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THE CULTURAL CONTEXT OF THE PROCESS OF IDENTITY FORMATlON

Summary. The article brings us closer to the understanding ofthe cultural context oC

identity formation during the adolescence. The presented reasearches are based on the

theories oCE. Erikson (1970, 1982) and J. Marcia (1966) which create the foundation

for the interpretation oC specificity of this process among girls and boys.

The sample consists oC 80 pupils oC primary and secondary schools, 40 girls and 40

boys, aged 13 - 19. In research semistandarized interview was used to establish the

general identity status and identity statuses in seven areas oC activity. The obtained

results show the higher level oC identity among girls than boys.

The discussion is concerned on the specificity oC Polish culture which is described on

Masculinity - Femininity dimension. Many of cultural elements emphasize the value

of femininity and extend chances of women for achieving the identity. The Polish

culture prornotes the development oC men less than women.

Proces formowania przez mlodziez tozsamosci odbywa sie w okreslonym

kontekscie spoleczno-kulturowym, który warunkuje zarówno specyfike spoleczne-

go wplywu, jak tez swoistosc obszarów i sposobówautokreacji. Wazny dla tego

procesu moze okazac sie caly system organizacji zycia spolecznego i wzmacniaja-

cych go symboli, okreslajacy dostep do róznych pulapów rozwojowych. Dla wyra-

zenia tej idei E. Erikson wprowadza pojecie etosu, który stanowia "zasadnicze

modalnosci organizowania doswiadczenia" wlasciwego grupie (Erikson 1982,

s. 22). Etos wyrazaja specyficzne zachowania i rytualy, wlasciwe dla okreslonych

faz rozwoju czlonków danej grupy, które w róznym stopniu przyczyniaja sie do

dalszych osiagniec rozwojowych jednostki, rozwój ten wspomagajac lub blokujac.

Wyniki porównawczych badan kulturowych pozwalaja wyróznic inne jeszcze

podstawy opisu warunków rozwoju na poziomie jednostkowym i spolecznym,

którymi sa: dystans wladzy, indywidualizm vs. kolektywizm, meskosc vs. kobie-
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cosc, unikanie (Hofstede 1980) oraz dlugoterminowa orientacja (Hofstede 1991).

Te nasycone czynnikiem kultury wymiary, poza znaczeniem dla rozumienia sfery

motywacji jednostki, maja tez sens spoleczny. Dystans wladzy oraz zakres unika-

nia decyduja o sposobie, w jaki ludzie organizuja sie w grupy, orientacja dlugoter-

minowa wplywa na to, jak dysponuja oni zasobami (bogactwa naturalne, srodki

finansowe) i odgrywa role w dzialaniach ekonomicznych, natomiast indywidu-

alizm - kolektywizm oraz meskosc - kobiecosc okreslaja zasadniczy wzór cech i

zachowan ludzi, stanowiac ogólne spoleczne, choc podlegajace psychologicznej

interpretacji, milieu.

Prezentowane badania nad plciowym zróznicowaniem procesu formowania

tozsamosci w okresie dorastania ujawniaja w wysokim stopniu specyfike polskiej

kultu� opisanej na wymiarze meskosci - kobiecosci. Mozna w niej upatrywac

waznego czynnika odpowiedzialnego za sposób rozwiazywania przez dziewczeta i

chlopców kryzysu adolescencyjnego.

Tozsamosc - podstawowe osiagniecia rozwojowe okresu dorastania

Teoretyczna podstawa badan jest teoria rozwoju psychospolecznego opraco-

wana przez E.H. Eriksona (1970) oraz paradygmat statusów tozsamosci zapro-

ponowany przez J. Marcie (1966). Zdaniem Eriksona, choc podstawowy dla jego

teorii problem tozsamosci znajduje swoiste rozwiazanie we wszystkich stadiach

cyklu zycia, to jednak pierwszym okresem, w którym wystepuje konieczna dla

ukonstytuowania dojrzalej tozsamosci konfiguracja czynników fizjologicznych,

poznawczych oraz spolecznych jest okres adolescencji, czyli czas miedzy 12 i 18

rokiem zycia. Zadania rozwojowe tego okresu sa dla dziewczat i cWopców podobne

i koncentruja sie wokól walki o tozsamosc, polegajacej na eksplorowaniu mozliwo-

sci, eksperymentowaniu z rolami, ustalaniu struktury celów, wyrazajacej przeko-

nanie o stopniu ich waznosci, w trakcie którego to procesu tozsamosc uzyskuje

psychologiczne zakorzenienie. W przypadku, gdy jest to niemozliwe, pojawia sie

dyfuzja jako opozycja w stosunku do ukonstytuowanej tozsamosci.

J. Marcia proponuje mówic o czterech stylach radzenia sobie z zadaniem

ustalania tozsamosci: o dyfuzji, tozsamosci przejetej (foreclosure), moratorium i

tozsamosci osiagnietej. Sa to inaczej statusy tozsamosci, których kryterium wy-

roznienia jest "kryzys" oraz "wybór". "Kryzys" dotyczy okresu zaangazowania w

podejmowanie decyzji, natomiast "wybór" opisuje wynik tego procesu oraz okresla

zakres zaangazowania w potwierdzajace decyzje dzialania. Choc stopien rozwojo-
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wego zaawansowania statusów tozsamosci jest przedmiotem dyskusji. to jednak

najczesciej przyjmuje sie istnienie nastepujacego ich porzadku: tozsamosc osiag-
nieta, moratorium, tozsamosc przejeta oraz dyfuzja tozsamosci. gdzie status

pierwszy opisuje najwyzszy poziom tozsamosci. Tozsamosc osiagnieta ("identity
achievement") charakteryzuje osobe, która doswiadczyla kryzysu i samodzielnie

podjela wzglednie trwale decyzje, wyrazajace jej osobiste przekonania. "Morato-

rium" opisuje osobe, która aktualnie znajduje sie w stanie kryzysu i aktywnie

analizuje rózne alternatywy. Osoba klasyfikowana jako "tozsamosc przejeta" nie

doswiadczyla nigdy kryzysu, lecz dysponuje jasnymi celami i przekonaniami,

które przyjela od osób znaczacych. natomiast osoby z dyfuzja tozsamosci, nawet

jesli przeszly etap kwestionowania dotychczasowych opcji, nie sa zdolne osiagnac

etapu rekonstrukcji tozsamosci w postaci nowych wyborów.

Identycznosc zadan rozwojowych okresu adolescencji oraz dostepnosc wszy-

stkich poziomów tozsamosci nie oznacza jednak identycznosci "trudu tozsamoscio-

wego", okreslonego specyfika doswiadczen mlodych ludzi. Zwracaja na to uwage

krytycy koncepcji E. Eriksona, podkreslajacy nieobecnosc czynnika plci. który

moze uczestniczyc w podzieleniu linii rozwojowej dziewczat i chlopców (Schiedel,

Marcia 1985). Prezentacja "meskiej" linii rozwoju moze tlumaczyc przekonanie o

wiekszej dostepnosci tozsamosci dla mezczyzn niz kobiet. Badania dowodza, ze

proces konstruowania tozsamosci przez dziewczeta i chlopców. choc form.:llnie

podobny, okreslony jest tresciami róznych dziedzin zycia, które decyduja o innym

stopniu trudnosci dochodzenia do koncepcji wlasnej osoby, stwarzajac ulatwienia

i progi przedstawicielom obojga plci. Dzialaja tu spoleczne presje, odzwierciedlaja-

ce przekonanie o dymorfizmie ról plciowych, które moga decydowac o innych dla

dziewczat i chlopców podstawach ich tozsamosci: interpersonalnych dla tych

pierwszych (malzenstwo, macierzynstwo, koncepcja ról plciowych) i intraperso-

nalnych dla drugich (praca, polityka, religia).

Jednym ze wspólnych zadan okresu dorastania jest poszukiwanie nowych

punktów odniesienia w postaci idei oraz wzorców kulturowych i osobowych,

którym mlody czlowiek móglby byc wierny, którym - bez naruszania wlasnej

autonomii chcialby sie podporzadkowac. Ta droga okreslania wlasnej tozsamosci

moze oznaczac poszukiwanie rozwiazan w postaci wyborów religijnych i politycz-

nych. Badania nad mlodzieza, prowadzone na podstawie paradygmatu statusów

tozsamosci dostarczaja wyników niespójnych. W zakresie wyborów religijnych

stwierdzono brak systematycznych róznic. A. Waterman i S. Archer ustalili na

przyklad, ze chlopcy czesciej dysponuja tozsamoscia przejeta, natomiast dziew-

czeta - tozsamoscia dyfuzyjna (Waterman, Archer 1979). H. Grotevant nie wyka-

zal zadnych róznic plciowych (Waterman 1982). Równie niespójne wyniki dotycza
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polityki. Wedlug H. Grotevanta (Waterman, op. cit.) studenci osiagaja tozsamosc,

podczas gdy studentki sa w okresie moratorium. Zdaniem A. Watermana

i S. Archer (op.cit.) mezczyzni z tej grupy wiekowej maja tozsamosc przejeta,

natomiast kobiety - dyfuzyjna. Brak róznic wsród studentów ujawniaja badania

J. Orlofsky'ego (Orlofsky 1978). Wsród tych licznych wyników jeden wydaje sie

dostatecznie potwierdzony: ani religia, ani polityka, niezaleznie od teoretycznych

zalozen i charakterystyki badanych grup (wiek, typ szkoly), nie okazaly sie
znaczaca dla mlodziezy podstawa budowania tozsamosci.

W okresie adolescencji mlody czlowiek próbuje takze okreslic wlasna tozsa-

mosc zawodowa, ukladajac rózne warianty planów i marzen i testujac ich dopaso-

wanie do ,ja". W badaniach nad poziomem tozsamosci zawodowej stwierdzono, ze

uczestniczacy w nich studenci nieco czesciej niz studentki demonstrowali tozsa-

mosc osiagnieta lub przejawiali wiecej eksploracji alternatyw. U kobiet czesciej

obserwowano tozsamosc dyfuzyjna lub nadana (Hodgson, Fisher 1979). Inne

badania nie potwierdzaja jednak tego spójnego wzoru wskazujac, ze nie ma róznic

w zakresie stabilnosci i jasnosci wyborów w grupie cWopców i dziewczat (Poe

1991) lub ze to dziewczeta maja lepiej okreslona tozsamosc zawodowa, wykazujac

wieksze przekonanie o stabilnosci wlasnych zainteresowan i decyzji (Savickas
1985).

Trzecim zadaniem rozwojowym okresu dorastania jest ustalenie tozsamosci

plciowej. Ponowne, po okresie (atencji, odkrycie ciala, ciekawosc i niepewnosc,

które ono wzbudza, uswiadomienie sobie seksualnych dazen, prowokuje pytania

o mozliwe role i zachowania. Sposobem uzyskiwania odpowiedzi na nie jest

eksperymentowanie, w toku którego dorastajacy ustala oraz potwierdza swoja

tozsamosc plciowa. W przypadku dziewczat szczególnie wazna jest swiadomosc

konsekwencji istnienia "wewnetrznej przestrzeni", a wiec mozliwosc urodzenia

dziecka, inkorporowanej do tozsamosci i stanowiacej podstawe zyciowych wybo-

rów. Przyszle ojcostwo jest mozliwym, choc slabiej zarysowanym elementem

tozsamosci cWopca. Badania dowodza, ze zainteresowanie malzenstwem i rodzina

jest wyzsze w grupie dziewczat niz chlopców (Morinaga i in. 1993). Wspólnotowo

zorientowanym dziewczetom latwiej bowiem o rozszerzenie pierwotnej wiezi z

matka, która znajduje teraz urzeczywistnienie w planowanych zwiazkach hete-

roseksualnych. Potwierdzeniem tego wniosku sa wyniki badan w paradygmacie

statusów tozsamosci. Ustalono, ze obszar postaw wobec ról plciowych, który

posrednio dowodzi s�osunku do innych obszarów interpersonalnego funkcjonowa-

nia jest jedynym. w którym pojawily sie systematyczne róznice plciowe: studenci

maja zwykle tozsamosc przejeta lub dyfuzyjna. podczas gdy studentki - osiagnieta
i moratoryjna (Hodgson, Fisher 1979).
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Badania wlasne

Zalozenie o znaczeniu kulturowych wymiarów dla procesu formowania toz-

samosci przez mlodziez stanowi podstawe badan wlasnych. Ich wyniki pozwalaja
uzupelnic dane pochodzace z innego kregu kulturowego oraz wyeksponowac
kulturowa zasade ich interpretacji.

Badaniu poddano 80 dobranych losowo uczniów poznanskich szkól podsta-

wowych i srednich (szkoly zawodowe i licea ogólnoksztalcace), w tym 40 dziewczat
i 40 chlopców, w wieku 13-19 lat. Podgrupe mlodsza, 13-15 lat stanowilo 15

dziewczynek i 15 cWopców ze szkól podstawowych, a podgrupe starsza, 16-19 lat,

25 dziewczat i 25 chlopców ze szkól srednich. Wiek osób badanych odpowiada

potencjalnemu kryzysowi okresu dorastania.

Zastosowno semistandaryzowany wywiad wedlug projektu S. Archer oraz

A.Watermana (1989). Zdecydowano sie na analizowanie doswiadczen osób bada-

. nych w siedmiu obszarach: trzech wyrazajacych kobieca orientacje ("Malzenstwo

i rola wspólmalzonka", "Rola rodzicielska" i "Postawy wobec ról plciowych"), trzech

obszarach wyrazajacych potencjalna meska dominacje ("Praca zawodowa", "Reli-

gia", "Polityka") oraz w jednym obszarze potencjalnego konfliktu miedzy dziedzina

"meska" ("Praca zawodowa") oraz "kobieca" ("Rodzina"). Celem wywiadu bylo

ustalenie, czy osoba badana spelnia dwa kryteria, na podstawie których mozna

okreslic status jej tozsamosci, to znaczy, czy przechodzi ona lub przeszla przez

okres eksploracji (kryzys) oraz czy dokonala wyborów. Semistandaryzacja wywia-

du odnosi sie do mozliwosci zastosowania dodatkowych pytan, sluzacych ustaleniu

tych faktów oraz do zasad doboru obszarów okreslania tozsamosci. Zebrany

material podlegal ocenie czterech przeszkolonych sedziów kompetentnych, którzy

przydzielali osobie badanej status globalny ("tozsamosc osiagnieta", "morato-

rium", "tozsamosc przejeta" lub "dyfuzja"), lub tez oceniali w kategoriach statusów

tozsamosci jej doswiadczenia w kolejnych, szczególowych obszarach dzialania.
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Tabela l. Globalne statusy tozsamosci: mlodziez (N = 80)

Badani Cala grupa Dziewczeta Chlopcy

Statusy Liczba % Liczba 'il- Liczba 'il-
tozsamosci osób osób osób

Dyfuzja 24 30.00 8 20.00 16 40.00

Przejeta . 23 28.75 9 22.50 14 35.00

Moratorium 24 30.00 15 37.50 9 22.50

Osiagnieta 9 11.25 8 20.00 l 2.50

Wyniki prezentujace rozklad statusów globalnych przedstawia tabela 1.

Wyniki te wskazuja, ze niewiele mlodych osób jest spostrzeganych jako te, które

osiagnely zdolnosc samodzielnej eksploracji i ustanawiania wyborów. Dominuje

dyfuzja, dowodzaca nieustalonej tozsamosci oraz moratorium, swiadczace o kry-

zysie tozsamosci, choc opisuje on sytuacje zaledwie trzeciej czesci badanych.

Mlodziez nadal w duzym stopniu przejawia zaleznosc od osób znaczacych. Jedno-

czesnie plec róznicuje rozklad statusów globalnych (chi 2 = 10.698, p < 0.05):

chlopcy znaczaco rzadziej niz dziewczeta uzyskuja statusy wyzsze (chi 2 = 8.717,

p < 0.01). Istnieje tez róznica w zakresie dyfuzji, która czesciej wystepuje u

chlopców (chi 2 = 2.917, p < 0.05). Wyniki te wskazuja na wieksze zaawansowanie
rozwojowe mlodych kobiet niz mlodych mezczyzn.

W celu ustalenia bardziej szczególowych róznic w statusach tozsamosci

okreslono statusy tozsamosci dla siedmiu obszarów: plany zawodowe, role mal-

zenskie. role rodzicielskie, potencjalny konflikt rodzina - praca, religia, polityka

oraz role plciowe.

Wyniki przedstawiaja tabele 2 i 3.
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Tabela 2. Statusy tozsamosci w obszarach: dziewczeta (N = 40)

Statusy Dyfuzia Przej eta Moratorium Osial nie ta
.. tozsamosci
� . Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Obszary osob osób osób osób

1. Plany zaw. 16 19.28 9 10.34 14 21.54 1 2.22

2. Malzenstwo 10 12.05 8 9.20 13 20.00 9 20.00

3. Dzieci 4 4.82 18 20.69 7 10.77 11 24.44

4. Rodz. - praca 7 8.43 13 14.94 10 15.38 10 22.22

5. Relicia 10 12.05 13 14.94 7 10.77 10 22.22

6. Polityka 25 30.12 12 13.79 3 4.62 O 0.00

7. Role plc. 11 13.25 14 16.09 11 16.92 4 8.89

Suma i % 83 29.64 87 31.07 65 23.21 45 16.07

(w stosunku do wszystkich
obszarów)

U dziewczat stwierdzano najczesciej tozsamosc przejeta od osób znaczacych.

Dotyczy to przede wszystkim wyobrazenia ról rodzicielskich i ról plciowych.

Drugim statusem jest dyfuzja tozsamosci (polityka i plany zawodowe). Morato-

rium to trzeci pod wzgledem czestosci atrybucji status. Dziewczeta eksploruja

glównie plany zawodowe i role malzenskie, a najmniej interesuje je polityka.

Osiaganie tozsamosci jest na tym etapie rozwoju zadaniem dla dziewczat trud-

nym, choc mozliwym do spelnienia. Badane ustalily samodzielnie tozsamosc

przede wszystkim w obszarze ról rodzicielskich, rodzina - praca, religia oraz role

malzenskie.

Tabela 3. Statusy tozsamosci w obszarach: chlopcy (N = 40)

� Dvfuzia przeieta Moratorium Osi:ll nip.ta
tozsamosci Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

osób osób osób osób

Obszary

1. Plan v zaw. 10 8.62 9 10.23 10 20.41 11 40.74

2. Malzenstwo 19 16.38 10 11.36 9 18.37 2 7.41

3. Dzieci 13 11.21 17 19.32 6 12.24 4 14.81

4. Rodz. praca 19 16.38 10 11.36 10 20.41 1 3.70

5. Relieia 12 10.34 18 20.45 7 14.29 3 11.11

6. Polityka 23 19.83 10 11.36 4 8.16 3 11.11

7. Role ole. 20 17.24 14 15.91 3 6.12 3 11.11

Suma i % 116 41.43 88 31.43 49 17.50 27 9.64
(w stosunku do wszystkich
obszarów)
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Dla chlopców porzadek statusów jest nastepujacy: tozsamosc dyfuzyjna,

tozsamosc przejeta, moratorium i tozsamosc osiagnieta. Badani wykazali naj-

mniejsze zainteresowanie polityka, rolami plciowymi, malzenstwem oraz poten-

cjalnym konfliktem rodzina - praca. Przejmowanie pogladów od osób znaczacych

obserwuje sie glównie w odniesieniu do religii i roli rodzicielskiej. Tozsamosc

moratoryjna stwierdzono glównie w obszarze planów zawodowych, dylematu

rodzina - praca oraz malzenstwo. Tozsamosc osiagnieta to status przypisywany

chlopcom najrzadziej. Najlatwiej ustalali oni tozsamosc tylko w odniesieniu do

planów zawodowych.

Tabela 4. Statusy tozsamosci w obszarach: dziewczeta a chlopcy

� Calosc Eksplor. Dyfuzja Przejeta Morator. Osiagn.
tozsamosci vs. brak

Obszary

l. Praca 10.385* 1.818 2.051 0.072 0.952 7.941**

2. Malzenstwo 8.197* 6.241 ** 4.381* 0.080 0.564 3.794*

3. Dzieci 8.137* 3.516* 4.781* 0.051 O 2.954 *

4. Rodz.-praca 13.293** 4.266* 6.894** 0.549 O 6.746**

5. Religia 4.757 2.739* 0.251 1.317 0.087 3.306*

6. Polityka 3.408 1.029 0.208 0.251 0.500 0.120

7. Role pic. 7.327 4.132* 4.266* O 4.242* 0.500

** - p < 0.01, * - p < 0.05

Porównanie wyników uzyskanych w grupie dziewczat i chlopców, wyrazone

istotnoscia róznic w zakresie statusów tozsamosci w wyróznionych obszarach

aktywnosci przedstawia tabela 4 (chi 2 lub test dokladnego prawdopodobienstwa
Fishera).

Porównanie badanych dziewczat i chlopców pod wzgledem przypisywanych

im statusów tozsamosci w róznych obszarach ich aktualnej lub przewidywanej

aktywnosci dowodzi istotnej róznicy w zakresie planów zawodowych, ról malzen-

skich, ról rodzicielskich oraz dylematu rodzina - praca. Styl ustalania planów

zawodowych przez chlopców czesciej szacowano jako tozsamosc osiagnieta.

W odniesieniu do malzenstwa dziewczeta istotnie czesciej niz chlopcy osiagaja

tozsamosc, podczas gdy chlopcy byli dyfuzyjni. Dziewczetom tez czesciej przypi-

sywano statusy wysokie (tozsamosc osiagnieta i moratorium). Podobnie- jest w

odniesieniu do ról rodzicielskich: dziewczeta czesciej niz chlopcy eksplorowaly i
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(lub) dokonywaly samodzielnych wyborów w odniesieniu do tych ról. W przypadku
dylematu rodzina - praca chlopcy okazali sie bardziej dyfuzyjni, natomiast u

dziewczat stwierdzono wiele samodzielnych rozwiazan potencjalnego konfliktu.

Dziewczetom przepisano tez wiecej statusów wysokich. W odniesieniu do religii
dziewczeta czesciej niz chlopcy dysponuja ustalona tozsamoscia. Czesciej tez

przysluguja im w tym obszarze statusy wysokie. W odniesieniu do ról plciowych

dziewczeta sa mniej niz chlopcy dyfuzyjne i czesciej niz oni eksploruja ten obszar.

Dziewczetom tez czesciej przypisywano tu statusy wysokie.

Badanie mlodziezy wskazuje, ze juz okres adolescencji jest czasem zaznacza-

nia sie róznic miedzy dziewczetami i chlopcami pod wzgledem podstaw ich tozsa-

mosci. Uzyskane wyniki potwierdzaja czesciowo twierdzenia o przewadze

dziewczat w obszarach interpersonalnych i chlopców - w interpersonalnym obsza-

rze pracy, lecz nie religii, polityki i konfliktu rodzina - praca. Sugeruje to, ze

niezaleznie od psychospolecznego rodowodu tego efektu, dorastanie jest okresem

dychotomizowania sie plci w sposób odzwierciedlajacy spoleczne oczekiwania i

osobista potrzebe trwalego lokowania siebie w swiecie opisanym wedlug jedno-

znacznych kryteriów, które oznacza tu dazenie do typowosci plciowej. Jednoczes-

nie jednak u badanych zaznacza sie przewaga poziomu tozsamosci dziewczat nad

tozsamoscia chlopców.

Dyskusja

Interpretacja uzyskanych wyników znajduje kilka podstaw:

1. Biologiczne dojrzewanie - dziewczeta dojrzewaja przecietnie dwa lata

wczesniej niz chlopcy, co tlumaczyc ma ich wieksze zaawansowanie rozwojowe,

potwierdzone cytowanymi i innymi wynikami badan (rozwój ego; Cohn 1991,

Richards i in. 1991, poziom rozumowania moralnego; Helkama, Ikonen 1985).

Psychologiczne reakcje na dojrzewanie sa jednak zalezne od tak wielu czynników,

za relacje miedzy pubertalnymi zmianami i rozwojem ,ja" sa ciagle nieznane.

2. Róznice plciowe w zdolnosciach poznawczych, zwlaszcza werbalnych i w

doswiadczeniu socjalizacyjnym (Block 1984). J. Piaget (1965) oraz J. Lever (1978)

potwierdzili te ostatnia sugestie stwierdzajac, ze struktura zabaw dziewczat

przyczynia sie do osiagniecia dwa lata wczesniej niz mozliwe staje sie to dla

chlopców, stadium moralnosci autonomicznej.

3. Specyfika procesu budowania tozsamosci, co oznacza rózna dla dziewczat

i chlopców kolejnosc zadan rozwojowych (Douvan, Adelson 1966). O ile chlopcy
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musza najpierw ustalic tozsamosc, aby uzyskac gotowosc do podjecia zadan

doroslosci (intymnosc i generacyjnosc), o tyle dziewczeta przygotowujac sie do

podjecia zwiazków emocjonalnych, jednoczesnie konstruuja swoja tozsamosc.

W efekcie "tozsamosc" i "intymnosc" zlewaja sie powodujac, ze punkty krytyczne

w kobiecym rozwoju nie sa równie latwe do ustalenia, jak w przypadku mezczyzn

(Hodgson, Fisher 1979).

Nakladanie sie u dziewczat i mlodych kobiet zadania rozwiazania kryzysu

tozsamosci i intymnosci nie dosc, ze oznacza wczesniejsze w porównaniu z mez-

czyznami podejmowanie zadan rozwojowych. jesli ich poziom mierzyc kryteriami

koncepcji E. Eriksona, to ma szereg innych implikacji. Podstawowa wyraza sie

wieksza zlozonoscia rozwojowej drogi kobiet. Przyczynia sie do tego czesty konflikt

miedzy motywami o charakterze zadaniowym i spolecznym. Styljego rozwiazania

wyraza sie w róznych planach zyciowych i wielu wariantach formowania tozsa-

mosci w obszarach publicznych i prywatnych. Jednym z nich moze byc szczególnie

przyspieszona eksploracja róznych alternatyw, sprzyjajaca wczesniejszemu osia-

ganiu tozsamosci.

4. Typizujace wychowanie, czy szerzej socjalizacja (por. Block 1984). Socjali-

zacja ukierunkowana jest na przyswajanie przez dzieci dychotomicznych ról

plciowych, co moze tlumaczyc róznice plciowe w poziomie tozsamosci dziewczat i

cWopców, obserwowane w róznych obszarach ich aktywnosci. Odrebna natura

kobiecej i meskiej tozsamosci oznacza jej inne, spolecznie sankcjonowane podsta-

wy. Chlopcy odpowiadaja na pytanie "kim jestem?" wykonujac zadania mierzone

obiektywnymi kryteriami osiagniec (kompetencje i wiedza), podczas gdy dziew-

czeta okreslaja swoja tozsamosc przez ustalenie, z kim dziela swoje zycie, jakie

ponadindywidualne znaczenie ma ich plec. W okresie adolescencji spoleczna

presja na respektowanie instrumentalnej (cWopcy) lub wspólnotowej (dziewczeta)

podstawy tozsamosci uzyskuje wsparcie ze strony samej mlodziezy, poszukujacej

pewnosci w zakresie niestabilnej tozsamosci plciowej.

5. Róznice w zakresie charakterystyki spoleczenstw na kulturowym wymia-

rze meskosci - kobiecosci. "Kobiecosc" i "meskosc" wyznaczaja dominujaca zasade

socjalizacji, a przewaga jednej z tych opcji decyduje o jej przebiegu i wyniku.

"Meskosc" odnosi sie do krajów, w których role plciowe sa wyraznie róznicowane,

wyrazna jest polaryzacja plci i potwierdzajace ja stereotypy kobiet i mezczyzn

(Japonia, Austria, Wenezuela, Wlochy). "Kobiecosc" z kolei odnosi sie do spole-

czenstw, w których role plciowe nakladaja sie: zarówno kobiety. jak i mezczyzni

powinni byc umiarkowanie skoncentrowani na jakosci zycia (Szwecja, Norwegia,

Holandia, Dania; Hofstede 1991). W krajach "kobiecych", w odróznieniu od krajów

"meskich" nie istnieja wyrazne stereotypowe oceny atrybutu kobiet i mezczyzn.
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Rózni tez oba typy krajów zakres presji na przyswajanie instrumentalnej lub

ekspresyjnej orientacji: w krajach "meskich" nacisk dotyczy tej pierwszej, a w

krajach "kobiecych" - drugiej formy funkcjonowania. Róznica dotyczy ponadto

stopnia uniwersalnosci tresci stereotypów plci: w krajach "kobiecych" opis ten

kojarzony jest z poszczególnymi rolami kobiet i mezczyzn, które determinuja ich

biologiczne funkcje, natomiast w krajach "meskich" sa one specyficzne i zwiazane

z danym krajem.

Przyjmuje sie, ze "kobiecosc" i "meskosc" to nie tylko ogólny system preferen-

cji i wartosci, obecny w zyciu spolecznym, ale tez typ subkultury obserwowanej w

najwazniejszych dla przebiegu socjalizacji sytuacjach, które tworzy rodzina, szko-

la i miejsce pracy.

Charakterystyka kultur "kobiecych" i "meskich" uzasadnia wyróznienie

dwóch kryteriów ich opisu: kryterium istotowego (polaryzacja plci vs. brak pola-

ryzacji) oraz kryterium wartosciujacego (wysoka ocena atrybutów meskich - kraje

"meskie", wysoka ocena atrybutów kobiecych - kraje "kobiece").

Prezentowane wyniki badan nad mlodzieza. skorelowane z wynikami badan

osób w srednim wieku, gdzie przewaga w poziomie tozsamosci kobiet jest jeszcze

wyrazniejsza (Miluska, w druku), pozwalaja na wyeksponowanie "kulturowej"

interpretacji róznic plciowych.

Polska jest krajem "istotowo" niejednoznacznym: istnieje tu swiad0lTIosc

psychologicznych róznic plciowych. Jednoczesnie jednak wzglednie trwale okazu-

ja sie spoleczno-polityczne doswiadczenia okresu powojennego, które wyrazaja sie
preferencjami dla kolektywizmu i idei równosci. Obserwuje sie tu tez nakladanie
sie ról plciowych oraz zainteresowanie jakoscia zycia.

Niejednoznaczny jest równiez opis kultury polskiej wedlug kryterium war-

tosciujacego. Akceptacji "meskosci" towarzyszy wysokie uznanie dla "kobiecosci".

Polska kulture z jednej strony okresla historycznie uwarunkowany kult walki i
bohaterstwa oraz okupione cierpieniem upominanie sie o wolna ojczyzne, spo-

strzeganajako Kobieta - Matka. Jednoczesnie polskosc definiuje wplyw wspólno-
towej religii, jaka jest katolicyzm, duze znaczenie kultu Maryjnego, a takze
symbole i styl zachowania, wypracowane przez szlachte i przejete przez inteligen-
cje, w których dominuje honor i etykieta, wyrazajaca miedzy innymi wysoka
pozycje kobiety, a nie pragmatyzm, okreslajacy "meskie" spoleczenstwa. O duzym
nasyceniu kultury polskiej czynnikiem kobiecosci moze swiadczyc ponadto usta-
lona w badaniach wysoka wartosc humanizmu i wieksza bliskosc kobiet niz

mezczyzn w stosunku do pozytywnego prototypu Polaka opisanego na tym wymia-
rze (Boski, Miluska 1994), a takze duze znaczenie ról prywatnych (Miluska, w
druku).
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Kulturowe znaczenie kobiety i kobiecosci owocuje szansami kobiet na psy-

chospoleczna autokreacje. Nieprzypadkowo wiec osiaganiu tozsamosci sprzyja

schemat kobiecosci, a nie meskosci (Miluska, w druku). Kultura polska wydaje

sie promowac kobiety, przyzwalajac na ich aktywnosc w róznych dziedzinach, a

czesto do niej sklaniajac. Dzialanie w "meskich" sferach sprzyja ich walce o

tozsamosc. Takze potrzeba dobrego wypelniania tradycyjnych ról kobiecych w

czesto trudnych warunkach ekonomieznych powoduje, ze i tu kobiety uzyskuja

przewage nad mezczyznami w poziomie tozsamosci. Reasumujac, mozna powie-

dziec, ze im wieksza aktywnosc, zwiazana z liczba pelnionych lub przewidywanych

ról, a ta przysluguje w Polsce przede wszystkim kobietom, tym wieksze szanse na

wykreowanie dojrzalej tozsamosci.

Jednoczesnie dosc duze znaczenie tozsamosci przejetej, obserwowane zwla-

szcza wsród dziewczat wskazuje na to, ze oczekuje sie od nich spelnienia roli

nosnika kultury. Mozliwe wiec, ze w Polsce funkcjonuja podwójne standardy

kulturowe, z którychjeden przewiduje dla kobiet funkcje lacznika pokoleniowego,

a drugi zaklada wieksza innowacyjnosc i sprzyja moratorium. Wynik ten zgodny

jest z ustaleniami innych autorów, którzy stwierdzili, ze wsród kobiet istnieje

opozycja dwóch grup statusów tozsamosci, posiadajacych zblizony psychologiczny

sens: tozsamosc osiagnieta i przejeta oraz moratorium i tozsamosc dyfuzyjna

(Marcia 1976; La Voie 1976), choc nie jest to wzór jedyny (Orlofsky 1978). Ten

szczególny podzial stylów ustalania tozsamosci moze wskazywac na to, ze rozwój

tozsamosci kobiet, mierzony statusami tozsamosci przebiega inaczej niz rozwój

tozsamosci mezczyzn, znaczony linia: dyfuzja - tozsamosc przejeta - moratorium

- tozsamosc osiagnieta.

Uzyskane wyniki wskazuja na brak kulturowych warunków wspomagaja-

cych rozwój tozsamosci mezczyzn, którzy w róznych obszarach pozostaja czesto

dyfuzyjni (brak zachet do podejmowania decyzji) lub podejmuja aktywnosc wedlug

gotowych wzorów (tozsamosc przejeta). W tym przypadku rola stereotypów plci

jest wyrazniejsza, stanowiac czynnik blokujacy podejmowanie przez mezczyzn

nietypowych ról plciowych.

Inna interpretacja odwoluje sie do zasadnosci podzialu na obszary kobiecej i

meskiej dominacji. Zebrano dowody empiryczne pozwalajace zakwestionowac

istniejace w tym zakresie ustalenia. Szczególnie znamienny jest stosunek kobiet

i mezczyzn do religii, w paradygmacie statusów tozsamosci wskazywanej jako

sfera blizsza mezczyznom niz kobietom. Uzyskane wyniki, dowodzac przewagi
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kobiet sugeruja, ze polska kultura zmienia zaklasyfikowanie obszarów. W spólno-

towy wymiar katolicyzmu moze czynic religie obszarem "kobiecym", zwiekszajac

szanse kobiet na progres w zakresie tozsamosci. W ten sposób supremacja pier-

wiastka kobiecego odbiera mezczyznom obszary ich potencjalnej autokreacji, nie

podsuwajac nowych, waznych psychologicznie i dajacych sie zaakceptowac spole-

cznie. Uzyskujemy tu dodatkowy dowód na to, ze polska kultura nie wspiera

rozwoju tozsamosci mezczyzn. Mozliwe, ze rekonstrukcja systemu spoleczno-go-

spodarczego przyczyni sie do zmiany symboli kulturowych, odpowiedzialnych za

psychospoleczny rozwój obu plci.

Kulturowa interpretacja róznic plciowych w osiaganiu tozsamosci podwaza

zalozenie E. Eriksona o wiekszej dostepnosci tozsamosci dla mezczyzn niz kobiet.

Proces eksploracji i dokonywania wyborów, w swietle uzyskanych wyników, jawi

sie jako kompetencja uniwersalna, której ujawnieniu sprzyjac moga czynniki

spoleczno-kulturowe.
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