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(the own study)
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ABSTRACT
In the lifetime, every man perform many different roles, throwed on him by society,
one of them are compleneted, different come in each other in conflict. In study under title
„Woman – wife, mother or businesswoman? The opinions on the social women’s roles –
the generation study” I tried to answer on the question what the woman means about the roles
basing on stereotypes of sex, like: a woman – the wife, a woman – the mother, in the context
of more and more higher level of Poles education, growth of their professional
and educational ambitions, and the active participation in work market. It the study I used
the diagnostic poll method and the technique of investigation of attitudes, the representative
group calculate 221 women in aged compartments: 20–25 years as well as higer up 45 year
of life. The study showed that the professional roles are competitiveness of the traditionally
fulfilled family roles. Article focuses on problems what happen to women when they try
to reconcile own ambitions and endeavours with home hostess’ duties, being good wife
and mother.
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Aspiracje zawodowe
kontra obowiązki wobec rodziny
– o konflikcie ról społecznych
pełnionych przez kobiety (badania własne)
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STRESZCZENIE
Każdy człowiek pełni w życiu wiele różnych ról narzucanych mu przez społeczeństwo
– niektóre z nich dopełniają się wzajemnie, inne wchodzą ze sobą w konflikt. W badaniach
pod tytułem Kobieta – żona, matka czy bizneswoman? Poglądy na temat społecznych ról
kobiet – studium międzypokoleniowe poszukiwałam odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie
dla współczesnych kobiet mają role opierające się na stereotypach płci jak: kobieta-żona,
kobieta-matka, w kontekście coraz wyższego poziomu wykształcenia Polek, wzrostu
ich aspiracji zawodowych i edukacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki badania postaw,
a próbę reprezentacyjną stanowiło 221 kobiet w przedziałach wiekowych: 20–25 lat oraz
powyżej 45 roku życia. Badania wykazały znaczny wzrost konkurencyjności ról
zawodowych w stosunku do tradycyjnie pełnionych ról rodzinnych. Artykuł koncentruje się
na problemach jakie spotykają kobiety przy próbie godzenia własnych ambicji i dążeń
z obowiązkami gospodyni domowej, dobrej żony i matki.
Słowa kluczowe: kobiety, role społeczne, płeć, społeczne różnice płci.
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