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Z W IĄ Z K I TEM PERA M EN TU  Z P ŁC IĄ  B IO LO GICZN Ą 
I PSYCHOLOGICZNĄ JED N O STK I1

Correlations between temperament and biological sex and gender schema

Summary

The participants (327 female and 306 male, students of Warsaw high schools) 
filled in IPP and EAS-D. The results of research show that biological sex, gender 
schema and temperament are connected. Men more often have I type of tempera
ment (non-emotional, social active) and women more often have II type of tempe
rament (emotional, social active). Feminine women and men have high level of fear 
and low level of activity. Undifferentiated women and men are less active and less 
sociable than another genders. Androgyny women and men present high activity 
and high sociability.

1. WPROWADZENIE

Płeć psychologiczna jest pojęciem, które funkcjonuje w kulturow ych koncep
cjach stereotypów płci. Przyjmuje się, że zm ienna ta kształtuje się w rozwoju onto- 
genetycznym jednostki, w oparciu o istniejące w danej kulturze społeczne definicje 
kobiecości i męskości (Bem, 1982). Płeć psychologiczna nie odzwierciedla zatem 
rzeczywistych cech jednostki, ale jej skłonność do posługiwania się w procesie sa- 
moidentyfikacji stereotypam i płciowym i funkcjonującym i w danej kulturze.

Stereotypy płci są powszechnie znane. W yw ierają silny w pływ  na nasze życie 
społeczne, ponieważ płeć jest kategorią łatwo zauw ażalną i ważną dla każdego 
z nas. Kobietom stereotypow o przypisuje się cechy ekspresyjne (prospołeczne), tj. 
czułość, delikatność, zdolność do poświęceń, skrom ność itp., a m ężczyznom  ce
chy instrum entalne  (sprawcze), tj. niezależność, aktyw ność, kom petencje, nie- 
uleganie naciskowi, łatw ość podejm ow ania decyzji itp. (Deaux, Lewis, 1984; 
M andai, 2000, 2003).

W psychologii istnieją dwa główne podejścia wyjaśniające genezę stereotypów 
płci: podejście biologiczne i kulturow e (Miluska, 1999). Stanowisko biologiczne za
kłada, że to sam a odm ienna natura biologiczna kobiet i mężczyzn wpływ a bezpo
średnio na różnice psychiczne pom iędzy obiema płciam i (zob. Moir, Jesssel, 1998; 
Zuckerman, 1991, za: M andai, 2003). Z kolei podejście kulturowe podkreśla, że 
różnice te są w ynikiem  procesu socjalizacji ukierunkow anego na przyswojenie
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przez dziewczynki i chłopców cech oraz zachowań odpowiadających tradycyjnem u 
modelowi kobiecości i męskości (Lott, Maluso, 2002; M andai, 1995).

Od wielu lat w literaturze przedm iotu toczy się spór -  natura czy kultura -  o przy
czyny różnic płciowych (Miluska, 1999). Spór ten jest jednak nieuzasadniony. 
Czynniki biologiczne bowiem nie działają poza kontekstem  kulturow ym . Z kolei 
ku ltu ra  opiera swój wpływ  na biologicznych uwarunkow aniach. M iędzy osobą 
a sytuacją zachodzi interakcja przynajm niej na trzech płaszczyznach: 1) każda jed
nostka w nieco inny sposób interpretuje i reaguje na określoną sytuację; 2) ludzie 
często sam i wybierają sytuacje, które będą wywierać na nich wpływ; 3) człowiek 
dysponuje możliwością kreow ania sytuacji społecznych (Myers, 2003).

2. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ

2.1. CECHY TEM PERAM ENTU WG TEORII EAS

Powszechnie uważa się, że tem peram ent człowieka jest zdeterm inow any gene
tycznie i ujawnia się już we wczesnym dzieciństw ie (Buss, Plomin, 1975). Posiada
nie określonego typu tem peram entu oznacza zatem dziedziczenie przez człowieka 
pewnych cech, które w specyficzny sposób wpływają na jego zachowanie. N ato
m iast nie oznacza, że reakcje te nie mogą być modyfikowane przez czynniki środo
wiskowe czy procesy uczenia się (Strelau, 2002; Zawadzki, 2002).

W edług Bussa i Plom ina (1984), tem peram ent dorosłego człowieka składa się 
z trzech zasadniczych cech: em ocjonalności (emotionality), aktyw ności (activity) 
i towarzyskości (sociability) (w skrócie określany jest jako EAS od pierwszych liter 
angielskich nazw cech). Tem peram ent człowieka stanowi podstawę kształtowania 
się i rozwoju jego osobowości. We wczesnym dzieciństwie, kiedy dziecko nie ma 
jeszcze wytworzonych wewnętrznych s tru k tu r poznawczych, a jego doświadczenie 
życiowe jest niewielkie, niem al całą jego osobowość w ypełnia tem peram ent (i in te
ligencja) (Buss, Plomin, 1984). M ożna przypuszczać, że tem peram ent stanowi rów
nież podstawę kształtow ania się tożsam ości płciowej jednostki. Pełni on bowiem 
ważne funkcje regulacyjne w relacjach jednostki ze środowiskiem społecznym 
(Buss, 1991). Cechy związane z em ocjonalnością m ają w pływ m.in. na jakość relacji 
człowieka z otoczeniem  (np. osoby bardzo em ocjonalne mogą mieć częste „napa
dy” złego hum oru, co z kolei może wpływać na ich stosunki z innym i ludźmi). 
Z kolei aktyw ność jest cechą tem peram entu człowieka, która pośredniczy w w ybo
rze i modyfikacji środowiska (np. osoby bardzo aktyw ne częściej szukają takich 
sytuacji i takich miejsc, w których będą m ogły spożytkować własną energię; mogą 
przedkładać miejsca ruchliwe nad spokojne). Natom iast towarzyskość człowieka 
m a w pływ  na rodzaj wybieranej przez niego aktywności (np. osoby towarzyskie 
wolą spędzać czas z innym i ludźm i niż w samotności, dzięki czemu mają więcej i b ar
dziej różnorodnych doświadczeń społecznych) (Strelau, 2000).

E m ocjonalność (jedna z trzech cech tem peram entu teorii EAS) to skłonność do 
reagowania silnym pobudzeniem . Przejawia się już u niemowląt w postaci niezado
wolenia (dystresu), strachu i złości (Strelau, 2002). Sfera em ocjonalna człowieka jest 
ważnym  czynnikiem  kształtow ania się właściwej tożsamości osoby (Rom aszew
ska, 2002). Emocje już od wczesnego dzieciństwa pomagają wyrażać dziecku, jaką 
jest osobą, oraz ułatwiają nawiązywanie relacji z otoczeniem. Przejawy em ocjonal
ności obserwuje się u dziecka od chwili jego narodzin  w postaci gotowości do rea



gowania płaczem  lub samego płaczu, co wpływa na reakcje rodziców i ocenę spo
łeczną dziecka przez inne osoby.

Badania techniką „Niemowlę X” (Condry, Condry, 1976, za: Vasta i in., 1995) poka
zują, że płacz tego samego niemowlęcia uważanego za dziewczynkę częściej interpre
tuje się jako przejaw strachu, natomiast gdy uznaje się je za chłopca -  jako przejaw 
złości. Świadczy to o różnicach w socjalizacji dziewczynek i chłopców zgodnie ze ste
reotypami płci. Emocjonalność powszechnie uważa się za cechę kobiecą. Jackman 
i Senter (1981, za: Myers, 2003) zaobserwowały, że zarówno kobiety jak i mężczyźni 
uważają kobiety za bardziej emocjonalne i częściej przypisują im  tę cechę. Brody i Hall
(1993) stwierdzają ponadto, że kobiety przeżywają emocje bardziej żywiołowo i inten
sywnie niż mężczyźni. Buss i Plomin (1984) wysuwają jednak hipotezę, źe powodem 
różnic w emocjonalności między kobietami i mężczyznami są zarówno różnice w wy
chowaniu, jak i czynniki dziedziczne. Zdaniem Bussa i Plomina (1984), emocjonal
ność człowieka związana jest z poziomem aktywacji autonomicznego układu nerwo
wego, a zatem ma podłoże biologiczne. Ponadto jednym  z czynników różnicujących 
poziom emocjonalności człowieka jest jego płeć biologiczna. Wniosek ten oparty jest 
na założeniu o międzypłciowej zmienności mechanizmów fizjologicznych w arunku
jących cechy tem peram entu (Strelau, 1992; Zuckerman, 1994).

Kolejna cecha teorii tem peram entu EAS -  aktywność -  opisywana jest na kon
tinuum  od bezruchu do skrajnie energetycznego zachowania (Strelau, 2002). Głów
nymi jej składnikam i są tem po (szybkość działania) i wigor (siła lub intensywność 
reakcji). Jest to jedyna cecha teorii tem peram entu EAS, która odnosi się do stylu 
działania. Aktywność przejawia się u człowieka w wykonywaniu różnorodnych 
czynności, takich jak chodzenie czy mówienie. Podobnie jak em ocjonalność -  ak
tywność także przejawiając się w naszym  zachowaniu -  wpływa na sposób, w jaki 
jesteśmy spostrzegani przez innych ludzi. Eaton i Presse (1985, za: G raziano i in., 
1998) w swoim badaniu  zaobserwowali, że w wieku przedszkolnym  w grupie ró 
wieśników dzieci bardziej aktyw ne są mniej popularne niż dzieci mniej aktywne. 
W  badaniu Bussa i in. (1980) nauczyciele oceniali dzieci w wieku szkolnym -  b a r
dziej aktyw ne opisywali jako mniej zaham owane i ostrożne, bardziej agresywne 
i asertywne oraz częściej współzawodniczące niż dzieci mniej aktywne. Z kolei 
wśród dorosłych osób wyższa aktyw ność jest pow iązana z zadowoleniem z kontak
tów społecznych, rzetelnością, zorientowaniem  na osiągnięcia, szerokimi zaintere
sowaniami i pozytyw nym i em ocjami (McCrae, Costa, 1987).

Badania nad niemowlętami pokazują, że noworodki płci męskiej są generalnie 
bardziej aktywne niż noworodki płci żeńskiej (Philips i in., 1978), a także wykazują 
tendencję do częstszego płaczu i krótszego snu (Moss, 1967). Ponadto metaanaliza 
badań dotyczących różnic międzypłciowych w cechach tem peram entalnych u dzieci 
w wieku od 3 miesięcy do 13 lat pokazuje, że chłopcy cechują się wyższą aktywnością 
niż dziewczynki i bardziej angażują się w brutalne gry (Else-Quest i in„ 2006).

Trzecia cecha tem peram entu wg teorii EAS -  towarzyskość -  przejawia się u czło
wieka w ogólnej tendencji do poszukiwania innych osób i przebywania z nim i oraz 
unikania samotności (Strelau, 2002). Osoby charakteryzujące się wysokim natężeniem 
tej cechy są silnie motywowane do poszukiwania towarzystwa innych ludzi. Bywają 
sfrustrowane i wytrącone z równowagi w warunkach odosobnienia. Osoby te nie tyl
ko dążą do zawierania nowych znajomości i wchodzenia w rozmaite reakcje społecz-



ne, ale pragną przede wszystkim pozostawać z innym i ludźmi w długotrwałym  kon
takcie. Źródłem tej tendencji są specyficzne nagrody społeczne, takie jak: wspólna 
aktywność, uwaga otrzymywana od innych osób lub brak poczucia izolacji.

M etaanaliza Else-Quest i in. (2006) jest spójna z założeniam i M accoby i Jacklin 
(1974) i pokazuje, że nie istnieją różnice międzypłciowe w towarzyskości. Podobne 
w yniki uzyskały Hall i H alberstadt (1986, za: Wojciszke, 2002) w m etaanalizie ba
dań na tem at różnic płciowych w niewerbalnych zachowaniach towarzyskich, ta
kich jak: uśm iechanie się i nawiązywanie kontaktu  wzrokowego. Nie znalazły żad
nych różnic międzypłciowych u  dzieci w wieku od 2 do 12 lat, ale odkryły istotne 
różnice na korzyść kobiet wśród osób dorosłych. O dkryły także, że dziewczynki 
znacznie częściej niż chłopcy nawiązują kontakt wzrokowy, a kobiety znacznie 
częściej niż mężczyźni.

Badania przedstawione powyżej pokazują zatem, że kobiety i mężczyźni różnią 
się przede wszystkim em ocjonalnością i aktywnością oraz niektórym i zachowa
niam i towarzyskimi.

3. CEL PRACY I PYTANIA BADAWCZE

Głównym celem prezentowanych w artykule badań jest poszukiwanie związków 
tem peram entu jednostki z jej płcią biologiczną i psychologiczną. Przypuszcza się, 
że współwystępowanie niektórych cech tem peram entu może odgrywać ważną rolę 
w kształtow aniu się tożsam ości płciowej człowieka.

W  celu wyjaśnienia problem u postawiono dwa ogólne pytania badawcze:
PI: Czy istnieją związki tem peram entu z płcią biologiczną jednostki?
P2: Czy istnieją związki tem peram entu z płcią psychologiczną jednostki? (przy 

czym przypuszcza się, że cechy tem peram entalne, które są zdeterm inowane gene
tycznie, mają w pływ na rozwój płci psychologicznej a nie odwrotnie).

4. METODA BADANIA

4.1. OSOBY BADANE

Inwentarzem  do Oceny Płci Psychologicznej IPP i Kwestionariuszem Tempera
m entu EAS-D przebadano 306 studentów  i 327 studentek (ogółem 633 osoby) 
uczelni wyższych w Warszawie: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Akadem ii Pedagogiki Specjalnej, Akadem ii M e
dycznej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w wieku od 19 do 29.

W  tabeli 1 przedstawiono liczebność kobiet i mężczyzn w poszczególnych ukła
dach płci psychologicznej.

Tabela 1. Liczebność kobiet i mężczyzn w poszczególnych układach płci psychologicznej

Płeć
biologiczna

Płeć psychologiczna
Razem

Kobieca Męska N ieokreślona A ndrogyniczna

M ężczyźni 28 120 82 76 306

Kobiety 131 44 70 82 327

Razem 159 164 152 158 633



4.2. NARZĘDZIA BADAWCZE 

4.2,1. IN W E N T A R Z  DO O CENY PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ

Do p om iaru  płci psychologicznej w ykorzystano Inw entarz do Oceny Płci Psy
chologicznej (IPP) A. Kuczyńskiej (zob. 1992a, 1992b), skonstruow any na po d sta
wie teorii schem atów płciowych S. L. Bem (1981). Składa się on z 35 pozycji oce
nianych na 5-stopniow ych skalach: 15 cech odzwierciedlających ku ltu row y ste
reotyp kobiecości (skala Kobiecości), 15 cech odzwierciedlających kulturow y 
stereotyp m ęskości (skala Męskości) oraz 5 cech uważanych za uniw ersalne (ska
la N eutralna).

4.2.2. KW ESTIO NARIU SZ TEM PERAM ENTU  EAS-D

Kwestionariusz EAS-D służy do diagnozy tem peram entu osób dorosłych rozu
mianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości (Buss, Plomin, 1984). N arzę
dzie składa się z 20 pozycji ocenianych na 5-stopniowych skalach. Wersja dla doro
słych zawiera pięć skal: Niezadowolenia, Strachu, Złości, Aktywności oraz Towa- 
rzyskości.

5. WYNIKI

5.1. TYPOLOGIA TEM PERAM ENTÓW  EAS-D

W  celu utworzenia typologii tem peram entów  EAS-D wykonano analizę skupień 
(Marek, Noworol, 1987). Uzyskane w yniki prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Typy tem peram entów EAS-D (N = 587)
Typ

tem peram entu
EAS-D

Cechy tem peram entu

Niezadowolenie Strach Złość Aktyw ność Towarzyskość

Typ i niski niski niski średni średni
(N = 223) poziom poziom poziom poziom poziom

Typ II wysoki wysoki wysoki średni średni
(N = 203) poziom poziom poziom poziom poziom

Typ III średni średni średni niski niski
(N = 68) poziom poziom poziom poziom poziom
Typ IV średni średni wysoki wysoki wysoki
(N = 35) poziom poziom poziom poziom poziom
Typ V średni wysoki niski niski średni

(N = 33) poziom poziom poziom poziom poziom
Typ VI niski wysoki niski średni średni

(N = 25) poziom poziom poziom poziom poziom

W yodrębniono sześć typów  temperamentów. Pierwsze trzy typy stanowią naj
liczniejsze grupy. Różnią się one przede wszystkim poziom em  em ocjonalności (III 
typ różni się ponadto od I i II poziom em  aktywności i towarzyskości). Roboczo 
nadano im nazwy: I typ -  nieemocjonalny, aktyw ny społecznie, II typ -  em ocjo
nalny, aktyw ny społecznie, a III typ -  zrównoważony, bierny społecznie.



Aby sprawdzić, czy istnieje związek między typam i tem peram entu a płcią biolo
giczną osób badanych, wykonano obliczenia chi-kwadrat w schemacie tabel krzyżo
wych: typ tem peram entu x płeć biologiczna. Uzyskane wyniki prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Liczebność kobiet i mężczyzn o różnych typach temperamentów EAS-D

Chi-kwadrat Pearsona = 38,361(a); d f = 5; p<0,001
a -  0% komórek (0) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. M inim alna liczebność 

oczekiwana wynosi 12,44.

Przeważająca liczba mężczyzn w porównaniu z kobietami ma I typ tem peram entu 
(nieemocjonalny, aktywny społecznie) (p<0,0001). II typ tem peram entu (emocjonal
ny, aktywny społecznie) posiadają głównie kobiety (p<0,001). Z kolei III typ tempe
ram entu (zrównoważony, bierny społecznie) mają w równym stopniu zarówno ko
biety jak i mężczyźni (brak różnic istotnych statystycznie). Ponadto IV typ tem pera
m entu (średnie niezadowolenie i strach, wysoka złość, aktywność i towarzyskość) 
istotnie częściej posiadają kobiety niż mężczyźni (p< 0,001). W  pozostałych typach 
tem peram entu (V i VI) występują podobne liczebności kobiet i mężczyzn.

W  celu sprawdzenia, czy istnieje związek m iędzy płcią psychologiczną a typem  
tem peram entu osób badanych, wykonano również obliczenia chi-kw adrat w sche
macie tabel krzyżowych: typ tem peram entu x płeć psychologiczna. W yniki pre
zentuje wykres 2.

Chi-kwadrat Pearsona wynosi 60,872(a); df = 15; p<0,001
a -  0% komórek (0) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. M inim alna liczebność 

oczekiwana wynosi 5,92.
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Osób o kobiecej płci psychologicznej, posiadających I typ tem peram entu (nie- 
emocjonalny, aktyw ny społecznie), jest istotnie mniej niż osób o męskiej (p<0,0001), 
nieokreślonej (p<0,05) oraz androgynicznej (p<0,01) płci psychologicznej. Osoby 
o męskiej, nieokreślonej i androgynicznej płci psychologicznej (mające I typ  tem 
peram entu) nie różnią się liczebnością m iędzy sobą istotnie statystycznie. Osób o ko 
biecej płci psychologicznej, wykazujących II typ tem peram entu (emocjonalny, ak
tywny społecznie), jest istotnie więcej niż osób o męskiej (p<0,001) i nieokreślonej 
(p<0,05) płci psychologicznej. Osoby o androgynicznej płci psychologicznej (mają
ce II typ tem peram entu) nie różnią się liczebnością od osób o pozostałych płciach 
psychologicznych istotnie statystycznie. Osób o kobiecej płci psychologicznej, p o 
siadających III typ tem peram entu (zrównoważony, bierny społecznie), jest istotnie 
mniej niż osób o męskiej (p<0,05) i nieokreślonej (p<0,001) płci psychologicznej. 
Podobnie osób o androgynicznej płci psychologicznej, mających III typ tem pera
mentu, jest także istotnie mniej niż osób o męskiej (p<0,05) i nieokreślonej (p<0,001) 
płci psychologicznej. Osoby o kobiecej i androgynicznej płci psychologicznej (ma
jące III typ tem peram entu) nie różnią się m iędzy sobą liczebnością istotnie staty
stycznie. Podobnie osoby o męskiej i nieokreślonej płci psychologicznej (mające III 
typ tem peram entu) nie różną się istotnie m iędzy sobą liczebnością. Dla osób o ko 
biecej, męskiej, nieokreślonej i androgynicznej płci psychologicznej, posiadających 
IV, V i VI typ tem peram entu, nie liczono poziom u istotności różnic ze względu na 
małe liczebności grup (poniżej 5 osób).

5.2. PŁEĆ PSYCHOLOGICZNA A TEM PERAMENT

5.2.1. GRUPA M Ę ŻC ZYZN

Aby sprawdzić, czy mężczyźni o różnej płci psychologicznej różnią się nasile
niem cech tem peram entalnych, w ykonano jednoczynnikow ą analizę wariancji 
ANOVA, gdzie zm ienną niezależną była płeć psychologiczna a zm iennym i zależny
mi kolejne cechy tem peram entalne. W yniki prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Średnie cech tem peram entu u mężczyzn o różnej płci psychologicznej

Płeć
psychologiczna

Cechy tem peram entu

Niezadowolenie Strach Złość Aktyw ność Towarzyskość
Kobieca 
(N = 28)

10,89b ll,43c 11,21 ll,68a 13,04ab

Męska 
(N = 120)

9,49a 8,49a 11,46 13,71b 12,92a

Nieokreślona 
(N = 82)

10,44b 10,18b 10,88 ll,39a 12,40a

A ndrogyniczna 
(N = 76)

10,17ab 9,75b 11,88 14,82c 13,78b

F (3,302) 2,6 11,67 n.i. 23,84 3,27
a, b, с -  średnie w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się od siebie istotnie 

statystycznie na poziomie p < 0,05 w teście NIR

Z powyższej tabeli w ynika, że mężczyźni o różnej płci psychologicznej nie róż
nią się nasileniem złości.



Mężczyźni o kobiecej płci psychologicznej mają istotnie wyższy poziom niezado
wolenia niż mężczyźni o męskiej płci psychologicznej. Ponadto cechuje ich wyższy 
poziom strachu niż mężczyzn o innych płciach psychologicznych oraz istotnie niższy 
poziom aktywności niż mężczyzn o męskiej i androgynicznej płci psychologicznej. 
Mężczyźni o kobiecej płci psychologicznej nie różnią się zbytnio nasileniem towarzy- 
skości w porównaniu z mężczyznami o innych płciach psychologicznych.

Mężczyźni o męskiej płci psychologicznej charakteryzują się istotnie niższym  
poziom em  niezadowolenia niż mężczyźni o kobiecej i nieokreślonej płci psycholo
gicznej. Mają również w yraźnie niższy poziom  strachu w porów naniu z mężczy
znam i o innych płciach psychologicznych. Mężczyzn o męskiej płci psychologicz
nej cechuje istotnie wyższy poziom  aktyw ności niż mężczyzn o kobiecej i nieokre
ślonej płci psychologicznej, a niższy niż m ężczyzn o androgynicznej płci psycholo
gicznej. Towarzyskość u  mężczyzn o męskiej płci psychologicznej jest znacznie 
niższa niż u mężczyzn o androgynicznej płci psychologicznej.

Mężczyźni o nieokreślonej płci psychologicznej m ają wyższy poziom  niezado
wolenia i strachu niż mężczyźni o męskiej płci psychologicznej. Ponadto strach 
u m ężczyzn o nieokreślonej płci psychologicznej jest zauważalnie niższy niż u  m ęż
czyzn o kobiecej płci psychologicznej. Mężczyzn o nieokreślonej płci psychologicz
nej cechuje także istotnie niższy poziom  aktyw ności niż mężczyzn o męskiej i an 
drogynicznej płci psychologicznej oraz w yraźnie niższy poziom  towarzyskości niż 
mężczyzn o androgynicznej płci psychologicznej.

Mężczyźni o androgynicznej płci psychologicznej nie różnią się także nasileniem 
niezadowolenia w porów naniu z mężczyznami o innych płciach psychologicznych. 
Mają znacznie wyższy poziom strachu niż mężczyźni o męskiej płci psychologicznej 
a niższy niż mężczyźni o kobiecej płci psychologicznej. Cechuje ich istotnie wyższy 
poziom aktywności w porównaniu z mężczyznami o innych płciach psychologicz
nych. Mężczyźni o androgynicznej płci psychologicznej mają istotnie wyższą towa
rzyskość niż mężczyźni o męskiej i nieokreślonej płci psychologicznej.

5.2.2. GRUPA KOBIET

Aby sprawdzić, czy kobiety o różnej płci psychologicznej różnią się nasileniem 
cech tem peram entalnych, wykonano również jednoczynnikow ą analizę wariancji 
ANO VA, gdzie zm ienną niezależną była płeć psychologiczna a zm iennym i zależny
m i -  cechy tem peram entalne. Uzyskane w yniki prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Średnie cech tem peram entu u kobiet o różnej płci psychologicznej
Płeć

psychologiczna
Cechy tem peram entu

Niezadowolenie Strach Złość A ktyw ność Towarzyskość
Kobieca 

(N = 131)
10,83 12,29c ll,56a 13,09a 14,05b

Męska 
(N = 44)

9,84 9,55a 13,77c 14,84b 14,18b

N ieokreślona 
(N = 70)

11,04 ll,29b ll,96ab 12,87a 13,07a

A ndrogyniczna 
(N = 82)

10,12 10,50ab 12,61b 15,54b 14,71b

F (3,323) n.i. 12,61 6,19 20,88 - 4,43



a, b, c -  średnie w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się od siebie istotnie 
statystycznie na poziomie p < 0,05 w teście NIR

Z tabeli 4 wynika, że kobiety o różnej płci psychologicznej nie różnią się nasile
niem niezadowolenia.

Kobiety o kobiecej płci psychologicznej mają istotnie wyższy poziom  strachu niż 
kobiety o innych płciach psychologicznych. Cechuje je ponadto znacznie niższy 
poziom złości i aktywności w porów naniu z kobietam i o męskiej i androgynicznej 
płci psychologicznej oraz zauważalnie wyższy poziom  towarzyskości niż kobiety 
o nieokreślonej płci psychologicznej.

Kobiety o męskiej płci psychologicznej cechuje w yraźnie niższy poziom  strachu 
niż kobiety o kobiecej i nieokreślonej płci psychologicznej. Kobiety te mają także 
wyższy poziom  złości w porów naniu z kobietam i o innych płciach psychologicz
nych. C harakteryzuje je też nieco wyższy poziom  aktyw ności niż kobiety o kobie
cej i nieokreślonej płci psychologicznej oraz wyższy poziom  towarzyskości niż ko 
biety o nieokreślonej płci psychologicznej.

Kobiety o nieokreślonej płci psychologicznej mają istotnie wyższy poziom  stra
chu niż kobiety o męskiej płci psychologicznej, a niższy niż kobiety o kobiecej płci 
psychologicznej. Kobiety o nieokreślonej płci psychologicznej mają ponadto znacz
nie niższy poziom  złości niż kobiety o męskiej płci psychologicznej, a także niższy 
poziom aktyw ności w porów naniu z kobietam i o męskiej i androgynicznej płci 
psychologicznej oraz istotnie niższy poziom  towarzyskości w porów naniu z kobie
tam i o innych płciach psychologicznych.

Kobiety o androgynicznej płci psychologicznej charakteryzuje też niższy poziom  
strachu niż kobiety o kobiecej płci psychologicznej. Ponadto kobiety te mają w yraź
nie wyższy poziom  złości niż kobiety o kobiecej płci psychologicznej a niższy niż 
kobiety o męskiej płci psychologicznej, a także wyższy poziom  aktyw ności niż ko 
biety o kobiecej i nieokreślonej płci psychologicznej oraz istotnie wyższy poziom 
towarzyskości niż kobiety o nieokreślonej płci psychologicznej.

6. DYSKUSJA WYNIKÓW

Przedstawione w niniejszym  artykule badania pokazują, że istnieją związki tem 
peram entu z płcią biologiczną i psychologiczną jednostki.

Uzyskane w yniki sugerują, że kobiety i mężczyźni różnią się przede wszystkim 
emocjonalnością. Mężczyźni częściej posiadają I typ tem peram entu (nieemocjonal- 
ny, aktywny społecznie). Z kolei kobiety częściej mają II typ tem peram entu (emocjo
nalny, aktyw ny społecznie). W edług Brody (1997), tem peram ent jest rdzeniem  kobie
cej skłonności do okazywania silniejszych emocji w porównaniu z mężczyznami. 
Twierdzi ona, że subtelne różnice w temperamencie niemowląt, aktywizują odm ien
ne zachowanie rodziców wobec dziewczynek i chłopców. Reakcją rodziców na wyż
szą aktywność chłopców jest zachęcanie ich do kontrolowania i niewyrażania włas
nych emocji. Z kolei dziewczynki, według Brody, są bardziej towarzyskie i empatycz- 
ne, dlatego też są zachęcane przez rodziców do okazywania swoich emocji. Z drugiej 
strony istnieją badania niezgodne z ustaleniam i Brody. Opisane w części teoretycznej 
niniejszego artykułu badania techniką „Niemowlę X” (Condry, Condry, 1976, za: 
Vasta i in., 1995) pokazują, że to wychowanie stymuluje rozwój odm iennych cech



u dziewcząt i chłopców -  płacz tego samego niemowlęcia uważanego za dziewczynkę 
dorośli częściej interpretowali jako przejaw strachu, natomiast gdy uznali je za chłop
ca -  jako przejaw złości. Także eksperyment Fagot i in. (1985) udowadnia, że odm ien
ne traktowanie dziewczynek i chłopców przez dorosłych kształtuje zróżnicowane 
zachowania społeczne dzieci. W  eksperymencie tym  zaobserwowano, że wychowaw
cy nieświadomie zachęcali dziewczynki do komunikowania się w sposób łagodny, 
a chłopców -  asertywny. W  w yniku odmiennego traktowania dziewczynki i chłopcy 
zaczęli prezentować odm ienne sposoby kom unikowania się, m imo że wcześniej nie 
zaobserwowano różnic w tej grupie.

Trudny do wyjaśnienia jest w ynik pokazujący, że IV typ tem peram entu (średnie 
niezadowolenie i strach, wysoka złość, aktyw ność i towarzyskość) częściej mają 
kobiety niż mężczyźni. Kobiety częściej, w porów naniu z m ężczyznami, wyrażają 
takie emocje jak: niezadowolenie, strach, poczucie winy, sm utek czy radość, (Plant 
i in„ 2000). Z kolei mężczyźni częściej okazują złość. Złoszczenie się jest bowiem 
w przypadku kobiet raczej społecznie niepożądane (Brody, Hall, 1993). Podobne 
w yniki do prezentowanych w niniejszym  artykule uzyskał jednak Oniszczenko 
(1997) w swoich badaniach nad standaryzacją kwestionariusza tem peram entu 
EAS-D. W  grupie m łodzieży w wieku od 16 do 19 lat dziewczęta charakteryzowały 
się wyższym poziom em  złości niż chłopcy.

U osób o różnych płciach psychologicznych uzyskano analogiczne prawidłow o
ści dotyczące emocjonalności. Osoby o męskiej, nieokreślonej i androgynicznej 
płci psychologicznej częściej mają I typ tem peram entu (nieemocjonalny, aktyw ny 
społecznie) niż osoby o kobiecej płci psychologicznej. Z kolei osoby o kobiecej płci 
psychologicznej częściej posiadają II typ tem peram entu (emocjonalny, aktyw ny 
społecznie) w porów naniu z osobam i o męskiej i nieokreślonej płci psychologicz
nej. III typ tem peram entu (zrównoważony, bierny społecznie) częściej mają osoby
0 męskiej i nieokreślonej płci psychologicznej niż osoby o kobiecej i androgynicz
nej płci psychologicznej. M ożna zatem przypuszczać, że wysoka emocjonalność 
może sprzyjać rozwojowi psychicznej kobiecości.

Badania własne sugerują również, że współwystępowanie niektórych cech może 
wpływać na rozwój poszczególnych typów płci psychologicznej. Na przykład wy
soki poziom  strachu i niski aktywności może predysponować do posiadania kobie
cej płci psychologicznej (w badaniach własnych zarówno kobiece kobiety, jak i ko
biecy m ężczyźni charakteryzują się najwyższym poziom em  strachu oraz najniż
szym poziom em  aktywności). Z kolei aktyw ność i towarzyskość może wpływać na 
rozwój nieokreślonej bądź androgynicznej płci psychologicznej (w badaniach włas
nych osoby nieokreślone cechują się niską aktywnością i niską towarzyskością, 
a osoby androgyniczne -  wysoką aktywnością i wysoką towarzyskością).

Wyżej przedstawione związki tem peram entu jednostki z jej płcią biologiczną i psy
chologiczną sugerują, że być może w kształtow aniu się psychicznej kobiecości i m ę
skości oraz stereotypów płciowych ważną rolę odgrywa nie tylko wychowanie, ale
1 biologia. Badania własne -  co prawda -  są korelacyjne, ale poparciem  dla tego 
założenia mogą być niedawno przeprowadzone genetyczne badania bliźniąt Knafo 
i in. (2005). Pokazują one, że w przypadku męskich dziewczynek w wieku 3-4 lat 
czynniki genetyczne odgrywają pierw szorzędną rolę w kształtow aniu tożsam ości 
płciowej.
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