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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ПРАГНЕННІ ДО 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У наш час реалізація особистісних можливостей, розвиток 

потенціалу, досягнення нових цілей, самовдосконалення є чи не 

найважливішими аспектами в житті людини. Адже, для кожного головним 

залишається бути реалізованим та успішним, де супутнім мотивом завжди 

виступає такий психологічний феномен як самоактуалізація. 

Самоактуалізація – свого роду внутрішня активність особистості, яка 

спрямована на виявлення і вивчення особистісних ресурсних можливостей. 

Самоактуалізацію можна вважати найголовнішим мотивом організму, який 

спрямований на максимальну актуалізацію закладених в нього здібностей, 

де, при цьому, інші мотиви є лише проявом самоактуалізації. У 

професійній же діяльності самоактуалізація створює готовність суб'єкта 

праці до самореалізації в рамках конкретної професії, допомагає 

задовольнити всю гаму потреб індивіда, розкрити здібності, утвердити 

себе як особистість, досягти певного соціального статусу [1]. 

Професійна самоактуалізація – це вища ланка розвитку особистості в 

професійній діяльності. Її можна розглядати як пошук індивідуального 

стилю професійної діяльності, розкриття своїх задатків, потенціалу, 

ресурсів, досягнень. Індивіди, які прагнуть до самоактуалізації в 

професійній діяльності завжди  досягають особистого вдосконалення, для 

того щоб дійти до вищого рівня компетенції через реалізацію себе, 

вподобань, цінностей та здібностей [2]. В контексті професійної сфери, у 

цьому якраз таки і полягає сутність всього життєвого шляху.   

Останнім часом відбуваються колосальні зміни, зокрема і перебудова 

соціальних зв'язків, які несуть за собою модифікацію в традиційних 

гендерних ролях. У сучасному світі жінки так само, як і чоловіки мають 

повне право на реалізацію свого потенціалу не залежно від специфіки 

професійної діяльності. Розглядаючи гендерні особливості прагнення до 

самоактуалізації в професійній діяльності, слід зазначити, що чоловікам 

все ж властивий розвиток у сторону своєї персони – просування по службі, 

отримання великих благ і т.д., у них виражена спрямованість на прийняття 

суспільства і розуміння суспільних відносин, жінкам, навпаки, важлива 

робота в команді, прагнення до просування значимої групи, де першим 

значущим складовим компонентом самоактуалізації є процес 
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самосприйняття. Однак, при цьому для представників чоловічої статі 

залишаються значущими суспільно схвалювані мотиви, такі як: зробити 

внесок в розвиток групи, поліпшити взаємини в колективі. Прагнення ж до 

придбання нових знань про світ є важливою частиною самоактуалізації 

чоловіків, проте для жінок воно менш значуще, можна припустити, що 

вони замінюють знання фактів інтуїтивним пізнанням усього сущого, 

проявляючи при цьому гнучкість поведінки. Тоді як чоловікам частіше 

вдається оперувати фактами, жінка, за відсутності певних знань може 

легко змінити стратегію поведінки і висунути нову ідею на основі навіть 

неточних уявлень. Але, загальним для самореалізації представників обох 

статей є висунення на перший план таких особистісних якостей, як 

креативність та конструктивність [3]. 

Тому, узагальнюючи, слід зазначити, що самоактуалізація є вагомим, 

найбільш важливим складовим компонентом успішності і повноцінного 

розвитку індивіда. Прояв даного феномена у чоловіків і жінок є 

індивідуальним, що обумовлюється біологічними і традиційними 

факторами. А в професійній діяльності вони орієнтуються різними 

установками, які безсумнівно свого роду ефективні та несуть ціннісний 

вклад в організацію. 
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