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SOCJOLOGIA OGÓLNA 

8. Stereotypy płciowe 

 

Czy i w jaki sposób kobiety i mężczyźni różnią się między sobą? 

Czy postrzegane różnice płciowe to natura (płeć biologiczna) czy 

kultura (płeć kulturowa)? 

 

Co to jest stereotyp? 
 

 stereotyp płciowy – przekonanie o tym, jakie cechy i zachowania są 

charakterystyczne (a zwykle pożądane) dla każdej płci 
 stereotypy różnic płciowych - przekonania dotyczące cech psychicznych kobiet i mężczyzn, jak 

również działań odpowiednich dla płci: emocje-rozum oraz podporządkowanie-dominacja 

 stereotypy ról płciowych - dzielą obszary aktywności kobiet i mężczyzn zgodnie z opozycją: 

sfera prywatna-sfera publiczna 

 w efekcie przekonanie, że domeną kobiet jest zajmowanie się domem, 

opieka nad dziećmi, troska o rodzinę, zaś mężczyźni zajmują się pracą i 

karierą zawodową, ewentualnie działalnością na forum publicznym 

Mit prawdziwego mężczyzny  
 

 ze względu na role społeczne: mężczyzna 

rodzinny - w domu (singiel, mężczyzna-

gapcio lub głowa rodziny) oraz mężczyzna 

aktywny zawodowo 

 ze względu na wygląd zewnętrzny: 

mężczyzna-zdobywca - wysoki, silny 

 ze względu na cechy osobowościowe: 

racjonalność, skłonności przywódcze, 

aktywność, szorstkość, niezależność, 

agresywność, łatwość podejmowania decyzji  

Mit prawdziwej kobiety 

  ze względu na role społeczne: kobieta rodzinna - w 

domu (gospodyni domowa, matka, żona) i kobieta 

pracująca – na zewnątrz (aktywna zawodowo) 

 ze względu na wygląd zewnętrzny: kobieta-ciało 

(wamp/obiekt pożądania seksualnego) oraz kobieta 

romantyczna - delikatna, poruszająca się z wdziękiem 

 ze względu na cechy osobowościowe: 

emocjonalność, zdolność poświęcania się dla innych, 

bierność, delikatność, czułość, łagodność, 

współzależność, wrażliwość na uczucia i potrzeby 

innych, opiekuńczość, trudności w podejmowaniu 

decyzji 

 

Dwa podstawowe podejścia do stereotypów 

płciowych 

 wytwór indywidualnych działań człowieka - nadmierne 

uogólnienie, czyli przypisywanie identycznych cech wszystkim 

osobom należącym do danej grupy, bez uwzględniania istniejących 

w rzeczywistości różnic między nimi 

 wytwór społecznych działań człowieka - funkcjonujący w 

świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony 

wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób, 

grup społecznych, instytucji itp. 
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Płeć biologiczna a płeć kulturowa 

Płeć biologiczna 

to naturalne, 

wrodzone, 

anatomiczne 

cechy narządów 

płciowych 

Płeć biologiczna 

determinuje rolę, 

która przyjmujemy, 

więc jest związana 

z płcią kulturową 

 

płeć kulturowa to „zespół atrybutów, postaw, 

ról społecznych i zachowań przypisany 

mężczyźnie lub kobiecie przez […] kulturę”, 

w efekcie postrzegania zewnętrznych 

narządów płciowych  [E.L. Bem] 

 

  

Stereotyp-uprzedzenie-dyskryminacja-seksizm 
 

 uprzedzenie - nieuzasadniona (najczęściej negatywna) postawa 

wobec grupy i jej członków 

 dyskryminacja - nieuzasadnione negatywne zachowanie wobec 

członków danej grupy, polegające często na odmawianiu im uprawnień 

przynależnych grupie, do której należy dany podmiot 

 seksizm - odnosi się do stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji wobec 

osób wyróżnionych ze względu na  płeć 

 

 

Stereotyp a rzeczywistość 

 duże podobieństwo międzykulturowe stereotypów 

płciowych (metabadania J. Williama i D. Best) 

 zdolności matematyczne – różnice na korzyść 

mężczyzn pojawiają się około 15. roku życia 

 zdolności przestrzenne – niewielkie różnice przy 

rotacji umysłowej 

 zdolności werbalne – właściwie żadnych różnic 

 funkcjonowanie motoryczne – mężczyźni są 

sprawniejsi fizycznie (np. dalej rzucają obiektami), ale 

kobiety są bardziej precyzyjne 

 cechy osobowościowe – asertywność większa u 

mężczyzn, wrażliwość większa u kobiet, empatia 

(kobiety uważają się za bardziej empatyczne, badanie 

reakcji fizjologicznych tego nie potwierdza) 

Stereotyp a rzeczywistość cd. 

 komunikowanie niewerbalne – kobiety są 

sprawniejsze przy komunikowaniu 

różnokanałowym 

 konformizm – w zależności od kwestii, wobec 

których dana płeć ma być uległa 

 skłonność do niesienia pomocy – większa u 

mężczyzn wobec osób obcych (badania Latané!), 

większa u kobiet wobec bliskich 

 agresja – generalnie większa u mężczyzn 

 zachowania i relacje heteroseksualne – 

mężczyźni wcześniej rozpoczynają pożycie 

seksualne, mają większą liczbę partnerek (z kim 

oni to robią?), mężczyźni cenią u kobiet 

atrakcyjność fizyczną, kobiety cenią u mężczyzn 

atrakcyjność społeczną i psychiczną 

 



3 

Podejście poznawcze  

  stereotyp jako szczególny rodzaj schematu 

poznawczego 

 schemat poznawczy - uproszczony sposób 

organizacji informacji (idealistyczna reprezentacja 

rzeczywistości) 

 spośród ogromnej ilości informacji zawartych w 

otoczeniu człowiek selekcjonuje i zapamiętuje 

tylko niewielką ich cześć – człowiek jest 

skąpcem poznawczym 

 automatycznie (i nieuchronnie) przydzielamy ludzi 

i siebie do określonych kategorii według łatwo 

obserwowalnych cech – jak zachowują się 

(ubierają się) dziewczynki/chłopcy 

 stereotypy płciowe utrwalane i wzmacniane przez 

oddziaływanie szkoły, środowiska lokalnego, 

środowiska pracy i mediów 
 

Podejście poznawcze cd. 

 płeć jako główna kategoria rozumienia rzeczywistości 

 rozróżnienie cech męskich/kobiecych służy zrozumieniu rzeczywistości 

 płeć - podstawowy element tworzenia ludzkiej tożsamości (Kim 

jestem?) 

 sposób postrzegania siebie w kategoriach płci wpływa na wszystkie 

myśli, uczucia i zachowania 

 do każdej kategorii płci przypisane są określone role społeczne, cechy 

psychiczne, wygląd zewnętrzny, zajęcia, dyscypliny sportowe - płeć 

kulturowa 

 

Podejście poznawcze cd. 

 płeć biologiczna ma niewielki wpływ na różnice płciowe 

 czy i w jaki sposób możliwa jest zmiana stereotypów 

(schematów poznawczych) 

 proces kategoryzacji może być kontrolowany przez człowieka 

 schematy poznawcze mogą ulegać przeobrażeniom 

 kontrola i przeobrażenia na poziomie indywidualnym 

 weryfikacja poglądów 

 stereotypy płci często są wynikiem nie tyle indywidualnego 

doświadczenia, lecz doświadczenia kulturowego i przejmowania przez 

człowieka poglądów obowiązujących w danym społeczeństwie 

 

Podejście konstruktywistyczno-społeczne 
 

 płeć kulturowa jest konstrukcją społeczną - wytworem danej kultury, 

który wpływa na postrzeganie kobiet i mężczyzn 

 człowiek aktywnie konstruuje rzeczywistość, bazując na dorobku 

danej kultury 

 stereotyp a rzeczywistość - badania dotyczące różnic płciowych 

wykazały, iż istnieją pewne ponadkulturowe podobieństwa w ramach 

określonej płci 

 jednocześnie poszczególne społeczeństwa różnią się od siebie w 

zakresie pojmowania rodzaju, cech osobowościowych 

przypisywanych konkretnej płci czy też w zakresie podziału pracy  

 pojęcie płci kulturowej może być różnorodnie rozumiane w zależności 

od warunków kulturowych (w plemieniu Thambali mężczyźni 

uznawani są za rodzaj emocjonalny, zaś kobiety postrzegane są jako 

racjonalne…) 

 

Proces socjalizacji 
 trudno jest bezspornie stwierdzić, które cechy i zachowania 

kształtowane są przez czynniki biologiczne… - płeć 

biologiczna nie określa różnic płciowych 

 istotna rola procesu socjalizacji w kształtowaniu 

określonych cech i zachowań przypisywanych płci… 

 odmienna socjalizacja kobiet i mężczyzn – dobry 

chłopiec/dobra dziewczynka 

 typizacja rodzajowa (gender typing) – przyjmowanie wzorca 

własnej płci, odrzucanie cech drugiej płci 

 czy i w jaki sposób możliwa jest zmiana stereotypów 

płciowych 

 zmiana w procesie socjalizacji 

 weryfikacja poglądów konstruktywizmu społecznego 

 społeczeństwa różnią się pod względem obyczajów, 

wierzeń, sposobów odzywania się i ubierania, dlaczego 

zatem występuje tak niewielkie zróżnicowanie podejścia 

do płci (patrz: stereotypy płciowe mają wyraźny 

ponadkulturowy charakter 

 

Podejście konstruktywistyczno-strukturalne 

 
 niewielkie ponadkulturowe  zróżnicowanie podejścia do płci jest efektem 

odmiennego położenia kobiet i mężczyzn w strukturach społecznych 

 płeć kulturowa - wytwór społeczny, relacje pomiędzy obydwoma rodzajami to 

przede wszystkim relacje społeczne (Lorber: 1986) 

 dwa podstawowe rodzaje różnic w położeniu kobiet i mężczyzn – podział 

pracy i asymetria pozycji zajmowanych w hierarchii władzy 

 założenia dotyczące płci są ukryte w praktykach i nawykach społecznych, 

przenoszone z pokolenia na pokolenie 

 praktyki i nawyki społeczne przenoszone są również za pośrednictwem mass 

mediów 
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Podejście konstruktywistyczno-strukturalne 
cd. 

 czy i w jaki sposób możliwa jest zmiana stereotypów płciowych 

 osłabienie lub odwrócenie typowego położenia kobiet i mężczyzn 

Podejście 

ewolucjonistyczne 

 podstawowe założenie - biologiczne uwarunkowania 

różnic płciowych 

 kobieta i mężczyzna mieli odmienne problemy adaptacyjne 

 dwie dziedziny: podział pracy między kobietami a mężczyznami oraz 

wybory heteroseksualne 

 podział pracy pomiędzy kobietami (zbieractwo) a mężczyznami 

(myślistwo) spowodował utrwalenie innych cech osobowościowych i 

zdolności (np. motorycznych) 

 odmienne strategie w doborze partnera 

 

Podejście funkcjonalistyczne 

 podstawowe założenia: 

 społeczeństwo to stały, uporządkowany 

system, w którym większość członków posiada 

ten sam system wartości, norm i oczekiwań w 

zakresie zachowań 

 system społeczny składa się z powiązanych ze 

sobą elementów, które współdziałają ze sobą w 

celu utrzymania w społeczeństwie pewnej 

równowagi 

 funkcjonowanie każdego elementu ma 

przyczyniać się do podtrzymania porządku 

społecznego 

 

 płeć biologiczna decyduje o odmienności płciowej 

– każda płeć ma przypisaną odmienną rolę społeczną 

 kobieta – rodzenie nowych członków społeczeństwa, 

przekazywanie im w trakcie socjalizacji akceptowanych przez 

daną kulturę wartości i norm, otaczanie dzieci i mężczyzn 

miłością, przygotowywanie posiłków 

 mężczyzna - zdobywanie pożywienia i utrzymanie rodziny 

 rodzina - jedna z podstawowych instytucji społecznych 

ma za zadanie podtrzymywanie istnienia danego 

społeczeństwa 

 regulacja życia małżeńskiego 

 socjalizacja potomstwa w taki sposób, aby stało się ono w 

pewnym momencie zintegrowaną częścią owego 

społeczeństwa 

 

Podejście funkcjonalistyczne 

 aprobata dla nierówności społecznej i dyskryminacji 

płciowej 

 weryfikacja poglądów 

 jeśli czynniki biologiczne decydują o przypisywanych 

funkcjach społecznych, to niezrozumiałe staje się 

przeświadczenie, że przedstawiciele jednej płci 

zasługują na wyższy status społeczny niż druga płeć 

 

Podejście funkcjonalistyczne Konsekwencje funkcjonowania stereotypów 

płciowych 

 
 konsekwencje intrapersonalne 

 odmienne pojęcie Ja 

 autoprezentacja cech zgodnych ze stereotypem 

płciowym (wystąpienia publiczne) – „kobiece” 

kobiety postrzegane są jako milsze… 

 ograniczenie naszego Ja do stereotypowych 

cech przypisanych jednej płci prowadzić może 

do ograniczania naszych możliwości – 

„dlaczego kobiety nie idą na politechnikę?” 

 kobiety i mężczyźni nie różnią się wzorcem 

atrybucji sukcesów i porażek!!! 
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Konsekwencje oglądania reklamy, w której 

pojawiają się stereotypy płciowe 

 powoduje u pań spadek motywacji osiągnięć 

 stają się one mniej skłonne, by stawiać sobie ambitne 

cele życiowe, osłabia się ich wytrwałość w pokonywaniu 

trudności i odporność na niepowodzenia, a także zanika 

w nich wiara, że mogą osiągać sukcesy w życiu 

zawodowym. 

 wzrost niepewności i nieśmiałości oraz spadek 

samooceny 

 

 

 

 u mężczyzn bezpośrednio po obejrzeniu reklam 

z roznegliżowanymi paniami następował 

wyraźny wzrost akceptacji wobec przemocy 

seksualnej i skłonności do instrumentalnego 

traktowania kobiet 

  wzrok na roznegliżowanej modelce, a nie 

skupiają się na treści reklamy 
 

 konsekwencje interpersonalne 

 odmienne traktowanie (i interpretowanie 

zachowań) kobiet i mężczyzn – 

samospełniająca się przepowiednia 

 np. mężczyźni, którzy przejawiają cechy 

kobiece, są silniej napiętnowani przez 

społeczeństwo, niż kobiety przejawiające 

cechy męskie 

 konsekwencje społeczne 

 przejawianie wspólnych przekonań 

dotyczących cech kobiecych/męskich 

rodzi/wzmacnia tożsamość zbiorową 

 

Konsekwencje funkcjonowania stereotypów 

płciowych 

 

Zakończenie. Zmiana ról społecznych: 

pytania na przyszłość 

 
 czy zaczniemy traktować naszą płeć 

(ang. sex) jako coś danego przez naturę, 

coś co wywiera na nas wpływ w sposób 

ograniczony jedynie do sfery reprodukcji 

 czy podstawą funkcjonowania kobiety czy 

mężczyzny będzie tożsamość powstała w 

oparciu o własne cechy psychiczne 

 czy przeobrażenia ról społecznych 

pozbawia mężczyznę „męskości”, a 

kobietę „kobiecości”? 

 czy androginia jest najlepszą strategią 

płci? 

Przełamywanie stereotypów 

Dziękuję za uwagę! 


