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Trzecie wydanie The Psychology oj Women, napisanej przez M.W. Matlin,

jest, jak pisze sama autorka, próba usystematyzowania informacji na temat róznych

aspektów zycia kobiet, od chwili narodzin az do póznej starosci.

Ksiazka ta obejmuje tak szeroki zakres tematów, ze dokladne omówienie jej

tresci znacznie przekroczyloby ramy niniejszej recenzji. Z tego powodu ogranicze

sie jedynie do opisania kwestii, którym autorka poswiecila najwiecej uwagi, i tym,

do których podejscie wydaje sie nowatorskie.

Rozdzial l, bedacy niejako wstepem, zawiera m.in. uzasadnienie powstania

tej ksiazki. Autorka cytuje tu przyklady zachowan seksistowskich, a czyni to, aby

pokazac, iz nawet w latach dziewiecdziesiatych kobiety sa traktowane inaczej niz

mezczyzni w róznych sytuacjach spolecznych. Podkresla ona równiez fakt istnienia

zdarzen zyciowych, które sa wlasciwe tylko dla kobiet (menstruacja, ciaza, poród,

menopauza), oraz takich, które przydarzaja sie prawie wylacznie kobietom (gwalt,

molestowanie seksualne itd.). W rozdziale tym podkreslona jest takze kwestia spor-

nej wciaz róznicy pomiedzy dwoma angielskimi slowami, sex i gender, oznacza-

jacymi slowo "plec". Matlin przyjmuje, iz termin sex odnosi sie do wrodzonych

cech fizjologicznych, podczas gdy gender jest terminem znacznie szerszym, odno-

szacym sie do cech psychicznych i spolecznych. Kolejno nastepuje krótka historia

psychologii kobiety, od pierwszych wzmianek z poczatku XX wieku do typowej

juz, wspólczesnej psychologii kobiety (wymienione tu zostaly takie nazwiska, jak:

L.S. Hollingworth, E. Maccoby, C. Jacklin czy tez PJ. CapIan).

Rozdzial 2 zostal poswiecony stereotypom plci, które sa definiowane jako

zespoly przekonan na temat cech charakterystycznych dla kobiet i mezczyzn. Au-

.torka porusza tu m.in. problemy oddzialywania stereotypów na rózne dziedziny

zycia, obecnosc róznic rasowych w zakresie tresciowym stereotypów, a takze kwe-

stie seksizmu, zamieszczajac skrócona wersje Inwentarza Ambiwalentnego Seksi-

zmu, opracowanego w 1996 roku przez P. Glicka i S. Friske. Nazwa tego inwentarza

wywodzi sie z zalozenia, iz seksizm opiera sie na glebokiej ambiwalencji wobec

kobiet, a nie na jednoznacznej niecheci.
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Róznice plci w niemowlectwie i dziecinstwie opisane zostaly w rozdziale 3.

Podkresla sie tutaj, iz róznice fizyczne, temperamentalne i spoleczne sa znikome

i nietrwale. Autorka wymienia tu takze czynniki, wplywajace na ksztaltowanie sie

identyfikacji z plcia. Wsród owych czynników znaczaca role przypisuje sie rodzinie

(uwzgledniajac udzial rodzenstwa w ww. procesie), rówiesnikom, mediom i szkole,

której struktura dostarcza juz dzieciom infonnacji co do statusu kobiety jako pra-

cownika.

Rozdzial 4 obejmuje okres dojrzewania (w sensie fizycznym i psychicznym)

oraz doroslosci. Duzo uwagi poswiecono tutaj kwestiom planowania edukacji

i kariery zawodowej, m.in. wzmiankujac o tym, iz wybranie przez kobiete "niety-

powego" (niestereotypowego) zawodu zalezy od kolejnosci narodzin w rodzinie,

wyksztalcenia rodziców, aktywnosci zawodowej matki, wsparcia ze strony rodziny,

stabilnosci emocjonalnej oraz cech osobowosci, stereotypowo uwazanych za meskie.

Róznice pomiedzy plciami w zakresie zdolnosci poznawczych i motywacji

osiagniec przedstawiono w nastepnym, tj. 5 rozdziale. Autorka zwraca najwiecej

uwagi na ró�nice w zakresie zdolnosci werbalnych, przestrzennych i matematycz-

nych, dzielac zdolnosci przestrzenne na wyobraznie przestrzenna i percepcje prze-

strzeni. Przytacza ona badania, negujace fakt istnienia przewagi mezczyzn w za-

kresie tych uzdolnien, a jednoczesnie proponuje wyjasnienia ww. róznic w aspekcie

biologicznym i spolecznym (róznosc doswiadczen i postaw).

Z kolegi analiza róznic pomiedzy plciami co do cech spolecznych i osobo-

wosciowych znajduje sie w rozdziale 6. Opisano tu m.in. rózne wzorce komunikacji

werbalnej i niewerbalnej - zwlaszcza tej ostatniej poswiecono duzo miejsca, ana-

lizujac wnikliwie róznice w zakresie postawy ciala, mimiki, dotyku i przestrzeni

osobistej, uznajac je za jedne z najwazniejszych i faktycznie istniejacych róznic

pomiedzy plciami. Autorka uzasadnia fakt istnienia tych róznic, m.in. powolujac
sie na mechanizm uczenia sie spolecznego oraz sile oddzialywania przekazów co

do zachowan zgodnych z plcia, otrzymywanych od rodziców (np. "dzielny chlopiec

nie placze").

Rozdzial 7 dotyczy pozycji spolecznej kobiety jako pracownika i porusza takie

zagadnienia, jak: dyskryminacja kobiet co do polityki zatrudnienia, warunków pla-
cowych i kwestii awansu oraz klopoty z pogodzeniem dwóch ról spolecznych -
roli matki i pracownika.

Rozdzial 8 z kolei odnosi sie do takich obszarów zycia, jak: milosc, malzen-

stwo, konsekwencje rozwodu; podaje takze charakterystyke zwiazków homo seksu-
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alnych i biseksualnych oraz plusy i minusy bycia osoba samotna. M.W. Matlin

podaje takze czynniki sprzyjajace szczesciu malzenskiemu, którymi sa: wyzsze wy-

ksztalcenie obojga partnerów, brak problemów finansowych, zawarcie zwiazku po

20 roku zycia, dluga znajomosc przedslubna, dobre wzorce z rodziny pochodzenia,.

umiejetnosc rozwiazywania problemów oraz partnerski charakter zwiazku.

Kolejny rozdzial traktuje o seksualnosci kobiet, a do jego naj szerzej opisanych

zagadnien zaliczyc mozna teorie dotyczace kobiecego orgazmu, opis roli zachowan

seksualnych w zwiazkach hetero- i homoseksualnych, metody kontroli urodzen

oraz problemy zwiazane z aborcja. Poruszona jest takze kwestia seksualnosci kobiet

po 60 roku zycia - a kwestia ta czesto bywa przemilczana w publikacjach na temat

kobiecej seksualnosci. Autorka zajmuje sie tu równiez zaburzeniami seksualnymi,

najczesciej wystepujacymi u kobiet i wyjasnia zalozenia podstawowych szkól tera-

peutycznych w tym zakresie.

W rozdziale 10 przedstawione zostaly zagadnienia, zwiazane z takimi waznymi

zdarzeniami zyciowymi kobiet, jak: ciaza, poród i macierzynstwo, a w szczególnosci

reakcje emocjonalne na fakt bycia w ciazy, problemy zwiazane z zatrudnieniem

kobiet ciezamych oraz postawy wobec tych kobiet. Jak wynika z zaprezentowanych

tu wyników badan, wiekszosc badanych uruchamiajac swój stereotyp macierzynstwa

mysli o kobiecie okolo 20-30 roku zycia, zameznej, bedacej w dobrej sytuacji

materialnej, szczesliwej w malzenstwie, zadowolonej z faktu posiadania dziecka

i ze szczesciem i oddaniem pielegnujacej swa córke lub syna.

Problemy zdrowia fizycznego kobiet zostaly przedstawione w rozdziale II,

specyfike zas kobiecych problemów natury psychicznej objasnia rozdzial 12. Wiele

uwagi poswieca sie tu takim typowo kobiecym schorzeniom, jak: rak piersi i macicy

oraz osteoporoza, lecz nie pomija sie tez chorób przenoszonych droga plciowa czy

tez problemu uzaleznien. Co do kobiecego alkoholizmu, wsród czynników ryzyka

wymienia sie m.in. wyzsze wyksztalcenie. Ponadto autorka nadmienia, iz w przy-

padku kobiet proces uzaleznienia trwa dluzej, lecz maja one tendencje do stosowania

jednoczesnie alkoholu i leków (najczesciej psychotropowych).

Wsród typowo kobiecych problemów psychicznych, wymienia sie m.in.: stany

depresyjne, stany lekowe, fobie oraz zaburzenia zwiazane z jedzeniem, a mianowicie

bulimie i anoreksje.

Rozdzial 13 mówi na temat agresji wobec kobiet. Omawiane sa tu takie za-

gadnienia, jak: molestowanie seksualne, gwalt, wykorzystywanie seksualne dzieci
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oraz maltretowanie psychiczne i fizyczne. Wnikliwie przeanalizowany zostal tu tez

cykl maltretowania fizycznego, który sklada sie, wedlug autorki, z trzech faz.

W pierwszej fazie narasta napiecie miedzy napastnikiem a ofiara, w drugiej maja

miejsce akty fizycznej przemocy, w trzeciej zas fazie napiecie spada i napastnik

doswiadcza poczucia winy. W sytuacji, gdy uzyska przebaczenie, cykl maltreto-

wania rozpoczyna sie od nowa.

Przedostatni rozdzial ksiazki poswiecony jest starosci, a w tym postawom

wobec starszych kobiet, problemom zwiazanym z przejsciem na emeryture i me-

nopauza. Szeroko opisane zostaly aspekty zycia rodzinnego starszych kobiet, takie

jak wdowienstwo czy tez przyjscie na swiat wnuków. Autorka porusza tez sprawe

podwójnego standardu starzenia sie, tj. faktu, iz zmarszczki na meskiej twarzy sa

traktowane jako oznaka sily emocjonalnej i dojrzalosci, podczas gdy na twarzy

kobiecej sa one jedynie oznaka starosci.

Podsumowaniem tej bardzo obszernej publikacji jest ostatni rozdzial, nakre-

slajacy przyszlosc psychologii kobiet. M.W. Matlin wyraza tu przekonanie, ze w

XXI wieku najwazniejszymi zagadnieniami tej dyscypliny stana sie: agresja wobec

kobiet oraz problemy zwiazane z zatrudnieniem i zdrowiem fizycznym

kobiet, zas mniej istotnymi stana sie zagadnienia róznic pomiedzy plciami.

The Psychology ofWomen stanowi wyczerpujace kompendium wiedzy na temat

kobiet; na temat fizjologii ich organizmów, specyfiki problemów zdrowia psychi-

cznego i fizycznego oraz typowych dla nich pozytywnych i negatywnych zdarzen

zyciowych. Bogata tresc ksiazki zostala ujeta w ciekawa forme graficzna, na która

skladaja sie umieszczone na wstepie do kazdego rozdzialu slowa kluczowe oraz

przyciagajace uwage zdjecia, symbolizujace zawartosc tresciowa poszczególnych

rozdzialów. Poza wnikliwym omówieniem róznorodnych faktów i teorii, dotycza-

cych zycia kobiet, ksiazka ta zawiera zestaw licznych, interesujaco opracowanych

cwiczen dla studentów, które moga ulatwic im praktyczne przetestowanie zdobytej

wiedzy teoretycznej.

Publikacja ta daje równiez mozliwosc przesledzenia miedzy spolecznych róznic

kulturowych, gdyz jest ona gleboko osadzona w realiach spoleczenstwa amerykan-

skiego. Róznice te ujawniaja sie chociazby podczas omawiania kwe.stii seksizmu

- autorka opisuje zachowania, uznane przez Amerykanki za zachowania seksisto-

wskie, podczas gdy owe zachowania nie sa uznawane za cos niewlasciwego w

spoleczenstwie polskim.
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Psychology oj Women zostala stworzona glównie z mysla o studentach psy-

chologii i osobach, zajmujacych sie powyzsza problematyka, lecz, moim zdaniem,

ze wzgledu na jej komunikatywnosc moze byc takze traktowana jako publikacja

popularnonaukowa, przeznaczona dla szerszego kregu czytelników.

Magdalena Grabowska


