THE ABILITY TO

•

CONSERVATISM

ACHIEVEMENTS Здатність
до досягнень

Консервативність

Gender Division of Labor in the
Family
СХЕМА ҐЕНДЕРНОГО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ У СІМ'Ї

UNEVEN
DIVISION OF LABOR
Нерівномірний розподіл праці

TRADITIONAL
DIVISION OF LABOR
Традиційний розподіл праці

PARTNER DIVISION OF LABOR
Партнерський розподіл праці

GENDER STEREOTYPES
THE DISTRIBUTION OF FAMILY AND PROFESSIONAL ROLES
Розподіл сімейних і професійних ролей

PRIVATE SECTOR:
family, home, babysitting,
maintenance work
Приватна сфера:
сім'я, дім, догляд за дітьми,
обслуговуюча праця

ACTIVITIES OUTSIDE THE
HOME:
professional achievement, active
social life
Діяльність поза домівкою:

професійні досягнення, активне
громадське життя

FOUR CORNERS
Чотири кути

House work and childcare is a woman's duty,
Career building is a male prerogative
Хатня робота та догляд за дітьми – жіноча справа, кар’єра – прерогатива
чоловіків

Together with a woman, a man should do the household, take care of
the children and educate them
Чоловік на рівні з жінкою повинен займатися домогосподарством, піклуватися та
виховувати дітей

Those women who have no family or are unhappy in marriage try to
build their professional career
Професійного зростання прагнуть жінки, які не мають сім’ї або нещасливі у шлюбі

A man who is missed in the professional sphere is a loser
Нереалізований у професійній сфері чоловік – невдаха

FOUR CORNERS
Чотири кути

On the lessons of labor training at school the boys are learning
carpentry skills and the girls are taught how to sew and to cook
На уроках трудового навчання хлопці мають навчатися столярній майстерності, дівчата
– шити, готувати їжу

The guys are more capable to math and the girls are mostly humanitarian
У хлопців більше здібностей до математичних наук, у дівчат – до гуманітарних

Politics, business, military affairs are not for women
Політика, бізнес, військова справа – не жіноча справа

Everyone, regardless of gender, can succeed in their chosen profession
Кожна людина, незалежно від статі, може досягти успіху в обраній професії

GENDER STEREOTYPES
The differences in the content of work
Відмінності у змісті праці


WOMEN'S WORK HAS A PERFORMING AND
SERVING NATURE (TRADE, HEALTH,
EDUCATION, ETC.)
Жіноча праця має виконавський, обслуговуючий характер (сфера торгівлі,
охорона здоров'я, освіта тощо)



MEN ARE ATTRIBUTED TO CREATIVE WORK
AND LEADERSHIP
Чоловікам приписується творча й керівна робота

Gender Stereotypes
DO NOT GIVE MEN AND WOMEN THE
OPPORTUNITY TO REALIZE THEIR
HUMAN POTENTIAL, OPPRESS HUMAN
RIGHTS AND LEAD TO GENDER
DISCRIMINATION
Не дають жінкам і чоловікам можливості реалізувати свій багатий
людський потенціал, утискають права людини і приводять до
ґендерної дискримінації

Women and men are two halves of
humanity - and how relationships
are built between them, modeling
human relations in general
Riane Eisler
Жінки і чоловіки є двома половинками людства – і те, як
побудовані стосунки між ними, моделює людські стосунки
взагалі
Ріон Айслер

RESULTS OF ANSWERS-STATEMENTS
THAT MEET GENDER STEREOTYPES
Результати відповідей-тверджень, які відповідають гендерним стереотипам
For men work is more important than for women
1

Для чоловіків робота є більш важливою, ніж для жінок

4,5

3,49

1,9

2,83

Women are less competitive in the labor market
2

Жінки є менш конкурентоспроможні на ринку праці

A woman should do housework and raise the children
3

Виконувати домашню роботу та виховувати дітей має жінка

2,1

3,49

4

Women are often fired from work, men release from
work on their own willing

4,2

2,35

Жінок частіше звільняють з роботи, чоловіки йдуть з роботи
за власним бажанням

5

A man should receive higher salary than women, since
he has to ensure material well-being of the family
Чоловік має отримувати вищу заробітну платню ніж жінка,
оскільки він має забезпечувати матеріальний добробут сім’ї

0,5

3,96

0,95

1,28

Women are worse workers than men
6

Жінки є гіршими працівниками ніж чоловіки

I accept that fact that women choose "male" profession

The Answers to Guestions
Who do you think
should……

man

women

both

It does not
matter

Up to 30 Over 30 Up to Over 30 Up to Over 30 Up to
years old years
30
years
30
years
30
old
years
old
years
old
years
old
old
old

Over
30
years
old

…..do housework

5,5

3,6

40,5

39,3

52,8

48,6

1,2

8,6

…. be head of the family

30,7

55,7

25,3

9,9

42,1

19,9

1,9

13,8

…..be a home maker

4,5

3,5

79,2

67,4

25,8

23,3

0,5

5,8

….get a great salary

35,2

51

31,1

3,5

32,2

23,5

1.5

22

