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W koñcu lat 70., w klasycznej dzi� publikacji, Carol Smart wykaza-
³a, ¿e badania kryminologiczne marginalizuj¹ specyfikê przestêpczo�ci
kobiet, a kryterium gender (rodzaju) jest ca³kowicie pomijane w opisie
etiologii zachowañ dewiacyjnych dziewcz¹t i kobiet (gender blind)
(Smart, 1976). Znakomita wiêkszo�æ wspó³czesnych badañ angloamery-
kañskich nad przestêpczo�ci¹ kobiet analizowana jest z feministycznej
perspektywy, w my�l której gender jest konstrukcj¹ spo³eczn¹, wyzna-
czaj¹c¹ spo³eczne interakcje (zob. m.in. Walklate, 2006; West, Zimmer-
man, 1987: 121�125; Lanctot, Le Blanc, 2002: 113�202). Kryminologia
feministyczna akcentuje, ¿e p³eæ spo³eczno-kulturowa (gender) kszta³-
tuje ludzkie zachowania we wszystkich jego obszarach, w tym zacho-
waniach dewiacyjnych. �wiadomo�æ odmiennej socjalizacji kobiet
i mê¿czyzn pozwala na interpretacjê zachowañ przestêpczych, w tym
przyczyn prostytucji rozumianej jako konsekwencja patriarchalnego
uk³adu spo³ecznego (Chesney-Lind, Shelden, 2004).
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W polskich opracowaniach naukowych po�wiêconych zachowaniom
dewiacyjnym dominuje ca³o�ciowe ujêcie problematyki przestêpczo�ci
kobiet i mê¿czyzn (interpretacja przyczyn, stanu oraz konsekwencji);
je�li wskazuje siê na ró¿nice w obrazie zachowañ przestêpczych nielet-
nich dziewcz¹t i ch³opców, kobiet i mê¿czyzn, to zazwyczaj ogranicza
siê to do prezentacji statystycznych (ilo�ciowych). Równie¿ ocena za-
chowañ przestêpczych kobiet i mê¿czyzn (tak¿e w odniesieniu do jej
przyczyn) podlega silnemu procesowi stereotypizacji ze wzglêdu na p³eæ
(m.in. Zieliñska, 2001; Szczepanik, 2006).

Pocz¹wszy od lat 50. zaczêto formu³owaæ koncepcje, upatruj¹ce przy-
czyny g³êbokiej demoralizacji dziewcz¹t i kobiet w procesie wyzwalania
kobiet (tzw. �ciemna strona emancypacji�) (Pollak, 1950). Du¿¹ popu-
larno�æ w�ród kryminologów zyska³o przekonanie, ¿e wchodzenie przez
kobiety w coraz to nowsze role spo³eczne bêdzie powodowa³o wzrost
pope³nianych przez nie czynów karalnych. Najwiêcej dyskusji i pole-
mik naukowych wzbudzi³y publikacje F. Adler i R. Simson (za: Heimer
i in., 2006: 117�118), które wskazywa³y na bezpo�redni i silny zwi¹zek
miêdzy emancypacj¹ i zjawiskiem przestêpczo�ci kobiet. W my�l tych-
¿e, kierunek zmian zjawiska przestêpczo�ci kobiet oraz jego dynamikê
determinuj¹ w sposób bezpo�redni ruchy wyzwolenia kobiet. Rezulta-
tem tych zmian jest upodabnianie siê zachowañ kobiet do mê¿czyzn,
a co za tym idzie, zwiêkszenie aktywno�ci kryminalnej kobiet.

Zainteresowanie przestêpczo�ci¹ kobiet wynika bezpo�rednio ze
wzrostu tego zjawiska. Wskazuj¹ na to zarówno statystyki kryminalne,
jak i potoczne obserwacje i odczucia spo³eczne. Co wiêcej, mówi siê
o wzro�cie �brutalizacji� zachowañ kobiet (Ho³yst, 2003: 17�18), a we
wspó³czesnej literaturze naukowej znajdujemy analizê przestêpstw do-
konanych przez kobiety, które dotychczas silnie kojarzone by³y wy³¹cz-
nie z mê¿czyznami, na przyk³ad kobiece zorganizowane grupy prze-
stêpcze, kobiety dokonuj¹ce zabójstw ze szczególnym okrucieñstwem
itp. (zob. m.in. Archer, Grascia, 2006: 37�48; Lubelcova, Dzambazovic,
2006: 103�126). Niew¹tpliwie do zachowañ przestêpczych typowo uto¿-
samianych z aktywno�ci¹ mê¿czyzn nale¿y rozbój.

Analiza danych statystycznych Komendy G³ównej Policji za ostat-
nie 10 lat pokazuje, ¿e rozbój jest przestêpstwem pope³nianym przez
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mê¿czyzn. Kobiety stanowi¹ niewielki odsetek sprawczyñ tego prze-
stêpstwa, oscyluj¹cy wokó³ 4�5% ogó³u podejrzanych.

Tabela 1.
Podejrzani o rozbój1 i wymuszenie rozbójnicze2 w latach 1995�2005

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych z http://www.policja.pl

Przestêpstwo rozboju polega na kradzie¿y pope³nionej przy u¿yciu
przemocy wobec osoby lub gro�by natychmiastowego jej u¿ycia. Za-
sadniczym przejawem tego przestêpstwa jest doprowadzenie cz³owieka
do stanu nieprzytomno�ci lub bezbronno�ci. Z kolei przestêpstwo wy-
muszenia rozbójniczego jest jednym z najpowa¿niejszych przestêpstw
powi¹zanych czêsto ze zorganizowan¹ przestêpczo�ci¹ (Cie�lak, 2000).

1 Art. 280. § 1, k.k.: �Kto kradnie, u¿ywaj¹c przemocy wobec osoby lub gro¿¹c
natychmiastowym jej u¿yciem albo doprowadzaj¹c cz³owieka do stanu nieprzy-
tomno�ci lub bezbronno�ci, podlega karze pozbawienia wolno�ci od lat 2 do 12�.

2 Art. 282, k.k.: �Kto, w celu osi¹gniêcia korzy�ci maj¹tkowej, przemoc¹, gro�b¹
zamachu na ¿ycie lub zdrowie albo gwa³townego zamachu na mienie, doprowa-
dza inn¹ osobê do rozporz¹dzenia mieniem w³asnym lub cudzym albo do za-
przestania dzia³alno�ci gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolno�ci od
roku do lat 10�.

Kobiety M ê¿czy�ni 
Rok Podejrzani 

ogó³em liczba % liczba % 

2005 21 151 1 050 5,0 20 101 95,0 

2004 22 793 1 119 4,9 21 674 95,1 

2003 23 212 1 006 4,3 22 206 95,7 

2002 22 909 992 4,3 21 917 95,7 

2001 24 680 1 078 4,4 23 602 95,6 

2000 24 266 1 074 4,4 23 192 95,6 

1999 19 983 905 4,5 19 078 95,5 

1998 16 616 808 4,8 15 808 95,2 

1997 16 428 752 4,6 15 676 95,4 

1996 15 035 670 4,4 14 365 95,6 

1995 15 607 627 4,0 14 980 96,0 

„Kobiecość” i „męskość” kobiet – sprawczyń rozbojów



6060606060

Badania własneBadania własneBadania własneBadania własneBadania własne

Tytu³ artyku³u nawi¹zuje do ksi¹¿ki Sandry Lipsitz Bem pt. Mê-
sko�æ � kobieco�æ. O ró¿nicach wynikaj¹cych z p³ci (2000). Autorka
wskazuje tu na g³êboko zakorzenione stereotypy w naszej psychice, na
podstawie których dokonujemy podzia³u �wiata na mêski i kobiecy. �wiat
mê¿czyzn cechuje si³a, niezale¿no�æ, szorstko�æ, aktywno�æ; natomiast
�wiat kobiet � s³abo�æ, uleg³o�æ, subtelno�æ i pasywno�æ. Ludzie ucz¹
siê kulturowych definicji kobieco�ci i mêsko�ci. W wyniku rozwoju jed-
nostki mog¹ ukszta³towaæ siê cztery typy schematu p³ci. W oparciu o kon-
cepcjê schematów p³ciowych Bem, skonstruowano narzêdzie badawcze
Bem Sex Inventory. Polska wersja: Inwentarz P³ci Psychologicznej �mie-
rzy� �kobiec¹ kobietê�, �mêskiego mê¿czyznê�, �mêsk¹ kobietê�, �ko-
biecego mê¿czyznê�, schemat androgyniczny � wysokie natê¿enie pier-
wiastków mêskich i kobiecych, schemat nieokre�lony � niskie natê¿enie
pierwiastków mêskich i kobiecych (Kuczyñska, 1992). Z teori¹ Bem
wi¹zaæ mo¿na koncepcjê rozwoju ról p³ciowych J. Block (uzupe³nion¹
twierdzeniami Bakana), w oparciu o któr¹ M. Chomczyñska-Milisz-
kiewcz (2002: 183�211) skonstruowa³a Test Rozwoju Ról P³ciowych
(TRRP).

Rola p³ciowa wed³ug Block, to konstelacja cech, które jednostka
przyjmuje, aby charakteryzowaæ kobiety i mê¿czyzn w kulturze. Ujêcie
to podkre�la znaczenie osobistej koncepcji (definicji roli p³ciowej), któ-
ra zmienia siê i przechodzi przez kolejne stadia rozwoju. W trzech pierw-
szych fazach (tj. przedspo³ecznej, kierowania siê impulsami i ochrony
siebie) nie ma jeszcze ró¿nic miêdzy kobietami i mê¿czyznami. W fazie
konformizmu rozchodz¹ siê drogi rozwojowe obu p³ci. Ch³opcy ujaw-
niaj¹ w zachowaniu stereotyp mêski, a dziewczynki ¿eñski. Kolejne fazy
rozwojowe przebiegaj¹ odmiennie. Zgodnie z teori¹ Block, fazy nastê-
puj¹ kolejno po sobie, lecz u jednej osoby pozostaj¹ �lady kilku faz,
a granice miêdzy nimi nie s¹ ostre (fazy nak³adaj¹ siê na siebie). Nie ma
te¿ �cis³ego zwi¹zku pomiêdzy poziomem rozwoju ról p³ciowych z wie-
kiem metrykalnym. Teoria Block opiera siê na koncepcji rozwoju ego
w ujêciu w ujêciu Loevingera oraz na pogl¹dach Bakana, zgodnie z któ-
rymi elementarne zadania ¿yciowe cz³owieka opieraj¹ siê na dzia³aniu
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charakterystycznym dla mê¿czyzn i wspólnotowo�ci charakterystycz-
nej dla kobiet (tam¿e).

Dokonuj¹cy siê rozwój roli p³ciowej w ka¿dym stadium jest efek-
tem zmian zachodz¹cych z strukturze ego oraz zmian dokonuj¹cych siê
w sferze intelektualnej i moralnej. Faza konformizmu pojawia siê bar-
dzo wcze�nie (oko³o 7 roku ¿ycia). Jednostka przyswaja sobie stereoty-
powe cechy zwi¹zane z w³asn¹ p³ci¹. Osi¹gniêcie zgodnej z w³asn¹ p³ci¹
to¿samo�ci kobiecej lub mêskiej stanowi standard rozwojowy, daje dziec-
ku specyficzne poczucie bezpieczeñstwa i stabilizacji. W miarê jego roz-
woju powinno nastêpowaæ ³agodzenie cech i zachowañ zgodnych ze
stereotypem w³asnej p³ci. Jednostka wkroczyæ mo¿e w fazê sumienno-
�ci (zgodnie z teori¹ Block � okres wczesnej adolescencji). Przej�cie do
fazy sumienno�ci wi¹zaæ mo¿na miêdzy innymi ze wzrostem samo�wia-
domo�ci. Jednostka pozostaje pod siln¹ presj¹ typowych sposobów pe³-
nienia ról p³ciowych, jednak po raz pierwszy zaczyna odczuwaæ swego
rodzaju konflikt wewnêtrzny, bêd¹cy konsekwencj¹ wzrostu samowie-
dzy dotycz¹cej w³asnych potrzeb i predyspozycji psychofizycznych. Pod
koniec okresu adolescencji jednostka przechodzi w fazê autonomii. Na
poziomie autonomii jednostka rozwi¹zuje konflikt powsta³y miêdzy
presj¹ otoczenia spo³ecznego i jej kulturowymi przepisami roli p³ciowej
a w³asnym Ja. Nastêpuje tu koncentracja na budowie w³asnej to¿samo-
�ci oraz rozstrzyganiu granic miêdzy tym, co jest jednostce narzucane
a co indywidualne. Jak pisze Chomczyñska-Miliszkiewcz,

[...] w kontek�cie presji spo³eczno-kulturowych na zachowania
zgodne ze stereotypem p³ci jest to jednak rozwi¹zanie do�æ dra-
styczne. Polega bowiem na wytoczeniu walki kulturowo zdefinio-
wanym i dodatkowo silnie spolaryzowanym kategoriom kobieco�ci
i mêsko�ci. [...] przej�cie z fazy sumienno�ci do fazy autonomii
nie musi byæ a¿ tak dramatyczne. Z regu³y przybiera ono ³agod-
niejsz¹ formê i oznacza raczej stopniowe ni¿ gwa³towne asymilo-
wanie we w³asnej osobowo�ci i zachowania atrybutów kulturowo
zarezerwowanych dla p³ci przeciwnej (tam¿e: 204).

Na poziomie integracji nastêpuje zakoñczenie procesu integrowania atry-
butów mêskich i kobiecych i budowy indywidualnej koncepcji roli p³cio-
wej. Dal tej fazy rozwoju charakterystyczne jest poczucie równowagi
pomiêdzy w³asnymi tendencjami do �dzia³ania� i �wspolnotowo�ci�.

„Kobiecość” i „męskość” kobiet – sprawczyń rozbojów
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Osi¹gniêcie tej fazy oznacza z³agodzenie najbardziej skrajnych atrybu-
tów stereotypu w³asnej p³ci i wzmocnienie w osobowo�ci tych cech,
które stereotypowo przypisane s¹ p³ci przeciwnej i które s¹ wysoko
warto�ciowane spo³ecznie. Proces ten pojawia siê w okresie doros³o�ci.

Jak ju¿ wspomniano, przestêpstwo rozboju postrzegane jest jako
silnie zmaskulinizowany rodzaj aktywno�ci dewiacyjnej. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ jest tu u¿ycie si³y, przemocy, napa�æ, wymuszenie, zu-
chwa³o�æ itp. Powszechnie kojarzy siê kobiety dokonuj¹ce rozboju jako
tzw. �mêskie typy�, pos³uguj¹ce siê mêskimi atrybutami w relacjach
spo³ecznych. Bior¹c pod uwagê za³o¿enia teorii J. Block, nale¿y spo-
dziewaæ siê wiêc, ¿e przestêpczynie podlegaj¹ fazie rozwoju roli p³cio-
wej (autonomia), w my�l której jednostka wzmacnia zachowania cha-
rakterystyczne dla p³ci przeciwnej (por. Chomczyñska-Miliszkiewcz,
2002: 186). Tak¿e wspomniana wcze�niej koncepcja F. Adler zak³ada,
¿e przestêpczynie to te kobiety, które wyposa¿one s¹ w cechy i w³a�ci-
wo�ci osobowo�ciowe kulturowo przypisywane mê¿czyznom. Zastoso-
wanie TRRP-C (wersja dla kobiet) w niniejszych badaniach pozwoli³o
ustaliæ, na jakim stadium rozwoju ról p³ciowych znajduj¹ siê kobie-
ty skazane za rozbój oraz jaka jest ich dominuj¹ca faza rozwoju roli
p³ciowej (tj. faza konformizmu, sumienno�ci, autonomii, integracji),
a tym samym poddaæ dyskusji powy¿ej sformu³owane za³o¿enia. Za-
stosowany test TRRP-C sk³ada siê z 44 twierdzeñ stanowi¹cych wska�-
niki czterech faz rozwojowych (koformizm, sumienno�æ, autonomia
i integracja).

Badaniem objê³am 48 kobiet odbywaj¹cych karê pozbawienia wol-
no�ci w zak³adach typu pó³otwartego za przestêpstwo rozboju. Wszyst-
kie badane by³y karane po raz pierwszy. �rednia wieku badanych kobiet
to 28,9 lat (najm³odsza mia³a 19 lat, najstarsza 47).

Niniejsze badania nale¿y traktowaæ jako przyczynek do dalszych
rozwa¿añ naukowych przedmiotu. Prowadzenie badañ w warunkach izo-
lacji wiêziennej nie jest przedsiêwziêciem prostym; nale¿y uwzglêdniæ
wiele czynników negatywnie wp³ywaj¹cych na wyniki, w tym zespó³
prizonizacji bêd¹cy do�wiadczeniem wiê�niów. Badaniem nale¿y te¿
obj¹æ wiêksz¹ grupê osadzonych kobiet za przestêpstwo rozboju.
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Analiza wynikAnaliza wynikAnaliza wynikAnaliza wynikAnaliza wynikóóóóów badańw badańw badańw badańw badań

TRRP-C pozwala na okre�lenie natê¿enia ka¿dej z czterech faz roz-
woju roli p³ciowej (kolejno konformizmu, sumienno�ci, autonomii i in-
tegracji), a tak¿e wskazaæ na dominuj¹c¹ fazê, na której znajduje siê
aktualnie osoba badana.

Poni¿ej przedstawiono frekwencjê uzyskanych wyników niskich,
przeciêtnych i wysokich dla ka¿dej z faz.

Jak ju¿ wspomnia³am wcze�niej, w fazie konformizmu jednostki
przyswajaj¹ sobie stereotypowe cechy zwi¹zane z w³asn¹ p³ci¹. Silnie
stypizowane p³ciowo zachowanie powoduje o przynale¿no�ci do kate-
gorii kobiet lub mê¿czyzn. Wed³ug J. Block koncepcja roli p³ciowej mie-
�ci siê w konformizmie wobec roli zewnêtrznej i formalnym podej�ciu
do roli p³ciowej (tam¿e: 79).

Wykres 1.
Wyniki w skali konformizmu

70

60

50

40

30

20

10

0

niski przeciêtny wysoki

0

66,7

33,3

%

�ród³o: opracowanie w³asne

¯adna z badanych przestêpczyñ nie pozostawa³a na najni¿szym mie-
rzonym przez skalê poziomie natê¿enia konformizmu. Najwy¿szy odse-
tek badanych osi¹gn¹³ przeciêtny wynik (66,6%). Przewaga wyników
przeciêtnych i wysokich nad niskimi wskazuje na tendencjê do zachowañ
charakterystycznych dla stereotypu w³asnej p³ci. Przewagê wyników
przeciêtnych mo¿na zinterpretowaæ jako stan ambiwalencji tej grupy

„Kobiecość” i „męskość” kobiet – sprawczyń rozbojów
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badanych pomiêdzy silnymi tendencjami do typizowania swoich zacho-
wañ ze wzglêdu na p³eæ oraz jednoczesnych prób do podejmowania za-
chowañ ³agodz¹cych konformizm wobec stereotypu w³asnej p³ci.

Przej�cie na poziom sumienno�ci oznacza pojawienie siê �wiado-
mo�ci niezgodno�ci warto�ci w³asnych z warto�ciami spo³ecznymi i pod-
dawanie krytycznej ocenie obu systemów warto�ci (dotycz¹cych p³ci).
W fazie tej mamy do czynienia z wyra�nym zinternalizowaniem regu³
i zró¿nicowaniem norm dotycz¹cych p³ci. Stadium temu towarzyszy silne
poczucie winy w razie przekroczenia tych �granic�.

Wykres 2.
Wyniki w skali sumienno�ci
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�ród³o: opracowanie w³asne

Uzyskane wyniki �wiadcz¹, ¿e w grupie badanych dominuj¹ te,
które uzyska³y wysoki wska�nik sumienno�ci. Tylko kilka z nich osi¹-
gnê³o niskie wyniki sumienno�ci. Maj¹c na uwadze zarówno du¿y od-
setek wysokich wyników (50%), jak i przeciêtnych (39,6%) nale¿y
uznaæ, ¿e sprawczynie rozbojów charakteryzuj¹ siê ogólnie wysokim
natê¿eniem fazy sumienno�ci. Przestêpczynie prze¿ywaj¹ wiêc silne
konflikty na linii oczekiwania spo³eczne � w³asne preferencje. Jedno-
cze�nie nale¿y pamiêtaæ, ¿e mamy tu do czynienia z trwaniem �ladów
studium konformizmu.

Na poziomie autonomii, w my�l teorii Block, cz³owiek rozwi¹zuje
konflikt pomiêdzy presj¹ otoczenia spo³ecznego na zachowania zgodne
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z kulturowym przepisem roli p³ciowej a w³asnym Ja, na korzy�æ tego
drugiego. Osi¹gniêcie tej fazy polega na wytoczeniu walki kulturowo
zdefiniowanym i dodatkowo silnie spolaryzowanym kategoriom kobie-
co�ci i mêsko�ci. M. Chomczyñska-Miliszkiewicz (2002: 204) zazna-
cza, ¿e konsekwencj¹ skrajnych postaw tego typu mog³oby byæ uznanie
mê¿czyzny za zniewie�cia³ego, kobiety za� za mêsk¹.

Wykres 3.
Wyniki w skali autonomii
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�ród³o: opracowanie w³asne

Po³owa badanych przestêpczyñ uzyska³a wysoki wska�nik autono-
mii. Na poziomie przeciêtnym znalaz³o siê 22,9%, za� niskim 27,1%.
Uzyskane wyniki badañ pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e przestêpczynie pokonuj¹
bariery spo³eczne i nie odczuwaj¹ dyskomfortu zwi¹zanego z dezapro-
bat¹ spo³eczn¹, jaka wi¹zaæ siê mo¿e z ³amaniem konwencjonalnych
granic p³ci.

Na poziomie integracji dochodzi do zintegrowania atrybutów mê-
skich i kobiecych, jednostka za� posiada wypracowan¹ osobist¹ definicjê
roli p³ciowej, która godzi nastawienie na dzia³anie i na wspólnotowo�æ.
Oznacza to pogodzenie kobiecych i mêskich pierwiastków w zacho-
waniu. Osi¹gniêcie tej fazy pozwala jednostce elastycznie reagowaæ
na wyzwania otoczenia. Oznacza to z³agodzenie najbardziej skrajnych
atrybutów stereotypu w³asnej p³ci (np. u mê¿czyzn agresywno�ci) oraz
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wzmocnienie u siebie tych cech i w³a�ciwo�ci, które stereotypowo przy-
pisane s¹ do p³ci przeciwnej.

Wykres 4.
Wyniki w skali integracji
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�ród³o: opracowanie w³asne

Charakterystyczne jest to, ¿e ¿adna z badanych przestêpczyñ nie
osi¹gnê³a wysokiego natê¿enia tej fazy. Rozk³ad procentowy uzyska-
nych wyników niskich i przeciêtnych jest zbli¿ony. Uzyskane wyniki
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e badane przestêpczynie cechuj¹ siê niskim natê¿e-
niem symptomów tej najwy¿szej fazy rozwoju ról spo³ecznych.

Poza okre�leniem natê¿enia ka¿dej z czterech faz rozwoju roli p³cio-
wej, analiza wyników badañ pozwala tak¿e na wskazanie dominuj¹cej
fazy, na której znajduje siê aktualnie osoba badana.

Zgodnie z teori¹ Block osoby doros³e dysponuj¹ mo¿liwo�ciami
osi¹gniêcia fazy integracji, dlatego te¿ dominacja tej¿e powinna byæ zna-
cz¹ca. Wyniki badañ pokazuj¹ jednak¿e, ¿e najwy¿sze fazy autonomii
i integracji nie odnosz¹ siê do ¿adnej badanej osoby. Kolejno konfor-
mizm uzyska³ nisk¹ reprezentacjê (18,8%). Najwyra�niej zaznaczy³a siê
dominacja fazy sumienno�ci (35,4%). U najwiêkszej grupy badanych
(45,8%) nie stwierdzono dominuj¹cej ¿adnej fazy rozwoju. Uzyskane
wyniki wyra�nie wiêc wskazuj¹ na przewagê dominacji ni¿szych faz
rozwoju. Fazy autonomii i integracja osi¹gnê³y zerowe wyniki.

Renata Szczepanik
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Wykres 5.
Dominuj¹ce fazy rozwoju roli p³ciowej
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�ród³o: opracowanie w³asne
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Zgodnie z definicj¹ tendencji rozwojowej Block oraz koncepcj¹ przy-
czyn przestêpczo�ci Fridy Adler (zgodnie z któr¹ przestêpstw dopusz-
czaj¹ siê tzw. mêskie kobiety) nale¿a³o oczekiwaæ, ¿e przestêpczynie
bêd¹ siê znajdowaæ w fazie autonomii rozwoju ról p³ciowych. Wed³ug
Block istot¹ fazy autonomii jest podejmowanie �próby rozwi¹zywania
konfliktu poprzez wzmocnienie cech charakterystycznych dla p³ci prze-
ciwnej� (tj. w rozpatrywanym przypadku � mê¿czyzn) (Chomczyñska-
-Miliszkiewcz, 2002). Cechy stereotypu ról p³ciowych wed³ug Bakana
w fazie autonomii obejmuj¹ w przypadku kobiet wzmocnienia takich
mêskich cech, jak: kontrola ekspresji uczuæ, autoekspansja, agresja, za-
interesowanie �wiatem zewnêtrznym, niezale¿no�æ i pewno�æ siebie (tam-
¿e). Cechy te odpowiadaj¹ w du¿ym stopniu stereotypowemu opisowi
osoby dokonuj¹cej rozboju. Dlatego te¿ mo¿na by³o spodziewaæ siê, ¿e
faza autonomii bêdzie w badanej grupie kobiet � sprawczyñ rozbojów
dominowaæ.

Wyniki badañ w³asnych nie s¹ jednak jednoznaczne. Na uwagê za-
s³uguje fakt, ¿e wyniki uzyskane w skali sumienno�ci i autonomii s¹
bardzo do siebie zbli¿one � dok³adnie po³owa badanych uzyska³a wyso-
ki wynik w skali sumienno�æ i w skali autonomii. £¹cznie wynik wyso-
ki i przeciêtny w skali autonomii osi¹gnê³o 72,9% kobiet, za� w skali
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sumienno�ci 89,6%, co wskazuje na wyra�n¹ przewagê wyników w skali
sumienno�ci. Analizuj¹c dominuj¹ca fazê rozwoju roli p³ciowej nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e u 45,6% badanych nie stwierdzono dominuj¹cej fazy roz-
woju. U ¿adnej osoby nie dominuje faza autonomii i faza integracji.
Ponad jedna trzecia badanych cechuje siê dominacj¹ fazy sumienno�ci,
u oko³o 1/5 badanych dominuje faza konformizmu.

Badania w³asne nie potwierdzi³y koncepcji F. Adler � przestêpstw
nie dopuszczaj¹ siê g³ównie te kobiety, u których dominuje pierwiastek
mêski � najwiêcej badanych skazanych znajduje siê w fazie sumienno-
�ci. Jednostki na tym etapie rozwoju postêpuj¹ zgodnie ze stereotypem
p³ci (kobiece kobiety). Nie oznacza to, ¿e nie odczuwaj¹ dyskomfortu
psychicznego i ¿e nie próbuj¹ prze³amywaæ stereotypów w pewnych
obszarach ¿ycia. Potwierdza to fakt, ¿e po³owa badanych osi¹gnê³a
wysoki poziom autonomii. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e wiêkszo�æ
badanych prze¿ywa g³êboki kryzys to¿samo�ci wywo³any przeciwsta-
wieniem siê w³asnych preferencji i oczekiwañ spo³ecznych dotycz¹cych
pe³nienia wielu ról zwi¹zanych z p³ci¹. Ostatecznie w grupie badanej
dominuje wcze�niejsza rozwojowo faza sumienno�ci (charakterystycz-
na dla okresu adolescencji). U a¿ 18,8% badanych dominuje faza kon-
formizmu, w której jednostki przyswajaj¹ sobie stereotypowe cechy
zwi¹zane z w³asn¹ p³ci¹ (faza ta jest charakterystyczna dla okresu pra-
adolescencyjnego).

Wobec powy¿szych danych, przyczyn dopuszczania siê przestêpstw
agresywnych przez kobiety, takich jak rozbój, nale¿y poszukiwaæ nie
w posiadanych cechach mêskich (znajdowania siê na okre�lonym roz-
woju ról p³ciowych, tj. autonomii), lecz raczej w sferze ubogich indywi-
dualnych zasobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, do których
nale¿y te¿ kryzys to¿samo�ci zwi¹zany z socjalizacj¹ w zakresie ról
p³ciowych. Tu nale¿y podkre�liæ, ¿e badane kobiety charakteryzowa³y
siê niskim poziomem wykszta³cenia i pochodzi³y z rodzin o niskim sta-
tusie socjoekonomicznym. Mo¿liwe jest te¿, ¿e dopuszczanie siê przez
kobiety �mêskich przestêpstw� nie zale¿y od stopnia rozwoju ról p³cio-
wych lecz wynika z innych cech, np. biologicznych czy osobowo�cio-
wo-psychologicznych.

Renata Szczepanik
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