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Wprowadzenie

Płeć jest kategorią wielowymiarową – jej złożoność jest obserwowana zarów-
no na gruncie nauk przyrodniczych i społecznych. Badacze z zakresu nauk
biologicznych wyróżniają płeć chromosomalną, gonadalną, hormonalną, fe-
notypową, metaboliczną, mózgową, a także psychiczną (oznaczającą poczu-
cie przynależności do danej płci) i społeczną (definiowaną rolami społeczny-
mi kobiet i mężczyzn, a ustaloną przy urodzeniu na podstawie zewnętrznych
narządów) (Dulko 2003, s. 5-7; Mandal 2004, s. 25). Badania nad dwoma
ostatnimi wymiarami, wiążącymi się z pojęciem płci społeczno-kulturowej,
prowadzone są głównie na gruncie nauk społecznych. W perspektywie so-
cjologicznej rozważa się przede wszystkim role społeczne związane z płcią,
które są definiowane kulturowo, a których realizacja w określony sposób jest
społecznie oczekiwana (zob.: Wojciszke 2002). W pedagogice problematyka
płci społeczno-kulturowej analizowana jest głównie jako efekt oddziaływań
wychowawczych (zob.: Pankowska 2005). W perspektywie psychologicznej
osią analiz jest tożsamość płciowa, czyli identyfikacja z rolami określonymi
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płcią biologiczną oraz ich kulturowym i społecznym postrzeganiem (Szacka
2011, s. 20). Uwzględnianie wielowymiarowości płci we współczesnej nauce
stało się więc nie tylko faktem, ale i koniecznością. Wydaje się, że pominięcie
tego aspektu może czynić badania niepełnymi, a obraz przez nie stworzony
ograniczonym (Blum 2004, s. 55; za: Szacka 2011, s. 27).

W badaniach, których wyniki są przedkładane w artykule, koncepcja
płci społeczno-kulturowej stanowiła jednocześnie narzędzie i kategorię ana-
lityczną. Wyznaczyła perspektywę badawczą, warunkując sposób zaprojek-
towania badań i interpretacji wyników. Badania realizowane były w myśl
koncepcji odrzucającej opozycję: męskość-kobiecość w zakresie zachowań
i cech osobowości, ale uznającą istniejące biologiczne różnice (Flax 1987,
Barber, Allen 1992, Gould 1997; za: Titkow 2011, s. 38). W tym rozumieniu
płeć społeczno-kulturowa nie jest przeciwstawiana płci biologicznej konfron-
tacyjnie: osobowość-ciało, ale jest z nią ściśle powiązana. Płeć biologiczna
jest swoistą bazą, na którą nakładają się społeczne interpretacje, a definio-
wanie pewnych cech i zachowań jako kobiece lub męskie jest zmienne – wa-
runkowane społecznie, historycznie i kulturowo (West, Zimmerman 2002).
W pracy stosuje się określenie płeć społeczno-kulturowa, a nie kulturowa,
w celu wyeksponowania społecznego znaczenie relacji z „innymi” w jej kon-
struowaniu (Gergen 1991). Ponadto przyjęto, że płeć społeczno-kulturowa
nie jest wyłącznie zmienną opisową, ale może być wykorzystywana także ja-
ko zmienna zależna – wyjaśniana, jak i zmienna wyjaśniająca (Titkow 2011,
s. 41; 2001, s. 58).

Koncepcja płci społeczno-kulturowej S. L. Bem jako perspektywa
teoretyczna i kategoria analityczna. Założenia, możliwości i ogra-
niczenia

W celu rozpoznania stopnia, w jakim własna kobiecość i męskość uczestni-
ków badań definiowana jest w odniesieniu do kulturowych wzorów kobiecości
i męskości, odwołano się do koncepcji schematów płciowych Sandry Lipsitz
Bem (1981, 2000). Jest to propozycja ujęcia płci społeczno-kulturowej ja-
ko dwóch niezależnych dymensji osobowości i odrzucenie tym samym poj-
mowania płci jako kontinuum z kobiecością i męskością na przeciwległych
krańcach. W tym rozumieniu kobiecość i męskość nie stanowią opozycyjnych
wymiarów, ale uzupełniają się. Takie podejście zakłada nabywanie wzorów
zachowań związanych z płcią podczas socjalizacji, czego rezultatem są po-
znawcze schematy płci, organizujące indywidualne style zachowań kobiet
i mężczyzn. Stanowią one z jednej strony kryterium regulacji zachowania
jednostek: służą do oceny i asymilacji nowych informacji przez klasyfikowa-
nie osób, ich cech i zachowań do kobiecej lub męskiej kategorii. Z drugiej
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strony są one podstawą oceny własnych zachowań i posługiwania się wy-
miarem kobiecości i/lub męskości w stosunku do cech własnej osobowości.
Kulturowe definicje ujmowane są przy tym raczej nie w kategoriach norm,
ale jako poznawcze typy działań, a ich przyswajanie ma charakter aktywny –
indywidualny schemat płci społeczno-kulturowej jest tu ujmowany zarówno
jako proces, jak i produkt (Renzetti, Curran 2005, s. 116).

Wyróżnia się cztery typy schematów: schemat określony – zgodny z wzo-
rami kobiecości i męskości mieszczącymi się w modelu tradycyjnym. Posłu-
gują się nim jednostki, które ukształtowały obraz własnej osoby zgodnie
z tradycyjnie określonymi definicjami kobiecości i męskości oraz wykazują
dużą gotowość do podejmowania zachowań zgodnych z tradycyjnymi ocze-
kiwaniami społecznymi (męscy mężczyźni i kobiece kobiety); schemat okre-
ślony krzyżowo, posługują się nim osoby, które ukształtowały obraz własnej
osoby w sprzeczności do tradycyjnie określonych definicji kobiecości i męsko-
ści (kobiecy mężczyźni, męskie kobiety); schemat androgyniczny – stosowa-
ny przez osoby, które cechuje integracja i komplementarność w osobowości
cech uznawanych tradycyjnie za męskie lub kobiece; schemat nieokreślony
pod względem płci społeczno-kulturowej – określający osoby słabo identyfi-
kujące się z kulturowo określonymi definicjami męskości i kobiecości. Dwa
ostatnie stanowią alternatywę tradycyjnego modelu – kobiecość nie jest za-
przeczeniem męskości i odwrotnie, ale wymiary te się uzupełniają. Powyż-
sza typologia tak rozróżnionych schematów płci stanowi teoretyczną bazę
inwentarza do oceny cech psychicznych związanych z płcią, zbudowanego
przez Bem – Bem Sex Role Inventory (BSRI) (Bem 1974, s. 155-162). Wy-
niki badań Bem z zastosowaniem BSRI wykazały, że tradycyjnie rozumiane
męskość i kobiecość organizują zachowanie ludzi, ograniczając je przy tym
pod wieloma względami. Potwierdziły, że osoby, które definiują siebie na
bazie społecznych definicji kobiecości i męskości i unikają zachowań z nimi
niezgodnych, mają węższy repertuar zachowań niż osoby androgyniczne. Po-
kazały także związki androgynii ze zdrowiem psychicznym i efektywnością
społecznego funkcjonowania jednostek (Bem 1987, 1988, 2000).

Koncepcja Bem uznawana jest przez niektórych badaczy jako mało
inspirująca poznawczo (Hoffman, Borders 2001) i poddawana była kryty-
ce jako powielająca stereotypy dotyczące cech przypisywanych kobietom
i mężczyznom (Payne 1985, Yarnold 1990, Spence 1991). Wzbudzała także
wątpliwości natury metodologicznej czy teoretycznej, związane z trafnością
i rzetelnością narzędzia BSRI, jak i zmiennością i nieokreślonością seman-
tyczną określeń diagnozujących „kobiecość” i „męskość” (Beere 1990, Lenney
1991, Ballard-Reisch, Elton 1992, Hoffman, Borders 2001). Wyniki testowa-
nia narzędzia Bem wskazują jednak, że IPP ma dobre własności psycho-
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metryczne, rzetelność skal jest wysoka, a większość pozycji inwentarza ma
zadowalającą moc dyskryminacyjną. Trafność teoretyczna również okazuje
się być zadowalająca (Korzeń 2006, s. 10). Badacze wskazują jednocześnie,
że problem statusu teoretycznego czy empirycznego koncepcji Bem jest dys-
kusyjny, ale nie rudymentarny. Zdaniem Titkow (2011, s. 42) zasadnicze jest
to, że dzięki badaniom wykorzystującym tę koncepcję powstała teoretyczna
i operacyjna propozycja pomiaru kulturowych różnic i podobieństw między
kobietami i mężczyznami. Zainicjowany przez Bem kierunek badań razem
z teoretyczną i operacyjną bazą daje możliwość kontynuacji badań nie tyl-
ko nad różnicami kulturowymi między kobietami i mężczyznami, ale także
podobieństwami.

Koncepcja ta jest stosowana przez wielu polskich badaczy. W wer-
sji standaryzowanej przez Alicję Kuczyńską (1992) jest implementowana
przede wszystkim w badaniach psychologicznych (m.in. Kuczyńska 2002,
Mandal 2004, Korzeń 2006, Lelakowska, Zdrojewicz 2008, Mandal, Zalew-
ska 2010, Konopka, Frączak 2013), a także socjologicznych (m.in. Titkow
2002, 2011; Izdebski, Paprzycka, Mianowska 2014, 2015; Paprzycka 2008,
2011, 2012, 2016). Podejmowane są także próby jej zastosowania w nowym
ujęciu metodologicznym (Korzeń 2006), jak i w nowych obszarach badań
(Charzyńska 2010, Starzomska, Kowalczyk 2010, Sell 2015). W prezentowa-
nych w niniejszym tekście badaniach stała się inspiracją do podjęcia analiz
nad różnicami i podobieństwami nie tylko między kobietami i mężczyzna-
mi, ale także wewnątrz kategorii płci społeczno-kulturowej – wśród kobiet
i wśród mężczyzn, którzy reprezentują różne kategorie społeczne.

Założenia metodologiczne badań

Badania ukierunkowane były z jednej strony na rozpoznanie czynników róż-
nicujących płeć społeczno-kulturową, a z drugiej strony sprawdzenie, jak
płeć społeczno-kulturowa różnicuje oceny różnych obszarów funkcjonowa-
nia społecznego badanych. Jednym z celów badań było rozpoznanie płci
społeczno-kulturowej Polaków. Poszukiwano odpowiedzi na następujące py-
tanie badawcze: jaka jest płeć społeczno-kulturowa Polaków?, a w szczegól-
ności, jaka jest struktura płci społeczno-kulturowej w kategoriach wartości
cech składających się na kanon zmiennych społeczno-demograficznych: wie-
ku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i religijności. Celem badań było
również ustalenie, czy płeć biologiczna i płeć kulturowa różnicują ocenę wy-
branych sfer życia, a w szerszej perspektywie rozpoznanie, który z tych czyn-
ników z poznawczego punktu widzenia jest bardziej znaczący, zmienność
którego z nich okazuje się istotna w objaśnianiu zróżnicowanych ocen zado-
wolenia z różnych obszarów życia. Zatem w przedkładanych analizach płeć
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biologiczna i płeć społeczno-kulturowo zostały przyjęte jako dwie perspek-
tywy analityczne. Zadane zostały pytania o to, czy płeć i płeć społeczno-
kulturowa różnicują ocenę zadowolenia z następujących obszarów życia:
1) związanych z funkcjonowaniem w sferze publicznej: pracy zawodowej,
sytuacji materialnej, atrakcyjności fizycznej, 2) w sferze życia prywatnego:
małżeństwa, relacji w rodzinie, relacji z przyjaciółmi znajomymi, życia sek-
sualnego? Obszary te zostały wybrane do analizy, ponieważ funkcjonowanie
w tych dwóch sferach często łączy się z odmiennymi oczekiwaniami wobec
kobiet i mężczyzn. Ponadto, analiza oceny zadowolenia z tych sfer życia
wydaje się dopełniać założenia badań prowadzonych przez Bem z zastoso-
waniem IPP1.

Sprawdzane w badaniach hipotezy dotyczyły zróżnicowań ocen wybra-
nych wymiarów funkcjonowania społecznego ze względu na płeć biologiczną
i płeć społeczno-kulturową. Oceny każdego z wymiarów dokonywane były
na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczono najwyższą ocenę. Do ustale-
nia, czy występują różnice w wartościowaniu różnych obszarów życia wśród
kobiet i mężczyzn wykorzystano test t-Studenta. Natomiast w przypadku
testowania różnic między kategoriami płci społeczno-kulturowej wobec nie-
spełnienia założeń analizy wariancji wnioskowanie statystyczne oparto na
testach nieparametrycznych: teście U Kruskala-Wallisa z testem Z wielo-
krotnych porównań (rang) do ustalania różnic międzygrupowych.

Analizy statystyczne objęły również sprawdzenie, czy między płcią bio-
logiczną a społeczno-kulturową istnieje efekt interakcyjny, odpowiedzialny
za zróżnicowanie poziomu zadowolenia, czyli czy kobiety i mężczyźni, dla
których zidentyfikowano ten sam typ płci społeczno-kulturowej różnią się
od siebie w ocenach wybranych obszarów życia. Aby możliwe było posłu-
żenie się w tych analizach analizą wariancji z osób reprezentujących każdy
z typów płci społeczno-kulturowej, wylosowane zostały równoliczne zbio-
ry2, dla których przeprowadzono obliczenia. Spełniony został tym samym
wymóg dotyczący równoliczności grup, osłabiający złożenie rozkładu nor-
malnego zmiennej zależnej i równości wariancji w porównywanych grupach.

We wszystkich analizach przyjęto poziom istotności α = 0, 01. O róż-
nicy istotnej statystycznie orzekano, gdy wyznaczona przez program staty-
styczny p-wartość była mniejsza od 0,01. Obliczenia wykonano w pakietach
statystycznych PS Imago i Statistica.

1Wyniki badań Bem przeprowadzonych z zastosowaniem IPP pokazały związki między
reprezentowanym typem płci społeczno-kulturowej a efektywnością społecznego funkcjo-
nowania jednostek (1987, 1988).

2Spośród kobiet i mężczyzn wylosowano po 90 osób reprezentujących każdy z typów
płci społeczno-kulturowej (N = 720).
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Odpowiedzi na postawione pytania badawcze zostały udzielone na pod-
stawie wyników badań przeprowadzonych w 2011 roku na reprezentatyw-
nej próbie 3206 Polaków3 . Badaną populację stanowili mieszkańcy Polski
w wieku 15-59 lat. Dobór próby miał charakter losowo-kwotowy. W bada-
niach zastosowano technikę wywiadu bezpośredniego (osobistego), ankietę
oraz Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej (IPP), którego teoretyczna
baza opiera się na koncepcji schematów płci i kształtowania się tożsamości
płciowej autorstwa S. L. Bem.

Płeć społeczno-kulturowa Polaków – charakterystyka w perspek-
tywie koncepcji S. L. Bem

Przyjęte kategorie płci społeczno-kulturowej tworzą następującą struktu-
rę4: prawie połowa badanych (46,5%) to osoby androgyniczne, jedną czwar-
tą (25,3%) stanowią osoby określone (kobiece kobiety i męscy mężczyźni).
Prawie co piąty badany (19,4%) w małym stopniu utożsamia się z kulturowo
określonymi definicjami męskości i kobiecości, lokując się w typie osób nie-
określonych pod względem płci społeczno-kulturowej. Najmniej liczna jest
kategoria osób określonych krzyżowo (kobiecy mężczyźni i męskie kobiety),
które stanowią 8,8% badanych.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni5 najczęściej reprezentują androgy-
niczny typ płci społeczno-kulturowej (49,0%:43,9%), czyli redefiniują tra-
dycyjnie określone wzorce kobiecości i męskości oraz wykazują w wysokim
stopniu cechy zarówno określane jako męskie, jak i kobiece. Jednak to kobie-
ty wydają się być nieco bardziej „przywiązane” do tradycyjnie określonych
oczekiwań względem płci i częściej niż mężczyźni posługują się schematem
określonym. Kobiece kobiety to prawie jedna trzecia (29,9%) kobiet, a tylko
co piąty (20,8%) badany to męski mężczyzna. Jednocześnie, kobiety rza-
dziej lokują się w schemacie krzyżowym. Męskie kobiety stanowią 6,3% ba-
danych kobiet, natomiast odsetek kobiecych mężczyzn jest dwukrotnie wyż-
szy (11,3%). Wśród mężczyzn częściej także niż wśród kobiet odnotowano
osoby nieokreślone pod względem płci społeczno-kulturowej (24,0%:14,8%).
Zatem to mężczyźni częściej niż kobiety nie identyfikują się z tradycyj-
nym modelem ról i wykazują niski poziom cech zarówno określanych jako

3Szczegółowy opis doboru próby i metodologii badań zawiera raport Zbigniewa Izdeb-
skiego i POLFARMY Seksualność Polaków 2011. Raport z badania, OBOP 2011. Bada-
nia realizowano w ramach projektu Z. Izdebskiego i E. Paprzyckiej pt. Płeć społeczno-
kulturowa Polaków.

4Braki danych w przypadku pytań diagnozujących płeć społeczno-kulturową uniemoż-
liwiły ustalenie tej płci dla 10% badanych, którzy zostali wykluczeni z dalszych analiz.
Ostatecznie wielkość próby N = 2854.

5Struktura płci: kobiety – 50,1%, mężczyźni – 49,9%.
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męskie, jak i kobiece. Płeć biologiczna różnicuje istotnie statystycznie defi-
niowanie się w kategoriach płci społeczno-kulturowej. Można zatem stwier-
dzić, że mężczyźni częściej niż kobiety reprezentują niestandardowy typ płci
społeczno-kulturowej i definiują się jako osoby o schemacie krzyżowym oraz
nieokreślonym. Kobiety częściej niż mężczyźni definiują się w odniesieniu
do tradycyjnego wzorca kobiecości – częściej reprezentują typ określony.

Tabela 1

Struktura płci społeczno-kulturowej w kategoriach płci biologicznej, N = 2854, dane
w procentach

Osoby Osoby Osoby Osoby określone

określone androgyniczne nieokreślone krzyżowo

Kobiety 29,9 49,0 14,8 6,3

Mężczyźni 20,8 43,9 24,0 11,3

Ogółem 25,3 46,5 19,4 8,8

χ2 = 78, 439, df = 3

Źródło: opracowanie własne.

Struktura płci społeczno-kulturowej zmienia się w zależności od wie-
ku6. Wraz z wiekiem maleje odsetek osób androgynicznych, a rośnie nie-
określonych pod względem płci społeczno-kulturowej. Odsetek osób określo-
nych i krzyżowych pozostaje na zbliżonym poziomie bez względu na wiek.
Wśród kobiet kategorie płci społeczno-kulturowej rozkładają się podobnie
jak wśród wszystkich badanych. Natomiast wśród mężczyzn strukturę tę
modyfikuje wyższy niż w pozostałych kategoriach wiekowych udział osób
określonych (męskich mężczyzn) wśród mężczyzn w wieku od 25 do 29 lat.
Wiek różnicuje istotnie statystycznie płeć społeczno-kulturową wśród kobiet
i mężczyzn.

6Struktura wieku: 15-17 lat – 5,4%; 18-24 lat – 15,6%; 25-29 lat – 13%; 30-39 lat –
23,2%; 40-49 lat – 18,6%; 50-60 lat – 24,1%.
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Tabela 2

Struktura płci społeczno-kulturowej w kategoriach wieku N = 2854, dane w procentach7

Kobiety Mężczyźni Ogółem
OK AN NO KR OK AN NO KR OK AN NO KR

15-17 lat 23,3 57,5 13,7 5,5 18,5 50,6 18,5 12,3 20,9 54,2 16,3 8,5

18-24 lata 25,5 56,7 9,6 8,2 22,0 47,9 17,8 12,3 23,6 52,1 13,9 10,3

25-29 lat 21,6 61,6 8,9 7,8 32,8 46,7 13,3 7,2 26,8 54,5 11,1 7,6
30-39 lat 29,5 50,2 13,4 7,0 21,8 48,0 18,4 11,8 25,7 49,0 15,9 9,4

40-49 lat 29,5 48,1 16,0 6,3 19,0 41,4 27,4 12,2 24,4 44,8 21,7 9,1

50-59 lat 38,5 36,0 21,2 6,4 14,3 35,3 38,9 11,6 26,9 35,7 29,7 7,7

χ2 = 61, 753, df = 15 χ2 = 81, 661, df = 15 χ2 = 98, 510, df = 15

Źródło: opracowanie własne.

Przyglądając się strukturze płci społeczno-kulturowej z perspektywy
kategorii wykształcenia8 można odnotować, że wraz ze wzrostem wykształ-
cenia wzrasta odsetek osób androgynicznych, a maleje udział osób, które są
nieokreślone pod względem płci społeczno-kulturowej. We wszystkich kate-
goriach, wyróżnionych ze względu na poziom wykształcenia odsetek osób
określonych i określonych krzyżowo jest zbliżony. Wykształcenie różnicuje
istotnie statystycznie płeć społeczno-kulturową. Odnotowany rozkład kate-
gorii płci społeczno-kulturowej dla różnych kategorii poziomu wykształcenia
wśród kobiet i mężczyzn jest zbliżony i w każdej z tych grup istotny staty-
stycznie.

Tabela 3

Struktura płci społeczno-kulturowej w kategoriach wykształcenia, N = 2854, dane
w procentach

Kobiety Mężczyźni Ogółem
OK AN NO KR OK AN NO KR OK AN NO KR

Podstawowe
lub niższe

35,6 37,6 20,8 5,9 19,5 33,3 38,2 8,9 26,8 35,3 30,4 7,6

Gimnazjalne
lub zasad-
nicze
zawodowe

31,1 46,4 17,7 4,9 21,0 42,1 25,6 11,2 25,3 44,0 22,2 8,5

Średnie lub
pomatural-
ne

31,4 50,0 12,5 6,0 19,3 48,5 20,6 11,6 26,0 49,6 16,1 8,4

Licencjat
lub wyższe

22,4 55,5 12,1 9,9 24,0 45,1 18,1 12,7 23,1 51,2 14,7 11,1

χ2 = 28, 200, df = 9 χ2 = 24, 728, df = 9 χ2 = 46, 35, df = 9

Źródło: opracowanie własne.

7W opisach tabel zastosowano następujące skróty: OK – osoby określone, AN – osoby
androgyniczne, NO – osoby nieokreślone, KR – osoby określone krzyżowo.

8Struktura wykształcenia: wykształcenie podstawowe lub niższe – 7,9%; gimnazjalne
lub zasadnicze zawodowe – 38,4%; średnie lub pomaturalne – 36,9%; licencjat lub wyższe
– 16,8%.
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Struktura płci społeczno-kulturowej mieszkańców wsi i miast różnej
wielkości jest zbliżona9. Pozostaje również niezmienna wśród mężczyzn
mieszkających w miejscowościach różnej wielkości. Wśród kobiet ulega jed-
nak zmianie wśród mieszkanek małych miast (do 20 tys. mieszkańców).
W tym przypadku udział kobiet androgynicznych jest większy niż w pozo-
stałych kategoriach miejsca zamieszkania. Wśród kobiet miejsce zamieszka-
nia różnicuje istotnie statystycznie płeć społeczno-kulturową.

Tabela 4

Struktura płci społeczno-kulturowej w kategoriach miejsca zamieszkania, N = 2854,
dane w procentach

Kobiety Mężczyźni Ogółem
OK AN NO KR OK AN NO KR OK AN NO KR

Wieś 33,0 47,3 14,7 5,0 22,0 43,5 23,4 11,1 27,3 45,3 19,2 8,2

Miasto do
20 tys.
mieszk.

21,8 62,4 12,2 3,6 22,6 38,7 29 9,7 22,3 51,0 20,4 6,3

Miasto od
20 do 100
tys. mieszk.

29,2 50,0 12,8 8,0 18,3 43,2 27,8 10,6 23,9 46,7 20,1 9,3

Miasto od
100 do 500
tys. mieszk.

29,6 44,9 19 6,5 17,1 48,8 20 14,2 23,5 46,9 19,5 10,1

Miasto po-
wyżej 500
tys. mieszk.

31,3 43,2 14,8 10,8 23,9 45,8 18,7 11,6 27,6 44,2 17,0 11,2

χ2 = 30, 988, df = 12 Różnice nieistotne stat. Różnice nieistotne stat.

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane w badaniach dane pokazują, że rozkłady kategorii płci
społeczno-kulturowej wśród osób deklarujących różny poziom religijno-
ści10 kształtują się podobnie. Analizy struktury płci społeczno-kulturowej
uwzględniające podział na płeć biologiczną ujawniają jednak odstępstwa
od tej struktury. Kobiety niewierzące to częściej męskie kobiety, a kobiety
wierzące to częściej kobiece kobiety. Udział kobiet definiujących się zgodnie
z tradycyjnym wzorcem kobiecości wzrasta wraz z coraz silniejszym deklaro-
wanym poziomem religijności. Natomiast w przypadku mężczyzn silniejsze
związki z wiarą oznaczają wyższy odsetek osób androgynicznych, niższy mę-
skich mężczyzn i nieokreślonych pod względem płci społeczno-kulturowej.
Odnotowane różnice wśród kobiet i wśród mężczyzn są istotne statystycznie.

9Struktura miejsca zamieszkania: wieś – 38,0%; miasto do 20 tys. mieszk. – 13,4%;
miasto powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszk. – 19,8%; miasto powyżej 100 tys. do 500 tys.
mieszk. – 17,2%; miasto powyżej 500 tys. mieszk. – 11,6%.

10Stosunek do wiary: wierzący i praktykujący – 42,8%; wierzący, nieregularnie prakty-
kujący – 36,6%; wierzący, ale niepraktykujący – 16,6%; niewierzący – 3,8%.
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Tabela 5

Struktura płci społeczno-kulturowej w kategoriach stosunku do wiary, N = 2854, dane
w procentach

Kobiety Mężczyźni Ogółem
OK AN NO KR OK AN NO KR OK AN NO KR

Wierzący
i praktyku-
jący

34,0 46,5 15,1 4,4 16,4 49,9 20,5 13,1 26,3 47,9 17,5 8,2

Wierzący,
niere-
gularnie
praktyku-
jący

28,7 50,3 15,0 6,0 21,8 41,3 26,6 10,3 25,4 45,8 20,8 8,0

Wierzący,
ale nie-
praktyku-
jący

21,4 55,6 12,8 10,2 24,7 42,4 21,4 11,4 23,5 47,6 17,8 11,1

Niewierzący 20,0 57,1 2,9 20,0 21,4 32,9 32,9 12,9 21,2 41,3 23,1 14,4

χ2 = 35, 477, df = 9 χ2 = 22, 648, df = 9 Różnice nieistotne stat.

Źródło: opracowanie własne.

Płeć społeczno-kulturowa a zadowolenie z funkcjonowania w ob-
szarze życia publicznego – zawodowego i prywatnego

Prezentację wyników badań, w których w analizach płeć społeczno-
kulturowa jest traktowana jako zmienna niezależna, rozpoczną ustale-
nia badawcze dotyczące oceny pracy zawodowej/nauki. Na polu aktyw-
ności zawodowej (lub edukacyjnej) badani oceniają się raczej pozytywnie
(M = 2, 18, SD = 0, 883), a rozkład ocen można uznać za umiarkowa-
nie zróżnicowany (V = 40, 6%). Wśród ocen nieznacznie przeważają oce-
ny pozytywne (A = 0, 732). Ocena tej sfery życia nie różni istotnie staty-
stycznie kobiet i mężczyzn. Różnie jednak wartościują ten obszar aktyw-
ności życiowej przedstawiciele różnych kategorii płci społeczno-kulturowej
(χ2 = 67, 51, df = 3). Najwyższe oceny wystawiają osoby androgyniczne
(M = 2, 05), które różnią się pod tym względem od wszystkich pozostałych
kategorii. Najniżej pracę zawodową/naukę waloryzują osoby nieokreślone
(M = 2, 43). Osoby nieokreślone i określone pod względem płci społeczno-
kulturowej różni ocena tej sfery aktywności życiowej.
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Nieokreślone
(M=2,43)

Określone krzyżowo
(M=2,28)

Określone
(M=2,21)

Androgyniczne
(M=2,05)

Kobiety
(M=2,16)
Mężczyźni
(M=2,19)

Wykres 1. Średnie oceny pracy zawodowej/nauki.
Źródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich uwzględnionych w badaniach obszarów naj-
niższe oceny odnotowano w przypadku oceny sytuacji materialnej
(M = 2, 56; SD = 0, 927). Oceny nie są wysokie, umiarkowanie zróżnico-
wane (V = 36%), jednak wskazania pozytywne przeważają w niewielkim
stopniu nad negatywnymi (A = 0, 54). Wyniki badań nie przyniosły po-
twierdzenia hipotezy przewidującej związek płci biologicznej i oceny sytuacji
materialnej. Różnice między kobietami i mężczyznami okazały się nieistot-
ne statystycznie. W ocenie tej sfery życia zaobserwowano jednak różnice
ze względu na płeć społeczno-kulturową (χ2 = 73, 45, df = 3). Najgorzej
swoją sytuację materialną oceniają osoby nieokreślone (M = 2, 80), a ich
ocena różni się od ocen osób reprezentujących pozostałe typy płci społeczno-
kulturowej11. Nieco wyżej oceniają swoją sytuację osoby określone (kobiece
kobiety i męscy mężczyźni) (M = 2, 63). Ich opinie różnią się również od
ocen osób androgynicznych (M = 2, 43), które postrzegają swoją sytuację
materialną najbardziej pozytywnie.
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Nieokreślone
(M=2,80)
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(M=2,43)

Kobiety
(M=2,56)
Mężczyźni
(M=2,57)

Wykres 2. Średnie oceny sytuacji materialnej.
Źródło: opracowanie własne.

11W przypadku porównań wielokrotnych między kategoriami płci społeczno-kulturowej
w tekście omówiono wyłącznie różnice istotne statystycznie. Jeśli nie wskazuje się róż-
nic, nie czyni porównań między poszczególnymi kategoriami, oznacza to, że różnice były
nieistotne statystycznie.
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W przypadku postrzegania swojej atrakcyjności fizycznej, urody i wy-
glądu średnia ocen jest stosunkowo niska (M = 2, 21, SD = 0, 859), a oceny
są umiarkowanie zróżnicowane (V = 39%). Badani jednak częściej doce-
niają swoją atrakcyjność niż są z niej niezadowoleni (A = 0, 629). Ocena
przymiotów własnego wyglądu i urody istotnie statystycznie różni kobiety
i mężczyzn (t = 3, 573, df = 2819). Korzystniej postrzegają swoje atuty
w tym względzie kobiety (M = 2, 15) niż mężczyźni (M = 2, 27). Zmien-
ność tych ocen pozostaje również pod wpływem płci społeczno-kulturowej
(χ2 = 150, 88, df = 3). Najbardziej usatysfakcjonowane własnym wyglą-
dem są osoby androgyniczne (M = 2, 04), najmniej osoby nieokreślone pod
względem płci społeczno-kulturowej (M = 2, 55). W ocenie atrakcyjności
fizycznej nie różnią się jedynie osoby określone i określone krzyżowo. Po-
między pozostałymi kombinacjami kategorii płci społeczno-kulturowej od-
notowane różnice są istotne statystycznie.
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Nieokreślone
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(M=2,04)

Kobiety
(M=2,15)

Mężczyźni
(M=2,27)

Wykres 3. Średnie oceny atrakcyjności fizycznej, urody.
Źródło: opracowanie własne.

Oceniając swoje związki badani częściej wybierali oceny pozytywne niż
negatywne (A = 1, 285), średnia ocena jest w tym przypadku wysoka i wy-
nosi M = 1, 86 (SD = 0, 871). Ich opinie są jednak silnie zróżnicowane
(V = 46%), co wskazuje, że wśród badanych są również osoby, które nie
są zadowolone ze swoich relacji z najbliższą osobą. Swoje związki korzyst-
niej postrzegają mężczyźni (M = 1, 80) niż kobiety (M = 1, 92), a róż-
nica tych ocen jest statystycznie istotna (t = −3, 06, df = 2, 86). Wy-
niki analiz wskazują, że ocenę związku różnicuje również płeć społeczno-
kulturowa (χ2 = 28, 74, df = 3). Najwyższe oceny swoim związkom wy-
stawiają osoby androgyniczne (M = 1, 79), najniższe osoby nieokreślone
(M = 2, 04). Porównania międzygrupowe ocen między kategoriami płci
społeczno-kulturowej pozwoliły ustalić, że w tym przypadku tylko różnica
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między osobami androgynicznymi i nieokreślonymi jest istotna statystycz-
nie.
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Mężczyźni
(M=1,80)

Wykres 4. Średnie oceny małżeństwa/stałego związku.
Źródło: opracowanie własne.

Badani także wysoko oceniają swoje relacje z rodziną (M = 1, 96;
SD = 0, 88), choć można odnotować silne zróżnicowanie ocen (V = 45%).
Jednocześnie prawoskośność (A = 1, 05) rozkładu ocen wskazuje, że stosun-
ki z rodziną częściej wartościowane są pozytywnie niż negatywnie. Nie od-
notowano istotnych statystycznie różnic w ocenie rodzinnych relacji przez
kobiety i mężczyzn, natomiast stwierdzono w tym przypadku różnicujące
znaczenie płci społeczno-kulturowej (χ2 = 59, 64, df = 3). Najbardziej ne-
gatywnie widzą swoje relacje w rodzinie osoby nieokreślone (M = 2, 19).
W tej ocenie różnią się istotnie od pozostałych grup, pomiędzy którymi nie
odnotowano różnic istotnych statystycznie.
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Wykres 5. Średnie oceny atmosfery w rodzinie, stosunków z rodziną.
Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w przypadku ocen relacji z rodziną, tak i oceny relacji
z przyjaciółmi są wysokie. Ich średnia wynosi M = 1, 85 (SD = 0, 852),
a mimo silnego zróżnicowania (V = 46%), w ocenach przeważają wskaza-
nia pozytywne (A = 1, 165). Wysokie oceny w tym zakresie odnotowano
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zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, a między ich wskazaniami nie
stwierdzono różnic. Ocenę tej sfery stosunków z innymi różnicuje jednak
płeć społeczno-kulturowa (χ2 = 118, 76, df = 3). Spośród wszystkich bada-
nych najgorzej i istotnie różnie od innych oceniają swoje stosunki z gronem
przyjaciół i znajomych osoby nieokreślone (M = 2, 15). Najwyższe noty
wystawiły natomiast osoby androgyniczne (M = 1, 74), które ta opinia od-
różnia od osób określonych (M = 1, 86).
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Wykres 6. Średnie oceny relacji z przyjaciółmi/znajomymi.
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku oceny intymnej sfery życia analizy wyników badań wska-
zują na relatywnie niski poziom zadowolenia (M = 2, 20; SD = 1, 000)
badanych w tym zakresie. Wystawione noty są przy tym silnie zróżnicowa-
ne (V = 45%), jednak skośność rozkładu (A = 0, 81) wskazuje na przewagę
ocen pozytywnych nad negatywnymi. Przy czym różnice między ocenami
kobiet i mężczyzn są nieistotne statystycznie. Odmiennie jednak postrze-
gają swoje życie seksualne przedstawiciele różnych typów płci społeczno-
kulturowej (χ2 = 66, 75, df = 3). Najgorzej swoje życie seksualne oceniają
osoby nieokreślone (M = 2, 50). Ta opinia różni ich od pozostałych bada-
nych. Najwyższe noty swojemu życiu seksualnemu wystawiają osoby an-
drogynicze (M = 2, 08). Wysoki poziom zadowolenia odróżnia je od osób
określonych krzyżowo.
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Wykres 7. Średnie oceny życia seksualnego.
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wzięte pod uwa-
gę czynniki społeczno-demograficzne na ogół okazały się istotnie różnico-
wać strukturę płci społeczno-kulturowej. Androgyniczny typ płci społeczno-
kulturowej zaobserwowano częściej u kobiet niż mężczyzn, u osób lepiej wy-
kształconych, młodych, pozostających w związkach nieformalnych, a także
u kobiet mieszkających w małych miastach i mężczyzn deklarujących silne
związki z wiarą. Typ nieokreślony pod względem płci społeczno-kulturowej
najczęściej reprezentowany jest natomiast przez osoby słabiej wykształcone,
niewierzących mężczyzn, wierzące kobiety oraz kobiety w młodszym wieku
i osoby pozostające bez partnera. Schematem określonym natomiast naj-
częściej posługują się w definiowaniu siebie kobiety religijne, a określonym
krzyżowo najczęściej osoby niewierzące.

Wszystkie analizowane w badaniach sfery funkcjonowania społeczne-
go ocenione zostały przez badanych stosunkowo wysoko. W świetle otrzy-
manych wyników można stwierdzić, że hipotezy przewidujące związek płci
społeczno-kulturowej z zadowoleniem z wybranych obszarów życia znala-
zły potwierdzenie. Natomiast w przypadku płci biologicznej związek taki
stwierdzono w przypadku oceny małżeństwa/stałego związku (wyżej warto-
ściowanego przez mężczyzn) oraz samooceny atrakcyjności fizycznej, urody
(pod tym względem lepiej oceniły się kobiety).

Z danych wynika, że najbardziej zadowoloną we wszystkich analizowa-
nych wymiarach kategorią osób są osoby androgyniczne. Po przeciwnej stro-
nie lokują się zazwyczaj osoby nieokreślone pod względem płci społeczno-
kulturowej. Pomiędzy tymi ocenami mieszczą się średnie oceny osób okre-
ślonych (kobiecych kobiet i męskich mężczyzn) i określonych krzyżowo (mę-
skich kobiet i kobiecych mężczyzn). Pomiędzy tymi kategoriami nie odno-
towano istotnych różnic w ocenie omawianych sfer. Uzyskane w tym za-
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kresie wyniki wpisują się w ustalenia S. L. Bem i potwierdzają, że osoby
wykazujące wysoki poziom cech zarówno tzw. kobiecych, jak i męskich, ale
redefiniujące kulturowe i społeczne ograniczenia co do sytuacji ich wykorzy-
stywania, zdają się lepiej funkcjonować społecznie. Na podstawie otrzyma-
nych wyników można stwierdzić zatem, że jednoczesne wysokie natężenie
cech tradycyjnie uznawanych za kobiece i męskie, ale elastyczne ich sto-
sowanie w zależności od sytuacji, wspiera budowanie pozytywnego oglądu
relacji w bliskich kręgach i wysokiej samooceny, a w szerszej perspektywie
jest czynnikiem pomagającym budować i podtrzymywać satysfakcjonujące
stosunki z innymi osobami i pozytywny obraz samego siebie. Definiowanie
siebie w odniesieniu do cech tradycyjnie przypisanych jednej z płci wydaje
się wobec powyższego być mniej korzystne w społecznym funkcjonowaniu.
Oceny osób definiujących się zgodnie z kulturowymi definicjami kobieco-
ści i męskości, określonymi modelem tradycyjnym (kobiece kobiety i męscy
mężczyźni) oraz definiujących się krzyżowo (męskie kobiety i kobiecy męż-
czyźni) lokują się poniżej ocen osób androgynicznych, ale są jednak wyższe
niż noty osób nieokreślonych. Korzystniejsza zatem wydaje się być syner-
gia cech kobiecych i męskich niż zdecydowana przewaga cech tradycyjnie
utożsamianych z męskimi lub kobiecymi.

Przeprowadzone zostały również analizy, których celem było spraw-
dzenie, czy występuje efekt interakcji płci biologicznej i płci społeczno-
kulturowej w ocenie wybranych sfer życia. Innymi słowy, przeprowadzono
analizy, które miały ujawnić ewentualne różnice w wartościowaniu wymia-
rów życia przez kobiety i mężczyzn, dla których zidentyfikowany został ten
sam typ płci społeczno-kulturowej. Jednak żadna z uwzględnionych w ba-
daniach sfer życia nie podlegała różnym ocenom przez kobiety i mężczyzn
o tym samym typie płci społeczno-kulturowej. W żadnym przypadku nie
stwierdzono istotnie statystycznego efektu interakcyjnego. Zatem przede
wszystkim płeć społeczno-kulturowa okazała się czynnikiem, który tłuma-
czył zmienność ocen różnych obszarów życia, podczas gdy płeć biologiczna
tylko w przypadku wartościowania cech fizycznych (biologicznych) i oceny
związku wyjaśniała zróżnicowanie deklarowanych not.

Powyższe ustalenia skłaniają do konkluzji, że płeć społeczno-kulturowa
jako zmienna niezależna, skupiająca za pomocą kryteriów definicyjnych
cały szereg kulturowych cech i atrybutów, jakie społeczeństwo uznaje
za odpowiednie dla mężczyzn i/lub kobiet w konsekwencji okazuje się
zmienną, której przydatność w wyjaśnianiu dynamiki zjawisk społecznych
(tu ocen/samoocen) okazać się może dużo większa niż klasycznej zmien-
nej niezależnej – płci biologicznej. W szerszej perspektywie wzmocnić moż-
na również tezę, że społeczne funkcjonowanie jednostek warunkowane płcią
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biologiczną, jednocześnie zależy – nawet w większym stopniu – od cech na-
bywanych podczas socjalizacji bez względu na płeć biologiczną, które w tra-
dycyjnym rozumieniu mogą być zarówno kobiece, jak i męskie. Nie wyklu-
cza to oczywiście znaczenia płci biologicznej jako zmiennej wyjaśniającej
zróżnicowanie zjawisk społecznych i nie dezawuuje twierdzeń o odmiennym
traktowaniu kobiet i mężczyzn w wielu obszarach życia społecznego. Poka-
zuje raczej, że w sytuacji, kiedy kobiety i mężczyźni nie różnią się między
sobą w swoich opiniach i poglądach, przyczyny zróżnicowania mogą tkwić
w interioryzacji takich, a nie innych cech, bez względu na ich tradycyjnie
schematyczne przypisywanie kobietom lub mężczyznom.

Wydaje się zatem, że stosowanie czy nawet i wyeksponowanie w ana-
lizach życia społecznego jako kryterium analitycznego płci społeczno-
kulturowej wyznacza interesujący poznawczo kierunek badań. Jednocześnie
istnieje potrzeba badań, w których należy stawiać pytania o to, jakie czyn-
niki wpływają na kształtowanie się płci społeczno-kulturowej i które z nich
mają znaczenie wzmacniające dla elastycznego podejścia do kulturowych
oczekiwań względem płci i sprzyjają jej redefiniowaniu, a które prowadzą
do definiowania siebie poza kontekstem płci.
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The aim of this research was to identify the factors differentiating gender on the one
hand and, on the other hand, to check how they differentiate the level of satisfaction
with selected areas of public and private life. The following research questions have be-
en asked: what is the gender of Poles, and by which socio-demographic variables is it
differentiated, do sex and gender differentiate the level of satisfaction with the selected
areas of public and private life? The hypothesis investigated in the research assumed the
existence of differentiation due to sex and gender. Statistical analysis was also intended
to identify the possibility of the existence of an interactive effect between sex and gender
which would be responsible for differentiating the level of satisfaction. The research was
carried out on a representative sample of Poles aged 15-59, using the techniques of direct
interview, questionnaire and The Bem Sex-Role Inventory (BSRI). On the basis of the
results obtained in the research it has been concluded that the socio-demographic factors
which were taken into consideration do differentiate the genders of the cohort. The re-
lation between gender and satisfaction with the chosen areas of life has been confirmed,
whereas in the case of sex such a bond has been observed only in assessment of marria-
ge/permanent relation and in self-assessment of physical attractiveness. The data shows
that the most satisfied category, in all analyzed dimensions, are androgynous persons.




