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Abstract

Contemporary research on human emotions concerning the significance of existing 
distinction between women and men are the main subjects for consideration presented 
in this article. The fundamental issue resolved at the basis of contemporary psychologi
cal research on both sexes is the question of the possibility of the emergence of two types 
of emotionality: famine and masculine. Categories of psychological phenomena distin
guishing these two types of emotionality were separated on the basis of recent internatio
nal research i.e.: emotional expression, emotional bonds with people, coping with diffi
cult situations like stress and achieving success. Additionally, emotionality and sex diffe
rences are described from biological, psychical and social aspects, emphasising more the 
qualitative than quantitative ground of proposed distinction. The described concept of 
creating the two types of emotionality could be used as a factor to explain mechanisms 
of human social functioning in a sense of building satisfactory interpersonal relations. 
The research concerning this subject simultaneously with further theoretical considera
tion will be continued by the author o f the article.

WSTĘP

Emocje kształtując nasze doświadczenie życiowe nadają mu barwy i energii, 
specyficznego dla każdej jednostki smaku. Jedna z najbardziej obecnie uznawa
nych definicji emocji określa ją jako „złożony zespół zmian cielesnych i psychicz
nych, obejmujących pobudzenie fizjologiczne, uczucia, procesy poznawcze i re
akcje behawioralne wykonywane w odpowiedzi na sytuację, spostrzeganą jako 
ważna dla danej osoby” (Zimbardo, 2001, za: Kleinginna, Kleinginna, 1981, 
s. 231). Wśród wielu analiz, poszukujących związków emocji z różnymi innymi 
formami życia psychicznego, kluczowe znaczenie mają analizy zmierzające do 
uchwycenia w tym względzie różnic międzypłciowych. Bardziej wnikliwe zbada
nie różnic emocjonalnych, między płciami mogłoby wyjaśnić mechanizmy funk
cjonowania kobiet i mężczyzn w wielu sytuacjach społecznych wymagających 
wzajemnej współpracy.

Tematyka płci jest we współczesnej literaturze psychologicznej poruszana 
stosunkowo często i pod wieloma względami. Dyskutowane są głównie zagad
nienia związku płci z różnymi wymiarami struktury psychicznej człowieka, jak 
np. cechy osobowości a płeć, różnice w zakresie umiejętności, potrzeb, dyspo



zycji temperamentalnych. Wnioski, do jakich często poszukiwania te prowa
dzą, to popularna w ostatnich latach w nauce dziedzina gender studies, wska
zująca na socjologiczne i kulturowe aspekty kształtowania się i wpływu płci na 
inne sfery życia. Stanowiska zajmowane przez badaczy można zasadniczo po
dzielić na dwie grupy. Z jednej strony przyjmuje się tradycyjne stanowisko, 
mające u podstawy płeć psychologiczną ściśle związaną z płcią fizjologiczną 
i wszelkimi jej biologicznymi uwarunkowaniami (Maccoby, Jacklin, 1974; D a
vidson, 1984; Ekman, 1984). Z drugiej strony oddziela się wpływ czynników 
społecznych na płeć od wpływu czynników fizjologicznych, przez co uzależnia 
się płeć jedynie od funkcji pełnienia ról społecznych (Lenney, 1979; Bem, 
1981; Eagly, 1985). Niejednokrotnie odejście od tradycyjnego stanowiska do
tyczącego płciowości ludzkiej prowadzi rozstrzygnięcia gender studies ku 
zjawisku feminizmu, odmiennych postaw seksualnych czy wyższości jednej 
płci nad drugą, co nie wyjaśnia w naukowy sposób istoty ludzkiej odmien- 
nościpłciowej.

Powstaje wobec tego pytanie, co warunkuje w stopniu zasadniczym ludzką 
płciowość? Odpowiedzi można poszukać zarówno w obszarze kontekstu spo
łecznego, który prowadzi do określonego typu zachowań związanych z zasymi
lowanymi stereotypami postaw, ale także w dziedzinie biologii, gdzie determi
nantem jest budowa i fizjologia organizmu ludzkiego. W istocie mężczyzna 
i kobieta należąc do tego samego gatunku homo sapiens różnią się od siebie 
diametralnie (Moir, Jessel, 1993). O różnicach tych nie decyduje tylko i wy
łącznie fizjologia ludzkiego organizmu wraz z wieloma zjawiskami hormonal
nymi, nie decyduje także w pełni kontekst społeczny. Znaczącą rolę w decydo
waniu o odmienności płci odgrywają wielorakie czynniki psychiczne, takie jak 
osobowość, składający się na nią temperament czy procesy emocjonalne. Te 
ostatnie, wydaje się, mają poważny udział w różnicowaniu zachowań męskich 
i kobiecych, co potwierdzają także powszechne przekonania o „większej emo- 
cjonalności” kobiet w stosunku do mężczyzn. Przy czym kategorialnie nie moż
na zróżnicować płci pod względem emocjonalności, ponieważ fizjologia ludz
kiego organizmu jest dla obu płci taka sama. Kobiety i mężczyzn w większym 
stopniu odróżnia zakres przeżywanych zjawisk emocjonalnych, jak i ich jakość 
oraz intensywność. Czy wobec tego można przyjąć założenie, że istnieje typ 
emocjonalności męskiej i kobiecej?

Zjawisko stresu w zasadniczy sposób może pomóc w nakreśleniu problematy
ki emocjonalności w kontekście różnic płciowych. W zależności od typu osobo
wości wyznaczane są różnorakie reakcje emocjonalne, co jest podyktowane nie 
tylko uwarunkowaniami genetycznymi, wrodzonymi, ale także daną sytuacją 
oraz towarzyszącymi jej okolicznościami. Na typy reakcji ma oprócz tego wpływ 
wychowanie rodzinne oraz społeczne danej jednostki, postawy osób znaczących, 
ukształtowany temperament czy wykształcona inteligencja i kompetencje w za
kresie poszczególnych cech. Historia jednostkowych uwarunkowań ludzkiego lo
su wyznacza specyficzne reakcje, a także przyjmowane drogi rozwiązań proble
mów i trudności, które wraz z upływem czasu stają się nawykami, osobistymi sty
lami radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. W sytuacjach nadmiernego 
przeciążenia organizmu napływającymi bodźcami z otoczenia reakcje człowieka



wyostrzają się, dając pełny obraz zachowań emocjonalnych wobec stresu. Zjawi
sko to powoduje odkrycie tych emocji, które nie pojawiają się często w życiu co
dziennym, a które pozwalają na głębsze przyjrzenie się utajonym mechanizmom 
ludzkiego postępowania.

Przedstawieniem różnych typów reakcji zajmuje się niniejszy artykuł, wskazu
jąc zarówno na cenne wyniki dotychczasowych badań, jak i na nieustanną po
trzebę pełniejszego przyjrzenia się zjawisku odmienności ludzkiej płciowości. 
Artykuł porusza takie zagadnienia jak współczesne ujęcia ludzkiej płci i związa
nych z nią różnic indywidualnych w kontekście emocji przeżywanych przez ko
biety i mężczyzn. Przedstawiony zostanie przegląd współczesnych badań w opar
ciu o podział na czynniki biologiczne i psychologiczne, które niejednokrotnie 
trudno zdecydowanie od siebie rozdzielić, a także o podział na czynniki społecz
ne. Jest to pewne uproszczenie, jednakże z punktu widzenia zagadnień płciowo
ści ludzkiej wszystkie te czynniki nierozerwalnie wiążą się ze sobą. W kręgu tej 
problematyki pozostają także tak popularne ujęcia teoretyczne, jak inteligencja 
emocjonalna i kompetencje emocjonalne oraz skuteczne ich wykorzystywanie, 
zwłaszcza w sytuacjach trudnych, sytuacjach stresu.

1. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE EMOCJONALNOŚCI I PŁCI

We współczesnej literaturze przedmiotu dotyczącej zagadnienia płci ludzkiej 
istotne stało się rozróżnienie między dwoma terminami: płci biologicznej (ang. 
sex) i płci społecznej (ang. gender). Płeć biologiczna jest terminem sugerowanym 
przez naukowców zajmujących się dziedziną cech biologicznych takich, jak wy
posażenie chromosomalne, fizjologia hormonalna oraz pierwszo- i drugorzędo- 
we cechy płciowe organizmu. Płeć społeczna jest terminem używanym najczę
ściej w społecznych teoriach poznawczych i wskazuje na przynależność osoby do 
jednej z płci wyznaczanych przez pełnione role, charakteryzowane specyficznie 
dla każdej kultury czy społeczeństwa (Thompson, 1975). Wobec tego, studium 
biologicznych różnic płciowych bada, w jaki sposób mężczyźni różnią się w rze
czywistości od kobiet. W przeciwieństwie, studium społecznych różnic płciowych 
bada społeczne sposoby myślenia i przekonań na temat występujących między 
kobietami i mężczyznami różnic (Powell, 1996).

Jednym z przykładów gender studies są amerykańskie badania nad ludzką 
płciowością prowadzone przez Sandrę Bem (1981). W jej ujęciu społecznym 
płciowości ludzkiej płeć nie jest już umieszczana na jednym kontinuum, którego 
krańce wyznaczała męskość i kobiecość, a wprowadza ona cztery oddzielne skale 
do pomiaru stopnia i d e n t y f i k a c j i  z r o l ą  p ł c i ową .  Skale te badają natę
żenie cech kobiecych oddzielnie w stosunku do natężenia cech męskich, tworząc 
cztery profile: kobiecy, męski, androgyniczny (męsko-kobiecy) i niezróżnicowa- 
ny. W tym ujęciu jednostki silnie identyfikujące się ze swą płcią (stereotypem 
płciowym) nie charakteryzują się pełnym zdrowiem psychicznym czy deklarowa
nym wysokim poziomem dobrostanu psychicznego.

Wyniki badań wskazują na wysoką skuteczność funkcjonowania tych typów 
w społeczeństwie (Bem, 1984). Najbardziej optymalny wydaje się typ androgy- 
nalny podejmujący działania charakterystyczne dla kobiet bądź mężczyzn, w za
leżności od okoliczności zachodzącej sytuacji problemowej. Jednostki androgy-



niczne, w mniejszym stopniu związane ze społecznymi stereotypami, wydają się 
bardziej elastyczne psychicznie wobec problemów życia codziennego oraz wyżej 
oceniają własną wartość.

Odkrycia te znajdują częściowe potwierdzenie w badaniach prowadzonych 
niedawno w Polsce (Dakowicz, 2000). Osoby androgyniczne wykazywały istotnie 
wyższy poziom samoaktualizacji, wymagającej wyższego niż przeciętnie poziomu 
osobistego zaangażowania i skuteczności podejmowanych działań. U kobiet „ty
powo kobiecych” potwierdził się niski poziom samoaktualizacji, natomiast nie 
potwierdził się on u mężczyzn „typowo męskich”. Wysoki poziom samoaktuali
zacji osiągały także kobiety o wysokim poziomie cech męskich, natomiast męż
czyźni o wysokim poziomie cech kobiecych i osoby niezróżnicowane wykazywały 
niski poziom samoaktualizacji.

W świetle współczesnej tematyki płciowości pojawia się zjawisko emocjonal- 
ności ludzkiej, jako problematyka godna poruszenia w kontekście badań nad 
różnicami płciowymi. Sfera emocji człowieka, jak żadna inna ze sfer osobowości, 
może stanowić podstawę do poszukiwań badawczych, dotyczących uwarunko
wań różnic istniejących między kobietami i mężczyznami. Bardzo ciekawa wyda
je się możliwość ustalenia na tym tle typologii emocjonalności kobiecej i męskiej 
oraz czynników, które mogłyby je wyznaczyć.

Emocjonalność jest terminem rzadko definiowanym w teoriach emocji. Zali
cza się ją do ogółu zjawisk afektywnych specyficznych dla człowieka, na które 
składają się wyróżniane przez teoretyków emocje, nastroje, temperament, senty
menty, style afektywne i postawy emocjonalne. We współczesnych ujęciach teo
retycznych termin ten pojawia się u H. Goldsmitha i J. Camposa, którzy sprowa
dzają emocjonalność do temperamentu. Temperament definiują po prostu jako 
różnice indywidualne w emocjonalności, polegające na odmienności przeżywa
nia: niezadowolenia, obrzydzenia, strachu, złości, smutku, przyjemności, rado
ści, zaskoczenia i zaciekawienia (Strelau, 2000).

Natomiast w teorii A. Bussa i R. Plomina emocjonalność pojawia się jako je
den z trzech podstawowych temperamentów razem z wymiarami towarzyskości 
i aktywności. Emocjonalność przejawia się tu w skłonności do reagowania silnym 
pobudzeniem, np. u niemowląt w postaci niezadowolenia (dystresu), strachu 
i złości. Te trzy stany emocjonalne wyznacza wyższy niż przeciętny poziom akty
wacji, który odróżnia je od emocji pozytywnych cechujących się niższym pozio
mem aktywacji (Strelau, 2000).

Powstaje więc pytanie, czy podkreślane przez współczesne badania czynniki 
społeczne określają bardziej typ wybieranych rozwiązań życiowych niż układ od
niesień fizjologicznych człowieka? Wobec przesunięcia badawczego punktu cięż
kości z poszukiwań w dziedzinie genetyki czy fizjologii na odkrycia w dziedzinie 
społecznych uwarunkowań ludzkich zachowań wydaje się, iż proces socjalizacji 
może trwale zmieniać styl reakcji męskiej czy kobiecej. Reakcje emocjonalne ja
ko mechanizm odpowiedzi na stymulujące bodźce z otoczenia warunkowany jest 
zarówno przez czynniki biologiczne, jak i społeczne, także trudno określić, które 
z nich są decydujące w większym stopniu. Wszakże częścią mechanizmu biolo
gicznego jest samo przeżywanie emocji, natomiast ich okazywanie wiąże się 
bardziej z oddziaływaniem społecznym w postaci wpajanych stereotypów eks



presji typowej dla każdej z pici. Istotne byłoby przyjrzenie się, które z tych czyn
ników odgrywają większą rolę w dowodzeniu istniejących między płciami różnic, 
zwłaszcza w podjętej tematyce emocjonalności ludzkiej i próbie określenia jej ty
pów w zależności od płci.

2. RÓŻNICE W EMOCJONALNOŚCI KOBIECEJ I MĘSKIEJ -  
PŁASZCZYZNA BIOLOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA

Kobiety i mężczyźni różnią się między sobą wieloma cechami fizycznymi 
i psychicznymi, czemu nie można zaprzeczyć, także wiele z ostatnich badań nad 
płcią wskazuje daleko posuniętą odrębność, jak np. inną budowę mózgu u obu 
płci (por. Moir, Jessel, 1989). Poszukiwania badawcze Moir doprowadziły do 
zasugerowania tak dalece posuniętych różnic między płciami, że generalnie uj
mując cały otaczający człowieka świat ma odmienny charakter męski lub kobie
cy, w zależności od utożsamiania się z jedną z płci. Przegląd współczesnych ba
dań mógłby pomóc w znalezieniu argumentów za bądź przeciw temu radykal
nemu poglądowi, wskazując także, czy typologia zjawisk emocjonalnych w opar
ciu o płeć ma sens.

Nie jest łatwo określić dokładny wkład uwarunkowań biologicznych w to, co 
określamy zachowaniem kobiecym i męskim. Badania nad płcią biologiczną 
(sex) obejmują tak ważne zagadnienia, jak budowa i funkcjonowanie ludzkiego 
organizmu, które w sposób przejrzysty rozgraniczają fizjologiczny mechanizm 
działania organizmu kobiecego od męskiego (Berg, Villee,1998). Trudności ba
dawcze napotykamy w tych wszystkich sferach człowieka, które nierozerwalnie 
wiążą działanie poszczególnych układów organizmu z funkcjonowaniem psychi
ki. Psychologia jest jednak w stanie wyznaczyć kilka z wielu różnic w życiowych 
zachowaniach obu płci, zanim środowisko społeczne zacznie kształtować posta
wy jednostek zgodnie z panującymi stereotypami i wzorcami. Badania nad nie
mowlętami pokazały, że nowo narodzeni chłopcy są generalnie bardziej aktywni 
niż dziewczynki (Philips, King, Du Bois, 1978), także wykazują tendencję do 
częstszego płaczu oraz krótszego snu (Moss, 1967).

Dzieciństwo to okres rozwojowy, który najwyraźniej zarysowuje różnice po
między chłopcami i dziewczętami w takim aspekcie psychofizycznym, jakim jest 
przeżywanie złości i agresji. Przewagę chłopców pod względem tej cechy po
twierdzają prowadzone w ostatnich latach badania (Hyde, 1984). Generalnie 
mężczyźni są bardziej agresywni pod względem zadawania bólu czy fizycznej 
szkody, natomiast agresja powodująca psychiczne czy społeczne urazy cechuje 
w takim samym stopniu obie płcie.

W badaniach nad zdrowiem udowodniono, że kobiety doświadczały częst
szych chorób oraz krótkoterminowej niepełnosprawności, ale ich typowe proble
my nie zagrażały życiu. W przeciwieństwie do kobiet, mężczyźni częściej cierpie
li na choroby zagrażające życiu, powodujące trwalszą niepełnosprawność i wcze
śniejszą śmierć. Wobec czego można stwierdzić, że kobiety są częściej któtko- 
trwale chore, natomiast mężczyźni są chorzy w długich odcinkach czasu (Staines, 
Pottick, Fudge, 1986).

Różnice płciowe w dojrzałym życiu charakteryzują kobiety i mężczyzn w dzie
dzinie zdrowia psychofizycznego i zgłaszanych specjalistom dolegliwości psycho-



fizycznych. Statystyki zdrowia wykazują, iż kobiety częściej zgłaszają występowa
nie depresji i są częściej leczone na choroby psychiczne (Verbrugge, 1985). Zgła
szają także większą liczbę dolegliwości psychicznych, takich jak bóle i zawroty 
głowy oraz problemy żołądkowe, a także przyjmują więcej leków. Mężczyźni wy
kazują natomiast wyższy procent problemów alkoholowych i zaburzeń związa
nych ze stresem, takich jak marskość wątroby oraz częściej popełniają samobój
stwa. U mężczyzn istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zachowa
nia Typu A, cechującego się ekstremalnym poziomem współzawodnictwa, dąże
nia do osiągnięć, agresywności, pośpiechu, niecierpliwości oraz uczucia bycia 
pod presją czasu i odpowiedzialności (Rosenman, 1986). Mężczyźni także czę
ściej cierpią z powodu chorób zagrażających życiu, takich jak arterioskleroza 
oraz odma. Doświadczają oni częściej całościowej, długoterminowej niepełno
sprawności ze względu na chroniczne problemy zdrowotne.

Tak samo jak w dziedzinie aspektów fizjologicznych organizmu ludzkiego, 
w sferze psychiki można wyodrębnić poszczególne zdolności czy umiejętności, 
które są bardziej charakterystyczne dla jednej płci. Podkreślają one fakt, iż orga
nizm, pomimo podlegania podobnym zasadom funkcjonowania u obu płci, ze 
względu na uaktywniane w różnym czasie przemian rozwojowych hormony, 
w odmienny sposób steruje rozwojem cech psychicznych (por. Diamond, 1977). 
Różnice płciowe np. w zdolnościach werbalnych, które wykazano na początku 
lat siedemdziesiątych (Maccoby, Jacklin, 1974), w kolejnych analizach badaw
czych wydają się mniejsze, z zasadniczą tendencją do przewagi w tej dziedzinie 
dziewcząt. Większość umiejętności komunikacji werbalnej, takich jak: zdolność 
do wyrażania własnych myśli za pomocą słów, ekspresja werbalna, właściwa oce
na wypowiedzi innych ludzi i umiejętność reagowania na nie, wskazuje na sta
nowczą przewagę kobiet w tej dziedzinie (Hall, 1987).

Wysokie zdolności przestrzenne, dotąd przypisywane mężczyznom, po prze
prowadzonych kolejnych analizach badawczych zróżnicowały wyniki w zależno
ści od 3 typów tych umiejętności. Odbiór przestrzenny (spostrzeganie obiektów 
jako poziomych lub pionowych) oraz rotacje umysłowe obiektów trójwymiaro
wych (przedstawionych jako dwuwymiarowe) są zdolnościami typowo męskimi, 
natomiast trzeci z typów -  wyobrażeniowość przestrzenna (przekształcenia pro
stych struktur geometrycznych w skomplikowane) jest zdolnością tak samo mę
ską, jak i kobiecą (Linn, Petersen, 1985).

Ostatnie badania nad zdolnościami przestrzennymi osób dorosłych wskazały 
na względną równość między kobietami i mężczyznami. W wykonywaniu zadań 
wymagających wizualizacji i percepcji przestrzennej, przy wprowadzeniu pomia
ru dwóch zmiennych do badań: szybkości i dokładności wykonywania zadań, 
mężczyźni osiągali wyższe wyniki jedynie w rotacjach umysłowych przedmiotów 
trójwymiarowych, szczególnie gdy chodziło o dokładność wykonywanych zadań 
w krótkich odcinkach czasowych (Scali, Brownlow, 2000).

Różnice płciowe w umiejętnościach matematycznych -  traktowanych cało
ściowo -  wykazały niewielką wyższość kobiet do wieku szkoły średniej oraz 
umiarkowaną wyższość mężczyzn od szkoły średniej przez całą dorosłość. Nie 
znaleziono różnic w zrozumieniu koncepcji matematycznych w żadnym wieku, 
natomiast mężczyźni uzyskiwali wyższe wyniki pod względem rozwiązywania



nowych problemów od szkoły średniej aż do późnej starości (Hyde, Fennema, 
Lamon, 1990).

Przewaga jednych zdolności nad innymi u obu pici nie jest jedynym wyznacz
nikiem istniejących różnic psychicznych. Składowa osobowości ludzkiej, jaką jest 
emocjonalność, ukazuje problematykę odmienności płci w świetle kontekstu fi
zjologicznego, jak i psychologicznego, dając wyraz skomplikowanym mechani
zmom procesów opartych na emocjach. Różnice indywidualne w zakresie emo
cjonalności przejawiają się w nadwrażliwości somatycznej, stanowiącej składnik 
szerszego zespołu temperamentalnego neurotyzmu -  negatywnej afektywności. 
Jednostki neurotyczne o skłonności do afektu negatywnego są zarówno fizjolo
gicznie, jak i psychicznie predysponowane do lękowego reagowania nawet na 
neutralne sytuacje. Osoby takie doznają pierwszego ataku paniki w stresującym 
momencie życia, kiedy omawiany system i tak jest już przeciążony. Napady pani
ki i ostrego lęku stanowią rezultat interakcji określonych właściwości biologicz
nych i psychicznych, w szczególności wydzielania norepinefryny i nadwrażliwości 
na wspomniane wcześniej doznania fizyczne (Barlow, 1988).

Na podstawie badań Brody i Hall stwierdzają, że przeciętnie kobiety doświad
czają całego zakresu emocji bardziej intensywnie i żywiołowo niż mężczyźni, dla
tego też według badaczek „kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni” 
(1993, s. 454). Z tego też wynika fakt, iż w małżeństwie to kobiety są głównie od
powiedzialne za życie emocjonalne związku oraz wykazują większe zaangażowa
nie w sprawy kłopotliwe aniżeli mężczyźni, przejawiający ogólną postawę pozy
tywną bądź negatywną emocjonalnie wobec własnego małżeństwa. Nadmiar 
emocji dla mężczyzn jest zjawiskiem o tyle nienaturalnym, że preferują oni sytu
acje neutralne emocjonalnie bądź też mało kłopotliwe, czy nie wymagające nad
miernego zaangażowania (por. Goleman, 1997).

Kolejnym przykładem badań nad emocjonalnością kobiet i mężczyzn mogą 
być badania wskazujące na intensywniejsze przeżywanie emocji przez kobiety 
(Goleman, 1997). Wyniki ich sugerują, iż u kobiet, zwłaszcza o wysokich kompe
tencjach emocjonalnych, występuje większa wrażliwość na bodźce emocjonalne 
pochodzące z otoczenia, która rozwija u nich zarówno bogatsze relacje z otocze
niem oraz sprzyja wysokiemu rozwojowi życia duchowego. Odkrycia te nie uzy
skały do tej pory potwierdzenia w innych poszukiwaniach badawczych.

W dziedzinie badań nad ludzką emocjonalnością na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat popularne stało się zjawisko kompetencji emocjonalnej. Zjawisko 
to wiąże się ściśle z procesami regulowania, kontrolowania i radzenia sobie 
z emocjami (Lazarus, 1991; Gasiul, 2002). Wyraża ono umiejętność współpracy 
z własnymi mechanizmami pobudzenia i hamowania ośrodkowego układu ner
wowego w celu najlepszego dostosowania się do danej sytuacji. Regulowanie 
emocji polega na inicjowaniu, modulowaniu i podtrzymywaniu procesu przeży
wania emocji oraz operacji poznawczych (Strelau, 2000). Ma ono na celu dopro
wadzenie organizmu do względnego stanu równowagi, zapewniającego swobod
ne korzystanie ze wszystkich możliwości przy pokonywaniu trudności życiowych.

Wchodzące w skład kompetencji emocjonalnej procesy regulowania emocji 
ułatwiają jednostce realizację własnych celów na dwóch poziomach oddziaływa
nia: automatycznym i kontrolowanym. Regulacja automatyczna polega na me-



chanizmach biologicznych, które nie dopuszczają do przewlekłego trwania sil
nych pobudzeń emocjonalnych, hamując emocje i wygaszając je. Kontrola emo
cji oznacza zdolność do reagowania w taki sposób, który odpowiada spełnianiu 
własnych celów przez jednostkę, niezależnie od formy ujawniania czy hamowa
nia reakcji. Skuteczność sterowania własnymi emocjami oznaczać może także 
zmianę zasad własnego reagowania, co świadczy o twórczości emocjonalnej -  
wykształceniu nowego, adaptacyjnego odruchu emocjonalnego, który w danej 
kulturze nie jest utożsamiany z konkretnym schematem (Averill, 1999).

W literaturze dotyczącej emocji trudno jest znaleźć wiele wypowiedzi na te
mat istniejącego zróżnicowania pomiędzy kobietami i mężczyznami w kontrolo
waniu własnych przeżyć emocjonalnych; zaznaczają się jednak pewne tendencje 
interpretacyjne. Kobiety w wyższym stopniu kontrolują ekspresję złości (Haines, 
2001) oraz dla kobiet wyższa kontrola oznacza lepsze radzenie sobie z dystresem 
psychologicznym (Rodriguez, Bravo, Gracia, 2000).

Obraz kontrolowania emocji przez mężczyzn i kobiety mógłby być poszerzony
0 sytuacje trudne, które mobilizują organizm ludzki do specyficznych działań
1 podejmowania wyzwań stawianych przez rzeczywistość. Sytuacje problemowe, 
takie jak np. sytuacje stresu, wydobywają ukryte możliwości (rezerwy zasobów) 
człowieka i zmuszają do konkretyzowania postaw wobec niesprzyjających bodź
ców zewnętrznych hamujących swobodną realizację jednostkowych zamierzeń. 
W zależności od nabytych kompetencji emocjonalnych każdy człowiek w specy
ficzny dla siebie sposób radzi sobie z pojawiającymi się problemami. Wysokie 
umiejętności w dziedzinie kompetencji emocjonalnych mogą być predyktorami 
skutecznego radzenia sobie z trudnościami życia, wskazując na możliwość efek
tywnego wykorzystywania własnych emocji w sytuacjach wymagających twórcze
go podejścia do nowego, zaskakującego zadania.

Z  badań ostatniego dziesięciolecia wynikają pewne kierunki interpretacyjne 
dla zagadnienia różnic płciowych w wyborze strategii radzenia sobie ze stresem. 
Forgaty (1999) wskazuje na oddziaływanie takich zmiennych dyspozycyjnych, jak 
afektywność pozytywna i negatywna, na reakcje przeżywanego stresu, przeciąże
nia i radzenia sobie z nimi. Wybierane strategie radzenia sobie ze stresem miały 
bezpośredni wpływ na odbiór przez jednostkę przeżywanego przeciążenia oraz 
kontrolowanie poziomu natężenia tego przeciążenia. U osób przeżywających 
częściej emocje pozytywne niż negatywne nastawienia wobec spodziewanego 
przeciążenia były łagodniejsze w stosunku do osób częściej przeżywających emo
cje negatywne, także w pierwszej z tych dwóch grup przeciążenie nie wydawało 
się nie do pokonania.

Kolejna godna podkreślenia odmienność dotyczy reakcji na bodźce wzbudza
jące silne stany emocjonalne. W jednym z badań dotyczących kobiet, które nie
dawno straciły swoich mężów, początkowa reakcja na śmierć obejmowała skalę 
od silnego szoku, odrętwienia, po niepokój, złość depresję (Parkes, 1972). Indy
widualne zróżnicowanie reakcji dotyczyło także faktu samego wystąpienia reak
cji emocjonalnej na silny stres. W seriach wywiadów z ofiarami gwałtów (w kilka 
godzin po napadzie) 50% kobiet wykazywało intensywne emocje w postaci: pła
czu, napięcia, niepokoju, podczas gdy kolejne 50% wydawało się kontrolować 
przejawy swych emocji (przynajmniej na zewnątrz) (Burgess, Holmstrom, 1974).



Przy bardzo silnych bodźcach zewnętrznych (w postaci np. trzęsienia ziemi) 
strach wywoływał u kobiet brak kontrolowania własnych reakcji stresowych, 
a uruchamiał nieefektywne radzenie sobie w postaci postawy bezradności (Ka- 
ranci, 1999). Natomiast u mężczyzn ta sama sytuacja wzbudzała lepszą kontrolo- 
walność sytuacji i niższy poziom pesymizmu w stosunku do przyszłości. W bada
niach Chaplaina (2000) sposobem mężczyzn na kontrolowanie własnych sukce
sów było poleganie na trafie szczęścia, co pomagało im lepiej rozwiązywać pro
blemy życiowe w stosunku do kobiet.

Downe-Wamboldt i Melanson (1995) badały proces radzenia sobie w sytu
acjach trudnych w ciągu całego życia. Badaczki odkryły, iż osoby stosujące stra
tegie konfrontacyjne w radzeniu sobie ze stresem doświadczały poważniejszych 
chorób w podeszłym wieku. Do tej grupy zaliczali się głównie mężczyźni. Nato
miast kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn częściej używały strategii wspiera
jących, nie będących przyczyną wystąpienia poważnych symptomów chorobo
wych w podeszłym wieku.

Interesujące próby wyjaśnienia uwarunkowań radzenia sobie ze stresem w za
leżności od płci przynoszą polskie badania porównawcze (Mandai, 1993). Doty
czyły one funkcjonowania emocjonalnego kobiet i mężczyzn w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, takiej jak: ubóstwo, zagrożenie bezrobociem czy zmiany zatrud
nienia w zakładzie pracy. Z badań tych wynika, że kobiety i mężczyźni w od
mienny sposób przeżywają własną trudną sytuację ekonomiczną. Charaktery
styczne dla kobiet jest przeżywanie takich emocji jak lęk, poczucie bezradności, 
rezygnacji, zagubienie oraz dezorientacja. Badani mężczyźni natomiast najczę
ściej reagują na tę sytuację odczuciami związanymi z agresją, które decydują 
o aktywizacji do działania i wynikają z przeświadczenia o konieczności walki
z trudną sytuacją.

Sumując wyniki badań nad wyznacznikami biologicznymi i psychicznymi moż
na stwierdzić, że rozwiązują one częściowo dylemat wyższej umieralności męż
czyzn w początkowej fazie wieku podeszłego, jednakże nie wyczerpują zagadnie
nia różnic między kobietami i mężczyznami w ciągu całego ich życia. Sugerowa
ne są pewne tendencje emocjonalne, takie jak wyższa agresywność i pobudliwość 
w wieku dziecięcym u mężczyzn, wyższa kontrolowalność sytuacji stresowej 
w przypadku silnych bodźców pochodzących z otoczenia, nastawienie na walkę, 
zmierzenie się z wyzwaniem bardziej niż na rezygnację z podejmowanych zadań. 
To wszystko sprzyja w przypadku mężczyzn obciążeniu zdrowia wywołującemu 
przewlekłe, śmiertelne stany chorobowe organizmu. Presja życia pobudza męż
czyzn bardziej do działania, ale i skraca długość ich życia.

Kobiety natomiast w dzieciństwie wykazują większy spokój i umiarkowanie 
reakcji, a większa wrażliwość emocjonalna powoduje przeżywanie całej gamy 
emocji, wobec czego na silne bodźce przekraczające ich możliwości kontrolowa
nia sytuacji reagują bezradnością i rezygnacją z walki. Kobiety wobec presji życia 
częściej rozładowują własne przeciążenie w krótkotrwałych chorobach soma
tycznych, które jednak nie zagrażają ich życiu, a wzmacniają odporność. Sugeru
je to stwierdzenie, że kobiety w perspektywie życiowej wykształcają lepsze me
chanizmy reagowania emocjonalnego, pomagające optymalnie wykorzystywać 
swoje emocje w celu skutecznego wypełniania zadań życiowych.



Na podstawie przedstawionych analiz można spróbować określić rysujące się 
dwa typy emocjonalności. Typ męski charakteryzowałby się wyższą pobudliwo
ścią, zwłaszcza w wieku dziecięcym, nastawioną na podejmowanie życiowych wy
zwań pojawiających się w postaci przeszkód w realizacji konkretnych działań. 
Wyzwania te rozwiązywane na drodze konfrontacji i walki, wzmagałyby wysoki 
poziom kontroli przeżywanych emocji, a nagromadzona w tym procesie, kumu
lująca się, agresja mogłaby mieć konsekwencje we wspomnianych wcześniej dłu
goterminowych chorobach, skracających długość życia mężczyzn.

Typ kobiecy charakteryzowałby się wyższą wrażliwością emocjonalną, ale 
i wyższą łagodnością w przeżywaniu pobudzeń związanych z przeszkodami ży
ciowymi. System kontrolowania emocji nastawiony byłby bardziej na obniżanie 
poziomu pobudzenia, natomiast słabiej na zmierzenie się i konfrontację z prze
szkodami. Wobec tego częściej kobiety reagowałyby rezygnacją z walki na rzecz 
zachowania „zdrowia emocjonalnego”, co miałoby pozytywny skutek w dłuż
szym (statystycznie) niż mężczyźni życiu.

Przyczynek do dalszych badań nad różnicami płciowymi mogłaby stanowić 
bardziej gruntowna analiza emocjonalności zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
w różnych sytuacjach życia codziennego oraz w różnym wieku osób badanych. 
Takie badania są obecnie prowadzone przez autorkę artykułu i jest prawdopo
dobne, że zaowocują one stworzeniem ram do typologii emocjonalności męskiej 
i kobiecej.

3. SPOŁECZNE WYZNACZNIKI RÓŻNIC PŁCIOWYCH A EMOCJONALNOŚĆ

Drugim zjawiskiem badawczym, które zamierza rozwinąć niniejszy artykuł 
jest wspomniana wcześniej tematyka gender studies wraz z podkreśleniem podej
ścia do płci w kontekście społecznym {gender). Współczesne teorie różnic płcio
wych podkreślają fakt podziału pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami jako 
podstawy do określenia różnych ról społecznych związanych z płcią i z oczekiwa
niami wobec płci (Eagly, 1987). Od kobiet oczekuje się większej opiekuńczości, 
przyjacielskości, ekspresyjności i wrażliwości. Kobiecość jest generalnie zorien
towana na kontakty międzyludzkie: podtrzymywanie uczuć, serdeczność, zależ
ność. Natomiast mężczyzn cechuje orientacja na: zadanie, działanie, osiąganie 
sukcesów, niezależność, dominowanie. Ogólnie mężczyźni skupiają się na świę
cie przedmiotów oraz idei bardziej, aniżeli na innych ludziach (Wojciszke, 2000). 
Dlatego w wielu społeczeństwach mężczyźni mają większą władzę i częściej niż 
kobiety pełnią funkcje o wyższym statusie.

Badania nad tożsamością kobiet i mężczyzn w cyklu życia prowadzone 
w Polsce wskazują, że płeć biologiczna to tylko jeden ze schematów tworzących 
„ja”, natomiast od doświadczenia i potrzeb człowieka zależy stopień udziału 
płci w wyznaczaniu społecznego zachowania danej jednostki (Miluska,1996). 
Rezultaty badań nad identyfikacją i akceptacją własnej płci nie wykazały różnic 
pomiędzy kobietami i mężczyznami. Samoocena, będąca składnikiem tożsamo
ści płciowej, utrzymywała się na stabilnym poziomie u kobiet w ciągu całego ży
cia i była niższa niż u mężczyzn, u których rosła stopniowo od wieku młodzień
czego do podeszłego, kiedy osiągała poziom istotnie wyższy w stosunku do ko
biet. Kobiety uzyskiwały przewagę pod względem poziomu utożsamiania się



z własną płcią w stosunku do mężczyzn, na co wskazywał kontekst społeczny 
związany z potrzebą wypełniania tradycyjnych ról społecznych. W przypadku 
kobiet, z utożsamieniem związany był trud wyboru spomiędzy wielu opcji roz
woju osobowego oraz intensywność emocjonalnego zaangażowania w ten wy
bór i jego realizację.

Sfera emocjonalna człowieka, rozwijająca się w sposób prawidłowy, jest waż
nym czynnikiem kształtowania się właściwej tożsamości osoby. Emocje już od 
wieku wczesnodziecięcego pomagają wyrażać człowiekowi, jaką jest osobą (jed
nostkowy zbiór cech psychofizycznych) oraz pomagają w nawiązaniu relacji 
z otoczeniem. Aspekty emocjonalności odróżniające osoby pod względem dys
pozycji do wyrażania emocji określił już Eysenck (1956), jako ekstrawersję i in- 
trowersję, które to dotyczą w szczególności różnic pomiędzy osobami uwe- 
wnętrzniającymi i uzewnętrzniającymi emocje. Podział Eysencka potwierdziły 
liczne badania udowadniające fakt, iż ekspresja emocjonalna jest ściśle związana 
z reaktywnością fizjologiczną (Levenson, Mades, 1980).

Ekspresja emocji należy do tych umiejętności osobowych, na które większy 
wpływ mają czynniki społeczne, aniżeli czynniki biologiczne. Proces socjaliza
cji człowieka w zakresie wyrażania emocji odbywa się przez całe życie i ono 
głównie decyduje o specyfice kontaktów społecznych danej osoby. Płeć odgry
wa ogromne znaczenie w procesie społecznego uczenia się właściwego wyraża
nia emocji przez mężczyzn i kobiety. Generalnie od chłopców oczekuje się 
mniejszej emocjonalności zachowań, a jedynie ekspresja złości czy agresji wy
daje się tu wyjątkiem (o czym wspomniano w rozdziale 2). W przypadku 
dziewcząt okazywanie złości jest reakcją raczej społecznie niepożądaną (Bra
dy, Hall, 1993). Landman zwraca uwagę na pewien paradoks wynikający z pro
cesu socjalizowania związanego z płcią, mianowicie z jednej strony wymaga się 
od kobiet, żeby były emocjonalne -  bo jest to kobiece zachowanie, natomiast 
z drugiej -  deprecjonuje się je za to, że są nadmiernie emocjonalne, ponieważ 
jest to zachowanie „głupie” (Strelau, 2000).

Brody i Hall (1993) stwierdzają, iż z faktu wcześniejszego zdobycia umiejętno
ści werbalnych przez dziewczęta wynika możliwość lepszego artykułowania wła
snych emocji. Dzięki temu lepiej porozumiewają się one ze swymi rówieśnikami, 
a konflikty rozstrzygane są częściej metodą dialogu. Miejsce dialogu u chłopców 
wypełnia typowe wszczynanie bójek, które zastępują skomplikowane dla nich 
procedury emocjonalne. Dziewczęta kładą nacisk na jak największą współpracę 
w swych wczesnych zachowaniach społecznych, natomiast chłopcy stawiają na 
współzawodnictwo. Chłopcy szczycą się niezależnością i autonomią, dla dziew
czynek ważniejsza jest duma z satysfakcjonujących relacji emocjonalnych.

Układy społeczne różnicują kobiecy i męski stereotyp niewerbalnego okazy
wania emocji. Pokazywane kobietom i mężczyznom te same serie obrazków 
wzbudzających emocje powodowały, że postronnym obserwatorom łatwiej było 
zgadnąć kontekst obrazków z twarzy kobiecych niż z męskich (Buck, 1976). Na
wet, gdy mężczyźni reagowali zwiększonym rytmem serca i pocącymi się dłoń
mi, utrzymywali swe twarze w stanie wskazującym na brak silnych emocji. Jed
nakże, ta oparta na płci różnica w ekspresji emocjonalnej nie istnieje u dzieci 
w wieku przedszkolnym, co mogłoby wskazywać na fakt, iż ekspresja niewerbal



na podlega socjalizacji. Różniące dzieci reakcje emocjonalne na obrazki wzbu
dzające emocje są w większym stopniu funkcją osobowości, a nie płci. W proce
sie dorastania chłopcy uczą się, jak kontrolować własną ekspresję emocjonalną, 
aby jej unikać w dorosłym życiu, jako zachowań społecznie nie aprobowanych 
(Ekman, 1992).

W dojrzałym życiu obu płci przyjęte w procesie wychowania postawy typowo 
męskie czy kobiece znajdują swój wyraz w codziennych zachowaniach dotyczą
cych różnych dziedzin życia. Na przykład w rozmowie dla mężczyzn istotne jest 
skupienie się na przedmiocie dyskusji i dojście do rozwiązań, dla kobiet nato
miast ważne jest nawiązanie więzi emocjonalnych (Davis, Oathout, 1987). 
W miarę rozwijania doświadczeń życiowych kobiety nabierają szerokich umie
jętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, zwłaszcza w komunikowaniu 
emocji, natomiast mężczyźni uczą się -  jak minimalizować liczbę stanów emo
cjonalnych, a przynajmniej ich okazywanie. Kolejna umiejętność emocjonalna -  
empatia -  przejawiana wobec rówieśników (zarówno mężczyzn, jak i kobiet) 
w wyższym stopniu rozwija się u dziewcząt w okresie dojrzewania, aniżeli 
u chłopców, u których stres blokuje przejawy empatii wobec kolegów (Endresen, 
Olweus, 2001).

Oprócz rozmowy i wyrażanej empatii, codziennym przykładem zachowań spo
łecznych odróżniającym reakcje męskie od kobiecych jest nastawienie wobec 
pracy zawodowej małżonków. Badania par małżeńskich ujawniły wzajemny 
wpływ mężów i żon na swoje zdrowie, zwłaszcza gdy brany był pod uwagę fakt 
pracy zawodowej i związany z nią stres (Fletcher, 1983). Praca zawodowa kobiet 
wpływała negatywnie na zdrowie psychiczne ich małżonków. Mężowie żon pra
cujących na pełnym etacie mieli tendencję do poczucia mniejszej adekwatności 
w spełnianiu roli „zarabiającego na chleb”, aniżeli mężowie gospodyń domo
wych, a to prowadziło do poczucia mniejszej satysfakcji z własnej pracy i życia 
w ogóle. Także praca zawodowa mężczyzn miała negatywny wpływ na zdrowie 
ich żon w taki sposób, iż żony mężów zajmujących się bardziej stresującą pracą 
miały krótkoterminowe oczekiwania życiowe.

Przy analizie społecznych czynników różnicujących płeć warte wyróżnienia jest 
zjawisko inteligencji emocjonalnej niezwykle popularne w najnowszych ujęciach 
psychologicznych emocji. Inteligencja emocjonalna, określana także przez licz
nych badaczy jako inteligencja społeczna (Gardner, 1993; Matczak, 2001) jest zja
wiskiem mającym zadanie określenia tych wszystkich umiejętności człowieka 
(głównie emocjonalnych), które znamionują osoby inteligentne nie tylko ze wzglę
du na posiadany intelekt, wykrywany w testach badających poziom inteligencji 
ogólnej. Termin „inteligencja emocjonalna” po raz pierwszy wykorzystują w uję
ciach teoretycznych Salovey i Mayer (1990) zaliczając do niej: znajomość własnych 
emocji, kierowanie nimi, zdolność motywowania się, rozpoznawanie emocji u in
nych, nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi. W takiej postaci ma 
ona służyć umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami, panowaniu nad emo
cjami i harmonijnemu współżyciu z innymi ludźmi (por. Goleman, 1997).

W badaniach nad znaczeniem inteligencji emocjonalnej i kompetencji spo
łecznych stwierdzono m.in., że osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjo
nalnej cieszą się wyższą pozycją socjometryczną, są lepszymi studentami, efek



tywniej pracują, mają większe poczucie kompetencji zawodowych i są bardziej 
zadowolone z pracy, a także odczuwają większą satysfakcję z życia i posiadanych 
związków interpersonalnych (Bar-On, 1997; Ciarrochi, Chan i Caputi, 2000; Ja
worowska i Matczak, 2000; Mayer, Caruso i Salovey, 2000; Schutte i wsp., 1998). 
Badania te dowiodły także faktu występowania wyższego poziomu inteligencji 
emocjonalnej u ludzi sukcesu, a niższego u osób chronicznie bezrobotnych, 
więźniów, pacjentów psychiatrycznych i kardiologicznych oraz osób zmuszonych 
do korzystania z psychoterapii (por. Matczak, 2001).

Nie udowodniono w toku badań, która z płci mogłaby charakteryzować się 
wyższą inteligencją emocjonalną, jednakże wyższy jej poziom stwierdzono u lu
dzi, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach życia. Z  kolejnych rozważań 
nad predyspozycjami do osiągania sukcesu u płci wynikać będzie, iż zasadniczo 
bardziej zdecydowanymi jednostkami w tej dziedzinie są mężczyźni. Prowadzi to 
do stwierdzenia, że prawdopodobnie mężczyźni mogą cechować się wyższą inte
ligencją emocjonalną. Do stanowczego stwierdzenia tego faktu konieczne byłyby 
dalsze poszukiwania badawcze.

Do tej pory w psychologii emocji powszechny był pogląd na brak możliwości 
uczenia się umiejętności i kompetencji emocjonalnych z powodu ich genetycz
nych uwarunkowań. Przeciwne stanowisko zajął Goleman stwierdzając potężny 
wpływ oddziaływania środowiska na rozwój emocjonalny dzieci, zwłaszcza w po
czątkowej fazie tego rozwoju (1997). Podkreślił on, że należy dużą wagę przy
wiązywać do przeżyć i uczuć dziecięcych, których dostrzeganie i umiejętne wyko
rzystywanie może prowadzić do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, 
zwłaszcza w trudnych sytuacjach społecznych, wymagających większego wysiłku 
emocjonalnego.

Badania Błocka wskazały na podstawowe różnice między inteligencją intelek
tualną, a inteligencją emocjonalną u kobiet i mężczyzn (1995). Osoby o wysokiej 
inteligencji intelektualnej cechuje ambicja, dystans, wysoki iloraz inteligencji 
wskazujący na liczne zainteresowania intelektualne oraz chłód emocjonalny i la- 
bilność emocjonalna. Natomiast osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej 
umiejętnie panują nad własnymi emocjami, są życzliwi, otwarci i towarzyscy; 
mężczyźni poświęcają swój czas na rzecz innych, są za nich odpowiedzialni, tro
skliwi i współczujący; kobiety są pewne siebie na tyle, by wyrażać wprost, co czu
ją oraz dobrze radzą sobie ze stresem. Obie płcie przy wysokiej inteligencji emo
cjonalnej cechuje również równowaga emocjonalna wskazująca na zadowolenie 
z życia i poczucie, że jest ono sensowne.

Inteligencja emocjonalna wskazuje na umiejętności rozróżniania emocji ma
jące na celu kierowanie własnym zachowaniem i harmonijne współżycie z inny
mi ludźmi, które pomagają w zmierzeniu się z sytuacjami trudnymi w życiu co
dziennym. Zjawisko to służy nabywaniu zdolności do kierowania własną sferą 
emocjonalną w celu efektywnego realizowania zamierzonych zadań oraz budo
wania satysfakcjonujących relacji z innymi osobami. Stereotypy wyznaczają role 
społeczne w dojrzałym życiu, wyznaczają także społecznie akceptowane sposoby 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych, sytuacjach stresu.

Jednym z dowodów na istnienie różnic w radzeniu sobie ze stresem w sytu
acjach społecznych są badania dotyczące odmienności płciowej w zakresie moty



wacji zadaniowej wyboru osiągnięć. System motywacyjny człowieka jest ściśle po
wiązany z emocjonalnym, niejednokrotnie posługują się one tymi samymi mecha
nizmami przyciągania i odpychania od przedmiotu zainteresowania. Badania nad 
wykonywaniem zadań nastawionych na osiąganie sukcesu stwierdzają poważne 
osłabienie motywacyjne u kobiet w stosunku do wykonywania czynności pod wyso
ką presją (Horner, 1970). Powodem spadku motywacji był lęk przed odstąpieniem 
od tradycyjnych ról społecznych związanych z płcią oraz strach przed odrzuceniem 
ze strony mężczyzn, którzy z samej swej natury są nastawieni na wygrywanie. U ko
biet, osiągających wysokie wyniki na skali potrzeby osiągnięć, zauważono nawet 
powstrzymywanie się od wyznaczania sobie nowych wyzwań i celów.

Innym z możliwych wyjaśnień nieskutecznego radzenia sobie z sytuacjami 
stresowymi są badania Dwecka (1978). Dowodzą one, iż niektóre jednostki mają 
inklinacje do przypisywania własnych niepowodzeń raczej brakowi zdolności czy 
umiejętności niż brakowi wysiłku. W rezultacie zatrzymują się oni na drodze 
osiągania sukcesu. Tendencje te wydają się bardziej powszechne u kobiet niż 
u mężczyzn. Na przykład dziewczęta częściej przypisują niepowodzenia akade
mickie własnym niskim zdolnościom, podczas gdy chłopcy częściej widzą powód 
niepowodzeń w braku wysiłku. Argumentacja taka mogłaby wskazywać na biolo
giczne uwarunkowania sposobu wyjaśniania niepowodzeń, jednakże takie wyja
śnienia, jak sugeruje Dweck, mogą mieć także swą przyczynę w modelowaniu za
chowań uczniów przez nauczycieli we wczesnym wieku szkolnym. Większość na
uczycieli, krytykując uczennice, podkreśla niemal wyłącznie ich intelektualne 
niedociągnięcia, natomiast chłopcy są krytykowani za inne niż intelektualne 
aspekty ich pracy.

Oczekiwanie na sukces bądź porażkę może być także warunkowane emocjonal
ną wartością zadań, która wiąże się nierozłącznie z ich aspektem motywacyjnym. 
Część z zadań nastawionych na osiągnięcia może nie być warta wysiłku z punktu 
widzenia kobiet, jak np. matematyka (Eccles, 1983). Badania wykazały, że po osią
gnięciu wieku 13-14 lat bardziej prawdopodobne jest, że chłopcy częściej niż 
dziewczęta będą traktowali matematykę jako ważną dziedzinę służącą osiągnięciu 
celów życiowych (Wise, Steel, McDonald, 1979). Przyczyną takich nastawień mogą 
być postawy rodziców, którzy akcentując stereotypowość ról płciowych przypisują 
większą użyteczność matematyki dla mężczyzn niż dla kobiet.

Z motywacyjno-emocjonalnego punktu widzenia, jedną z największych blo
kad psychicznych wobec procesu dokonywania osiągnięć i czynienia postępu 
rozwojowego w życiu jest zjawisko depresji, którego przebieg wygląda odmien
nie w zależności od płci. Stresujące wydarzenia życiowe wydają się w większym 
stopniu oddziaływać na kobiety, trzy razy częściej były one podatne na epizody 
depresyjne związane ze stratą osób, takich jak przyjaciele czy członkowie ro
dziny oraz z wydarzeniami w postaci przeprowadzki, chorób zagrażających ży
ciu czy napadów (Maciejewski, 2001). Kobiety o większym ryzyku podatności 
na depresję wywołaną stresami życiowymi stosowały także nieskuteczne strate
gie radzenia sobie związane z unikaniem konfliktów i ich symptomów (Num
mer, Seiffge-Krenke, 2001).

Zaprezentowane wyniki badań nad społecznymi uwarunkowaniami różnic 
płciowych podkreślają rolę socjalizowania kształtujących się postaw w zakresie



umiejętności kontaktowania się społecznego. Pod tym względem przewagę zy
skują kobiety, u których od wczesnych lat rozwijana jest zdolność porozumiewa
nia się z innymi, troska, współczucie, wrażliwość na innych. Wyższa ekspresja 
emocjonalna kobiet ma służyć nawiązywaniu współpracy z innymi, co umożliwia 
tworzenie szerokich więzi społecznych, relacji polegających na przywiązaniu 
i empatii wobec drugiego człowieka. Taka postawa sprzyja jednak, w sytuacjach 
długotrwałego przeciążenia stresem, spadkowi mobilizacji wobec możliwości 
osiągnięcia sukcesu, powoduje depresyjność i w rezultacie nieskuteczność w ra
dzeniu sobie ze stresem.

Natomiast mężczyźni w trakcie społecznego uczenia się są mobilizowani do 
wyższej aktywności, działania, osiągania sukcesów i skupienia na świecie zadań, 
nie na innych osobach. Ekspresja emocji jest u nich uwewnętrzniana, poza jedy
ną emocją, jaką jest złość (agresja). W kontaktach społecznych mężczyznom 
bardziej zależy na niezależności i zdobyciu pozycji dominującej, co może sprzy
jać osiąganiu sukcesu. Mężczyzn wychowuje się po to, aby wygrywali, dlatego 
mobilizują się oni skuteczniej w sytuacjach przeciążenia i stresu niż kobiety. 
Częstą metodą radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jest walka o wygraną i na
stawienie na sukces. Dlatego mężczyźni o wiele częściej zajmują we współcze
snych społeczeństwach pozycje przywódcze.

Ze społecznego punktu widzenia typy emocjonalności męskiej i kobiecej 
można byłoby wyróżnić na trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich byłaby dzie
dzina kontaktów społecznych, gdzie kobiety osiągają zdecydowaną przewagę. 
Drugą płaszczyzną różnicującą płcie byłaby dziedzina zdobywania osiągnięć 
i procesy mobilizacyjne z nią związane, gdzie przewagę zyskują mężczyźni. 
Trzecią płaszczyzną byłby proces utożsamiania się ze spełnianymi rolami spo
łecznymi, podczas którego kobiety o wiele bardziej przywiązują się do wypeł
niania swych ról niż mężczyźni. Mechanizm fizjologiczny pełnienia określonej 
roli związanej z płcią w mniejszym stopniu zmusza mężczyzn do realizowania 
ról społecznych. Kobiety, podlegające odrębnemu cyklowi przemian we
wnętrznych, w konsekwencji muszą się do nich dostosować i przyjąć rolę, jaką 
jest np. rola matki.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy taka argumentacja jest wystar
czająca do stwierdzenia, że współczesny świat jest w większym stopniu zmaskuli- 
nizowany, zwłaszcza w sferze osiągania sukcesu w życiu społecznym. Kobiety na
bywają coraz więcej samodzielności, uczą się jak mogą radzić sobie z licznymi 
obowiązkami związanymi z ich rolami społecznymi, a także uczą się jak docho
dzić do sukcesu. To współczesne podejście do roli kobiety znajduje swój wyraz 
w lepszej operacjonalizacji własną emocjonalnością w kontaktach społecznych, 
w poleganiu na emocjach w mniejszym stopniu w sytuacjach stresu niż dotych
czas, co potwierdzają poszukiwania badawcze w dziedzinie inteligencji emocjo
nalnej. Problematyka ta wydaje się bardzo interesująca, jednakże wymaga głęb
szej analizy o charakterze naukowym.

*  *  Ж

Współczesne badania w dziedzinie emocjonalności ludzkiej wskazują na wiele 
istotnych różnic między kobietami i mężczyznami. Reakcje emocjonalne kobiet



i mężczyzn nie różnią się pod względem kategorialnym, ponieważ obie płcie wy
posażone są w ten sam repertuar przeżyć i zachowań emocjonalnych. Wyniki po
szczególnych badań nakreślają występujące u płci zasadnicze różnice jakościowe 
w zakresie ekspresji emocjonalnej (Hall, 1987), komunikowania się społecznego 
werbalnego i niewerbalnego (Ekman, 1992; Endresen, Olweus, 2001) oraz bo
gactwa i intensywności przeżywanych emocji (Brody, Hall, 1993). Rezultaty do
tychczasowych badań sugerują wyższe umiejętności emocjonalne kobiet w wy
mienionych trzech sferach emocjonalności ludzkiej.

Przewaga w dziedzinie emocjonalności kobiet jest uzasadniona w kontekście 
mechanizmów społecznego kształcenia do przyjmowania ról zgodnych ze ste
reotypami kulturowymi, co dla mężczyzn oznacza tłumienie własnej emocjo
nalności od wieku dziecięcego przez dorosłość. Mężczyźni osiągali istotnie 
wyższe wyniki w tym aspekcie emocjonalno-motywacyjnym, jakim jest aktyw
ność zorientowana na zdobywanie sukcesów, zwłaszcza społeczno-zawodo
wych i lepiej radzili sobie ze stresami powstałymi na tym tle. Nastawienie męż
czyzn na skuteczność w wykonywaniu zadań umożliwiało sprawne działanie 
w warunkach skumulowanego przeciążenia trudnościami życia codziennego 
mobilizowało do walki o zdobywanie osiągnięć, dotyczących zwłaszcza pracy 
zawodowej czy statusu społecznego.

Zarówno czynniki biologiczne, jak i społeczne w zmiennych proporcjach 
kształtują osobową tożsamość, postawy oraz przejmowane wzorce zachowań 
męskich czy kobiecych, odmiennych dla obu płci. Pełniejsza analiza istniejących 
różnic wskazałaby na to, jak dalece stereotypowe role związane z płcią mogą 
efektywnie funkcjonować w społeczeństwie. Pogłębione poszukiwania badawcze 
w dziedzinie emocjonalności człowieka przyniosłyby pewne wskazówki do roz
wiązania tego dylematu. Zaproponowana próba stworzenia typologii emocjonal
ności męskiej i kobiecej posłużyłaby przy wyjaśnianiu mechanizmów społeczne
go funkcjonowania kobiet i mężczyzn. Poznanie tych mechanizmów pomogłoby 
w kształtowaniu umiejętności społecznych i budowaniu bardziej satysfakcjonują
cych relacji między ludźmi, polegających na wzajemnym zrozumieniu, dostoso
waniu i pogodzeniu tego, co w kobietach i mężczyznach jest inne, czyli na umie
jętnym współżyciu.

Współczesna literatura przedmiotu nie dostarcza konkretnych rozwiązań 
w tematyce wyróżnienia dwóch typów emocjonalności w zależności od płci: typu 
kobiecego i typu męskiego. Także w sferze spekulacji naukowych pozostaje roz
ważanie kwestii tego, czy świat relacji międzyludzkich może przybierać charak
ter męski lub kobiecy, zgodnie z punktem widzenia każdej z płci (Moir, Jessel, 
1993). Artykuł próbował wskazać te z najnowszych badań nad płcią, które wyda
ją się najlepiej wyjaśniać kwestie emocji ludzkich dotyczących odmienności w ich 
przeżywaniu występujących u kobiet i mężczyzn. Brakuje jednak w tej dziedzinie 
całościowych badań będących opisem skomplikowanych procesów emocjonal
nych kobiet i mężczyzn. Próbą odpowiedzi na powyższe zagadnienia oraz liczne 
pytania z dziedziny emocjonalności ludzkiej postawione w tym artykule są pod
jęte przez autorkę badania, dotyczące zróżnicowania emocjonalności męskiej 
i kobiecej oraz hipotetycznych zależności pomiędzy nimi, a efektywnym radze
niem sobie z trudnościami życia codziennego.
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