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SOME DETERMINANTS AND THREAT IN THE FORMATlON

OF GENDER IDENTITY IN CHILDREN

Summary: The subject oC this article concerns the problem oC some socio-family determinants in

the formation oC gender identity for example influence of parents as models of their children's

gender. The author pays attention to the analysis oC the role of a Camily as a basic context in the
Cormation of the process mentioned above.

Wprowadzenie

Tozsamosc plciowa (gender identity) ujmowana jako znajomosc wlasnej plci,

zdolnosc kategoryzowania siebie jako osoby plci meskiej lub zenskiej (por. m.in.

K. Deaux, 1987; R. Vasta, M. Haith, S. Miller, 1995) lub "poczucie czyjejs meskosci

lub kobiecosci i akceptacja wlasnej plci na psychologicznym poziomie" (1. Miluska,

1996) od dawna stanowi przedmiot zainteresowan naukowych. Podejmuja ja takze

badacze wspólczesni starajac sie okreslic warunki rozwoju tozsamosci, a takze

geneze ksztaltowania sie stereotypów (modeli) ról plciowych, tzn. "wzorów zacho-

wan uznanych w danej kulturze za odpowiednie dla przedstawicieli plci meskiej

lub zenskiej" (R. Vasta, M. Haith, S. Miller, op.cit.).

Zasadnicze zróznicowanie plciowe dokonuje sie u dzieci okolo 4 roku zycia

(por. m.in. R. Hinde, 1987), a wiec w okresie, w którym pozostaja one pod wplywem

intensywnego oddzialywania rodziny. Nic wiec dziwnego, ze w tym wlasnie ob-

szarze szuka sie uwarunkowan, a takze zródel zagrozen rozwoju tozsamosci plcio-

weJ.

W sród wspomnianych uwarunkowan wymienia sie przede wszystkim dwa

czynniki. Pierwszy z nich stanowia cechy samych rodziców ujmowane z punktu
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widzenia nasycenia "meskoscia" i "kobiecoscia" i zwiazane z nimi w znacznym

stopniu zachowanie rodziców. Drugi czynnik, to typ wzoru dziewczynki i chlopca

(obejmujacy zarówno ubiór, wyglad, jak i zachowanie), jaki rodzice sobie przy-

swoili, wyznaczajacy w duzej mierze zakres zachowan wzmacnianych badz nie,

jako zgodnych lub niezgodnych ze wspomnianym wzorem. Podczas gdy pierwszy

z wymienionych czynników skladajacy sie na model roli plciowej pelnionej przez

rodziców oddzialuje na dziecko w procesie spolecznego uczenia sie przez nasla-

downictwo, modelowanie i identyfikacje, drugi z nich funkcjonuje dzieki procesowi

wzmocnienia spolecznego.

Problematyka rozwoju i zródel zagrozen tozsamosci plciowej staje sie jednym

z najbardziej aktualnych problemów wspólczesnosci. Dotyczy to przede wszystkim

spoleczenstw zachodnich, a zwlaszcza USA, stajac sie coraz bardziej aktualna

i u nas. Coraz czesciej docieraja sygnaly o rozmaitych zaklóceniach rozwoju toz-

samosci (róznego typu dewiacjach), które staja sie problemem nie tylko dla jed-

nostki, w jej trudzie budowania tozsamosci zgodnej z plcia biologiczna, ale czesto

dla jej rodziny, w duzym stopniu odpowiedzialnej za przebieg tego procesu, a

czesto nie wywiazujacej sie z tego zadania. Wiaze sie to w duzym stopniu z do-

konujacym sie procesem przemian, jakim podlega rodzina, w tym takze i polska,

pociagajacym za soba zmiany m.in. w prezentowanych przez rodziców modelach

ról plciowych. Dotyczy tez coraz czestszych przypadków wystepowania róznych

alternatywnych dla zycia rodzinnego form egzystencji. takich jak kohabitacja badz

pojawiajacych sie - zwlaszcza w spoleczenstwie amerykanskim przypadków - one

parent family, rodzin ukonstytuowanych z matek samotnych z wyboru, wychowu-

jacych dzieci bez udzialu mezczyzny (modela meskiej roli plciowej), malzenstw

homoseksualnych chcacych adoptowac dzieci, a takze wzrastajaca liczba przypad-
ków transseksualizmu.

Problematyka dotyczaca rozwoju i zagrozen tozsamosci plciowej nabiera w

tym kontekscie nowego wymiaru, dajacego podstawy do umieszczenia jej w ob-

szarze badan potrzebnych, zeby nie powiedziec niezbednych.

W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbe wskazania niektórych uwarun-

kowan tozsamosci plciowej dzieci, kladac szczególny nacisk na uwarunkowania

spoleczno-rodzinne. Przedstawimy m.in. l} role rodziny jako podstawowego kon-
tekstu rozwoju tozsamosci plciowej (wplyw oddzialywania rodziców jako modeli

"plciowosci"), 2) ksztaltowanie sie ról zwiazanych z plcia u dzieci w wyniku procesu
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wzmocnienia spolecznego, tj. stosowanych nagród i kar. Czyniac to postaramy sie

takze okreslic wspólczesne zródla zagrozen rozwoju tozsamosci, tkwiace przede

wszystkim w rodzinie.

1. Niektóre uwarunkowania tozsamosci plciowej

W sród uwarunkowan tozsamosci plciowej wyróznia sie na ogól dwie podsta-

wowe grupy, a mianowicie uwarunkowania biologiczne i spoleczno-kulturowe. Star-

sze podejscia do tej problematyki akcentuja role czynników biologicznych, zwracaja
uwage na genetyczne i strukturalne róznice miedzy osobnikami meskimi i zenskimi
i w nich wlasnie upatruja przyczyn róznic miedzyplciowych w zachowaniu.

W nowszych podejsciach nawiazuje sie do modeli biospolecznych uwzgledniajacych

role czynników zarówno biologicznych, jak i srodowiskowych, przypisujac nawet

szczególna role tym ostatnim.

W ramach podejscia poznawczo-rozwojowego wyróznic mozna dwa teorety-

czne modele rozwoju ról plciowych: 1) model stadialny, zgodnie z którym rozwój

wspomnianych ról odbywa sie przez przechodzenie przez trzy podstawowe stadia
(tozsamosci plciowej, ciaglosci i niezmiennosci, nastepujace po sobie zawsze w

tej samej kolejnosci i bedace uniwersalne bez wzgledu na kulture) (por. L. Kohlberg
i D.Z. Ullian, 1974) oraz 2) model przetwarzania informacji, koncentrujacy sie

wokól schematu roli organizujacego informacje odnoszace sie do kwestii plci (por.

S.L. Bem, 1987).

Inne podejscie w omawianej kwestii reprezentuja zwolennicy teorii spolecz-

nego uczenia sie (por. B.I. Fagot, 1985; A. Bandura, 1989; P.G. Perry, K. Bussey,

1979), traktujac zachowania zwiazane z rolami plciowymi jako jeden z rodzajów

reakcji nabywanych i utrwalanych zgodnie z regulami spolecznego uczenia sie, tj.

glównie modelowania i wzmacniania okreslonych zachowan prezentowanych i uz-

nawanych w danym srodowisku za odpowiednie i wlasciwe dla okreslonej

plci. W ramach tego podejscia szczególnie znaczaca rola przypada spoleczno-kul-

turowym uwarunkowaniom tego procesu. Te zas obejmuja przede wszystkim wy-

tworzone w danej kulturze modele ról plciowych (zwane tez czasem "modelami

ról zwiazanych z plcia"), jako ogól cech, zachowan i zadan wlasciwych dla przed-

stawicieli jednej badz drugiej plci (por. m.in. E. Hurlock, 1985; K. Imielinski, S.

Dulko, 1988; R. Vasta, M. Haith, S. Miller, op.cit.).
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W spomniany zestaw cech, zachowan i zadan skladajacych sie na dana role

plciowa jest uzalezniony od kontekstu spoleczno-kulturowego, m.in. od wartosci

cenionych w danej kulturze. Badacze zajmujacy sie problematyka wplywu kultury

na zakres i tresc pojecia roli zwiazanej z plcia (por. np. M. Mead, 1982) zwracaja

uwage na znaczny relatywizm cech uznawanych za tradycyjnie ..meskie" czy "ko-

biece" w róznych spoleczenstwach.

Istniejace w kazdym kontekscie spoleczno-kulturowym oczekiwania dotyczace

ról zwiazanych z plcia przejawiaja sie w sprecyzowaniu tego. co w danej kulturze

uwaza sie za odpowiednie dla kobiet i mezczyzn. Dotyczy to zarówno sposobu

ubierania sie i zachowania jednostki w ramach pelnienia przez nia wszystkich ról

spolecznych zarówno rodzinnych. jak i zawodowych. Oczekiwania te sluza doko-

nywaniu zróznicowan plciowych i stanowia podstawe tworzenia stereotyp6w r61
zwiazanych z plcia. One natomiast pelnia funkcje standard6w (wzorców. modeli).

stanowiacych kryteria spolecznej oceny funkcjonowania jednostki ("czy i na ile

wypelnia swa role spoleczna zwiazana z plcia"). a takze samooceny jednostki ("czy

i w jakim stopniu jako kobieta czy mezczyzna spelnia obowiazujace w moim sro-
dowisku wymagania f oczekiwania").

Typ spoleczenstwa i kultury. w którym zyje dana jednostka. tworzy odmienny
kontekst rozwoju tozsamosci plciowej dla pozostajacych pod jej wplywem osób.

W literaturze przedmiotu mówi sie np. m.in. o krajach sprzyjajacych wytworzeniu

stereotypów plci blizszych tradycyjnemu ujmowaniu ról plciowych, tzw. zorgani-
zowanych kobieco (Dania. Szwecja, Norwegia) i mesko (Japonia, USA. Irlandia)
(por. np. J. Miluska. op.cit.), a rózniacych sie oczekiwaniami dotyczacymi zachowan
wlasciwych dziewczynkom i chlopcom, organizacja procesu wychowawczego i na-
uczania, szansa awansu spolecznego i zawodowego. dominujacymi pogladami pra-

ktycznymi i religijnymi. a takze sposobem rozwiazywania konfliktów spolecznych
_ w krajach "meskich" przez uczciwa walke, w której wygrywa lepszy. w krajach
..kobiecych" przez kompromis i negocjacje. Typ spoleczenstwa i kultury wplywa
wiec na tresc ról spolecznych i budowanych stereotypów plci. Tresci te przekazy-
wane sa dziecku naj wczesniej w rodzinie. stanowiacej podstawowy i najwczesniej-

szy kontekst rozwoju jednostki, w tym takze jej tozsamosci plciowej.
Zróznicowanie plciowe odbywa sie, jak juz wspomniano, w wieku okolo

4 lat, a wiec wtedy. gdy wplyw rodziny jest najbardziej intensywny. W kontekscie

tym szukac wiec mozna przede wszystkim uwarunkowan harmonijnego rozwoju
tozsamosci plciowej, jak i zaklócen tego procesu.
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1.1. Rodzice jako wzory osobowe i modele pelnienia ról plciowych

Za nabywanie przez dzieci wlasciwosci typowych dla plci odpowiedzialne sa

glównie trzy kategorie osób: rodzice, nauczyciele i rówiesnicy. Pierwszymi osobami,

z którymi dziecko styka sie w swoim zyciu, sa rodzice, dlatego oni wlasnie do-

starczaja mu pierwszych wzorów zachowania, w tym takze wzorów pelnienia spo-

lecznych ról plciowych, bedacych podstawa do nabywania wlasciwosci dla jego

plci.

Podkresla sie dwa nurty oddzialywan rodziców na dziecko, tzn. przez:

l) dostarczanie wzorów osobowych i zachowan przez sama tylko swoja obe-

cnosc - nurt oddzialywan osobowosciowych, 2) przez informowanie dziecka o

tym, co jest wlasciwe dla jego plci, wyrazanie na ten temat opinii - nurt oddzialywan

wychowawczych. Istotne znaczenie w ramach pierwszego nurtu oddzialywan maja

cechy osobowosci rodziców, ujmowane z punktu widzenia nasycenia "meskoscia"
i "kobiecoscia", determinujace okreslony repertuar zachowan.

Oddzialywania wychowawcze rodziców uzaleznione sa w duzym stopniu od

tego, jaki stereotyp ról plciowych przyswoili sobie rodzice, a wiec typ wzoru dziew-

czynki i chlopca, obejmujacy zarówno ubiór, wyglad, jak i zachowanie.
Modele ról zwiazanych z plcia, tj. wyobrazenia o tym, jaka powinna byc

dziewczynka i chlopiec (kobieta i mezczyzna) ulegaly modyfikacji wraz ze zmiana

spoleczno-ekonomicznych warunków zycia. Przez dlugi czas dominowalo w tym

wzgledzie tzw. tradycyjne podejscie, postulujace zdecydowanie róznice miedzy-

plciowe zarówno co do ubioru, jak i zachowania "zarezerwowanego" tylko dla

dziewczat badz tylko dla chlopców (np. okazywanie wzruszenia nie nalezy do tra-

dycyjnie "meskiego" modelu zachowania). Z czasem obok tradycyjnych zaczely

pojawiac sie egalitarne, zwane tez "rozwojowymi" lub "równouprawniajacymi"

modele ról plciowych, wraz z lezacym u ich podstaw przekonaniem o zasadzie

zrównania ról pelnionych przez przedstawicieli obu plci.

Proces rozwoju kulturowo okreslonej roli plciowej dziecka (typizacja plciowa)

wyznaczony jest wiec w duzym stopniu rodzajem tresci przekazywanych dziecku

w procesach spolecznego uczenia sie, zwlaszcza przez modelowanie. Badania niosa

wiele interesujacych w tej kwestii ustalen. Wykazuja np., ze dzieci poswiecaja

wiecej uwagi modelom tej samej plci i czesciej nasladuja ich zachowania (por. np.

K. Bussey i A. Bandura, 1984; D.G. Perry, K. Bussey, op.cit.). Dziewczynki czesciej
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niz chlopcy powielaja zachowania typowe dla plci przeciwnej, a ojcowie bardziej

niz matki staraja sie, aby ich dzieci nie wychodzily z tradycyjnych ról plciowych,

nawet wtedy, gdy sami przejawiaja wiecej cech "kobiecych" niz typowo "meskich",

reprezentujac mniej jednoznaczny niz kobiety zdeterminowany model plciowy (por.

B. Harwas-Napierala, 1993).

Proces ustalania tozsamosci przebiega róznymi drogami u obu plci. U chlopców

droga ta wiaze sie z koniecznoscia zmiany pierwotnego modelu identyfikacji. jakim

jest matka (por. np. M. Ziemska, 1977), co sprawia, ze ich trud budowania tozsa-

mosci jest wiekszy niz u dziewczat. Podczas gdy od chlopców wymaga sie zerwania

symbiozy z matka, u dziewczynek rozszerza sie ona na inne osoby. Efektem od-

miennych doswiadczen wczesnodzieciecych dziewczat i chlopców jest rózna istota

kobiecosci. okreslajaca sie przez zwiazek, przywiazanie i meskosci - przez separacje

(por. m.in. J. Miluska, op.cit.).

Ogólnie mozna powiedziec, ze dzieci ucza sie róznicowac zachowania "sto-

sowne" dla ich plci obserwujac rózne modele prezentowane najpierw przez rodzi-

ców, potem przez rówiesników, bohaterów telewizyjnych itp.

1.2. Rodzice jako zródlo wzmocnien okreslonych zachowan spolecznych

zwiazanych z plcia

Nabywanie przez dzieci cech typowych dla ich plci w procesie spolecznego

uczenia dokonuje sie w duzym stopniu za posrednictwem kar i nagród stosowanych

przez rodziców, którzy wzmacniaja lub hamuja okreslone zachowania. zgodnie ze

spolecznie funkcjonujaca definicja kobiecosci i meskosci. Róznice socjalizacyjne
wobec dziewczat i chlopców. które rozpoczynaja sie juz w niemowlectwie i trwaja

do okresu dorastania, dotycza odmiennych wymagan oraz rozwijania zróznicowa-

nych norm aktywnosci i zainteresowan. Typizacja plciowa zwiazana jest wiec takze

ze sposobem postepowania z dzieckiem w zaleznosci od jego plci (róznicujacej

postepowanie rodziców) juz od chwili urodzenia. nasilajacym sie wraz z wiekiem

dziecka. Dotyczy to traktowania dziecka, dostarczania stosownych dla plci zabawek,

zachecaniu do stereotypowych dla danej plci zachowan i zainteresowan, wyrazania

aprobaty badz dezaprobaty wobec zachowan stereotypowych dla plci, przy nakla-

daniu wiekszych sankcji za odstepstwo od zdefiniowanej bardziej rygorystycznie

roli meskiej na chlopców (por. m.in. C. Etough, G. Collins. A. Gerson, 1975;

B.I. Fagot, 1977).
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Dzieci ojców. które wprowadzaja wiecej stereotypowych rozróznien dotycza-

cych plci. wczesniej ucza sie tych rozgraniczen. Chlopcy wychowywani przez sa-

motne matki prezentuja mniej zachowan typowych dla ich plci (zwlaszcza gdy

rozpad rodziny nastapil bardzo wczesnie). Dziewczeta wychowywane bez ojców

ujawniaja w okresie dorastania wiecej trudnosci w kontaktach z chlopcami w swoim

wieku (niesmialosc, wycofywanie sie lub nadmierne zwracanie na siebie uwagi)

(np. I.S. Wallerstein i in.. 1988). Mozna z duzym prawdopodobienstwem powie-

dziec, ze np. mali chlopcy beda zachowywac sie w tradycyjnie meski sposób. po-

niewaz spotykaja sie z aprobata spoleczna takich zachowan i wyrazna dezaprobata,

gdy ujawniaja zachowania tradycyjnie przypisywane plci zenskiej.

W wyzej zarysowanych obszarach uwarunkowan (zwlaszcza spoleczno-rodzin-

nych) rozwoju tozsamosci plciowej mozna tez szukac zródel zagrozen i zaklócen

budowania tozsamosci plciowej dziewczat i chlopców, wynikajacych w duzym sto-

pniu z niedostatku informacji o rolach plciowych.

2. Otoczenie jako niedostateczne zródlo informacji o modelach ról plciowych

Wspomniany stan rzeczy moze wystapic w dwu podstawowych wariantach:

a) w sytuacji braku jednego z modeli ról plciowych, co dotyczy najczesciej meskiego

modelu plciowego (ojca) badz obejmowac b) niedostateczne (male) zróznicowanie

w zakresie wspomnianych modeli. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia

wtedy, kiedy dziecko wychowuje sie w rodzinach pozbawionych jednego z rodziców

(modela okreslonej roli plciowej). Bez wzgledu na przyczyne tego stanu rzeczy:

rozbicie rodziny, smierc jednego lub obojga rodziców badz przypadki wychowy-

wania dzieci, np. przez samotne matki z wyboru, pozbawiajace dziecko od poczatku

zycia meskiego modela w zakresie ról plciowych, okazuje sie, ze dzieci wycho-

wywane w rodzinach niepelnych wykazuja mniejsze zróznicowanie zachowan zwia-

zanych z plcia niz dzieci z rodzin pelnych. Samotni rodzice dostarczaja dzieciom

bardziej egalitarnych i skrzyzowanych modeli ról plciowych (por. np. R. Vasta,

M. Haith, S. Miller, op.cit.). Brak lub niedostatek wartosciowych modeli ról obojga

plci utrudnia harmonijne budowanie tozsamosci plciowej dziecka na skutek niedo-

starczania mu niezbednych danych z tego zakresu. Swiadcza o tym m.in. dane

dotyczace rozwoju tej sfery u wychowanek domów dziecka (M. Jurga. 1989, 1990).

u których stwierdza sie duzy stopien niejasnosci w zakresie pelnienia ról plciowych.
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W nakreslonych wyzej przypadkach wzmaga sie tez podatnosc na przyswajanie

sobie modeli narzucanych m.in. przez srodki masowego przekazu (TV, kino), które,

jak wiadomo, nie zawsze sa godne polecenia. U budujacych swa tozsamosc nasto-

latków moze np. powstac przekonanie, ze aby byc "meskim" trzeba byc agresyw-

nym, niezwykle sprawnym fizycznie lub seksualnie. Takie bowiem skojarzenia moze

on wyniesc ogladajac lansowane m.in. w amerykanskich serialach modele meskosci,

którym tym trudniej bedzie mu sie oprzec, im w mniejszym zakresie wzorów god-

nych do nasladowania bedzie mu "dostarczac" srodowisko rodzinne (zarysowuje

sie koniecznosc selekcji tych modeli).

Niedostatek informacji o rolach plciowych moze tez wynikac z malego zróz-

nicowania modeli ról plciowych prezentowanych przez rodziców. Nie bez wplywu

na ten stan rzeczy pozostaje coraz mniejsza strukturyzacja wspomnianych ról w

srodowisku rodzinnym w stosunku do tradycyjnych ról plciowych (w których zakres

powinnosci kobiety i mezczyzny w rolach malzenskich i rodzicielskich byl jasno

okreslony) na rzecz modeli partnerskich (egalitarnych, rozwojowych lub równo-

uprawniajacych). Te ostatnie we wspólczesnych rodzinach nie sa do konca okre-

slone. Brakuje jednoznacznych kryteriów pozwalajacych na wyróznienie tych mo-

deli, co w duzym stopniu wiaze sie z sygnalizowanymi przez badaczy (por. np.

M. Trawinska, 1977) sprzecznosciami miedzy deklarowanym a rzeczywistym mo-

delem ról zwiazanych z plcia, reprezentowanym przez wielu rodziców.

Autorzy sygnalizuja tez rózne rozumienie pojec partnerstwo i egalitaryzm (por.

np. Z. Tyszka, 1982; I. Witczak, 1985). M. Trawinska (op.cit., s. 69) ujawnia np.

iz badane przez nia osoby opowiadaja sie za partnerskim ukladem ról w malzenstwie,

ale kolejnosc wypowiadanych przez nie cech koniecznych u partnerów wskazuje
na "istnienie w swiadomosci badanych tradycyjnego podzialu ról na meskie i ko-

biece, w którym mezczyzna organizuje dom, dziala na zewnatrz ukladu rodzinnego

w oparciu o swój status zawodowy, a kobieta wnosi do posagu cechy osobowosci

i przygotowanie do pelnienia roli wewnatrzrodzinnej". Wiekszosc badanych przez

Z. Tyszke (op.cit.) malzonków prezentuje poglad, iz w ich zwiazkach panuje rów-

nosc uprawnien, natomiast mniej zdecydowanie twierdza oni, ze wystepuje rów-

nomierny i sprawiedliwy podzial domowych obowiazków. Niektórzy badacze opera-

cjonalizuja partnerstwo jako wykonywanie wiekszosci czynnosci (zwiazanych z
pelnieniem ról spolecznych) razem (B. Matuszewska, 1990). Wspomniany J. Wit-
czak (op.dt.) zwraca uwage na to, ze egalitaryzm bardzo rzadko traktowany jest
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jako jednakowa szansa dla malzonków w realizacji swoich dazen. Bardzo czesto

rozumiany jest jako jednakowy udzial w pelnieniu obowiazków domowych, wno-

szenie jednakowego wkladu finansowego w utrzymanie domu, a nawet czasem

jako jednakowosc partnerów. Tymczasem zwiazek równopartnerski charakteryzuje

sie cechami, takimi jak: wzajemne zaufanie, poczucie równosci praw i obowiazków.

wzajemna tolerancja, poczucie odpowiedzialnosci oraz pelna akceptacja wspólmal-

zonka, cechami. które nie znajduja zbyt czesto odzwierciedlenia w konkretnych

zachowaniach partnerów.

Okazuje sie, ze partnerstwo rozumiane jest czesto (zwlaszcza przez mlodych

malzonków i rodziców) w sposób. który mozna by wyrazic formula, zgodnie z

która "oboje malzonkowie robia wszystko" badz "wszyscy robia wszystko" w za-

leznosci od zmieniajacych sie okolicznosci. Brakuje zdecydowanych. chocby pod-

stawowych ustalen obszarów. który z nich jest w danym zwiazku czyja domena.

Taki stan rzeczy prowadzi czasem nie tyle do partnerstwa, ile do mniej lub bardziej

zaznaczajacego sie chaosu. tymczasowosci i przypadkowosci co do zakresu obo-

wiazków, powinnosci i czynnosci podejmowanych przez rodziców. Chaos ten jed-

nak, o ile staje sie obowiazujaca w danej rodzinie regula, nie stanowi dobrego

kontekstu rozwojowego tozsamosci plciowej dzieci, utrudniajac im rozeznanie w

zakresie ról plciowych. Rozeznanie takie umozliwia bowiem jasny i trwaly uklad

ról, wladzy i obowiazków w rodzinie. Trudnosci zwiazane z "niedookreslonoscia"

modeli ról plciowych prezentowanych w rodzinie mozna tez wiazac z dokonujacym

sie obecnie procesem transformacji. któremu podlega rodzina takze i w Polsce,

niezaleznie od tego, ze stanowi ona ciagle naczelna wartosc dla wspólczesnego

Polaka (A. Zurek, I 996). Niebezpieczenstwo dla rozwoju tozsamosci plciowej dzieci

budza, pojawiajace sie konkurencyjne w stosunku do rodziny, wzory stylów zycia

rodziców, takie jak kohabitacja (por. A. Zurek, op.cit.) (o czym juz wspomniano).

Poteguja je zmiany dokonujace sie w strukturze rodzinnej. takie jak np. malejaca

liczba zawieranych malzenstw. spadek urodzin, zwiekszanie sie liczby rodzin w.,y-

chowujacych tylko jedno dziecko (Rocznik Statystyczny. 1995), rodzenie pierwsze-

go dziecka w coraz pózniejszym wieku przez kobiety z wyzszym wyksztalceniem

(por. A. Zurek. op.cit.), zaznaczajace sie tendencje do powrotu kobiety do trady-

cyjnych ról rodzinnych z wylaczeniem pozarodzinnych aktywnosci zawodowych

(co ma miejsce w rodzinach o lepszym standardzie materialnym), coraz czestsze re-

alizowanie sie mezczyzn w rolach zewnetrzno-instrumentalnych (por. Z. Tyszka. 1996).
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W szystko to wplywa takze na proces modyfikowania sie zachowan rodziców w

zakresie ról plciowych, a tym samym utrudniac moze onentacje wychowujacych

sie w tych rodzinach dzieci, jakie rodzaje zachowan stanowia domene okreslonej

plci. Trudno jednoznacznie przewidziec kierunek zarysowanych przemian I. Nieli-

czne ustalenia dotyczace posrednio tej kwestii daja zaskakujacy byc moze dla prze-

ciwników modelu tradycyjnego (por. A. Krutka, 1996) obraz sytuacji - okazuje

sie np., iz rodziny preferujace zblizony do tradycyjnego model r61 zwiazanych z

plcia zdaja sie funkcjonowac lepiej niz te, które preferuja model egalitarny. Mal-

zonkowie prezentujacy pierwszy z nich funkcjonuja jako wspóldzialajacy partnerzy,

nie stawiajac sobie nadmiernych wymagan. Wsród wiekszosci rodziców preferu-

jacych standard plci zblizony do egalitarnego zaznacza sie sklonnosc do dominacji

i nadmiernych oczekiwan wobec wspólmalzonka i dzieci, a takze duza liczba postaw

skrajnych (w zakresie bliskosci, pomocy, wymagan i kierowania). Problem ten

wymaga poglebionych dalszych badan.

Niezaleznie od powyzej zarysowanych trudnosci w zakresie prezentowanych

przez rodziców modeli ról plciowych ciagle aktualna wydaje sie byc teza, iz dla

harmonijnego rozwoju tozsamosci plciowej dziecka niezbedna jest obecnosc obojga

rodziców - modeli kobiecej i meskiej roli plciowej.

Podsumowanie

Rozwój tozsamosci plciowej wydaje sie bardzo zlozonym i delikatnym pro-

cesem. Podobnie jak w przypadku innych obszarów rozwoju tak i u jej podloza

lezy oddzialywanie czynników biologicznych jak i spoleczno-kulturowych, do któ-

rych naleza m.in. oddzialywania rodziny, jako najbardziej znaczacego srodowiska,

w którym dzieci nabywaja wlasciwosci typowych dla plci.

W niniejszym artykule starano sie wskazac na te wlasnie uwarunkowania, jak

i mechanizmy lezace u podstaw omawianego procesu, zarysowujac takze zródla

zagrozen. Wskazano m.in., ze róznorodne cechy rodziny oddzialuja na wiedze dzieci

o rolach zwiazanych z plcia i ich zachowanie. Podkreslano np., ze dzieci wycho-

wywane tylko przez jednego z rodziców (najczesciej matke) wykazuja tendencje

I Wskazuje sie na 3 propozycje rozwiazan dylematu dualizmu plci (utrzymanie dotychczasowych dystynkcji plci

i ich polaryzacji, unifikacje przez wykreowanie identycznych wzorców, wypracowanie wzorca nowego, odmiennego od utartych szablonów (koncepcja androgyniczna) (por. m.in. K. Siany, 1995).
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do pelnienia ról plciowych w mniej stereotypowy sposób niz dzieci z tradycyjnych

i pelnych rodzin, co spowodowane bywa brakiem meskiego modela tych ról lub

dualizmem plciowym zachowan modelowanych przez samotnego rodzica. W ska-

zano takze na wplyw prezentowanych przez rodziców modeli ról plciowych, na

zwiazane z plcia zachowania dzieci, ujawniajac zlozony obraz, jaki w tej kwestii

wspólczesnie sie wylania. Dotyczy to duzej zmiennosci w zakresie modeli pelnienia

ról plciowych, zwiazanej m.in. z dokonujacym sie procesem transformacji rodziny.
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