Lyèiø

Sociologija. Mintis ir veiksmas 2004/1, ISSN 1392-3358

sociologi ja

Jolanta Reingardienë

Moterø karjeros ir ðeimos dilemos1
Santrauka
Kokybinio tyrimo pagrindu ðiame straipsnyje analizuojamos moterø sëkmingos karjeros patirtys,
ypatingà dëmesá skiriant moterø ankstyvosios vaikystës socializacijos ypatumø ir profesinës karjeros
bei ðeimos vaidmenø prieðtaravimø kontekste iðkilusiø dilemø analizei. Remiantis feministinës
psichoanalizës ir ankstyvosios vaikystës socializacijos tyrimø teorine prielaida, teigianèia, kad moters
vaikystës patirtys sukuria prielaidas sëkmingam moters karjeros kelio ágyvendinimui, pirmoje ðios
studijos dalyje analizuojami lyèiø tapatybës, vaidmenø orientacijos ir motyvacijos ugdymo veiksniai,
kokybinis tëvø-vaiko santykiø aspektas, motinos, kaip pozityvaus moteriðkumo modelio átaka lyèiø
tapatybës ir požiûrio á lyèiø vaidmenis formavimuisi. Moterø karjeros ir jø prokreacinës ðeimos
dilemos atskleidžiamos analizuojant moterø užimtumo ir ðeimos vaidmenø bei atsakomybës santyká,
ðeimos ir darbo vaidmenø prioritetus, jø kaità, vaidmenø konflikto ir darbo krûvio klausimus,
áskaitant mechanizmus, kuriuos moterys pritaiko dvigubø vaidmenø konflikto sprendimui. Svarbus
ðios analizës aspektas yra moterø ir jø partneriø tarpusavio santykiai bei jø vaidmuo derinant vaikø,
namø ûkio priežiûros ir darbo ásipareigojimus.

Ávadas
istoriniai tyrimai rodo, kad vyrø ir moterø veikla
niekada nebuvo taip aiðkiai atskirta, kaip
ideologija tai atspindi. Lietuvos kontekste
moterys niekada nebuvo visiðkai iðstumtos ið
vieðosios sferos, bet jø dalyvavimas vieðajame
gyvenime, taip pat kaip ir vaidmuo privaèioje
sferoje, yra átakotas patriarchaliniø visuomenës
nuostatø ir praktikos, jø nuolatiniø bandymø
prisitaikyti prie vyriðko dominavimo struktûrø,
kurios sukuria moters dvigubà egzistavimà, t.y.
pareigas abiejose sferose, o vyrus ið esmës
iðlaisvina nuo tokio pasirinkimo.
Karjeros sàvoka buvo ilgà laikà rezervuota
vyrams. Jeigu moteris dirbo apmokamà darbà,
buvo manoma, kad tai yra jos papildoma veikla,
t.y. darbas, bet ne karjera kaip nuosekli
orientacija á pasiekimus profesinës karjeros
hierarchijoje. Dirbdamos vieðojoje sferoje,
moterys istoriðkai užëmë ir tebeužima
žemesnio lygmens ir statuso padëtis, kurios nëra
aukðtai vertinamos ir pripažástamos. Tokia
moterø padëtis dažnai siejama su jø

Santykiškai mažas teorinis ir empirinis
dëmesys moterø karjeros analizei gali bûti
pirmiausia aiðkinamas tuo, kad ilgà laikà buvo
manoma, jog vyriðkos karjeros raidos teorijos
gali bûti pritaikytos moterø karjeros patyrimui
analizuoti ir apibendrinti. Tai vienas ið
pažinimo, kanonizuojamo kaip mokslo, lytinio
neobjektyvumo ir androcentrizmo pavyzdžiø.
Kuriant moksliná pažinimà, moteriðkas
patyrimas dažnai nereprezentuojamas,
dažniausiai interpretuojamas kaip “natûraliai”
nulemtas ar biologiškai determinuotas, o todël
neproblemiðkas ir nevertas dëmesio. Antra,
buvo manoma, kad moterø profesinës karjeros
reiðkinys nëra reikðmingas, nes kapitalizmo ir
industrializacijos procesø kontekste (vieðosios/
privaèios sferø atskyrimas) moterys buvo
“natûraliai” susaistytos su privaèia sfera ir
“natûraliais” namø ûkio bei vaikø priežiûros
vaidmenimis. Nors atskirø sferø doktrina
iðskiria skirtingas lyèiø veiklos formas ir
vaidmenis privaèioje ir vieðojoje sferose, taèiau

1
Autorë dëkoja Atviros Lietuvos fondui (ALF), kuris finansavo ðá tyrimà, bei Jaunimo karjeros centrui, VDU ir KTU kolegoms,
kurie bendradarbiavo vykdant ðá projektà. Ypaè dëkoju savo kolegai Arnui Zdanevièiui už jo jautrumà moteriðkai patirèiai ir atvirumà
naujoms tyrimø sritims.
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Lyèiø tapatybës, vaidmenø orientacija ir
motyvacija

natûraliosiomis arba “reikðmingø kitø” pagalba
suformuotomis savybëmis, kurios dažnai nëra
tinkamos vadovaujanèioms pozicijoms užimti.
Sklandantys stereotipai formuoja áspûdá, kad
moters pasiekimus profesinëje srityje riboja jø
menki fiziniai, emociniai ir taktiniai gebëjimai,
žemas pasitikëjimo savimi laipsnis, sëkmës
baimë, menki organizacinio darbo ir sprendimø
priëmimo gebëjimai, žemas motyvaci jos
laipsnis, priklausomybës poreikis, menkas
organizacijos funkcionavimo normø iðmanymas
(Kelly 1991). Karjera kaip pasiekimas darbo
aplinkoje, kuris dažniausiai pasireiškia kilimu
karjeros laiptais, iðaugusia asmens galia ir
prestižu visuomenëje, prieðingai negu paprastas
darbas, reikalauja santykiškai didelio asmeninio
ásipareigojimo, kuris, kaip manoma, labiau
priimtinas vyrams negu moterims. Be to,
manoma, kad karjera yra aukðèiau asmeninio
privataus gyvenimo, dël to ji dažniau siejama
su vyrais nei moterimis.
Moterø sëkmingos karjeros patirèiø
tyrinëjimas, remiantis atskirø atvejø analize,
ypatingà dëmesá skiriant moterø profesinës
karjeros ir ðeimos vaidmenø suderinimui, yra
reikðmingas bandymas kurti atsvarà vyriðkos
patirties analizei, alternatyvià màstymo iðeitá ir
metodus, naujas pažinimo ir žinojimo sritis.
Remiantis feministinës psichoanalizës ir
ankstyvosios vaikystës socializacijos tyrimø
teorinëmis ážvalgomis bei kokybiniu
hermeneutinio atvejo rekonstravimo tyrimu, šio
straipsnio tikslas - pažvelgti á ankstyvosios
vaikystës socializacijos patirties átakà moterø
karjeros motyvacijos ugdymui bei á moterø
prokreacinës ðeimos ir jø vaidmenø darbo
rinkoje prieðtaravimus, dilemas ir sprendimø
priëmimo strategijas. Straipsnyje analizuojamas
2002-aisiais metais atliktas kokybinis Kauno
miesto moterø tyrimas. Pasitelkiant pusiaustruktûrizuotà interviu metodà, tyrimo metu
buvo apklaustos 23 moterys, užimanèios
vadovaujanèias pareigas politikos, švietimo,
medicinos, žurnalistikos ir verslo srityse.

Daugelio
ankstyvosios
vaikystës
socializacijos tyrimø teorinës ážvalgos yra
siejamos su ávairiomis raidos teorijomis, kurios
teigia, kad vaikystës patirtis lemia tolimesná
individo gyvenimo kelià bei ávairiø socialiniø
jëgø galià formuojant individo pasirinkimus ir
galimybes. Astin socialinis psichologinis
moterø profesiniø pasiekimø modelis buvo
vienas ið bandymø kurti atsvarà vyriðkosioms
profesinës elgsenos raidos teorijoms, kurios
dominavo Vakarø moksliniame diskurse iki pat
praëjusio amžiaus septintojo deðimtmeèio
pabaigos. Ðiame modelyje vaikystës patirtys yra
pagrindinë moterø profesinës elgsenos ir jø
karjeros pasiekimø aðis. Darbo motyvacijà ir
lûkesèius, anot Astin, átakoja ankstyvoji
socializacija ir iš dalies suvokta galimybiø
struktûra visuomenëje (lyèiø diskriminacija,
lyèiø segregaci ja darbo rinkoje, darbo
reikalavimai, ðeimos struktûra, reprodukcinës
technologijos ir pan.) 2 (cit. iš White at al. 1992).
Pokyèiai galimybiø struktûroje gali sàlygoti
lûkesèiø, vëliau karjeros pasirinkimo ir
profesinës elgsenos kaità. Analizuojant moterø
orientacinës ðeimos arba tos ðeimos, ið kurios
moterys yra kilusios, patirties átakà jø
profesiniams pasiekimams, didžiausias
dëmesys bus skiriamas tëvø-vaikø santykiø
kokybiniam aspektui, remiantis prielaida, kad
tëvø-vaikø santykiai vaikystëje yra vienas ið
reikðmingiausiø karjeros lûkesèiø ir
motyvacijos formavimo veiksniø.
Dauguma karjeros raidos teorijø vartoja
‘tapatybës’ ar ‘savasties’ sàvokas. Kaip teigia
Super (cit. iš White et al. 1999), karjeros
sprendimo adekvatumas ið dalies priklauso nuo
individo tapatybës ir jos/jo pasirinktos karjeros
profesinës koncepcijos panaðumo. Individas
paprastai pirmenybæ teikia tokiai darbo
aplinkai, kurioje jo tapatybë gali pasireikðti ir
yra vertinama.

Analizuodama kaip socialinës jëgos ir socialinë struktûra átakoja moterø užimtumo sprendimus ir darbinæ elgsenà, Astin gerokai
patobulino ankstyvàsias karjeros raidos teorijø konceptualines ážvalgas.

2
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Gausi mokslinë literatûra nagrinëja lyèiø
tapatybës skirtumus, kurie siejami su
ankstyvaisiais tëvø-vaikø santykiais ðeimoje.
Remiantis
feminizmo
psichoanalizës
ážvalgomis, abiejø lyèiø individai ankstyvuoju
gyvenimo laikotarpiu pirmiausia identifikuojasi
su motina. Tai lemia moters kaip pirminës vaikø
globëjos vaidmuo ir vaikø priklausomybë nuo
motinos. Teigiama, kad berniukai, atsiedami
savo tapatybæ nuo motinos ir internalizuodami
“nutolusio” tëvo elgsenos modelius, ágyja
“pozicinæ” (positional) tapatybæ. Mergaièiø
tapatybë, prieðingai, yra ávardi jama kaip
“asmeninë” (personal), kurios pagrindas yra
ankstyvojo prisiriðimo prie motinos tæstinumas
sàveikaujant su kitais žmonëmis (pagalba,
parama ir pan.) (Koivunen, Liljeström 1998).
Gilligan, kuri pasinaudojo Chodorow’os
prisirišimo (attachment) ir atsiskyrimo (separation) sàvokomis, tyrinëdama, kaip vyrai ir
moterys konstruoja savo sëkmingos karjeros
istorijas, teigia, kad daugelis jos apklaustø
sëkmingos karjeros moterø, apibûdindamos
save, buvo linkusios neminëti savo pasiekimø;
jos dažniau pabrëždavo iðgyvenanèios konfliktà
tarp savo pasiekimø ir sàveikos su kitais
žmonëmis (pvz., pablogëjæ santykiai su
bendradarbiais, draugais ar savo šeimos
nariais). Gilligan daro iðvadà, kad moteris yra
linkusi ásijausti á kito vaidmená, ir tai ágalina jà
suprasti to kito požiûrá. Vyrai, prieðingai, yra
linkæ pabrëžti savo atskirumo jausmà kaip
prieðingà moters savæs suvokimo jausmui
atsižvelgdami á santyká su kitais. Vyras ávertina,
kaip jis norëtø, kad su juo bûtø elgiamasi kito
vietoje, taèiau nëra linkæs identifikuotis su kitu.
Moteriškojo pasaulio ir moters tapatybës
pagrindas (Bernard 1981) yra meilës ir/ar
pareigos etosas, apibûdinamas solidarumo,
pagalbos, paskatinimo, sutikimo, emocinës
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paramos ir pasyvaus susitaikymo funkcija, tuo
tarpu vyriðkojo pasaulio bruožas - jo
racionalusis pradas, “cash-nexus” kontraktas
(darbas už finansiná atlygá). Ðiandieninëje
visuomenëje Bernard kalba apie moterø meilës/
pareigos etoso dominavimo mažëjimà, kadangi
moterys vis aktyviau dalyvauja vyriðkame cashnexus pasaulyje. Jø dalyvavimo orientacijà ir
motyvacijà ið dalies nulemia bûtent jø savæs
apibrëžimas (self-definition), kuris formuojasi
ankstyvosios socializaci jos laikotarpiu 3 .
Kalbëdama apie ðio apibrëžimo átakà
motyvacijos poreikiø ugdymui, Gilligan vartoja
“atsietos” (separate) - vyriškos, ir “susietos”
(connected) - moteriðkos tapatybës sàvokas.
Pirmoji formuojasi atskiriant save nuo kitø
individø savo gabumø ir savybiø atžvilgiu. Savæs
vertinimo pagrindas yra individualûs pasiekimai
ir sëkmë. Ði tapatybës forma sustiprina
pasiekimø poreiká. “Susietos” tapatybës savæs
vertinimo pagrindas, prieðingai, - kitø
priežiûros ir paramos kokybë bei sugebëjimas
iðlaikyti savo ir kitø tarpusavio ryðá. Ði
tapatybës forma logiðkai siejama su prisiriðimo
poreikiu, kuris, kaip teigiama, yra labiau
bûdingas moterims nei vyrams. Su prisiriðimo
poreikiu yra susi jusi ir Horner “sëkmës
baimës”4 sàvoka, kuri vëlgi ið esmës taikoma
moterims.
Aiðkindamas pasiekimø motyvacijos lyèiø
skirtumø kilmæ, Hoffman (cit. iš: Gaskell 1992)
iðskiria tris veiksnius, susijusius su ankstyvàja
tëvø-vaiko sàveika5:
y
y
y

mergaitës ðeimoje yra reèiau padràsinamos ankstyviems nepriklausomybës siekiams nei berniukai;
mergaitës susilaukia didesnio tëvø dëmesio ir
apsaugos;
socialinis ir kognityvinis spaudimas mergaitës
tapatybës atsiskyrimui nuo motinos yra mažesnis
nei berniukø atveju.

3
Nors ðiandien profesinë sëkmë darosi vis didesnë vertybë daugeliui jaunø žmoniø, taèiau, kaip rodo 2002-øjø metø Kauno miesto
vyresniøjø klasiø moksleiviø apklausa, karjeros siekimas ir vadovaujamas darbas yra dažniau laikomi vyriðkos veiklos sritimis. Lyèiø
vaidmenø socializacijos teorijose iki ðiol didžiausias dëmesys buvo kreipiamas á ðeimà kaip reikðmingiausià vertybiø ir lyèiø vaidmenø
modelius formuojanèià institucijà. Taèiau ðvietimo institucijos, kurios tarpininkauja tarp individo ir jos/jo statuso socialinëje struktûroje,
yra ne mažiau reikðmingos požiûrio á lyèiø vaidmenis formuotojos (Reingardienë, Zdanavièius 2003).
4
Sëkmës baimë atsiranda, kai pasiekimø tikslai yra nesuderinami su prisirišimo poreikiais (pvz., áveikti konkurentà/æ daugeliu atveju
reiðkia prarasti draugà/æ, arba karjeros pasiekimai gali kelti grësmæ ðeimos santykiø stabilumui ir pan.). Kitais žodžiais tariant,
konkurencinës situacijos sëkmë gali bûti suvokiama kaip nesiderinanti su meilës/pareigos etosu.
5
Ðie veiksniai, anot Hoffman, paaiðkina, kodël berniukai yra labiau linkæ iðmokti átakoti aplinkà meistriðkumo, kontrolës ir galios
pagalba, tuo tarpu mergaièiø veiksmingumas ir efektyvumas yra dažniau pasiekiamas priklausomybës nuo kitø ir kitø pagalbos dëka.
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Hoffman teigia, kad mergaitës pirminës
socializacijos laikotarpiu dažniau neadekvaèiai
padràsinamos siekti nepriklausomybës nei
berniukai. Kai vaikai tampa labiau nepriklausomi, tëvai yra dažniau linkæ paskatinti
berniukø pasiekimus, o mergaièiø atveju iðreikðti didesná rûpestá jø ateitimi ir pasiekimais,
taip sustiprindami jø priklausomybæ,
nepasitikëjimà savimi bei susilpnindami poreiká
siekti karjeros. Hoffman nuomone, mergaitës
yra labiau nepriklausomos ir orientuotos á
pasiekimus, kada jø ir jø tëvø santykiai yra ðilti,
demokratiðki, valdomi nuosaikios kontrolës ir
apribojimø, kai tëvai nuolat sustiprina ir
padràsina jø profesines aspiracijas.

“Tëvai orientavo gana subtiliai, sakyèiau. Jie tik leido
man suprasti, kad að màstyèiau apie tai, kaip að
gyvensiu. Niekados man nesakë, kad iðtekësiu ir
turësiu turtingà vyrà, kad nereikës dirbti ir panaðiai.
To niekados nebuvo. Girdëjau, kad kartais taip
bûdavo, taèiau manæs neaugino kaip lepios gëlës.”
(Virga, 30 m.)

Daugeliu atveju tëvai neturëjo jokiø konkreèiø lûkesèiø moterø akademinio bei profesinio pasirinkimo atžvilgiu. Didelis užimtumas, neretai akivaizdus tëvø abejingumas
vaikø pasirinkimams bei sunkios pragyvenimo
sàlygos sovietinës ekonominës sistemos
sàlygomis skatino moterø savarankiðkumà,
laisvà apsisprendimà ir pasiekimø poreiká. Ðie
poreikiai ir sëkmës troðkimas, anot
informanèiø, laikytini greièiau vyriðkomis nei
moteriðkomis asmens savybëmis.

Karjeros moterø pirminë socializacija:
tëvø-vaiko santykiø kokybë

“<...> dabartiniø vaikø turbût, nežinau, ar laimë, ar
bëda, yra ta, kad dažnai jø likimà labai didele dalimi
lemia tëvai, tarkim, su ta visa globa, rûpyba,
rekomendaci jom ir orientaci jom visokiom nuo
jaunystës... .Mûsø laikais, kai að mokiaus, kai mes
mokëmës, mes mokëmës patys, prie mûsø nieks
nerymojo su patarimais ir su korepetitoriais ir að pati
galëjau apsispræsti” (Beata, 40 m.).
“<...> aš galiu pasakyti, mano gyvenimas buvo
vargingas, ir jis mane galbût užgrûdino tam tikra
prasme. Að taip anksti supratau, kad man nieks negali
padëti, kad að galiu padëti tik pati sau. Kad að neturiu
laukti iš kur nors paramos ir pagalbos; ir tas mane
užgrûdino; ir mano galbût charakterá <...>; kaip tai,
sakykime, vyriðkø tam tikrø bruožø susiformavimas;
<…> man labai patinka sëkmë. Að noriu bûti
sëkminga” (Valë, 44 m.).

Karjeros moterø interviu analizë atskleidë
tëvø-vaiko santykiø ávairovæ, kurioje galima
iðskirti tam tikras dažniausiai pasikartojanèias
temas. Apibendrintai galima teigti, kad tëvøvaiko santykiai karjeros moterø orientacinëje
ðeimoje
ágalino
ankstyvàjá
moterø
nepriklausomybës ir savarankiðkumo jausmà.
Daugiau negu pusë apklaustøjø karjeros
moterø pasakojo apie jø laimingos vaikystës
patirtis, o savo santykius su tëvais apibûdino
kaip stabilius, artimus ir ðiltus. Kaip teigia viena
ið apklaustøjø:
“Na, aš užaugau labai šeimyniškoj šeimoj. Gal ið tikrøjø
ðeima iš tokios ar didžiosios raidës, ar ... ið tikrøjø
tokia ðeima, kur visi ðeimos nariai labai vienas už kità
serga, iðgyvena, yra vienas su kitu labai susijæ. Ta mano
vaikystë tikrai buvo tokia tikra vaikystë – graži, ðviesi,
be kažkokiø tai dideliø problemø” (Vaiva, 41 m.)6.

Kita vertus, keletas „karjeros moterø“
pasakojo apie tai, kad jø tëvø tikslai ir lûkesèiai
buvo susijæ su jø sëkminga karjera, taèiau
dažniausiai tose srityse, kurios jø tëvams tuo
metu atrodë perspektyviausios. Profesine
prasme tie lûkesèiai buvo dažnai riboti paèiø
tëvø profesine patirtimi. Beveik visos „karjeros
moterys” medicinos srityje ir kelios žurnalistës
pasakojo apie griežtà tëvø auklëjimo bûdà ir jø

Moterys, be to, pabrëžë, kad jø tëvai rëmë
ir skatino jø iðsilavinimo siekimo ir žiniø ágijimo
motyvacijà bei pasiekimø orientacijà. Tokius
tëvø lûkesèius geriausiai atspindi vienos ið
apklaustøjø moterø patirtis.

Siekiant užtikrinti informacijos autentiðkumà ir anonimiðkumà, interviu medžiaga publikacijai pateikta neredaguota, o informanèiø
vardai pakeisti slapyvardžiais. (Red. past.: informanèiø kalba ðiek tiek redaguota ir sutrumpinta.)

6
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tëvø bei pažástamø socialiná normatyviná
spaudimà rinktis tëvø profesijà. Ðeimoje jos
negavo platesnio profesiniø perspektyvø,
galimybiø ir alternatyvø paveikslo. Tai puikiai
iliustruoja fragmentas ið vienos sëkmingos
karjeros istorijos.
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davosi bet kuriuo pasiekimu mûsø gyvenime; tëvas labai mëgdavo pasigirti savo draugams, sveèiams, kokios
mes su sese protingos, išmintingos... .”(Valë, 44 m.).

„Karjeros moterø” tyrimai rodo, kad artimas
ryðys su tëvu, jo padràsinimas ir motyvacija gali
bûti reikðminga moters pasiekimø orientacijos
prielaida. Hennig ir Hackman teigia, kad
mergaitës artimi santykiai su tëvu praturtina
vaikystës patirtis papildoma dëmesio,
patvirtinimo, paskatinimo ir pritarimo
dimensija (Ellis, Wheeler 1991). Tai tampa
tarsi pridëtinis mokymosi ðaltinis, pateikiantis
toká vaidmens modelá, su kuriuo mergaitës gali
save identifikuoti, ir ðitaip internalizuoti
tradiciðkai vyriðkus bruožus: polinká á
pasiekimus, orientacijà á užduotá, pasitenkinimà
konkurencija ir polinká rizikuoti, nes tradiciðkai
moteriðkas vaidmuo yra suvokiamas kaip ið
esmës ribojantis. Ðiø tradiciðkai “vyriðkø”
bruožø raidos pagrindas yra žinios, ágûdžiai ir
kompetencija, kuriuos vaikinai ágyja “vyriðkos”
socializacijos dëka. Apklausoje dalyvavusios
sëkmingos „karjeros moterys” daugiau ar
mažiau ágijo ðiuos ágûdžius, kurie ypaè padëjo
joms ážengti á vyrø dominuojamas užimtumo
sferas.

“Að baigiau mokyklà su tuo suformuotu požiûriu, kad
að turësiu bûti gydytoja. Mano mama yra provizorë, ji
baigus Medicinos instituto Farmacijos fakultetà, ir visà
gyvenimà jinai save, na, nepasakysiu <...> graužë,
kodël jinai nestojo á gydomàjá, kodël jinai stojo á
farmacijà. Ir jau jos dukra turës bûti gydytoja. Ir man,
kadangi að pirmagimë, tai èia jau nebuvo pasirinkimo”
(Birutë, 40 m.).

Ðie tëvø-vaikø santykiø apraðymai rodo, kad
dauguma „karjeros moterø“ ir jø tëvø santykiø
buvo ðilti, patys tëvai sudarë sàlygas moterø
savarankiðkumui, padràsino ir pastiprino jø
pasiekimus, ir tik kai kuriais atvejais patys
nustatë jø profesinio kelio kryptá.
Retrospektyviai tëvø griežtumas ir
savarankiðkumas buvo interpretuojamas
pozityviai, kaip tam tikrø “vyriðkø” charakterio
bruožø formavimosi ðaltinis, kurie vëliau
palengvino moterø karjeros kelià.
Tik nedaugelis karjeros moterø papasakojo
apie jø problematiðkus ir/ar susvetimëjusius
santykius su motina arba jø ankstyvà
pasitraukimà ið tëvø namø dël finansinës
bûtinybës remti namø ûká. Motinos-vaiko ryðio
silpnumas galëjo sustiprinti moterø atsietos
tapatybës formavimàsi ir, anot Hoffman,
padidinti ankstyvosios patirties savarankiðkai
kovoti su socialiniais struktûriniais aplinkos
stresais tikimybæ (cit. iš: Gaskell 1992). Ðios
patirtys, kaip manoma, yra labai reikðmingos
moterø sugebëjimo iðlikti, nepriklausomybës ir
pasitikëjimo savimi savybiø formavimuisi.
Kalbëdamos apie tëvø átakà jø profesiniam
pasirinkimui, kelios ið apklaustøjø karjeros moterø paminëjo jø artimà ryðá su tëvu. Dvi apklaustos moterys patyrë ankstyvà motinos mirtá, kuri dar labiau sustiprino dukros-tëvo ryðá socializacijos procese. Kaip teigia viena informantë:

Motinos vaidmuo - pozityvus
moteriškumo modelis
Beveik pusë apklaustøjø karjeros moterø,
prisimindamos vaikystës patirtis, pasakojo, kad
jø motinos vaidino átakingiausià vaidmená jø
profesinio pasirinkimo kelyje. Jos buvo dažnai
apibûdinamos kaip stiprios, griežtos ir
talentingos asmenybës, kuriø átaka,
retrospektyviai, suvokiama kaip turëjusi
teigiamà poveiká moterø pasirinkimams. Kaip
pasakoja viena informantë:
“Mano mama buvo labai griežta. Tëvelis absoliuèiai á
mûsø toká, sakykim, mokymàsi nesikiðo. Tai buvo
mamos prerogatyva ir mama mus, kaip sakë, „vedë
prie mokslo”. Kai baigiau vidurinæ mokyklà, að visiðkai
nenorëjau mokytis, kažkodël man jau turbût taip
pabodo vidurinëj mokykloj, ir tada mano mama, kad
að turbût pajusèiau darbininko darbo skoná, mane
mama ádarbino “Inkaro” gamykloje dirbti prie konvejerio; ir ið tikrøjø kai aš jau pamaèiau, kad toliau jau

“Mano tëvas <...>; jis labai norëjo, ir tà mes žinojom,
ir jautëm visà gyvenimà, kad að ir sesuo pasiektumëm
kažkà savo gyvenime. Ir jis visada, jis labai didžiuo-
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nebenužengsi ir jokiø daugiau nëra galimybiø, að jau
pradëjau kažkaip kitaip màstyti” (Raimonda, 50 m.).

„Karjeros moterø” pasakojimai atskleidë
kitø vaikystës patirèiø svarbà jø profesinës
karjeros kelyje. Vaikystës deprivacija yra viena
ið keliø moterø paminëtø patirèiø, apimanti ðias
dažniausiai pasikartojanèias temas: finansiniø
nepritekliø, tëvo/motinos mirties ar gyvenimo
atskirai nuo tëvø. Sunki ekonominë ðeimos
padëtis vaikystëje, ypaè pokario laikotarpiu,
išskiriama kaip ypaè svarbus veiksnys,
sustiprinæs moterø iðsilavinimo ir profesiniø
pasiekimø motyvacijà. Skaudžiø ir nepalankiø
situacijø akivaizdoje informantës kalba apie
stiprybës, ankstyvojo atsakomybës jausmo,
savarankiðkumo ir nepriklausomybës
formavimàsi:

Stipri motinos asmenybë ðiuo atveju
reprezentavo pozityvaus moteriðko vaidmens
modelá. Kaip teigia Marshall, pozityviai
vertindamos savo motinos vaidmená, moterys
kartu pastiprinamos pripažinti savo moteriðkà
tvirtumà, atsparumà ir sugebëjimus,
nepriklausomai nuo vyriško pritarimo (Lerner
1994). Toks pripažinimas sustiprina ávairesnes
moterø vaidmenø kombinacijas tiek vieðojoje,
tiek ir privaèioje sferose.
Motinos užimtumas - tai vienas ið
dažniausiai tyrinëjamø ir pastoviausiø moterø
karjeros orientacijos kintamøjø dydžiø. Jis
svarbus todël, kad motinos vaidmuo, kaip
manoma, reprezentuoja reikðmingà moteriðkos
lyties elgsenos modelá. Kalbëdamos apie
vaikystes patirtis, dauguma informanèiø
pasakojo apie jø motinos dvigubo vaidmens
naðtà ir tradiciná vaidmenø pasidalijimà jø
orientacinëje ðeimoje. Tyrimai rodo, kad
apmokamà darbà dirbanèios motinos nusako
pozityvø vaidmens modelá savo dukroms, kurios
iðreiðkia mažiau stereotipiðkà požiûrá á vyriðkus
ir moteriðkus vaidmenis. Toks požiûris vëliau
sàlygoja stipresnes netradiciniø moteriðkø
profesijø pasirinkimo aspiracijas, karjeros
orientacijà á pasiekimus, pozityvesná moteriðkos
kompetencijos ávertinimà. Vieðojoje sferoje
dirbanèios motinos, be to, atstovauja profesiniø
ir ðeimos vaidmenø integracijos modeliui.
Analizuojant motinos užimtumo átakà dukters
profesinei socializacijai, svarbu ávertinti ne vien
tik užimtumo faktà, bet ir priežastis,
pasitenkinimo vaidmenimis ðeimoje ir darbo
rinkoje bei socialinës paramos veiksnius.
Motinos karjeros orientacija ir dalyvavimo
darbo rinkoje laipsnis gali bûti svarbesni
veiksniai negu vien tik užimtumo faktas.
Apibendrintai galima teigti, kad vaikystës
patirtys „karjeros moterø” šeimoje ágalino
žymiai platesnes vaidmenø pasirinkimo
galimybes, o ne vien tik kultûriðkai priskirtinø
lyèiø vaidmenø adaptavimà.

“<...> man atrodo, kad að buvau visà gyvenimà labai
savarankiðka, nes að ið namø iðëjau 15 metø, todël,
kad maèiau, kad mano tëvams pakankamai sunku
tokià gausià ðeimà auginti, ir að labai siekiau kaip
galëdama greièiau ágyti kokià nors specialybæ ir kaip
galëdama greièiau pradëti dirbti ir gyventi savarankiðkai. Tai man buvo labai svarbu ir aktualu; kai að
pasakiau, baigusi 8 klasæ, kad iðvažiuoju, stoju á technikumà, tai visiems buvo ðokas ir tëvams mano taip
pat. Bet tëvai taip pasakë: “Jeigu tu taip nusprendei,
vadinasi, taip reikia”. Ir að visà laikà galvojau, kad
privalau pasiekti daugiau nei buvo pasiekæ mano tëvai,
ir að privalau mokytis, paprasèiausiai að pati tà ið
vidaus jauèiau” (Gerda, 50 m.).

Be minëtø deprivacijos veiksniø, iðskirtinas
ðeimos draugø ar giminiø vaidmuo, ypaè
tarnautojø ðeimose, kurie, nusakomi kaip
reikðmingo vaidmens modelis ar informacijos
ðaltinis, inspiravo moteris sëkmingiems
karjeros pasiekimams. Iðtrauka ið vienos
informantës istorijos:
“<...> visa mano vaikystë praëjo tarp žmoniø, kurie,
na, gal tuo metu sudarë Kaune toká intelektualiná elità
tam tikra prasme: žymûs menininkai, architektai ið
anø laikø, kuriø darbai ir bendravimas su jø ðeimomis
padarë man didžiulá áspûdá; ir visos tos knygos aplink
mane, kalbos ir diskusijos turëjo man didelës átakos.
Na, žodžiu, mano vaikystë, reikia sakyti, buvo gana
ádomi ir turtinga, kiek ji galëjo bûti ádomi ir turtinga
tais laikais” (Valë, 44 m.).
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ðiuolaikinës visuomenës ekonominë sistema ir
kintanti galimybiø struktûra sukuria
alternatyvias poreikiø tenkinimo galimybes (tai
rodo ir mažëjantys gimstamumo rodikliai,
vedybø senëjimo reiðkinys, didëjantis moterø
iðsilavinimo lygis ir jø aktyvumas darbo
rinkoje). Darbas tampa viena ið didžiausiø
vertybiø ðiandieninëje visuomenëje. Kaip teigia
Purvaneckas ir Purvaneckienë (2001), ðeima
moterims tebëra svarbiausia gyvenimo sritis,
taèiau laikui bëgant skirtumas tarp ðeimos ir
darbo svarbos moterø vertinimuose mažëja.
Jeigu 1990-aisiais metais ðis skirtumas sudarë
29%, 1994 – 23%, tai 2000 - 14% 7 .
Reprodukcinës technologijos suteikë moterims
didesnæ jø gyvenimo kontrolës galimybæ.
Skyrybø skaièiaus didëjimas irgi rodo, kad
moterys tampa savarankiðkesnës, finansiðkai ir
emociðkai pajëgesnës iðlaikyti savo namø ûká.
Jos, be to, ðiandien turi didesnes galimybes
siekti karjeros, kuri buvo tradiciðkai suvokiama
kaip vyriðkos veiklos sritis. Ðios socialinës
tendencijos sustiprino naujus lyèiø vaidmenø
tiek vieðojoje, tiek ir privaèioje sferoje aspektus
(mokslinëje literatûroje dažnai minimas
perëjimas ið tradicinio á egalitariná lyèiø
vaidmenø modelá) ir galimybes.

Dar vienas reikðmingas vaikystës patirties
analizës aspektas, tai broliø/seserø átaka
„karjeros moterø” pasiekimø orientacijai.
Broliø/seserø skaièius, gimimo eiliðkumas ir
tarpusavio santykiai atspindi reikðmingà
vaikystës socializacijos aspektà. Ðeimoje vaikas
internalizuoja lojalumo, pagalbos, apsaugos,
konflikto, dominavimo ir konkurenci jos
modelius, kurie vëliau gali bûti perkeliami á
kitas socialines sàveikas. Moterø karjeros
raidos tyrinëtojai dažnai pabrëžia gimimo
eiliðkumo svarbà ir teigia, kad jauniausias ir
vyriausias vaikas šeimoje dažniau gauna
daugiau pritarimo ið tëvø nei vidurinieji vaikai
(Gaskell 1992). Beveik treèdalis apklaustøjø
„karjeros moterø” pasakojo, kad jos buvo
pirmagimës savo tëvø ðeimose, šitaip
patvirtindamos tyrimø duomenis apie
pirmagimiø dominavimà tarp „karjeros
moterø”, ypaè “vyriškose” profesijose.
Gimimo eiliðkumo ir pasiekimø orientacijos
ryðá tyrinëja raidos psichologija. Teigiama, kad
tëvø elgsena ir lûkesèiai pirmagimio atžvilgiu
yra ðiek tiek skirtingi nei kitø vaikø atžvilgiu.
Jie átakoja didesnæ pirmagimio savarankiðkumo
ir nepriklausomybës, priežiûros ir rûpesèio
jaunesniais broliais/seserimis tikimybæ.
Ankstyvosios atsakomybës patirtys ir tëvø
lûkesèiai gali sustiprinti pirmagimio
kompetencijos ir pasitikëjimo savimi jausmà.
Kokybinë tëvø-vaiko santykiø analizë rodo, kad
pirmagimiø moterø tëvai dažniau pastiprino jø
ðvietimo ir profesines orientaci jas bei
motyvacijà negu likusiø moterø atžvilgiu.

Šeimos vaidmuo moterø karjeros raidai
Vaikø priežiûra ir moterø ekonominis
dalyvavimas yra tarp savæs neatsiejami
veiksniai. Ðioje sàveikoje moterys motinystei
paprastai teikia didesná prioritetà negu
apmokamam darbui (Fuchs 1988). Biologinio
vaidmens (motinystës) pirmenybës prieð
ekonominá vaidmená nuostatø tyrimai
didžiausià dëmesá skyrë moterø užimtumo
átakos ðeimai, o ne atvirkðtinio ryðio analizei.
Moterø užimtumas, Parsonso teigimu, sàlygoja
konfliktà tarp ðeimos ir darbo, kuris vëliau turi
destruktyvø poveiká vaikø socializacijai, lyèiø
santykiams ðeimoje ir paèios ðeimos
funkcionavimui (Parsons, Bales 1955).
Nepaisant ðio argumento, sociologiniai tyrimai

Prokreacinë ðeima ir moterø karjera:
galimybiø struktûros kaita
Analizuodama didëjantá moterø dalyvavimà
darbo rinkoje ir karjeros galimybes, Astin
vartoja “galimybiø struktûros” sàvokà, kuri
implikuoja socialiniø jëgø átakos moterø
pasirinkimams analizæ (White et al. 1992).
Jeigu tradicinëje visuomenëje moteris galëjo
patenkinti savo poreikius privaèioje sferoje, tai

Vyrø vertybiø skalëje ðis pokytis dar akivaizdesnis - darbas, jø manymu, tampa svarbesnis už ðeimà. Darbà, kaip labai svarbià
gyvenimo sritá, nurodë 56%, ðeimà - 52% vyrø (Purvaneckas, Purvaneckienë 2001).
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Šeimos ir darbo institutø sàveikos
procesai

ðioje srityje neatspindi vienareikðmiðkø
neigiamo moters užimtumo poveikio ðeimai
iðvadø. Ðá ryðá átakoja ðeimos socialinës
demografinës charakteristikos bei vaiko
priežiûros alternatyvos.
Vienas ið didžiausiø sunkumø moters
karjeros raidoje, tai jos dalyvavimas dvejose
sistemose (ðeima ir darbo rinka), kuriø
funkcionavimo principai yra praktiškai
nesuderinami dël, anot Coserio, normatyviniø
prioritetø konflikto (Ritzer 1996). Ellis (1991)
klausia: ar gali karjeros sàvoka, kuri apima
vaidmenis ðeimoje ir darbo rinkoje, realiai bûti
suderinama su ðiø patriarchaliniø socialiniø
institutø funkcinëmis prielaidomis? Pagal
ðiandieninæ karjeros koncepcijà darbo ir ðeimos
suderinamumas
yra
problemiðkas.
Prokreacinës ðeimos nebuvimas dažnai
išskiriamas kaip reikšmingas veiksnys
ágyvendinant moters karjerà.
Tinsley ir Faunce pateikia šeimos kintamøjø
klasifikacijà, kuri, anot jø, átakoja iðtekëjusiø
moterø karjeros kelio kryptis (cit. iš: White et
al. 1992):

Ðeimos ir darbo tarpusavio sàveikos procesai
nëra pakankamai ištirti. Lambert skiria keturis
teorinius ðeimos ir darbo sàveikos tipus/
procesus, kurie dažniausiai susipina tarp savæs
(White et al. 1992). Segmentacijos tipo
pagrindu šeima ir darbas yra atskiriami ir
bandomi
išlaikyti
nepriklausomais.
Kompensacijos procesui bûdinga tai, kad
nepasitenkinimà vienoje sferoje bandoma
kompensuoti didesniu dëmesiu kitai sferai.
Persidengimo tipo pagrindu darbiniai jausmai,
požiûriai, problemos ir elgsena perkeliami á
ðeimà ir laisvalaiká. Prisitaikymo tipui bûdingas
veiklos vienoje ar kitoje sferoje ribojimas, - kad
patenkinti kitos sferos poreikius. Tarp šio
tyrimo „karjeros moterø” persidengimo ir
prisitaikymo tipai yra dažniausiai pasitaikantys
procesai. Ðeimos-darbo sàveikos specifikà
neabejotinai lemia pasitenkinimas darbu ir
šeimos gyvenimu bei darbo svarba moters
gyvenime8.
Vienas ið pagrindiniø ðeimos-darbo
persidengimo procesø yra jo emocinis
komponentas - teigiamø ar neigiamø emocijø
perkëlimas ið vienos erdvës á kità. Tyrimo
duomenys rodo, kad daugelis moterø ðeimoje
neatsiriboja nuo darbo subtilybiø ir problemø
(diskutuoja apie tai su ðeimos nariais, dirba
papildomai namuose ir pan.). Ðeima ir darbas
gali bûti abipusiai sustiprinantys, lygiai taip pat
griaunantys vienas kità institutai.

1. Ágalinanèios sàlygos: ðeimos charakteristikos,
áskaitant sutuoktinio pajamas ir pasitenkinimà
santuoka.
2. Palengvinanèios sàlygos: išsimokslinimas ir darbo
patirtis.
3. Pastiprinanèios sàlygos: požiûriø veiksniai (pvz.,
savimonë, požiûris á lyèiø vaidmenis ir pan.).

Jø tyrimai rodo, kad ágalinanèios sàlygos yra
bûtent tas kintamasis dydis, kuris geriausiai
skiria á karjerà orientuotas moteris ir namø
ðeimininkes. Vedybinis statusas ir ðeimos
statusas yra vieni ið geriausiø moters karjeros
pasirinkimà pranaðaujanèiø veiksniø.

“<...> mano ðeima man labai padëjo; að galëdavau
pareiti namo, apie tai kalbëti; jie man bûdavo kaip
psichologai, ir að galëdavau kalbëti; jie man duodavo
patarimus, suprasdavo, patardavo; ir að tikrai neidealizuoju, nes tai ið tikrøjø buvo; ir netgi vertinant
vyro mirtá, tai að galvoju, - að per daug savo problemø
jam buvau užkrovus, paprasèiausiai jis turëjo savo sunkø átemptà darbà, ir dar að visà savo toká atsipalaidavimà rasdavau bûtent jame...” (Gerda, 50 m.).

Literatûroje minimi du tarp savæs susijæ socialiniai psichologiniai veiksniai, kurie padeda paaiðkinti darbo-ðeimos sàveikos proceso
specifikà. Pirmiausia tai emocinis pasitenkinimas darbu. Pozityvûs jausmai darbo atžvilgiu (pasitenkinimas darbu, stiprus
identifikavimasis su darbu) gali sukurti konfliktiðkà darbo-ðeimos vaidmenø derinimo modelá. Negatyvûs jausmai - instrumentiná
požiûrá á darbà. Antras veiksnys - darbo svarba individo gyvenime. Tos moterys, kurioms darbas yra labai svarbus veiksnys jø gyvenime,
bus dažniau linkusios iðgyventi darbo-ðeimos konfliktà arba persidengimà. Prieðingu atveju, darbas gali tapti instrumentu ðeimos
funkcionavimui, nepasitenkinimà darbo sferoje kompensuojant didesniu dëmesiu ðeimai.
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Vaidmenø konfliktas

Moters
ðeimos-darbo
vaidmenø
persidengimas átakoja ir jø vaikø socializacijà,
karjeros orientacijà ir aspiracijas. Kaip teigia
viena politikë:

Lyèiø vaidmenø stereotipø suvokimas yra
susijæs ir su paèiø moterø vaidmenø lûkesèiais.
Tas suvokimas atspindi, kad namai ir ðeima yra
pirminë moters atsakomybë ir pareiga. Moters
užimtumas darbo rinkoje šitaip sukuria
vieðosios/privaèios sferø vaidmenø konfliktà, o
kartais ir netiesioginá spaudimà moteriai
siekiant paaukoti karjerà ðeimos labui. Galima
skirti tris vaidmenø konflikto tipus. Intervaidmenø konfliktas ir vaidmenø krûvis yra
ypaè svarbûs veiksniai moterø karjeros raidai.
I. Intra-vaidmens konfliktas: daugelio
poreikiø
nesuderinamumas
viename
vaidmenyje.
II. Inter-vaidmenø konfliktas: dviejø ar keliø
vaidmenø poreikiø nesuderinamumas. Kaip
teigia Coseris, ðeimos ir darbo vaidmenø
konfliktas kyla ne dël priklausomybës daugiau
nei vienai socialinei sistemai, o dël to, kad ðiø
srièiø vertybinis pagrindas yra prieštaringas
(Ritzer 1996). Ðá konfliktà puikiai atspindi
vienos informantës patirtis.

„<...> mano sûnus visà laikà kažkaip tai stebi; bûtent
dël to, kad að nuëjau á tà politikà; tai mano sûnus taip
pat domisi politika. Tai taip pat duoda mano sûnui
akstinà, kad reikia domëtis visuomeniniu gyvenimu;
mano sûnus visa tai stebi, jis ateis jau beveik subrendæs
politikas, nes að jam viskà papasakojau. Tai jam daro
didelæ átakà” (Raimonda, 50 m.).

Prisitaikymo modelá atspindi neiðtekëjusiø
ir iðsiskyrusiø karjeros moterø didesnis
atsidavimas darbui negu savo asmeniniam
gyvenimui ar šeimai.
“Niekada neiðtekëjau; taip susiklostë, tiesiog að labai
anksti iðmokau pasikliauti tik savimi, kažkaip að, matyt,
neiðmokau prisiderint prie ko nors. O mane kai
pradeda laužyti, kai verèia derintis, kai sako, „bûk tokia
ar anokia”, man yra blogai; aš nuo tø situacijø pabëgu
ir tiek. Man visà laikà buvo darbas, að labai anksti
ásikaliau á galvà, kad žurnalistika yra ðventas dalykas,
dël kurio reikia visus kitus reikalus atidëti á ðonà, o tai
yra inkaras, yra laivelis, jo negalima griauti”(Laima,
35 m.).

“<...> norit, aš jums pasakysiu, kokia mano gyvenimo
problema yra didžiausia? Mano didžiausia gyvenimo
“tragedija” ta, kad að bandau suderinti du ið esmës
nesuderinamus dalykus: profesinæ karjerà ir ðeimà;
ðeima yra, ir ji reikalauja. Ir tu turi prie to derintis. Tu
negali ignoruoti visiðkai, sakykim, tam tikrø dalykø.
Man tenka daug dël to atsisakyti, pvz., kur nors išvažiuoti ilgesniam laikui. Aš žinau, kad aš negaliu, dël
to, kad ðeima mano bus nepatenkinta...”(Valë, 44 m.).

Taèiau didžioji dalis „karjeros moterø”
iðreiðkë nuostatà, kad ðeima joms yra svarbiau
nei darbas. Tai patvirtina pastarøjø metø lyèiø
vertybiniø orientaci jø nuostatø tyrimø
rezultatus, kurie rodo, kad moterims ðeima
tebëra didžiausia vertybë ir pagrindinë jø
socialinio gyvenimo sritis (Purvaneckas,
Purnaveckienë 2001; Valackienë 2003); be to,
rûpestis ðeima dažnai interpretuojamas kaip
visiškai “moteriška” misija.

Nors ir pripažindamos vaidmenø
prieðtaringumà, dauguma apklaustøjø moterø
nenurodë jokiø specifiniø veiksniø jø ðeimoje,
kurie galëjo átakoti jø karjeros trajektorijas.
Iðskirtini tik keli atvejai. Viena informantë buvo
priversta pakeisti savo darbo vietà jos vyrui
gavus darbà kitame mieste9, dar keliø moterø
karjeros progresas sulëtëjo dël jø ankstyvo
pasitraukimo ið motinystës atostogø ir
nuolatinio rûpesèio jø mažø vaikø institucine
priežiûra.

“<...> gal ir nelengva moteriai, kadangi vis dëlto
moteriai, reikia nepamiršti, šeima yra dar svarbiau
negu darbas; ir visà laikà reikia suderinti tuos dalykus;
visø pirma ðeima <...> bûkim atviri, negali kito
pasirinkimo bûti...; kai mergaitës paaugo, tai galima
buvo ir profesine prasme kažko siekti, daugiau laiko
tam skirti…” (Joana, 41m.).

9
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Vakarø tyrimai patvirtina, kad dažniausiai vyrai savo karjerai teikia pirmenybæ savo žmonø darbo atžvilgiu (Kelly 1991).
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Emocinës ðeimos paramos trûkumas bei
sutuoktinio nenoras taikytis su žmonos darbo
krûviu kelia grësmæ ðeimos funkcionavimui.
Paklausta, kà paaukojo dël savo profesijos,
Giedrë pasakoja:

“<...> buvo metai ir keturi mënesiai dukrelei, kai að
privalëjau atiduoti jà á lopðelá. Tai ið tikro buvo baisus
stresas. Labai gerai atsimenu, kaip per pietø
pertraukas vis bëgdavau prie to lopðelio ir
vaikðèiodavau apie langus, ir vis man atrodë, kad mano
vaikas verkia. Tai buvo iðvarginti laikai, sunkûs
laikai...”(Meilutë, 55 m.).

“Aš esu išsiskyrusi. Aš iš dalies paaukojau...; tai
negalima sakyt, kad yra tiktai darbas, bet, aišku, darbas
užima didžiàjà laiko dalá; aš manau, kad kitai pusei
yra sunku susitaikyti, suprasti, kodël žmona dirba
vakarais, dirba ðeðtadieniais” (Giedrë, 40 m.).

Tyrimo duomenys atskleidë ir ávairias intervaidmenø konflikto sprendimo strategijas ir
pasekmes. Pavyzdžiui, kelios moterys pasakojo,
kaip jos pakeitë savo darbo laikà arba atsisakë
perspektyviø pasiûlymø, kad prisitaikytø prie
ðeimos poreikiø.

III. Vaidmenø krûvis: nesugebëjimas
patenkinti visø vaidmenø lûkesèiø.

“<...> kai tu viena augini vaikus, tai yra tarsi
privalumas. Taip, viena, sàlyginai að sakau, viena, taip…
Nes tu žinai, jeigu vyras neatvažiuos pasiimt, tu žinai,
kad tu turi nuvažiuoti, pasiimti juos. Tai žinai, kad tu
iki to laiko turi padaryti tai, kà tu privalai ðiandien
padaryt. Tu neleidi sau; tau yra suskirstytas laikas, tu
neleidi sau plepët su kažkuo tai atsisëdus, tu kažkà
padarai, sustumi, tu kažkà pastumi <...>; tai yra
planavimas elementarus laiko, jis tave
apibrëžia...”(Vida, 40 m.).

Paklaustos, kaip suderina darbà ir ðeimos
gyvenimà, didžioji dauguma „karjeros moterø”
nurodë, kad laiko trûkumas ir nuovargis turi
neigiamà poveiká jø laisvalaikiui, vaikams ir
šeimos gyvenimui. Ðios moterys kenèia dël
vaidmenø krûvio, didelio užimtumo,
psichologinës ir fizinës energijos trûkumo
pilnaverèiam ðeimos gyvenimui.

Laiko paskirstymas yra viena ið didžiausiø
užduoèiø „karjeros moterims” siekiant iðvengti
vaidmenø konflikto, kadangi jos prisiima
didžiausià atsakomybæ už namø ir vaikø
priežiûros darbus.
Dar viena intervaidmenø konflikto strategija
- tai sutuoktiniø abipusës pastangos prisitaikyti
vienas prie kito, kurti paslankø jø vaidmenø
modelá, kuris palengvina abipusá profesinio ir
ðeimos gyvenimo vaidmenø iðpildymà. Kaip
rodo tyrimo duomenys, emocinë ðeimos parama
sudaro stabilø, saugø ir patikimà pagrindà
moterø intervaidmenø konflikto sprendimui ir
karjeros sëkmei. Vienos ið apklaustøjø
nuomone:

“Sûnus jau treèioj klasëj, o að per tuos metus nesu ir
sàsiuvinio atsivertus pažiûrët, nebent jeigu tik parodo.
Ir duktë devintoj klasëj. Tai dar laimë, kad jie
savarankiðki ir ið tikrøjø talentingi, bet, kita vertus,
galvoju, tie talentai yra nevystomi, nëra priežiûros.
Pagal savo gabumus jie galëtø bûti labai geri, jeigu jie
turëtø pastovià priežiûrà: namuose bûtø valgyt laiku
padaryta, pakviesta ið kiemo, viskas padaryta, o dabar
absoliuèiai viskas yra paleista savieigai. Að èia, jie ten,
ir toks kažkoks susibëgimas tiktai kažkoks, ir aš žinau,
kad tai blogai, bet taip yra...” (Aldona, 50 m.).

Moterø užimtumas dažniausiai neigiamai
koreliuoja su jø pasitenkinimu motinystës
pareigomis ir netgi sàlygoja savæs kaltinimo
jausmà dël neiðpildytø normatyviniø lûkesèiø.
Ðio tyrimo analizëje galima skirti tris
mechanizmus ar strategijas, kurias karjeros
moterys pritaiko ðeimos ir darbo vaidmenø
konflikto sprendimui.
1. Keièiami vaidmens lûkesèiai arba
struktûrinis vaidmens performulavimas
(auklës samdymas, tëvø pagalba ar lyèiø
vaidmenø pasidalijimas, kuris palengvina
vaikø ir namø priežiûros poreikius). Jis,
kaip manoma, yra pozityviai susijæs su
pasitenkinimu karjera.

“Èia labai daug kà reiðkia antroji tavo gyvenimo pusë,
kai padeda. Jei ið tikrøjø padeda, tai tu gali kaip
moteris pasiekti. Kito kelio nëra, nes jeigu tu ðeimoje
neturi palaikymo, jei tu turi tuos keturis kampus laikyti
šeimoj <...>, tai tada ið tikrøjø moteris turi užsiimti
tik ðeimyniniu gyvenimu. Ðito man nereikëjo daryti.
Að turëjau mamà, kuri augino vaikà, að galëjau
mokytis, po to að tikrai turëjau vyrà, kuris mane
suprasdavo tiek politinëj, tiek profesinëj veikloj. Að
neturëjau trukdžiø” (Raimonda, 50 m.).
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2. Vaidmenø lûkesèiø prioritetø nustatymas
arba asmeninis vaidmens performulavimas
(iðmokstama gyventi átampoje).
3. Bandymas patenkinti daugybës vaidmenø
lûkesèius. Ði strategi ja, manoma, yra
negatyviai susijusi su pasitenkinimu karjera
ir vaidmenimis ðeimoje.
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dažnai tampa pagrindu kurti ðeimà); be to, nors
vyrai ir moterys teisiškai ir turi vienodas
galimybes visuomenëje, praktiškai tos
galimybës nëra ágyvendintos. Ðiame kontekste
kitos alternatyvos (pvz., ðeimos kûrimas) vëlgi
gali atrodyti moteriai patrauklesnës.
Tyrimo rezultatai rodo, kad santuoka,
apskritai vertinant, nesutrukdë apklaustoms
moterims siekti karjeros. Iðskyrus du atvejus,
visos „karjeros moterys” pasakojo apie savo
sutuoktiniø/partneriø paramà jø karjeros kelyje.
Sutuoktinio parama sukuria tvirtà ðeimos
pagrindà, kuris ávardijamas kaip viena ið sëkmës
paslapèiø. Emocinë parama, be to, suðvelnina
ir vaidmenø konfliktà.
Didžioji dauguma (81%) iðtekëjusiø
„karjeros moterø” augina vaikus. Vidutiniškai
vienai moteriai tenka du vaikai. Beveik visos
jos susilaukë pirmojo vaiko savo karjeros kelio
pradžioje. Dvi moterys augino pirmàjá vaikà iki
kol jam/jai sukako treji metai, trys – iki 1,5
metø, likusios – iki metø. Vidutinë moterø
karjeros pertrauka vaikø gimimo ir jø
ankstyvosios priežiûros laikotarpiu yra 1,2
metø. Èia iðskirtinas „karjeros moterø” ar jø
sutuoktiniø tëvø vaidmuo vaikø priežiûros
procese, kuriø pagalba sudarë moterims
galimybes tæsti darbà po palyginti trumpos
motinystës atostogø pertraukos.
Beveik visos vaikus auginanèios moterys
iðtekëjo dar studijø metais ir vaikus gimdë
karjeros pradžioje, turëdamos sàlyginai mažà
darbo patirtá. Tai atspindi sovietmeèio ir XX
a. 9-ojo deðimtmeèio pradžios laikotarpiu
bûdingas ankstyvo vedybø amžiaus ir vaikø
gimdymo tendenci jas. Tik kelios vaikus
auginanèios karjeros moterys (žurnalistës)
nurodë, kad, gimus vaikui, jø užimtumas darbo
sferoje nenutrûko. Tai átakojo jø darbo specifika
(darbas galëjo bûti atliktas namuose, paslankios
darbo valandos ir pan.), kita vertus, moterø
grážimà á darbo rinkà sàlygojo sunki finansinë
ðeimos padëtis ir paèiø moterø poreikis
realizuoti save profesinëje srityje.

Adams teigia, kad dauguma „karjeros
moterø” iðreiðkia didelius lûkesèius tiek namø,
tiek ir karjeros atžvilgiu, todël pritaiko tokià
strategijà, kuri ágalina sëkmingà karjeros raidà
ir prisitaikymà prie šeimos gyvenimo (White et
al. 1992).
Vaidmenø konflikto teorijos nuostatas
patvirtina tai, kad 6 ið 23 apklaustø moterø yra
iðsiskyrusios, 3 yra vieniðos ir 4 (iðskyrus
neiðtekëjusias moteris) neaugina vaikø.

Moterø karjeros ir ðeimos ásipareigojimø
derinimas
Ðeima yra vienas ið pagrindiniø veiksniø,
kuris diferencijuoja vyrø ir moterø karjeros
specifikà. Jeigu santuoka vyrui dažniausiai yra
privalumas saugumo, pastovumo, fizinio ir
emocinio komforto prasme, tai moteriai,
prieðingai, ji dažniausiai sukuria vaidmenø
konfliktà. Tyrinëtojai teigia, kad analizuojant
moterø ir vyrø karjeros kelio skirtumus, reikia
ávertinti mažiausiai penkis veiksnius:
pasiruoðimà karjerai, galimybiø socialinæ
struktûrà, santuokos átakà, nëðtumà, gimdymà
ir vaiko priežiûrà, amžiø ir pasirinktà laikà
karjerai (Fuchs 1988). Kai kurie ið jø nëra tokie
svarbûs vyrams (pvz., vaidmenys santuokoje,
ankstyvoji vaiko priežiûra), nes, kaip manoma,
vyrai turi pastovià, jiems palankesnæ, galimybiø
struktûrà. Vyrai paprastai turi daugiau
galimybiø ásitvirtinti perspektyviausiuose
ekonomikos sektoriuose, ágyti profesinës
patirties jaunesniame amžiuje nei moterys ar
dirbti ilgesnæ darbo dienà (Aidis 2003). Moterø
pasitraukimas ið darbo rinkos, prieðingai, kad
ir trumpam laikotarpiui, vëliau apsunkina jos
grážimà á karjeros kelià. Jos turi mažiau
alternatyviø galimybiø (nesëkmës siekiant
iðsilavinimo ar bandant ásitvirtinti darbo rinkoje

“Kada gimë pirmoji dukra, jai sukakus pusei metø, að
nuëjau dirbti á vienà bendrovæ turizmo administratore.
Tai iððaukë mano vyro nenoras rûpintis ðeima; jisai
<...> nesuvokë turbût net to, kad jeigu moteris augina
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„Karjeros moterø” pasakojimuose iðryðkëja
aiðki vyriðkos materialinës ir moralinës
paramos moteriai ðeimoje tendencija, greièiau
polinkis savo sëkmës garantà susieti su savo
partneriu (“be jo að niekas”), nei savo
asmeninëmis savybëmis, individualiomis
pastangomis ir laimëjimais. Vyro finansinë
parama nusakoma kaip natûrali moters laisvës
prielaida.

kûdiká, tai visgi vyro pareiga yra pasirûpinti tuo
laikotarpiu, kad bûtø ir pinigø, ir visko... . Supratau,
kad taip nebus ir tas turbût greièiausiai iððaukë, gal ir
tas mano nenoras bûti <...>; negaliu að bûti namuose,
negaliu. Að, ta prasme, niekaip nesu namø ðeimininkë
ir að ja negaliu; ir žinau, ir tiesiog nesistengiu savæs
ákalbëti, kad turëtø bûti kitaip” (Birutë, 40 m.).

Nepaisant karjeros moterø ir jø vyrø
požiûrio á lyèiø vaidmenis, moterys vis dëlto
prisiima didžiausià atsakomybæ už vaikø
priežiûrà ir gerovæ.

“<...> mano vyras siûlo balotiruotis. O kà reiðkia
balotiruotis? Tai materialinës sànaudos. Að sakau, kad
tai brangiai kainuoja. Tai jis sako: „Tu suskaièiuok
kiek reikia, að tau uždirbsiu tuos pinigus, duosiu. Ir
aš jau nekalbu apie moralinæ (pagalbà – J.R.); jeigu
šeimos yra toks moralinis ir materialinis padëjimas,
tai, be abejo, tu gali tada, tu laisva, nes tada tu ið
tikrøjø pasijunti, kad tu laisva, tu gali ir tu darai”
(Raimonda, 50 m.).

“Bet tai, be abejo, moteris visada yra ta nukentëjusioji
(po skyrybø – J.R.): jinai lieka su vaikais, jinai turi
pasirûpinti po to viskuo, kaip ir mano atveju; kiekvienas
išvažiavimas; <...> að turiu ieðkot kažkokios moters,
kažko, kas pabûtø, kas nakvotø, kas padarytø valgyt ir
pasirûpintø…” (Aldona, 50 m.).

Tyrimo rezultatai rodo, kad nepaisant
didelio ir intensyvaus užimtumo, didžioji dalis
iðtekëjusiø „karjeros moterø” atlieka ir didžiàjà
dalá namø ruoðos ir priežiûros darbø.

Kai kurios moterys savo santuokas tiesiogiai
ar netiesiogiai apibûdina kaip egalitarines,
kuriose jos ir jø sutuoktiniai/partneriai papildo
vienas kità finansinio ðeimos iðlaikymo,
sprendimø priëmimo ir, pagal galimybes, namø
ruoðos darbuose.

“Kai manæs klausia, „ar yra tavo šeimoje problemø
dël darbo pasidalijimo?”, sakau, - “nëra”. Sako: “kaip
tau tai pavyko?” Sakau: “viskà darau að viena”. Aš
galiu pasakyt, jeigu norit, kà að dariau ðiandien ið ryto.
Að atsikëliau ðiandien 5 val. Iðviriau sriubà. Iðlyginau
vyrui ir sûnui marðkinius. Iðvedžiau ðunis á laukà.
Padariau sûnui sumuðtinius á darbà ir 8 val. jau buvau
darbe. Ir taip kiekvienà dienà. Va, toks yra mano
gyvenimas” (Valë, 44 m.).

“Viena að nebûèiau tokio gyvenimo nugyvenus; jeigu
atvirai, tai að jauèiu, kad að didžiàjà vaikø auginimo
dalá šeimoj „vežu”; að nenoriu ávardinti, kad vežu du
treèdalius ar kažkiek, bet visai nejauèiu nuoskaudos
dël to. Nes vyras dirba sunkiai, jis savo naðtà neša
darbe, tai kad ir buity; tai yra pasidalijimas, ir kiekvienas
turi savo. Tai ir lygybë tokia” (Eleonora, 48 m.).

Moterys nëra linkusios ignoruoti ir vyrø indëlio á namø ruoðà, taèiau, nepaisant to, didžiausia atsakomybë ir sprendimø priëmimo
galia privaèioje sferoje priklauso joms. Moterø
požiûris á vaidmenø pasidalijimà ðeimoje ir lûkesèiai, be to, iðreiðkia jø suvokimà ir nuostatas
apie “natûraliàjà” vyriðkà ir moteriðkà tvarkà.

Ádomus paradoksas tas, kad poros,
iðgyvenanèios tokias nelygybës formas
privaèioje sferoje, kartu susikuria lygiaverèio
rûpinimosi, intymumo ir lygybës santykiuose
jausmà. Kaip teigia Jamieson (2002), toks
lygiaverèio abipusio rûpesèio konstravimas tik
reprodukuoja lyèiø nelygybæ. Kodël taip
atsitinka? Vienoms informantëms socialiniai
struktûriniai veiksniai padeda racionalizuoti ir
“natûralizuoti” tradiciná lyèiø darbo
pasidali jimà ðeimoje (skirtingos lyèiø
perspektyvos darbo rinkoje, vaidmenø
konfliktas ir pan.). Jie parankûs, nes perkelia
atsakomybæ nuo individø á toká lygmená, kuris
yra už jø kontrolës ribø. Dar kitos moterys
naudoja aiðkiai sulytintà, bet jø požiûriu

“Yra vyriðkoji pusë reikalinga, reikalinga ir emocinë –
moteriðka. Mergaitë taip nepasiðnekës atvirai
nuoðirdžiai kaip su mama. Su vyru jinai gali daugiau
vël patarimà gauti kažkoká, sakykim, dël mokslinio
darbo ar užsiëmimo kokio, ar atostogø organizavimo.
Tai daugiau protinis patarimas. Tai vyriðkoji pusë.
Moteriðka - mes emocijomis, aš dažnai matau, - liûdna,
apsikabini, paverki. Visai kitas bendravimas. Yra
niuansai, kuriuos moterys turi, ir yra niuansai, kuriuos
vyras turi; skirtumas vis vien yra tarp moterø ir vyrø”
(Eleonora, 48 m.).
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neutralià argumentacijà, kad galëtø pagrásti ir
iðlaikyti realybës neatitinkantá lygybës jausmà
(“Að, pasirodo, esu gabesnë virtuvëje...”; “Jis
nieko prieð, bet jam trûksta ágûdžiø...”).
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to nedarys. Jis neplaus indø, jis neplaus grindø. Jis
ðito nedarys. Arba að susitaikysiu su tuo ir bandysiu
kažkaip gyventi. Að pasirinkau pastaràjá variantà. Ir
að pragyvenau su savo vyru 27 metus. Ir að tikrai galiu
pasakyti, - kaip moteris aš apskritai laiminga. Að su
tuo susitaikiau. Arba tu tà priimi, arba tu to nepriimi.
Nes kovoti su tuo yra beprasmiðka. Mano vyras užaugo
tokioj ðeimoj, kur tëvas buvo kaip ant pakylos. Ten
tëvas buvo viskas. Mano ðeima buvo visai
kitokia…”(Valë, 44 m.).

“Vyras stengiasi padëti, bet, aiðku, kad jam neiðeina,
jeigu jis neturi patirties. Todël, kad pagrindinis dalykas
– mes turëjom laikytis mamos užduotø taisykliø. Kad
moters yra virtuvë. Ir net mano vyro ið pradžiø net
neálesdavo á tà virtuvæ, tik pavalgyt. Jis neturi tos
patirties. Jis stengiasi padaryti, bet –varge varge – man
kartais geriau paèiai padaryti, negu kad <...>. Na,
bet, ateina kartais pusryèius padaro, sumuštinius...”
(Roma, 52 m.).

Ðie vaidmenø modeliai patvirtina
struktûrinio vaidmens performulavimo
tendencijà, kuriai bûdingas labiau egalitarinio
lyèiø vaidmenø pasidalijimo konstravimas. Jis,
kaip manoma, palengvina darbo bei namø
priežiûros poreikiø suderinimà, be to, yra
pozityviai susijæs su moters pasitenkinimu
karjera.
Ðiomis ážvalgomis nenorima paneigti lygybës
jausmo svarbos derinant karjeros ir ðeimos
ásipareigojimus, tik siekiama parodyti, kad toks
lygybës konstravimas nukreipia moterø
kûrybinæ energi jà greièiau á nelygybës
maskavimà, o ne jos mažinimà.

Dar kitos apklaustos moterys patvirtina
tradicinius ásitikinimus apie “vyriðkà” ir
“moteriðkà” misi jà pasaulyje, kartais
sutikdamos, kad ji nëra pati geriausia socialinës
organizacijos forma, bet pripažindamos, kad
jø atveju ji yra priimtina (“Að ir/arba jis taip
buvome užauginti...”).
“<...> pragyvenus su juo (vyru – J.R.) du tris metus
supratau, kad jeigu aš bandysiu iš jo padaryti tai, kà
að noriu padaryti, tai baigsis skyrybom, nes jis niekada

Išvados
Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamos
vaikystës patirtys ir jø vaidmuo moterø karjeros
orientaci jai. Vaikystës socializaci ja yra
neatsiejama nuo galimybiø struktûros
visuomenëje. Teigiama, kad socializacija riboja
galimybiø struktûros kaità, tuo tarpu galimybiø
struktûra átakoja socializaci jos procese
perduodamas vertybes. Pirminës socializacijos
praktikos ir vertybës kinta lëèiau nei moters
užimtumas ir jos vaidmuo visuomenëje.
Nepaisant to, pirminës moterø socializacijos
patirtys yra reikðmingas jø požiûriø, elgsenos
ir karjeros motyvacijos veiksnys.
Tyrimo duomenys rodo, kad santuoka nëra
kliûtis moterims siekti karjeros. Ðeima moteriai
atlieka socialinës paramos sistemos funkcijà.
Beveik visos „karjeros moterys” pasakojo apie
jø sutuoktiniø/partneriø paramà jø karjeros
siekiams. Dauguma (73%) ið visø apklaustøjø
moterø augina vaikus, kuriø susilaukë savo
karjeros kelio pradžioje, turëdamos santykiškai

mažai darbo patirties. Moterø motinystës
atostogø ir karjeros pertraukø trukmë yra
santykiškai trumpa, - tëvø, giminaièiø ir
institucinës vaikø priežiûros paslaugø
prieinamumo dëka. Tyrimo duomenys
patvirtino testinio užimtumo svarbà moters
karjeros sëkmei užsitikrinti. Nepaisant
intensyvios profesinës veiklos, ðeimai ðios
moterys dažniausiai teikia didesná prioritetà nei
darbui. Ðiuo atveju reikëtø atkreipti dëmesá á
„karjeros moterø” nuostatø ir jø realizavimo
kasdieninëje elgsenoje ypatumus. Tai yra
atskiras teorinis ir empirinis klausimas, kuris
nëra ðio darbo tikslas.
Tyrimo duomenys, be to, iðryðkino ir darboðeimos vaidmenø konfliktà, kurio pagrindas prieðtaringi normatyviniai darbo ir ðeimos prioritetai. Sutuoktiniø parama bei ávairios konflikto valdymo strategijos, kaip, pvz., struktûrinis vaidmens pertvarkymas, veikia kaip
pastiprinantys veiksniai moterø karjeros kelyje.
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Summary
On the basis of qualitative research, this study analyzes the experiences of women in their career development and the construction of success in their own
terms. The particular focus is given to women’s experiences during their childhood socialization (gender
differences in identity formation, the quality of parentchild relationship, maternal influence as a positive
model of femininity), which is based on the enduring

belief that women’s childhood experiences may provide some of the antecedents of successful career
achievements. The dilemmas of women’s career and
their family roles are the second major focus of this
study. They have been revealed by analyzing the effect
of family on women’s career development, different
strategies to overcome role conflict and to integrate
professional and private lives.
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