


Teoretyczne perspektywy interpretacji
przestêpczo�ci kobiet i mê¿czyzn

Renata Szczepanik

Przestêpczo�ci kobiet budzi coraz wiêksze zainteresowanie, miêdzy innymi za spraw¹
powszechnego przekonania o systematycznym wzro�cie zachowañ dewiacyjnych (szcze-
gólnie m³odych kobiet). Udzia³ w przestêpczo�ci kobiet i mê¿czyzn jest ró¿ny, a liczba
kobiet przestêpczyñ jest wci¹¿ co najmniej kilkakrotnie ni¿sza ni¿ mê¿czyzn. Ujawnio-
na jednak¿e przestêpczo�æ kobiet wykazuje tendencjê wzrostow¹, wiêksz¹ ni¿ w przy-
padku mê¿czyzn (m.in. Zieliñska, 2001).

Analiza statystyk wskazuje, ¿e dysproporcja miêdzy liczb¹ skazywanych kobiet
i mê¿czyzn nie jest sta³a. Wysoki udzia³ kobiet w�ród ogó³u skazanych w latach 50.
minionego wieku1 polscy kryminologowie t³umacz¹ z jednej strony nag³ymi zmianami
spo³eczno-ekonomicznymi (nag³ym wzrostem aktywno�ci zawodowej, przeobra¿enia-
mi w zakresie ról spo³ecznych), z drugiej za� z polityk¹ kryminaln¹ zorientowan¹ na
szczególn¹ ochronê mienia2. Wspó³czesne zestawienie orzekanych kar w Polsce wska-
zuje, ¿e rzadsze jest orzekanie wobec kobiet kar pozbawienia wolno�ci (np. dane z 2000
roku pokazuj¹, ¿e skazywanych na tê karê by³o tylko 13% kobiet i a¿ 31% mê¿czyzn)
(Zieliñska, 2001). Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e obraz ten jest zdeterminowany przede
wszystkim odmienn¹ struktur¹ przestêpstw pope³nianych przez kobiety i mê¿czyzn oraz
ró¿nym udzia³em kobiet i mê¿czyzn skazywanych w warunkach recydywy (zjawisko
recydywy, czyli powrotu do tego samego rodzaju przestêpczo�ci w mniejszym stopniu

1 Na 100 osób skazanych przypada³o 23,6 kobiet, podczas gdy w latach 90. 6 kobiet na 100 mê¿-
czyzn (podajê za: B³achut i in., 2004).

2 Przestêpczo�æ kobiet w szerszym zakresie ni¿ przestêpczo�æ mê¿czyzn skierowana jest przeciwko
mieniu (por. B³achut, 1981).
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dotyczy kobiet ni¿ mê¿czyzn3). Kolejnym czynnikiem wyra�nie ró¿nicuj¹cym zjawisko
przestêpczo�ci kobiet i mê¿czyzn jest tak¿e wiek sprawców. Najwiêksze nasilenie ska-
zañ u kobiet przypada na wiek 30�39 lat, podczas gdy u mê¿czyzn na wiek 17�24 (B³a-
chut i in., 2004: 222).

W ramach najbardziej znanych teorii przestêpczo�ci trudno o mo¿liwo�æ interpreta-
cji ró¿nic w poziomie i rodzaju dewiacji spo³ecznych w zale¿no�ci od p³ci. Wiêkszo�æ
klasyków teorii kryminologicznych (np. A.K. Cohen) zastrzega, ¿e ich rozwa¿ania od-
nosz¹ siê wy³¹cznie do mêskiej populacji (Siemaszko, 1993: 144�147). Pierwsze teorie
wyja�niaj¹ce zjawisko przestêpczo�ci kobiet podkre�la³y odrêbno�æ biologiczn¹, fizjo-
logiczn¹ i psychiczn¹ kobiety i mê¿czyzny oraz znaczenie tej odrêbno�ci dla ilo�ciowej
i jako�ciowej specyfiki zachowañ kryminalnych (J. Gall, C. Lombroso) (Lombroso, 1895).

Kolejna grupa teorii to te, których pocz¹tek mia³ miejsce w latach 70. XX wieku.
Pocz¹wszy od tego czasu obserwowany jest rozwój koncepcji analizuj¹cych przestêp-
czo�æ kobiet przez pryzmat uwarunkowañ spo³ecznych, kulturowych, politycznych czy
czynników ekonomicznych. I tak, wy³oni³y siê koncepcje, dla których t³em rozwa¿añ
o problematyce przestêpczo�ci kobiet by³y wp³ywy stosunków spo³eczno-ekonomicznych,
zró¿nicowanie prawne p³ci, stosunki kulturowo-spo³eczne oraz ruchy spo³eczne (w tym
feminizm) (m.in. Thomas, 1967; Smart, 1978). Najwa¿niejszymi wspó³cze�nie teoriami
t³umacz¹cymi przestêpczo�æ kobiet s¹ teorie: spo³eczno-ekonomiczne, zró¿nicowanych
ról spo³ecznych, emancypacji oraz teoria w³adzy � kontroli (zob. Hoffman-Bustamante,
1973; Kolarczyk i in., 1984; B³achut, 1981), przy czym te ostatnie stosowane s¹ przez
kryminologów do wyja�niania jedynie drobnych zachowañ przestêpczych (Hagan, 1989).

¯adna z teorii kryminologicznych nie wyja�nia w sposób ca³o�ciowy etiologii prze-
stêpczo�ci kobiet oraz jej specyfiki. Autorzy albo szukaj¹ pojedynczego czynnika (bio-
logicznego, psychologicznego, spo³ecznego), albo koncepcje s¹ tak ogólne, ¿e niewiele
t³umacz¹ cokolwiek (w kryminologii zachodniej u¿ywa siê nawet specjalnego terminu
okre�laj¹cego taki stan rzeczy � wozzle effeck � czyli be³kot i rozmycie siê sedna).

Coraz wiêksz¹ popularno�æ w�ród kryminologów zyskuje przekonanie, ¿e wcho-
dzenie przez kobiety w coraz to nowsze role spo³eczne bêdzie powodowa³o wzrost czy-
nów karalnych. Ju¿ w latach 50. zaczêto formu³owaæ koncepcje, upatruj¹ce przyczyny
g³êbokiej demoralizacji dziewcz¹t i kobiet w procesie wyzwalania kobiet, a Otto Pollak
nazwa³ tê zale¿no�æ �ciemn¹ stron¹ emancypacji� (Pollak, 1950)4.

3 W latach 90. poprzednio karane kobiety stanowi³y �rednio 14,8% ogó³u skazywanych, natomiast
poprzednio karani mê¿czy�ni odpowiednio 37,4%. Jeszcze mniejszy jest udzia³ kobiet i mê¿czyzn
skazywanych w warunkach recydywy (2,6% kobiety, 11,3% mê¿czy�ni). Podajê za: B³achut i in.,
2004: 221�222.

4 Wcze�niej pisa³ ju¿ o tym J. Makorowicz w ksi¹¿ce pt. Zbrodnia i kara, wydanej we Lwowie
w 1922 roku.
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Najwiêcej kontrowersji, polemik i dyskusji wzbudzi³y publikacje Fredy Adler (1975)
i Rity Simson (za: B³achut, 1981: 40). Prace te inspirowa³y do wielu badañ empirycz-
nych i spowodowa³y powstanie koncepcji, które wi¹¿¹ ruch emancypacyjny ze zjawi-
skiem przestêpczo�ci kobiet. W my�l koncepcji F. Adler, kierunek zmian zjawiska prze-
stêpczo�ci oraz jego dynamikê determinuj¹ w sposób bezpo�redni ruchy wyzwolenia
kobiet. Rezultatem tych zmian jest upodabnianie siê zachowañ kobiet do mê¿czyzn, a co
za tym idzie, zwiêkszenie aktywno�ci kryminalnej kobiet. Rita Simson z kolei nie wi¹¿e
wzrostu przestêpczo�ci kobiet bezpo�rednio z ruchem wyzwolenia kobiet � s³usznie bo-
wiem wskazuje (zarzuca siê to w³a�nie F. Adler), i¿ wiêkszo�æ przestêpczyñ pochodzi
z tych grup spo³ecznych, których ten ruch nie dotyczy³. Simson koncentruje swoj¹ uwa-
gê na zwiêkszonej aktywno�ci zawodowej kobiet. Simson zas³ynê³a tak¿e z tego, i¿ pod-
jê³a próbê wykazania, ¿e zwiêkszona aktywno�æ zawodowa kobiet obni¿aæ bêdzie ich
frustracjê, która bezpo�rednio motywowa³a je do przestêpczo�ci z u¿yciem si³y.

Uwagi metodologiczne i analiza wyników badañ

Punktem wyj�cia dla badañ uczyniono koncepcjê F. Adler i jej tezê o �upodabnianiu
siê� aktywno�ci kobiecych do mêskich, a co za tym idzie, manifestowaniu (i zinternalizo-
waniu) przez nie takich zachowañ i cech, jak ekspansywno�æ, pewno�æ siebie, zachowania
agresywne, zainteresowanie �wiatem zewnêtrznym itp. Zgodnie z takim przekonaniem,
kobiety dokonuj¹ce przestêpstw �typowych� dla mê¿czyzn odgrywaj¹ role spo³eczne nie-
zgodne ze stereotypowymi oczekiwaniami dotycz¹cymi p³ci.

G³ównym celem badañ jest ustalenie, na jakim stadium rozwoju ról p³ciowych znaj-
duj¹ siê kobiety skazane za rozbój (typowo zmaskulinizowany rodzaj przestêpstwa).
Dodatkowo podjêto próbê ustalenia dominuj¹cej fazy rozwoju roli p³ciowej (tj. fazy
konformizmu, sumienno�ci, autonomii, integracji) w badanej populacji.

Badaniem objêto 102-osobow¹ grupê osadzonych5 � 48 kobiet (grupa podstawowa)
i 54 mê¿czyzn (grupa porównawcza), odbywaj¹cych karê pozbawienia wolno�ci w za-
k³adach typu pó³otwartego, za przestêpstwo rozboju. Rozbój ca³kiem s³usznie kojarzo-
ny jest przede wszystkim z mêskim charakterem zachowañ przestêpczych, na co wska-
zuj¹ tak¿e statystyki i zawarte w nich dysproporcje w zakresie liczby kobiet i mê¿czyzn

5 Do badañ wyselekcjonowano 156-osobow¹ grupê osób. Ostatecznie, zakwalifikowano tylko te
kwestionariusze, których sposób wype³nienia nie budzi³ w¹tpliwo�ci wiarygodno�ci danych. Jed-
nostki penitencjarne s¹ trudnym terenem badañ z uwagi na sw¹ organizacjê, jak równie¿ w³a�ciwo�ci
indywidualne skazanych (w tym obni¿one sprawno�ci psychiczne i intelektualne bêd¹ce konsekwencj¹
d³ugiego pozostawania w warunkach izolacji).
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pope³niaj¹cych ten rodzaj przestêpstwa. Cech¹ charakterystyczn¹ bowiem jest tu u¿ycie
si³y, przemocy, napa�æ, wymuszenie, zuchwa³o�æ itp. Badaniem poddano wiêc te kobie-
ty, które dokona³y typowo mêskiego rodzaju przestêpstwa.

�rednia wieku badanych kobiet (najm³odsza mia³a 19 lat, najstarsza 47) to 28,9 lat.
47,9% z nich charakteryzowa³o siê wykszta³ceniem podstawowym, 43,7% zasadniczym,
6,3% �rednim i jedna badana � wy¿szym licencjackim6. �rednia wieku badanych mê¿-
czyzn to 22,2 lat. Zdecydowana ich wiêkszo�æ zakoñczy³a edukacjê na poziomie szko³y
podstawowej i gimnazjalnej. Tylko 6 badanych ukoñczy³o szko³ê zawodow¹, jeden za�
legitymowa³ siê wykszta³ceniem �rednim.

W badaniach pos³u¿y³am siê Testem Rozwoju Ról P³ciowych (TRRP) opracowa-
nym przez M. Chomczyñsk¹-Miliszkiewicz (2002). Podstawê teoretyczn¹ dla testu sta-
nowi koncepcja J. Block, uzupe³niona twierdzeniami Bakana.

Teoria Block opiera siê na koncepcji rozwoju ego w ujêciu Loevingera oraz na
pogl¹dach Bakana, zgodnie z którymi elementarne zadania ¿yciowe cz³owieka opie-
raj¹ siê na dzia³aniu charakterystycznym dla mê¿czyzn i wspólnotowo�ci charaktery-
stycznej dla kobiet (szczegó³owy opis teorii zawarto w: Chomczyñska-Miliszkiewicz,
2002: 77�88).

Rola p³ciowa wed³ug Block, to zespó³ cech, które jednostka przyjmuje aby charak-
teryzowaæ kobiety i mê¿czyzn w kulturze. Ujêcie to podkre�la znaczenie osobistej
koncepcji (definicji roli p³ciowej), która zmienia siê i przechodzi przez kolejne stadia
rozwoju.

W trzech pierwszych 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 ujawniaj¹ w zachowaniu stereotyp
mêski, a dziewczynki ¿eñski. Kolejne fazy rozwojowe przebiegaj¹ odmiennie. Zgodnie
z teori¹ Block fazy nastêpuj¹ 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 wiekiem metrykalnym. Teoria ta
zak³ada te¿, ¿e ¿adna z faz nie musi byæ dominuj¹ca, co pozwala zbadaæ zastosowany
kwestionariusz TRRP. Narzêdzie pozwala na okre�lenie natê¿enia ka¿dej z czterech faz
rozwoju roli p³ciowej (kolejno konformizmu, sumienno�ci, autonomii i integracji), a tak¿e
wskazaæ na dominuj¹c¹ fazê, na której znajduje siê aktualnie osoba badana.

6 Powierzchowna obserwacja kobiet � skazanych za to przestêpstwo w zak³adzie karnym pozwala
zauwa¿yæ w ich zachowaniu cechy �typowe� dla kobiet � makija¿, przesadna dba³o�æ o fryzurê,
�kobiece� ubranie, czysto�æ otoczenia, �kobiece� przystrajanie cel, zami³owanie do romantycznych
seriali, opowie�ci o dzieciach itp.; z drugiej strony zachowania charakterystyczne dla mê¿czyzn:
u¿ywanie wulgarnych s³ów, silny u�cisk d³oni, ha³a�liwo�æ, a tak¿e deprecjonowanie emocjonalno-
�ci i gestów z ni¹ zwi¹zanych.



160

Poni¿ej przedstawiono frekwencjê uzyskanych wyników niskich, przeciêtnych i wy-
sokich dla ka¿dej z faz, w odniesieniu do badanych kobiet.

Wykres 1.
Wyniki w skali konformizmu
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�ród³o: opracowanie w³asne

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ¿adna z badanych przestêpczyñ nie pozostawa³a na najni¿-
szym mierzonym przez skalê poziomie natê¿enia konformizmu. Najwy¿szy odsetek ba-
danych 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 ambiwa-
lencji tej grupy badanych pomiêdzy silnymi tendencjami do typizowania swoich zacho-
wañ ze wzglêdu na p³eæ oraz jednoczesnych prób podejmowania zachowañ ³agodz¹cych
konformizm wobec stereotypu w³asnej p³ci.

Kolejno analizie poddano wyniki w zakresie fazy sumienno�ci.

Wykres 2.
Wyniki w skali sumienno�ci
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�ród³o: opracowanie w³asne
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Uzyskane wyniki �wiadcz¹, ¿e w grupie badanych dominuj¹ te, które uzyska³y wy-
soki wska�nik sumienno�ci. Tylko co dziesi¹ta badana przestêpczyni osi¹gnê³a niskie
wyniki sumienno�ci. Maj¹c na uwadze zarówno du¿y odsetek wysokich wyników (50%),
jak i przeciêtnych (39,6%) nale¿y uznaæ, ¿e przestêpczynie charakteryzuj¹ siê ogólnie
wysokim natê¿eniem fazy sumienno�ci. Przestêpczynie prze¿ywaj¹ wiêc silne konflikty
na linii oczekiwania spo³eczne � w³asne preferencje, pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e mamy
tu do czynienia z trwaniem �ladów studium konformizmu.

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

Po³owa badanych przestêpczyñ uzyska³a wysoki wska�nik autonomii. 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 zwi¹-
zanego z dezaprobat¹ spo³eczn¹, jaka wi¹zaæ siê mo¿e z ³amaniem konwencjonalnych
granic p³ci.

Na poziomie autonomii, w my�l teorii Block, cz³owiek rozwi¹zuje konflikt pomiê-
dzy presj¹ otoczenia spo³ecznego na zachowania zgodne z kulturowym przepisem roli
p³ciowej, a w³asnym ja, na korzy�æ tego drugiego. Osi¹gniêcie tej fazy polega na wyto-
czeniu walki kulturowo zdefiniowanym i dodatkowo silnie spolaryzowanym katego-
riom kobieco�ci i mêsko�ci (konsekwencj¹ skrajnych postaw tego typu mog³oby byæ
uznanie mê¿czyzny za zniewie�cia³ego, kobiety za� za mêsk¹) (Chomczyñska-Milisz-
kiewicz, 2002: 204).

Na poziomie integracji dochodzi do zintegrowania atrybutów mêskich i kobiecych,
jednostka za� posiada wypracowan¹ osobist¹ definicjê roli p³ciowej, która godzi nasta-
wienie na dzia³anie i na wspólnotowo�æ. Oznacza to pogodzenie kobiecych i mêskich
pierwiastków w zachowaniu. Osi¹gniêcie tej fazy pozwala jednostce elastycznie reago-
waæ na wyzwania otoczenia.

Osi¹gniêcie tej fazy oznacza z³agodzenie najbardziej skrajnych atrybutów stereoty-
pu w³asnej p³ci (np. u mê¿czyzn agresywno�ci) oraz wzmocnienie u siebie tych cech
i w³a�ciwo�ci, które stereotypowo przypisane s¹ do p³ci przeciwnej (tam¿e: 206�208).
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Wykres 4.
Wyniki w skali integracji
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�ród³o: opracowanie w³asne

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

Kolejno podjêto próbê odpowiedzi (analiza procentowa uzyskanych danych) na py-
tanie o ró¿nice w osi¹gniêtych wynikach rozwoju kobiet przestêpczyñ i przestêpczych
mê¿czyzn. Wyniki zawarto w tabeli poni¿ej.

Tabela 1.
Stan rozwoju ról p³ciowych

� procentowy rozk³ad wyników w poszczególnych fazach

K � kobiety (N = 48) i M � mê¿czy�ni (N = 54)

�ród³o: opracowanie w³asne

Uwagê zawracaj¹ ró¿nice zaznaczaj¹ce siê w procentowym rozk³adzie danych w za-
kresie poziomu natê¿enia skal konformizm i autonomia w odniesieniu do kobiet i mê¿-
czyzn. Wyra�na przewaga u mê¿czyzn wyników wysokich w skali konformizmu (66,7%)
nad przeciêtnymi i niskimi, �wiadczy o manifestowaniu zachowañ i przekonañ dotycz¹-
cych stereotypu w³asnej p³ci. Uzyskany wynik nale¿y odnie�æ miêdzy innymi do zjawiska

Niski Przeciêtny Wysoki 
Skala 

K M K M K M 

Konformizm  0 7,4 66,7 25,9 33,3 66,7 

Sumienno�æ 10,4 29,6 39,6 29,6 50,0 40,8 

Autonomia  27,1 29,6 22,9 55,6 50,0 14,8 

Integracja 47,8 33,3 52,2 59,3 0 7,4 
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prizonizacji, które oznacza konieczno�æ przystosowania siê do warunków wiêziennych
i zinteralizowania zasad i norm panuj¹cych w�ród osadzonych. Szczególnie za� w mê-
skiej spo³eczno�ci osadzonych w zak³adach karnych, dominuje i utrwalany jest obraz
mê¿czyzny silnego, �mêskiego�, a ka¿dy przejaw zachowañ kojarzonych z kobiecymi
mo¿e poci¹gaæ za sob¹ gro�ne konsekwencje zwi¹zane z odrzuceniem i przemoc¹ (Przy-
byliñski, 2006). Jak wspomniano wcze�niej (wykres 1), wyniki uzyskane przez kobiety
mo¿na rozumieæ jako podejmowanie prób zachowañ ³agodz¹cych konformizm wobec
stereotypu w³asnej p³ci. Przestêpczy mê¿czy�ni uzyskali wysokie wyniki w fazie su-
mienno�ci (wyniki wysokie i przeciêtne � 70,4%), nieznacznie ni¿sze ni¿ kobiety (89,6%).
W my�l teorii Block, uzyskanie wysokiego natê¿enia fazy sumienno�ci �wiadczyæ mo¿e
o prze¿ywaniu swoistych problemów to¿samo�ciowych zwi¹zanych z przeciwstawianiem
w³asnych preferencji oczekiwaniom wielu ról spo³ecznych (Chomczyñska-Miliszkie-
wicz, 2002). Uzyskany wynik nie zaskakuje, kiedy we�miemy pod uwagê presjê socjali-
zacyjn¹ jakiej podlegaj¹ badani, jak równie¿ prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia przez nich
niskiego poziomu rozwoju dojrza³o�ci interpersonalnej, wyra¿aj¹cego siê w m.in. w sche-
matycznym, �czarno-bia³ym� postrzeganiu otoczenia spo³ecznego i d¹¿eniu do utrwala-
nia podobnych relacji interpersonalnych1.

Potwierdzeniem wcze�niejszych rozwa¿añ jest niskie natê¿enie (dominuj¹ wyniki
niskie i przeciêtne) fazy autonomii. O ile kobiety, sprawczynie rozbojów podejmuj¹ udane
(z punktu widzenia odczuwanego komfortu psychicznego zwi¹zanego z ocen¹) próby
przeciwstawiania siê stereotypom spo³ecznym zwi¹zanym z p³ci¹, o tyle przestêpczy
mê¿czy�ni podejmuj¹ g³ównie te zachowania, które zgodne s¹ z kulturowym przepisem
roli p³ciowej. Zarówno kobiety, jak i mê¿czy�ni, osi¹gnêli niskie i przeciêtne wyniki
w zakresie fazy integracji. Oznacza to, ¿e badani akceptuj¹ ograniczenia, jakie wi¹¿¹ siê
z podejmowaniem przez kobiety i mê¿czyzn pewnych aktywno�ci spo³ecznych. Uzy-
skane wyniki nie dziwi¹, je�li we�mie siê pod uwagê wyznawany przez przestêpczych
mê¿czyzn system warto�ci, w którym dominuje kult si³y, mêsko�ci, dominacji itp. Z dru-
giej strony, jakiekolwiek zachowania kojarzone z kobiecymi s¹ odrzucane i w ¿aden
sposób nieakceptowane. Badani przestêpcy stanowi¹ grupê �mêskich mê¿czyzn�, po-
nadto podlegaj¹ wp³ywom spo³ecznym (podkultura przestêpcza), które wyra�nie roz-
graniczaj¹ i podtrzymuj¹ podzia³ �wiata na �lepszy� mêski i �gorszy� kobiecy.

Jak wspomnia³am wcze�niej, poza okre�leniem natê¿enia ka¿dej z czterech faz roz-
woju roli p³ciowej, 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 znacz¹ca. Konformizm uzyska³ nisk¹
reprezentacjê (18,8%). Najwyra�niej zaznaczy³a siê dominacja fazy sumienno�ci (35,4%).

7 Teoria rozwoju dojrza³o�ci interpersonalnej zosta³a opisana m.in. przez L. Pytkê (2005).
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Uzyskane wyniki wyra�nie wiêc wskazuj¹ na przewagê dominacji ni¿szych faz rozwoju
autonomi i integracja osi¹gnê³y zerowe wyniki. U najwiêkszej grupy badanych (45,8%)
nie stwierdzono dominuj¹cej ¿adnej fazy rozwoju. Wynik ten mo¿e �wiadczyæ o swo-
istym �pogubieniu siê� kobiet � sprawczyñ rozbojów � w funkcjonowaniu spo³ecznym
w kontek�cie p³ci.

U badanych mê¿czyzn wyra�nie dominuje faza konformizmu i sumienno�ci. W od-
ró¿nieniu do przestêpczych kobiet � mê¿czy�ni bardzo silnie skoncentrowani s¹ na zacho-
waniach zwi¹zanych z p³ci¹, manifestuj¹ si³ê i pewno�æ siebie, a wobec pojawiaj¹cego siê
poczucia niezgodno�ci warto�ci spo³ecznych i indywidualnych pragnieñ pozostaj¹ bier-
ni i nie podejmuj¹ prób rozwi¹zania tych konfliktów. Wyniki badañ pokazuj¹ jednak¿e,
¿e najwy¿sze fazy autonomii i integracji nie odnosz¹ siê do badanych przestêpczych
kobiet i mê¿czyzn. W odniesieniu do ¿adnej kobiety i mê¿czyzny nie uzyskano domina-
cji fazy autonomii. Wed³ug Block pomiêdzy faz¹ sumienno�ci i autonomii nastêpuje
zasadniczy prze³om rozwojowy, �a jednostka zaczyna eksperymentowaæ z w³asn¹ ko-
bieco�ci¹ i mêsko�ci¹� (Chomczyñska-Miliszkiewicz, 2002: 191). Podobne postawy nie
dotycz¹ badanych przestêpców i przestêpczyñ.

Wykres 6.
Dominuj¹ce fazy roli p³ciowej (przestêpczy mê¿czy�ni)
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Wykres 5.
Dominuj¹ce fazy roli p³ciowej (kobiety przestêpczynie)
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Podsumowanie

Zgodnie z definicj¹ tendencji rozwojowej Block oraz koncepcj¹ przyczyn przestêp-
czo�ci F. Adler (zgodnie z któr¹ przestêpstw dopuszczaj¹ siê tzw. mêskie kobiety) nale-
¿a³o oczekiwaæ, ¿e przestêpczynie bêd¹ siê znajdowaæ w fazie autonomii rozwoju ról
p³ciowych. Jak ju¿ wspomniano, istot¹ fazy autonomii jest podejmowanie próby rozwi¹-
zywania konfliktu poprzez wzmocnienie cech charakterystycznych dla p³ci przeciwnej.
Cechy stereotypu ról p³ciowych wed³ug Bakana w fazie autonomii obejmuj¹ w przypad-
ku kobiet wzmocnienia takich mêskich cech, jak: kontrola ekspresji uczuæ, autoekspan-
sja, agresja, zainteresowanie �wiatem zewnêtrznym, niezale¿no�æ i pewno�æ siebie (Chom-
czyñska-Miliszkiewicz, 2002: 186). S¹ to cechy, które � przynajmniej w powszechnej
opinii, kojarzyæ siê bêd¹ z przestêpstwem rozboju. Dlatego te¿, spodziewano siê, ¿e faza
autonomii bêdzie dominowaæ w badanej grupie kobiet � sprawczyñ rozbojów.

Wnioski

Wyniki badañ w³asnych nie s¹ jednoznaczne. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wyniki
kobiet przestêpczych uzyskane w skali sumienno�ci i  autonomii s¹ bardzo do siebie
zbli¿one � dok³adnie po³owa badanych uzyska³a wysoki wynik w skali sumienno�æ
i w skali autonomii. £¹cznie wynik wysoki i przeciêtny w skali autonomii osi¹gnê³o
72,9% kobiet, za� w skali sumienno�ci 89,6%, co wskazuje na wyra�n¹ przewagê wyni-
ków w skali sumienno�ci. Analizuj¹c dominuj¹c¹ fazê rozwoju roli p³ciowej nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e u 45,6% kobiet nie stwierdzono dominuj¹cej fazy rozwoju. U ¿adnej z nich
nie dominuje faza autonomii i faza integracji. Ponad 1/3 badanych cechuje siê domi-
nacj¹ fazy sumienno�ci, u oko³o 1/5 badanych dominuje faza konformizmu.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e badania w³asne nie potwierdzi³y koncepcji Adler
� przestêpstw nie dopuszczaj¹ siê g³ównie kobiety, u których dominuje pierwiastek mê-
ski � 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 g³êbo-
ki kryzys to¿samo�ci wywo³any przeciwstawieniem siê w³asnym preferencjom i oczeki-
waniom spo³ecznym dotycz¹cym pe³nienia wielu ról zwi¹zanych z p³ci¹. Ostatecznie
w grupie badanej dominuje wcze�niejsza faza rozwojowa, jak¹ jest faza sumienno�ci,
a u 18,8% badanych dominuje faza konformizmu, w której jednostki przyswajaj¹ sobie
stereotypowe cechy zwi¹zane z w³asn¹ p³ci¹.

Wobec powy¿szych danych przyczyn dopuszczania siê przestêpstw agresywnych
przez kobiety, takich jak rozbój nale¿y poszukiwaæ nie w posiadanych cechach mêskich
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(znajdowania siê na okre�lonym rozwoju ról p³ciowych, tj. autonomii), lecz raczej w sferze
ubogich indywidualnych 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 statusie socjoekonomicznym. Mo¿liwe jest te¿, ¿e do-
puszczanie siê przez kobiety �mêskich przestêpstw� nie zale¿y od stopnia rozwoju ról
p³ciowych, lecz wynika z innych cech, np. biologicznych czy osobowo�ciowo-psycho-
logicznych (por. Budrewicz, 1997).
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