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IdentyÞkowanie p ci i ocenianie szefów 
na podstawie ich autoprezentacji, 

dokonywane przez osoby 
z ró!nym do"wiadczeniem zawodowym

El!bieta Stojanowska
Wy sza Szko!a Finansów i Zarz"dzania w Warszawie, Wydzia! Psychologii

Prezentowane badania dotycz# zale!no"ci mi$dzy do"wiadczeniem zawodowym kobiet i m$!czyzn, a stop-
niem stereotypowego spostrzegania przez nich autoprezentacji kandydatów na szefa oraz ich ocenami atrak-
cyjno"ci interpersonalnej kandydatów. W badaniach uczestniczyli studenci (N = 956) i osoby pracuj#ce 
w zawodach obj$tych stereotypem p ciowym oraz zawodach pod tym wzgl$dem neutralnych (N = 720). 
Autoprezentacje kandydatów uwzgl$dnia y dwie sfery funkcjonowania cz owieka: instrumentaln# i inter-
personaln# oraz dwa sposoby przedstawiania si$: skromny lub che pliwy. W pierwszej cz$"ci bada% osoby 
badane identyÞkowa y – na podstawie tre"ci dwóch autoprezentacji – p e& kandydatów, w drugiej cz$"ci 
– ocenia y atrakcyjno"& interpersonaln# pary kandydatów (kobiety i m$!czyzny), dokonuj#cych typowych 
b#d' nietypowych dla swojej p ci autoprezentacji. Uzyskano prawid owo"ci zwi#zane z wiekiem i p ci# 
Þzyczn# badanych: studenci bardziej stereotypowo ni! osoby pracuj#ce spostrzega y autoprezentacje sze-
fów. Kobiety rzadziej ni! m$!czy'ni wybiera y do roli szefa kobiet$ prezentuj#c# si$ w sposób nietypowy 
dla swojej p ci: che pliwy w sferze instrumentalnej i skromny w sferze interpersonalnej. Zarówno w"ród 
kobiet, jak i m$!czyzn, niezale!nie od wieku, kandydaci (obojga p ci) prezentuj#cy si$ che pliwie w sferze 
interpersonalnej i skromnie w sferze instrumentalnej byli cz$"ciej wybierani do roli szefa ni! kandydaci 
che pliwi tylko w sferze instrumentalnej.

S owa kluczowe: autoprezentacja, p e&, stereotypy p ciowe, praca

Autoprezentacje typowe dla kobiet i m !czyzn

Tre"& stereotypów p ciowych opisuje i wyznacza cen-
tralne dla to!samo"ci p ciowej jednostki obszary !ycia: 
dla kobiet jest to sfera interpersonalna, dla m$!czyzn 
– instrumentalna (Josephs, Markus i Tafordi, 1992; Cross 
i Madson,1997). Powszechnie uwa!a si$, !e osoby okre-
"lonej p ci osi#gaj# w odpowiedniej dla nich dziedzinie 
!ycia wy!sz# efektywno"& ni! osoby p ci przeciwnej. 

Podzia  na sfer$ kobiec# i m$sk# okre"la obszar spo ecz-
nie akceptowanej (bo zgodnej ze stereotypem) autofawo-

ryzacji (self-enhancement) jednostki. Badania pokazuj#, 
!e che pienie si$ umiej$tno"ciami interpersonalnymi jest 
charakterystyczne dla kobiet, a podkre"lanie zalet instru-
mentalnych – dla m$!czyzn (Leary, Robertson, Barnes 
i Miller, 1986). Mo!na zatem mówi& o typowej dla kobiet 
autoprezentacji polegaj#cej na che pliwym prezentowa-
niu siebie w sferze interpersonalnej oraz umiarkowanie 
pozytywnym (skromnym) samoopisie w sferze instru-
mentalnej, a tak!e typowej dla m$!czyzn autoprezentacji 
che pliwej w sferze instrumentalnej oraz umiarkowanie 
pozytywnej (skromnej) w sferze interpersonalnej. 

Konsekwencj# wspólnotowego charakteru to!samo"ci 
kobiet jest oczekiwanie od nich wi$kszej umiej$tno"ci 
wspó pracy, uwzgl$dniania potrzeb i uczu& innych w pla-
nowaniu codziennej aktywno"ci, a tym samym wi$kszej 
skromno"ci ani!eli od m$!czyzn, których bardziej indy-
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widualistyczny charakter to!samo"ci pozwala na wi$ksz# 
niezale!no"&, egotyzm, a tym samym zachowania che -
pliwe (Deaux i Major, 1987; Eagly, 1987; Heatherington, 
Daubman, Bates, Ahn, Brown i Preston, 1993; Huston 
i Ashmore,1986; Wosi%ska, Dabul, Dion i Cialdini, 1996). 
Mo!na zatem tak!e oczekiwa&, !e skromno"& (w obu sfe-
rach) jest uwa!ana za zachowanie bardziej typowe dla 
kobiet ni! m$!czyzn, a che pliwo"& (w obu sferach) za 
w a"ciwo"& bardziej charakterystyczn# dla m$!czyzn ni! 
kobiet.

Stereotypizacja zachowa" jednostki 

w #rodowisku pracy

 Oceny zachowa% zgodnych b#d' niezgodnych ze 
stereotypem p ciowym jednostki s# obiektem wielu ba-
da% zarówno w"ród psychologów rozwojowych (Aube 
i Koestner, 1992; Martin, 1989, 1995), jak i spo ecz-
nych (Butler i Geis, 1990; Carli, LaFleur i Loeber 1995; 
Gutek, 1985; Heilman, Wallen, Fuchs i Tamkins 2004; 
Juodvalkis, Grefe, Hogue, Svyantek i DeLamarter 2003; 
Rudman, 1998; Rudman i Fairchild, 2004). 

W „m$skiej” kulturze Zachodu grup# szczególnie mo-
tywowan# do wchodzenia w role nietypowe dla swojej 
p ci s# kobiety, dlatego te! tej grupie p ciowej po"wi$cono 
wiele bada%. Niektóre z nich (Carli i in., 1995; Rudman, 
1998) sugeruj#, !e nietypowe (che pliwe w sferze m$-
skiej) zachowania kobiet s# negatywnie oceniane przede 
wszystkim przez inne kobiety, a nie przez m$!czyzn. Inne 
badania pokazuj#, !e przedstawiciele obu p ci podobnie 
negatywnie reaguj# i oceniaj# kobiety zachowuj#ce si$ 
w m$ski sposób lub odnosz#ce sukcesy w tradycyjnie 
m$skich zawodach (Butler i Geis, 1990; Heilman i in., 
2004; Juodvalkis i in., 2003). 

Dylemat autoprezentacyjny: sprawia& wra!enie oso-
by mi ej czy kompetentnej dotyczy g ównie kobiet. Jak 
pokazuj# badania Heilman i wspó pracowników (2004), 
kobiety odnosz#ce jednoznaczny sukces w zawodach 
tradycyjnie m$skich oceniane by y w zakresie kompe-
tencji równie wysoko jak m$!czy'ni, lecz jednocze"nie 
obdarzano je mniejsz# sympati# i przypisywano im in-
terpersonaln# wrogo"&. Poniewa! informacja o sympatii, 
jak# wzbudza pracownik w swoim "rodowisku pracy, ma 
istotny wp yw na ocen$ pracy i szanse awansu, kobiety 
sukcesu w zawodach m$skich przegrywaj# rywalizacj$ 
z m$!czyznami, gdy! tylko oni z powodu wysokich ocen 
kompetencji nie trac# sympatii "rodowiska spo ecznego. 
Warto nadmieni&, !e w tych samych badaniach (Heilman 
i in., 2004) kobiety sukcesu, wykonuj#ce typowe kobie-
ce zawody, cieszy y si$ wi$ksz# sympati# ni! m$!czy'ni: 
wynik ten dowodzi, !e niezgodne ze stereotypem p cio-
wym zachowania nie tylko kobiet, lecz tak!e m$!czyzn, 

s# oceniane negatywnie (por. Martinko i Gardner, 1983; 
Murray, 1999; za: Nelson, 2003). Do podobnych konklu-
zji prowadz# badania Juodvalkis i wspó pracowników 
(2003), w których badani (kobiety i m$!czy'ni) oceniali 
kandydatów do pracy na podstawie stylu komunikowania 
si$: dominuj#cego (typowego dla m$!czyzn) oraz sub-
misyjnego (typowego dla kobiet). Wprawdzie kandydaci 
dominuj#cy oceniani byli, niezale!nie od ich p ci, jako 
bardziej kompetentni od submisyjnych, ale dominuj#ce 
kobiety wzbudza y znacznie mniejsz# sympati$ i goto-
wo"& do zatrudnienia, w porównaniu z dominuj#cymi 
m$!czyznami. W badaniach tych tak!e nietypowi submi-
syjni m$!czy'ni budzili mniejsz# sympati$ ni! m$!czy'ni 
dominuj#cy i zdecydowanie przegrywali pod wzgl$dem 
szans zatrudnienia zarówno z dominuj#cymi m$!czyzna-
mi, jak i dominuj#cymi kobietami. 

Mimo znacznych ró!nic indywidualnych w zakresie 
stylu komunikacji, zachowa% i aspiracji osób obojga p ci, 
stereotypy p ciowe wykazuj# znaczn# odporno"& na zmia-
ny. Rudman i Fairchild (2004) na podstawie w asnych ba-
da% proponuj# model wyja"niaj#cy mechanizm utrzymy-
wania si$ stereotypów p ciowych: otoczenie negatywnie 
ocenia osoby (obojga p ci) wykazuj#ce wiedz$ nietypow# 
dla swojej p ci, aktywnie utrudnia im ono drog$ do suk-
cesu, a zachowania takie ocenia jako usprawiedliwione, 
czego dowodem s# pozytywne korelacje mi$dzy nasile-
niem zachowa% utrudniaj#cych a sytuacyjn# samoocen# 
osób przejawiaj#cych takie zachowania. Sami za" „de-
wianci” (w badaniu by y to osoby, którym w drodze loso-
wej powiedziano, !e maj# nietypow# dla swojej p ci wie-
dz$), z l$ku przed negatywn# ocen# spo eczn# aktywnie 
ukrywaj# ten stan rzeczy. 

Podsumowuj#c, omówione wy!ej badania sugeruj#, !e 
zarówno rodzaj autoprezentacji, jak i rodzaj pracy (typo-
wy – nietypowy dla danej p ci), a tak!e p e& oceniaj#cych 
(jak wykaza y niektóre badania) mog# decydowa& o szan-
sach zatrudnienia jednostki. 

Rola do#wiadczenia 

w stereotypizacji p$ciowej zachowa"

Stopie% pos ugiwania si$ stereotypami p ciowymi 
w regulacji w asnych zachowa% oraz w ocenie zachowa% 
innych ludzi zmienia si$ w cyklu !yciowym jednostki. 
Badacze sugeruj# przeciwstawne zmiany osobowo"ciowe 
u kobiet i m$!czyzn w okresie "redniej doros o"ci: u kobiet 
wzrost m$sko"ci i spadek kobieco"ci, u m$!czyzn wzrost 
kobieco"ci i spadek m$sko"ci (Gutmann, 1987; Helson 
i Moane, 1987; Twenge, 1997). Zdaniem Gutmanna 
(1987), w okresie wczesnej doros o"ci nasila si$ stereoty-
pizowanie ról !yciowych jednostki (w kierunku zgodnym 
z wymaganiami ról biologicznych kobiet i m$!czyzn), na-
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tomiast s abnie w okresie "redniej doros o"ci: m$!czy'ni 
staj# si$ mniej agresywni i bardziej wra!liwi na potrzeby 
innych, kobiety za" bardziej asertywne. Badania pod u!-
ne prowadzone w grupie kobiet przez 30 lat (od 21. do 
52. roku !ycia), potwierdzi y wzrost nasilenia kobieco"ci 
u kobiet w przedziale wiekowym 21–27 lat, a potem jej 
spadek (Roberts, Helson i Klohnen, 2002). 

Istotnym czynnikiem wp ywaj#cym na poziom stereo-
typizowania zachowa% w "rodowisku pracy mo!e by& 
do"wiadczenie zawodowe jednostki (Kirchmeyer, 2002; 
Roberts, 1997; Roberts i in., 2002). Nale!y s#dzi&, !e 
w okresie wczesnej doros o"ci m odzi ludzie (np. studen-
ci), z racji niewielkich do"wiadcze% zawodowych mog# 
w wi$kszym stopniu stereotypizowa& zachowania innych 
osób ani!eli pracownicy w okresie "redniej doros o"ci, 
którym ró!norodne, zindywidualizowane do"wiadczenie 
zawodowe pozwala bardziej zdystansowa& si$ do wiedzy 
„z drugiej r$ki”. 

Nie tylko d ugo"& zawodowego sta!u, lecz tak!e ro-
dzaj wykonywanej pracy mo!e wp ywa& na sk onno"& 
do stereotypowego spostrzegania kobiet i m$!czyzn 
w "rodowisku pracy. Osoby wykonuj#ce prace tradycyj-
nie przypisywane tylko jednej p ci (np. prace sekretarki 
czy hydraulika) mog# w wi$kszym stopniu ró!nicowa& 
zachowania ze wzgl$du na p e&, ani!eli osoby wykonuj#-
ce prace neutralne, w których te same zadania wykonuj# 
zarówno kobiety, jak i m$!czy'ni. 

Problematyka bada"

W prezentowanych badaniach interesowano si$ tym, 
jak s# spostrzegani i oceniani kandydaci na szefów, któ-
rzy (a) prezentuj# si$ w sposób typowy lub nietypowy dla 
swojej p ci oraz (b) kandyduj# do zawodów zgodnych lub 
niezgodnych ze stereotypem swojej p ci oraz zawodów 
neutralnych. Badanymi by y osoby obojga p ci ró!ni#ce 
si$ d ugo"ci# sta!u (wczesna – "rednia doros o"&) oraz ro-
dzajem wykonywanej pracy (dotyczy o to osób w okresie 
"redniej doros o"ci). 

Oczekiwano, !e wszystkie wymienione wy!ej zmien-
ne: p e& badanych i kandydatów na szefów, do"wiadcze-
nie zawodowe oceniaj#cych, rodzaj pracy, o któr# ubiega 
si$ kandydat (m$ska, kobieca, neutralna), a tak!e zgod-
no"& sposobu autoprezentacji ze stereotypem p ciowym 
– mog# mie& wp yw na oceny kandydatów. 

Aktywizacja stereotypów p ciowych w procesie spo-
strzegania spo ecznego, podobnie jak wszystkich innych 
stereotypów, nast$puje automatycznie, pod wp ywem 
bezpo"rednio dost$pnych cech obiektu lecz stopie% wy-
korzystywania tych stereotypów do oceny w asnych 
i cudzych zachowa% jest indywidualnie zró!nicowany 
(Hall i Carter, 1999; Frable i Bem, 1985; Kunda, 1999). 

Autoprezentacja, podobnie jak wiele innych zachowa% 
spo ecznych, podlega stereotypizacji p ciowej, czyli 
okre"lone jej rodzaje s# spontanicznie kojarzone z oso-
bami ró!nej p ci. Nale!y jednak s#dzi&, !e wraz z wie-
kiem wiedza jednostki o zachowaniach innych wzbogaca 
si$ i ró!nicuje, prowadz#c do "wiadomego dystansowa-
nia si$ od kulturowych stereotypów. Oczekiwano zatem 
(Hipoteza 1), !e osoby d u!ej pracuj#ce (w okresie "red-
niej doros o"ci) b$d# w mniejszym stopniu pos ugiwa& 
si$ kulturowymi stereotypami podczas identyÞkacji p ci 
kandydata na podstawie jego autoprezentacji, ani!eli oso-
by z niewielkim sta!em pracy (studenci I roku studiów 
dziennych), dla których stereotypy p ciowe „z drugiej 
r$ki” s# g ównym 'ród em wiedzy o zachowaniach spo-
 ecznych w "rodowisku pracy. 

Kolejn# badan# zmienn# by a ocena kandydatów na 
szefa pod wzgl$dem sympatii i kompetencji, gdy prezen-
towali si$ oni jako osoby odpowiednio: skromne i che -
pliwe w sferze interpersonalnej oraz instrumentalnej. 
Zgodnie z tre"ci# stereotypów p ciowych cechy m$skie 
– instrumentalne, powinny by& silniej kojarzone z kompe-
tencjami ani!eli cechy kobiece – interpersonalne (Deaux 
i Major, 1987; Leary i in., 1986; Mandal, 2000; Rudman, 
1998; Rudman i Fairchild, 2004), dlatego te! nale!a o 
oczekiwa& (Hipoteza 2), !e oceny kompetencji kandy-
datów che pliwych w sferze instrumentalnej, niezale!nie 
od ich p ci Þzycznej, b$d# wy!sze ni! oceny kompetencji 
kandydatów che pliwych w sferze interpersonalnej. 

W zakresie ocen sympatii mo!na by o spodziewa& si$ 
bardziej z o!onych prawid owo"ci. Na podstawie wie-
lu bada% (Heilman i in., 2004; Juodvalkis i in., 2003; 
Rudman, 1998; Rudman i Fairchild, 2004) zasadne by o 
przypuszczenie (Hipoteza 3), !e kandydaci dokonuj#cy 
typowych dla swojej p ci autoprezentacji b$d# oceniani 
wy!ej ni! dokonuj#cy prezentacji nietypowych i !e za-
le!no"& ta powinna nasila& si$ w zawodach obj$tych ste-
reotypem p ciowym. Zatem kandydat na szefa dokonu-
j#cy che pliwej autoprezentacji w sferze instrumentalnej 
i pe ni#cy typowo m$ski zawód (np. w Þrmie kompute-
rowej), prawdopodobnie b$dzie budzi& wi$ksz# sympati$ 
ni! podobny kandydat ubiegaj#cy si$ o prac$ „kobiec#” 
(w o"rodku pomocy spo ecznej). Z kolei kandydatka do-
konuj#ca che pliwej autoprezentacji w sferze interperso-
nalnej mo!e wzbudza& wi$ksz# sympati$, gdy ubiega si$ 
o prac$ typowo kobiec# ni! typowo m$sk#. 

Kolejn# badan# kwesti# by y zale!no"ci mi$dzy do-
"wiadczeniem zawodowym oceniaj#cych a ocenami 
kandydatów prezentuj#cych si$ w sposób typowy lub 
nietypowy dla swojej p ci. Z jednej strony nale!a o ocze-
kiwa&, !e wzrost do"wiadczenia zawodowego (d ugo"& 
sta!u pracy) powinien prowadzi& nie tylko do os abienia 
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funkcji orientacyjnej, lecz tak!e normatywnej (oceniaj#-
cej) stereotypów p ciowych. Z drugiej strony, nie sama 
wielko"&, lecz tak!e rodzaj do"wiadczenia zawodowego 
(wykonywanie pracy obj$tej stereotypem p ciowym lub 
neutralnej) mo!e wp ywa& na zró!nicowanie ocen ty-
powych i nietypowych zachowa% w "rodowisku pracy. 
Niewykluczone by o równie!, !e zmienne osobowo"cio-
we, niekontrolowane w badaniach (takie jak potrzeba po-
znania czy poznawczego domkni$cia), mog# ró!nicowa& 
stopie% wykorzystywania stereotypów p ciowych (por. 
Nelson, 2003). Bior#c pod uwag$ wielorako"& potencjal-
nych uwarunkowa% w odniesieniu do zale!no"ci mi$dzy 
do"wiadczeniem zawodowym badanych a ocenami typo-
wych/nietypowych autoprezentacji, nie sformu owano 
kierunkowych przewidywa%. 

Spraw# otwart# by  tak!e proces wyboru szefa. Jak# rol$ 
w wyborze kandydata pe ni# oceny jego sympatyczno"ci 
i kompetencji? W jakim stopniu o wyborze kandydata 
decyduje tre"& autoprezentacji (skromno"&/che pliwo"& 
w sferze interpersonalnej i instrumentalnej), a w jakim jej 
zgodno"& ze stereotypem p ciowym lub rodzajem pracy, 
o któr# si$ ubiega? 

Badania z zakresu psychologii pracy pokazuj#, !e 
wprawdzie szefowie o orientacji interpersonalnej, cha-
rakteryzuj#cy si$ demokratycznym stylem kierowania, 
s# z regu y 'ród em wi$kszej satysfakcji z pracy w"ród 
podw adnych ani!eli szefowie o orientacji zadaniowej 
czy autorytarnym stylu kierowania, niekoniecznie jednak 
s# oceniani jako bardziej efektywni (Fiedler, 1967; Stoner 
i Wankel, 1994). Je"li na przyk ad zadaniowe kompetencje 
szefa kojarzone s# z osobistymi korzy"ciami Þnansowymi 
pracowników, tacy prze o!eni mog# by& bardziej po!#dani 
ani!eli szefowie gwarantuj#cy tylko dobre stosunki inter-
personalne w pracy (por. Wojciszke, Bary a i Mikiewicz, 
2004, za: Wojciszke i Bary a, 2006). W kwestii wyboru 
szefa, ze wzgl$du na jej z o!ono"&, postawiono tylko py-
tania, nie precyzuj#c kierunkowych zale!no"ci. 

Hipotezy

Hipoteza 1. Osoby m odsze, w porównaniu z osobami 
w okresie "redniej doros o"ci, b$d# cz$"ciej identyÞko-
wa& p e& kandydatów na szefów na podstawie zgodno"ci 
ich autoprezentacji ze stereotypem p ciowym.

Hipoteza 2. Oceny kompetencji kandydatów b$d# zale-
!e& od rodzaju autoprezentacji: autoprezenterzy che pli-
wi w sferze instrumentalnej b$d# oceniani jako bardziej 
kompetentni ni! skromni w tej sferze, niezale!nie od ich 
p ci Þzycznej.

Hipoteza 3. Oceny sympatii do kandydatów b$d# zale-
!e& od zgodno"ci autoprezentacji i rodzaju pracy ze ste-
reotypami p ciowymi.

Hipoteza 3a. Kandydaci prezentuj#cy si$ w sposób ty-
powy dla swojej p ci b$d# budzi& wi$ksz# sympati$ ni! 
kandydaci prezentuj#cy si$ w sposób nietypowy.

Hipoteza 3b. Kandydaci prezentuj#cy si$ w sposób ty-
powy dla swojej p ci b$d# cieszy& si$ wi$ksz# sympati#, 
ubiegaj#c si$ o prac$ typow# ni! nietypow# dla swojej 
p ci. 

Sformu owano tak!e pytania badawcze, dla których nie 
sprecyzowano kierunkowych zale!no"ci.

Pytania badawcze

1. Jak# rol$ w wyborze kandydatów na szefa b$dzie 
odgrywa& rodzaj autoprezentacji i rodzaj pracy, p e& osób 
badanych oraz ich do"wiadczenie zawodowe?

2. Jak# rol$ w wyborze szefa b$d# odgrywa& oceny 
jego sympatyczno"ci i kompetencji?

3. Czy istnieje zwi#zek mi$dzy wykorzystywaniem 
stereotypów p ciowych do identyÞkacji p ci kandydatów 
na szefów a ocenami szefów, którzy prezentuj# si$ w spo-
sób typowy lub nietypowy dla swojej p ci?

Metoda

Zmienne niezale ne. Do#wiadczenie zawodowe 

badanych: (a) wielko"& do" wiadczenia zawodowego 
(zmienna zwi#zana z wiekiem badanych: studenci – 
osoby pracuj#ce); (b) rodzaj do"wiadczenia zawodowego 

(w grupie osób pracuj#cych rodzaj wykonywanej pracy: 
typowy dla p ci – neutralny).

P!e$ osób badanych: kobiety – m$!czy'ni. 
P!e$ kandydata: kobieta – m$!czyzna.
Rodzaj pracy, o któr" ubiega si% kandydat: m$ska, ko-

bieca, neutralna p ciowo.
Pary autoprezentacji do identyÞkacji p!ci kandydatów: 

osoby badane zapoznawa y si$ z jedn# z dwóch par au-
toprezentacji dwojga kandydatów (kobiety i m$!czyzny), 
których p e& mieli zidentyÞkowa&: (1) jednorodna para 

autoprezentacji: jedna autoprezentacja che pliwa w sfe-
rze interpersonalnej i instrumentalnej, druga – skromna 
w obu sferach; (2) mieszana para autoprezentacji: jed-
na autoprezentacja che pliwa w sferze instrumentalnej 
i skromna w sferze interpersonalnej, druga – che pliwa 
w sferze interpersonalnej i skromna w sferze instrumen-
talnej.

W badaniach pilota!owych sprawdzono skromno"& 
i che pliwo"& wypowiedzi kandydatów w obu sferach. 
W tym celu cztery grupy studentów (po 30 osób ka!-
da) oceni y skromno"& szefa w jednej z czterech wersji 
wypowiedzi wyró!nionych ze wzgl$du na che pliwo"& 
(skromna – che pliwa) oraz dziedzin$ funkcjonowania (in-
    stru mentalna – interpersonalna). Skromno"& autoprezen-
tacji oceniano na skalach punktowych 1–9, a nast$pnie 
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testem t-studenta dla prób niezale!nych sprawdzono 
istotno"& ró!nic mi$dzy podgrupami oceniaj#cymi wypo-
wiedzi w tej samej dziedzinie !ycia. W obu parach auto-
prezentacji uzyskano wyniki wskazuj#ce na istotne ró!ni-
ce (p < 0,05) w poziomie che pliwo"ci przygotowanych 
wypowiedzi. 

Pary autoprezentacji s!u "ce do oceny atrakcyjno#ci 

interpersonalnej kandydatów na szefa. Przygotowano 
cztery pary autoprezentacji: dwie prezentacje jednorod-
ne, w których kandydaci byli skromni lub che pliwi za-
równo w sferze instrumentalnej i interpersonalnej, oraz 
dwie mieszane, o których w jednej ze sfer kandydat by  
che pliwy, a w drugiej skromny. Drugi podzia  dotyczy  
zgodno"ci autoprezentacji ze stereotypem p ciowym: 
dwie pary by y autoprezentacjami typowymi, a dwie nie-
typowymi. Kombinacje obu podzia ów da y nast$puj#ce 
pary autoprezentacji wykorzystane w badaniach: (1) nie-

typowa – jednorodna: kobieta che pi si$ w sferze interper-
sonalnej i instrumentalnej, m$!czyzna w obu sferach jest 
skromny; (2) typowa – jednorodna: kobieta w sferze in-
terpersonalnej i instrumentalnej jest skromna, m$!czyzna 
w obu sferach – che pliwy; (3) nietypowa – mieszana: ko-
bieta che pi si$ w sferze instrumentalnej, a w sferze inter-
personalnej jest skromna, m$!czyzna che pi si$ w sferze 
interpersonalnej, a jest skromny w sferze instrumentalnej; 
(4) typowa – mieszana: kobieta che pi si$ w sferze inter-
personalnej oraz jest skromna w sferze instrumentalnej, 
m$!czyzna che pi si$ w sferze instrumentalnej, a w sferze 
interpersonalnej jest skromny. 

Poni!ej zosta y zamieszczone, dla przyk adu, typowe –
– mieszane autoprezentacje: kandydatka prezentuje si$ 
skromnie w sferze instrumentalnej i che pliwie w sferze 
interpersonalnej, a kandydat che pi si$ w sferze instrumen-
talnej i mówi o sobie skromnie w sferze interpersonalnej.
Ewa

„Mam nadziej$, !e sprawdz$ si$ w roli szefa. Jestem 
przygotowana na trudne sytuacje, cho& czasem i Salomon 
z pustego nie naleje. Mam par$ pomys ów, mo!e niektó-
re z nich przydadz# si$ w pracy. Nie jestem przesadnie 
ambitna, jestem realistk#: wiem, !e nie wszystko da si$ 
osi#gn#&. Je"li pojawi# si$ jakie" problemy, postaram si$ 
stawi& im czo o. Sprawiedliwo"& jest moj# mocn# stron#. 
Zawsze post$puj$ uczciwie w sprawie godzin pracy, wy-
nagrodzenia, urlopów pracowników. Bardzo dobrze rozu-
miem ludzi i licz$ si$ z ich potrzebami. Jestem !yczliwie 
nastawiona do ludzi, ka!demu daj$ szans$ otrzymania 
premii. W sytuacjach konßiktowych jestem obiektywna, 
s ucham wszystkich zainteresowanych.”
Adam

„Jestem fachowcem. Mam bogate do"wiadczenie za-
wodowe w kierowaniu Þrm#. Nieraz rozwi#zywa em pro-

blemy, które innym sprawia y trudno"ci. Mam wiele inte-
resuj#cych pomys ów, jak ulepszy& prac$ w Þrmie. Lubi$ 
wyzwania, potraÞ$ znale'& si$ w ka!dej nowej sytuacji. 
W pracy stawiam sobie tylko ambitne cele i – co najwa!-
niejsze – osi#gam je. Staram si$ post$powa& uczciwie. 
W sprawie godzin pracy, wynagrodzenia, urlopów pra-
cowników nie wszystkich mo!na zadowoli&. Rozumiem 
ludzi, nie zawsze jednak mog$ uwzgl$dnia& wszystkie ich 
potrzeby. Jestem !yczliwie nastawiony do ludzi, cho& nie 
wszyscy mog# otrzyma& premi$. W sytuacjach konßikto-
wych staram si$ by& obiektywny, ale nie jest to  atwe.”

Zmienne zale ne

IdentyÞkowanie p!ci autoprezentera. Osoba badana 
mia a do wyboru trzy odpowiedzi: „kobieta”, „m$!czy-
zna”, „nie wiem”.

Oceny sympatii i kompetencji dwojga kandydatów 
(kobiety i m$!czyzny). Ocen dokonywano na skalach 9-
-punktowych, gdzie 1 oznacza o minimalne nasilenie ce-
chy, a 9 – maksymalne. 

Wybór kandydata na szefa: kobieta lub m$!czyzna.
Osoby badane: studenci oraz osoby pracuj#ce. Studenci 

I roku studiów stacjonarnych: 445 m$!czyzn oraz 511 ko-
biet, w wieku 19–22 lata (M = 20,2; SD = 0,90), ucz#-
cy si$ na kierunkach: zarz#dzanie, rachunkowo"& oraz 
psychologia. Osoby pracuj#ce to 720 osób: 403 kobiety 
i 317 m$!czyzn w wieku 34–57 lat (M = 44,3; SD = 5,6), 
wykonuj#ce jedn# z trzech rodzajów prac: kobiec# (w re-
aliach polskich zdominowan# przez kobiety), m$sk# 
(zdominowan# przez m$!czyzn) lub neutraln# (nieobj$-
t# stereotypem p ciowym, równie cz$sto wykonywan# 
w Polsce przez kobiety, jak i m$!czyzn). D ugo"& sta!u 
pracy badanych kontrolowano tylko w bie!#cym miejscu 
pracy i wynosi  on przeci$tnie 5 lat (M = 4,64), nie mniej 
jednak ni! jeden rok. 

Sprawdzono tak!e, czy osoby wykonuj#ce ró!ne rodza-
je pracy ró!ni# si$ sta!em pracy. Nie uzyskano !adnych 
istotnych zale!no"ci: F(2, 717) < 1. 

Ze wzgl$du na trudno"& dotarcia do kobiet pracuj#cych 
w pracy m$skiej oraz m$!czyzn pracuj#cych w zawodach 
kobiecych, przyj$to nast$puj#c# zasad$ doboru: w za-
wodach kobiecych zbadano tylko kobiety, w zawodach 
m$skich – m$!czyzn, natomiast w zawodach neutralnych 
– kobiety i m$!czyzn. Osoby pracuj#ce mia y minimum 
"rednie wykszta cenie i wykonywa y jedn# z nast$pu-
j#cych prac: prac$ kobiec#, obejmuj#c# zawody piel$-
gniarki, nauczycielki w przedszkolu i m odszych klasach 
szko y podstawowej, sekretarki, pracownicy biurowej, 
pracownicy socjalnej, lekarze pediatrzy; prac$ m$sk#, 
czyli zawody: wojskowego, policjanta, pilota, informaty-
ka, elektryka, kierowcy taksówek lub te! prac$ neutraln#: 
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ksi$gowi, agenci ubezpieczeniowi, pracownicy banku, 
lekarze (interni"ci, stomatolodzy), kuratorzy s#dowi, han-
dlowcy.

Przebieg bada&

Miejsce badania zale!a o od grupy wiekowej bada-
nych. W"ród studentów odbywa o si$ na terenie uczelni, 
w"ród osób pracuj#cych w miejscu pracy. Badania by y 
anonimowe i dobrowolne, a ka!de sk ada o si$ z dwóch 
cz$"ci. 

W pierwszej cz$"ci osoby badane identyÞkowa y p e& 
kandydatów na szefa na podstawie ich autoprezentacji. 
Z wypowiedzi kandydatów usuni$to informacje o ich 
p ci. Instrukcja podana przed wypowiedziami informowa-
 a jedynie, !e s# to autoprezentacje dwóch osób (kobiety 
i m$!czyzny) kandydatów na szefa, przed pracownikami 
jednej z Þrm: komputerowej (praca m$ska), opieku%czej 
(praca kobieca) i handlowej (praca neutralna). Zadaniem 
badanych by o przypisanie p ci kandydata do obu auto-
prezentacji (lub podkre"lenie odpowiedzi „nie wiem”).

W grupie studentów badani w sposób losowy byli 
przydzielani do podgrup zapoznaj#cych si$ z jedn# z par 
autoprezentacji (jednorodn# lub mieszan#), natomiast 
w obr$bie osób tej samej p ci dobór losowy dotyczy  ro-
dzaju pracy wykonywanej przez kandydatów: neutralnej 
lub zgodnej z p ci# osoby badanej (m$skiej dla m$!czyzn 
i kobiecej dla kobiet). Ograniczenie rodzaju pracy do neu-
tralnej lub typowej dla p ci badanych wynika o z potrzeby 
ujednolicenia planu badania w obu grupach wiekowych. 

W grupie osób pracuj#cych ocena kandydata na szefa 
mia a mie& zwi#zek z do"wiadczeniem badanych, czy-
li rodzajem wykonywanej przez nich pracy, a poniewa! 
dotarcie do osób wykonuj#cych zawody nietypowe dla 
w asnej p ci by o trudne, ograniczono si$ do zawodów 
neutralnych lub typowych dla p ci badanych. Tak wi$c 
w grupie osób pracuj#cych badani otrzymywali informa-
cje, i! kandydat na szefa ubiega si$ o prac$ analogiczn# 
pod wzgl$dem rodzaju do ich w asnej: kobiety i m$!czy'-
ni wykonuj#cy prace neutralne otrzymywali informacje, 
i! kandydat ubiega si$ o stanowisko szefa w Þrmie han-
dlowej (praca neutralna), kobiety pracuj#ce w zawodach 
kobiecych – informacj$, !e kandydat chce zosta& szefem 
w o"rodku pomocy spo ecznej (praca kobieca), m$!czy'ni 
wykonuj#cy prace m$skie – informacj$, !e kandydat stara 
si$ o stanowisko w Þrmie komputerowej (praca m$ska). 
Natomiast rodzaj pary autoprezentacji (jednorodna – mie-
szana) do identyÞkacji p ci kandydatów by  – podobnie 
jak w grupie studentów – przydzielany losowo. 

W drugiej cz$"ci bada% osoby badane ocenia y atrakcyj-
no"& interpersonaln# dwojga kandydatów na szefa, tym ra-
zem identyÞkowalnych pod wzgl$dem p ci na podstawie 

ich autoprezentacji (Adam i Ewa). Aby autoprezentacje 
z obu arkuszy (do identyÞkacji p ci kandydata oraz oceny 
atrakcyjno"ci interpersonalnej) nie powtarza y si$, bada-
ni, którzy w pierwszej cz$"ci bada% identyÞkowali p e& 
na podstawie jednorodnych autoprezentacji, otrzymywali 
do oceny atrakcyjno"ci interpersonalnej autoprezentacje 
mieszane, a osoby, które identyÞkowa y p e& kandydatów 
na podstawie autoprezentacji mieszanych, otrzymywa y 
do oceny atrakcyjno"ci autoprezentacje jednorodne.

Wyniki

IdentyÞkacja p!ci szefa na podstawie ró nych rodzajów 

autoprezentacji. Prawid owo"ci zwi#zane z identyÞkacj# 
p ci szefa weryÞkowano za pomoc# analizy log-liniowej 
w schemacie zmiennych: wielko"& do"wiadczenia 
zawodowego badanych (studenci – osoby pracuj#ce) × 
p e& osób badanych (kobiety – m$!czy'ni) × rodzaj pary 
autoprezentacji (jednorodne – mieszane) × rodzaj pracy, 
o któr# ubiega  si$ kandydat (kobieca, m$ska, neutralna 
p ciowo) × identyÞkowana p e& kandydatów (kobieta, 
m$!czyzna, nie wiem).

Uzyskano nast$puj#ce istotne statystycznie interakcje 
zmiennych zwi#zane z identyÞkacj# p ci kandydatów: ro-
dzaj pary autoprezentacji × identyÞkowana p e&: '² (2, N = 
1676) = 17,8; p = 0,001. Uzyskan# prawid owo"& przed-
stawiono na Rysunku 1.

Kobiecie cz$"ciej przypisywano autoprezentacj$ skrom-
n# tylko w sferze instrumentalnej (i równocze"nie che -
pliw# w sferze interpersonalnej) ani!eli autoprezentacj$ 
skromn# w obu sferach. Wynikiem zwierciadlanym do 
powy!szego jest cz$stsze identyÞkowanie p ci m$!czy-
zny na podstawie autoprezentacji che pliwej tylko w sfe-
rze instrumentalnej (i równocze"nie skromnej w sferze 
interpersonalnej), w porównaniu z autoprezentacj# w obu 
sferach che pliw#. 

Wielko"& do"wiadczenia zawodowego × rodzaj pary 
autoprezentacji × identyÞkowana p e&: '² (2, N = 1676) 
= 9,6; p = 0,01. Analiza interakcji wykaza a, !e w przy-
padku autoprezentacji jednorodnych do"wiadczenie za-
wodowe badanych nie ró!nicowa o rodzaju identyÞkowa-
nej p ci: '² (2, N = 871) < 1, natomiast gdy autoprezenta-
cje by y mieszane uzyskano istotny statystycznie zwi#zek 
mi$dzy do"wiadczeniem zawodowym a identyÞkacj# p ci 
kandydatów: '² (2, N = 806) = 19,55; p = 0,001.

Jak widzimy na Rysunku 2, wprawdzie obie grupy bada-
nych (studenci – osoby pracuj#ce) cz$"ciej przypisywa y 
autoprezentacj$ skromn# w sferze instrumentalnej (i rów-
nocze"nie che pliw# w sferze interpersonalnej) kobiecie 
ni! m$!czy'nie, to jednak studenci w typowaniu p ci byli 
bardziej zdecydowani od osób pracuj#cych i ponadtrzy-
krotnie rzadziej dawali odpowied' „nie wiem”. Mo!na 
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zatem powiedzie&, !e – zgodnie z Hipotez# 1 – identyÞ-
kowanie p ci szefa w stereotypowy sposób w parze auto-
prezentacji mieszanych by o s absze w grupie osób pra-
cuj#cych ni! studentów. 

Rodzaj pracy, o któr# ubiega  si$ kandydat (kobieca, 
m$ska, neutralna p ciowo), nie ró!nicowa  sposobu iden-
tyÞkowania p ci kandydatów ani w parach autoprezenta-
cji jednorodnych: '² (4, N = 871) = 5,17; p = 0,26, ani 
w parach autoprezentacji mieszanych: '² (4, N = 806) = 
5,4; p = 0,24.

Oceny kandydatów na szefa

Oceny kompetencji. W schemacie czteroczynniko-
wej analizy wariancji Anova: do"wiadczenie zawodowe 
osoby badanej (studenci – osoby pracuj#ce) × p e& osoby 
badanej × rodzaj pary autoprezentacji × p e& kandydata, 
uzyskano istotny statystycznie efekt interakcyjny rodzaju 
pary autoprezentacji i p ci kandydata: F(3,1651) = 7,48; 
p < 0,01, (² = 0,01.

W parach nietypowych autoprezentacji za bardziej 
kompetentn# zosta a uznana kobieta, a w parach autopre-
zentacji typowych – m$!czyzna. Testy post hoc porów-

Rysunek1. 

IdentyÞkowanie p ci kandydatów (%) na podstawie autoprezentacji jednorodnych i mieszanych w ca ej grupie (N = 1676).

Rysunek 2. 

IdentyÞkowanie p ci kandydatów (%) na podstawie pary autoprezentacji mieszanych w grupie studentów i osób pracuj#-
cych.
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nuj#ce istotno"& ró!nic mi$dzy "rednimi ocen wszystkich 
autoprezenterów wykaza y, !e zarówno kandydatki, jak 
i kandydaci che pi#cy si$ w sferze instrumentalnej (nie-
zale!nie od che pliwo"ci/skromno"ci w sferze interperso-
nalnej) zostali ocenieni podobnie: jako bardziej kompe-
tentni ani!eli kandydaci obojga p ci skromni w tej sferze 
(niezale!nie od che pliwo"ci/skromno"ci w sferze inter-
personalnej). Nale!y zatem uzna&, !e Hipoteza 2, prze-
widuj#ca wy!sze oceny kompetencji kandydatów che pli-
wych w sferze instrumentalnej w porównaniu z kandyda-
tami skromnymi w tej sferze, zosta a potwierdzona.

Oceny sympatii. W celu weryÞkacji Hipotezy 3a, prze-
widuj#cej, !e kandydaci prezentuj#cy si$ w typowy spo-

sób dla swojej p ci budz# wi$ksz# sympati$ ni! kandydaci 
prezentuj#cy si$ w sposób nietypowy, pierwsze analizy 
wariancji wykonano w schemacie: wielko"& do"wiadcze-
nia zawodowego (studenci – osoby pracuj#ce) × p e& oso-
by badanej × rodzaj pary autoprezentacji × p e& kandy-
data. Uzyskano istotny statystycznie efekt interakcyjny: 
rodzaj pary autoprezentacji × p e& kandydata: F(3,1663) 
= 14,68; p < 0,001; (² = 0,03. Wynik przedstawiono w Ta-
beli 1.

Kandydatki prezentuj#ce si$ w skromny sposób w sfe-
rze instrumentalnej (niezale!nie od tego czy para auto-
prezentacji by a jednorodna, czy mieszana) cieszy y si$ 
wi$ksz# sympati# ni! kandydatki prezentuj#ce si$ w nie-
typowy, che pliwy w tej sferze sposób. Z kolei w"ród 
kandydatów najni!sz# sympati# cieszy  si$ m$!czyzna 
prezentuj#cy si$ w typowy „m$ski” sposób: che pliwy 
w sferze instrumentalnej i skromny w sferze interperso-
nalnej. Pozostali kandydaci zostali ocenieni wy!ej, na po-
ziomie nieró!ni#cym si$ mi$dzy sob#. Porównania takich 
samych pod wzgl$dem tre"ci autoprezentacji kandydatów 
obojga p ci pokazuj#, !e tylko w przypadku autoprezen-
tacji che pliwej w sferze spo ecznej (i skromnej w sferze 
instrumentalnej) p e& autoprezentera mia a znaczenie: 
kandydatki prezentuj#ce si$ w ten sposób oceniane by y 
pod wzgl$dem sympatii wy!ej od kandydatów. Uzyskane 
rezultaty tylko cz$"ciowo potwierdzaj# Hipotez$ 3a, gdy! 
jedynie w przypadku kandydatek (a nie kandydatów) ty-
powe autoprezentacje wzbudza y wi$ksz# sympati$. 

Uzyskano tak!e trójczynnikowy efekt interakcyjny: 
wielko"& do"wiadczenia zawodowego osoby badanej × 
rodzaj pary autoprezentacji × p e& kandydata: F(3,1660) 
= 10,33; p < 0,001, (² = 0,02. Ró!nice mi$dzy grupami 
z ró!nym do"wiadczeniem zawodowym dotyczy y „m$-

Rysunek 3. 

Oceny kompetencji autoprezenterów dokonuj#cych ró!nych 
rodzajów autoprezentacji w ca ej grupie.

Tabela 1. 

Oceny sympatii do kandydatki i kandydata dokonuj#cych typowych i nietypowych dla p ci autoprezentacji (N = 1676)

 Rodzaj pary autoprezentacji  Kandydatka Kandydat

 Nietypowa jednorodna (N = 391)  che pliwa
5,68bc*
(1,79)**

skromny
5,82cd
(1,82)

Typowa jednorodna (N = 413) skromna
6,02d
(1,69)

che pliwy
5,7bc
(1,76)

Nietypowa mieszana (N = 417) che pliwa w sferze instrumentalnej
5,48ab
(1,82)

che pliwy w sferze spo ecznej
5,71bc
(1,82)

Typowa mieszana (N = 446) che pliwa w sferze spo ecznej
6,1d

(1,90)

che pliwy w sferze instrumentalnej
5,32a
(1,91)

*"rednie oznaczone t# sam# literk# nie ró!ni# si$ w te"cie NIR na poziomie p < 0,05; **w nawiasach – odchylenia standardowe.
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skich” autoprezentacji – che pliwych w sferze instrumen-
talnej i skromnych w sferze spo ecznej: studenci wy!ej 
ni! osoby pracuj#ce oceniali „m$sk#” kandydatk$ (w gru-
pie studentów: M = 5.71; SD = 1,86; w grupie osób pracu-
j#cych: M = 5,23; SD = 1,84) oraz „m$skiego” kandydata 
(w grupie studentów: M = 5,67; SD = 1,80; w grupie pra-
cuj#cych: M = 4,87; SD = 1,95).

W celu weryÞkacji Hipotezy 3b, przewiduj#cej, !e kan-
dydaci prezentuj#cy si$ w typowy sposób b$d# oceniani 
jako bardziej sympatyczni, gdy ubiegaj# si$ o prac$ typo-
w# ni! nietypow# dla swojej p ci, przeprowadzono anali-
zy wariancji Anova dla ocen sympatii w schemacie: ro-
dzaj typowych dla p ci autoprezentacji (jednorodnych vs. 
mieszanych) × rodzaj pracy (m$ska vs. kobieca) × p e& 
kandydata. Nie uzyskano !adnych istotnych efektów in-
terakcyjnych mi$dzy rodzajem pracy i rodzajem pary 
autoprezentacji (F(1,436) < 1), które wskazywa yby na 
zwi#zek charakteru pracy z ocenami osób prezentuj#cych 
si$ w sposób typowy.

Wybory kandydatów. Wykonano analiz$ log-liniow# 
dla zmiennych: wielko"& do"wiadczenia zawodowego 
(studenci – osoby pracuj#ce) × p e& osoby badanej × ro-
dzaj pary autoprezentacji × rodzaj wykonywanej pracy 
(m$ska, kobieca, neutralna) × wybór (kobieta lub m$!-
czyzna). Uzyskano jeden istotny efekt interakcyjny zwi#-
zany z wyborem kandydatów okre"lonej p ci: p e& osoby 
badanej × rodzaj pary autoprezentacji × wybór: '² (3, N = 
1676) = 11,66; p = 0,001. W celu interpretacji efektu inte-
rakcyjnego porównano wybory w grupach badanych ko-
biet i m$!czyzn dla ka!dej pary autoprezentacji. Okaza o 
si$, !e tylko w parach autoprezentacji nietypowych wyst#-
pi y istotne statystycznie ró!nice mi$dzyp ciowe w cz$-
sto"ci wyboru kandydata okre"lonej p ci: w parze auto-
prezentacji nietypowych jednorodnych: '² (1, N = 389) = 
5,89; p = 0,01; w parze autoprezentacji nietypowych mie-
szanych: '² (1, N = 417) = 10,79; p = 0,001. Oba wyniki 
przedstawiono na Rysunku 4a.

W pierwszej parze nietypowych autoprezenterów (lewa 
cz$"& Rysunku 4a) m$!czy'ni woleli che pliw# w obu 
sferach kandydatk$ ni! skromnego kandydata, podczas 
gdy kobiety równie cz$sto wybiera y oboje kandydatów. 
W drugiej parze nietypowych autoprezenterów (prawa 
cz$"& Rysunku 4a) zarówno kobiety, jak i m$!czy'ni, 
cz$"ciej wybierali nietypowego – skromnego tylko w sfe-
rze instrumentalnej kandydata ni! che pliw# w tej sferze 
kandydatk$, jednak kobiety wybiera y tak trzykrotnie 
cz$"ciej, podczas gdy m$!czy'ni wybierali tak tylko 18% 
cz$"ciej. 

Z kolei w parach autoprezentacji typowych nie wy-
st#pi y zale!no"ci mi$dzy p ci# badanych a cz$sto"ci# 
wyborów kandydatów okre"lonej p ci (Rysunek 4b). 

W parze typowych jednorodnych autoprezentacji: '² (1, 
N = 412) < 1, ns. W parze typowych mieszanych autopre-
zentacji: '² (1, N = 446) = 1,23; p > 0,26.

W pierwszej parze autoprezentacji typowych jedno-
rodnych (lewa cz$"& Rysunku 4b) zarówno kobiety, jak 
i m$!czy'ni cz$"ciej wybierali kandydata che pliwego 
w obu sferach ni! skromn# kandydatk$. W drugiej pa-
rze autoprezentacji typowych-mieszanych (prawa cz$"& 
Rysunku 4b) cz$"ciej wybierano kandydatk$ che pliw# 

Rysunek 4.a. 

Wybory kandydatów na szefa (%) na podstawie autoprezen-
tacji nietypowych dla p ci w grupie kobiet i m$!czyzn. 

Rysunek 4.b. 

Wybory kandydatów na szefa (%) na podstawie autoprezen-
tacji typowych dla p ci w grupie kobiet i m$!czyzn.
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tylko w sferze spo ecznej ni! kandydata che pliwego 
w sferze instrumentalnej. 

Porównuj#c wybory kandydatów obojga p ci w zwier-
ciadlanym uk adzie par autoprezentacji jednorodnych: 
nietypowych (Rysunek 4a) i typowych (Rysunek 4b), 
mo!na powiedzie&, !e m$!czy'ni preferowali che pli-
wych kandydatów niezale!nie od ich p ci, podczas gdy 
kobiety preferowa y che pliwego kandydata tylko wtedy, 
gdy by  to m$!czyzna. Z kolei w zwierciadlanym uk adzie 
par autoprezentacji mieszanych nietypowych i typowych 
dla p ci (Rysunek 4a i 4b) wida&, !e badani obojga p ci 
preferowali „kobiecych” kandydatów (kobiet$, jak i m$!-
czyzn$), przedstawiaj#cych si$ che pliwie tylko w sferze 
spo ecznej, w porównaniu z „m$skimi” kandydatami 
che pi#cymi si$ tylko w sferze instrumentalnej. 

Rodzaj do#wiadczenia zawodowego osób pracuj"cych 

a wybory i oceny kandydatów na szefa

Wybory. Osoby pracuj#ce dokonywa y ocen i wyboru 
kandydatów ubiegaj#cych si$ o prac$ w zawodach porów-
nywalnych pod wzgl$dem rodzaju z ich w asnym: typo-
wych dla w asnej p ci b#d' neutralnych. Dla ka!dej pary 
autoprezentacji, oddzielnie w grupie pracuj#cych kobiet 
i m$!czyzn, wykonano analizy chi-kwadrat w schemacie: 

rodzaj pracy (typowa dla p ci vs. neutralna) × wybór (kan-
dydatka vs. kandydat). Dla !adnej pary autoprezentacji, 
zarówno w grupie kobiet, jak i m$!czyzn, nie uzyskano 
istotnych ró!nic w wyborach zwi#zanych z rodzajem wy-
konywanej pracy ('² < 1). 

Oceny sympatii i kompetencji. Analiza wariancji prze-
prowadzona, oddzielnie w grupie pracuj#cych kobiet 
i m$! czyzn, w schemacie: rodzaj do"wiadczenia zawodo-
wego badanych (typowy dla p ci vs. neutralny) × rodzaj 
pary autoprezentacji × p e& kandydata, nie wykaza a !ad-
nych istotnych statystycznie interakcji wskazuj#cych na 
wp yw rodzaju wykonywanej pracy na oceny kandydatów. 
W grupie pracuj#cych kobiet dla ocen sympatii uzyskano: 
F(3,394) = 1,49; p > 0,21, dla ocen kompetencji: F(3,394) 
= 1,14; p > 0,32. W grupie pracuj#cych m$!czyzn dla 
ocen sympatii uzyskano: F(3,292) = 2,3; p > 0,07, za" dla 
ocen kompetencji: F(3,292) = 1,3; p > 0,26.

Rola ocen sympatii i kompetencji w wyborze szefa. 

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy wybory 
wi#za y si$ ze zró!nicowaniem ocen sympatii i kompe-
tencji kandydatów wybranych i odrzuconych, dla ka!dej 
pary autoprezentacji, osobno dla ocen sympatii i kompe-
tencji, przeprowadzono dwuczynnikow# analiz$ warian-

 Tabela 2. 

Oceny sympatii i kompetencji kandydatów w podgrupach badanych wybieraj#cych kandydata okre"lonej p ci w ró!nych 
parach autoprezentacji

Rodzaj autoprezentacji Osoby wybieraj#ce 
kandydatk$

  Osoby wybieraj#ce 
kandydata

Test F

wybrana 
kandydatka

odrzucony 
kandydat

odrzucona 
kandydatka

wybrany 
kandydat

Nietypowa jednorodna sympatia

kompetencje

5,84a
(7,75)

6,7b
(1,77)

5,75a
(1,73)

6,1a
(1,86)

5,64a
(1,80)

6,44ab
(1,6)

5,8a
(1,88)

6,45ab
(1,64)

F(1,387) < 1

F(1,387) = 5,52; p < 0,05

Typowa jednorodna sympatia

kompetencje

6,22b
(1,60)

6,71b
(1,63)

5,42a
(1,79)

5,91a
(1,63)

5,89b
(1,82)

6,48b
(1,63)

5,93b
(1,80)

6,48b
(1,63)

F(1,410) = 13,7; p < 0,01

F(1,410) = 3,09; p < 0,08

Nietypowa mieszana sympatia

kompetencje

5,52ab
(1,71)

6,71b
(1,63)

5,55ab
(1,74)

5,97a
(1,96)

5,5a
(1,82)

6,48b
(1,58)

5,83b
(1,80)

6,48b
(1,58)

F(1,413) = 1,2; p > 0,20

F(1,442) = 9,74; p < 0,01

Typowa mieszana sympatia

kompetencje

6,3c
(1,90)

6,5b
(1,74)

5,18a
(1,96)

6,51b
(1,68)

5,89b
(1,7)

6,2a
(1,80)

5,57b
(1,83)

6,62b
(1,65)

F(1,442) = 9,74; p < 0,01

F(1,442) = 3,42; p < 0,07
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cji w schemacie: dokonany wybór (kandydatka vs. kan-
dydat) × p e& ocenianych kandydatów. Wyniki przedsta-
wiono w Tabeli 2.

Osoby badane, wybieraj#ce che pliwych w sferze in-
strumentalnej kandydatów na szefa (kobiet$ w parach 
nietypowych oraz m$!czyzn$ w parach typowych auto-
prezentacji), tylko w zakresie kompetencji ocenia y wy!ej 
wybieranych ni! odrzucanych kandydatów. W zakresie 
sympatii oceny obojga kandydatów nie ró!ni y si$ mi$dzy 
sob#. Z kolei w przypadku wi$kszo"ci badanych, wybie-
raj#cych kandydatów skromnych w sferze instrumental-
nej (kobiet$ w obu parach typowych autoprezentacji oraz 
m$!czyzn$ w parze nietypowej mieszanej autoprezenta-
cji) uzyskano wy!sze oceny sympatii do kandydata wy-
bieranego ni! odrzucanego (wyj#tkiem by  skromny kan-
dydat w parze autoprezentacji nietypowej jednorodnej, dla 
którego nie uzyskano wy!szych ocen). Natomiast oceny 
kompetencji obojga kandydatów by y we wszystkich wa-
runkach podobne. Nale!y wnioskowa&, !e badani wybie-
raj#cy che pliwych w sferze instrumentalnej kandydatów 
wi$ksz# uwag$ zwracali na kompetencje szefa ni! na jego 
sympatyczno"&, odwrotnie ni! badani wybieraj#cy kandy-
datów skromnych w sferze instrumentalnej – ci przywi#-
zywali wi$ksz# wag$ do sympatii ni! kompetencji.

Zwi"zki stereotypowego identyÞkowania p!ci autopre-

zentera z ocenami kandydatów o typowych i nietypowych 

autoprezentacjach. W celu sprawdzenia, czy istnieje 
zwi#zek mi$dzy wykorzystywaniem stereotypów p cio-
wych do identyÞkacji p ci autoprezenterów (w pierwszej 
cz$"ci bada%), a ocenami atrakcyjno"ci kandydatów do-
konuj#cych typowych i nietypowych autoprezentacji dla 
swojej p ci (w drugiej cz$"ci bada%), przeprowadzono 
wieloczynnikow# analiz$ wariancji. Ze wzgl$du na nie-
wielk# liczb$ osób odpowiadaj#cych „nie wiem” podczas 

identyÞkowania p ci autoprezentera, zmienn# „identyÞ-
kowanie p ci autoprezentera„ przekodowano na dwa po-
ziomy: (1) identyÞkowanie p ci autoprezentera zgodnie 
ze stereotypem p ciowym, (2) identyÞkowanie niezgodne 
lub brak identyÞkacji (do tej grupy wesz y osoby bada-
ne dokonuj#ce nietypowej identyÞkacji oraz udzielaj#ce 
odpowiedzi „nie wiem”). Ze wzgl$du na schemat bada%, 
w którym badani identyÞkowali p e& autoprezentera na 
podstawie innych rodzajów autoprezentacji ni! te, które 
w drugiej cz$"ci bada% by y podstaw# ocen kandydatów, 
zmienn# „rodzaj ocenianej autoprezentacji” przekodo-
wano na dwa poziomy, gdzie 1 oznacza autoprezentacje 
nietypowe dla p ci kandydatów (jednorodne i mieszane), 
a 2 – autoprezentacje typowe (jednorodne i mieszane). 
Przeprowadzono analiz$ wariancji w schemacie: iden-
tyÞkowanie p ci autoprezentera (zgodne ze stereotypem 
p ciowym vs. inne odpowiedzi) × rodzaj ocenianej auto-
prezentacji (nietypowa vs. typowa) × p e& (kandydatka vs. 
kandydat). Dla ocen sympatii uzyskano trójczynnikowy 
efekt interakcyjny: F(1,1651) = 5,55; p < 0,05, (² = 0,03. 
Rezultat przedstawiono w Tabeli 3. 

Osoby, które w pierwszej cz$"ci bada% identyÞko-
wa y p e& kandydatów na szefa zgodnie ze stereotypem 
p ciowym, bardziej lubi y typow# (skromn# w sferze 
instrumentalnej) ni! nietypow# (che pliw# w tej sferze) 
kandydatk$ – kobiet$, tak!e wy!ej ocenia y sympati$ 
do nietypowego (skromnego w sferze instrumentalnej) 
ni! do typowego (che pliwego w tej sferze) kandydata 
– m$!czyzny. Uzyskany rezultat sugeruje, !e w grupach 
wykorzystuj#cych stereotypy p ciowe do identyÞkacji 
p ci autoprezentera badani preferowali okre"lone rodzaje 
autoprezentacji z powodu ich tre"ci, a nie zgodno"ci ze 
stereotypem p ciowym. W grupach badanych niewyko-
rzystuj#cych stereotypów p ciowych do identyÞkacji p ci 
szefów nie uzyskano !adnych istotnych ró!nic w ocenach 

Tabela 3. 

Oceny sympatii do kandydatów dokonuj#cych typowych i nietypowych dla swojej p ci autoprezentacji w podgrupach osób 
wyró!nionych ze wzgl$du na pos ugiwanie si$ stereotypami p ciowymi podczas identyÞkowania p ci szefa 

Grupy badanych Nietypowi Typopwi

kandydatka kandydat kandydatka kandydat

N = 518  N = 537

wykorzystuj#ce stereotypy p ciowe 5,5a*
(1,72)**

5,82b
(1,76)

6,17c
(1,78)

5,49a
(1,66)

N = 282 N = 318

niewykorzystuj#ce stereotypów p ciowych 5,67ab
(1,66)

5,69ab
(1,82)

5,88b
(1,78)

5,52a
(1,72)

* "rednie oznaczone t# sam# literk# nie ró!ni# si$ od siebie w te"cie NIR na poziomie p < 0,05; ** w nawiasach odchylenia standardowe.
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kandydatów prezentuj#cych si$ w sposób typowy lub nie-
typowy dla swojej p ci. 

Podobnie w przypadku ocen kompetencji nie uzyskano 
!adnych istotnych zale!no"ci mi$dzy pos ugiwaniem si$ 
stereotypami p ciowymi podczas identyÞkacji p ci auto-
prezenterów a ocenami typowych i nietypowych kandy-
datów obojga p ci: F(1, 1651) < 1. 

Dyskusja wyników

Osoby pracuj#ce – w okresie "redniej doros o"ci – 
w mniejszym stopniu ani!eli studenci pierwszego roku 
studiów stacjonarnych wykorzystywa y stereotypy p cio-
we do identyÞkacji p ci szefów prezentuj#cych si$ w spo-
sób mieszany – che pliwy b#d' skromny w jednej tylko 
ze sfer: interpersonalnej lub instrumentalnej. Uzyskany 
rezultat sugeruje, i! zdobyte do"wiadczenie zawodowe 
prowadzi do budowania bardziej z o!onego ni! stereoty-
powy obrazu "wiata, a podzia y na zachowania typowe –
– nietypowe dla p ci s# dla osób pracuj#cych mniej oczy-
wiste ni! dla ludzi m odych (studentów I roku studiów 
stacjonarnych), dysponuj#cych ubo!sz# i uproszczon# 
wiedz# na temat pracy (cz$sto wiedz# „z drugiej r$ki”). 
Prawdopodobnie tak!e z powodu charakterystycznych dla 
okresu wczesnej doros o"ci zada% !yciowych (poszukiwa-
nie partnera, budowanie trwa ych wi$zi), studenci zwra-
caj# wi$ksz# uwag$ na zgodno"& zachowa% innych osób 
ze stereotypem p ciowym ani!eli osoby w okresie "redniej 
doros o"ci (por. Gutmann, 1987). Podobnych zale!no"ci 
nie uzyskano dla pary autoprezentacji jednorodnych: che -
pliwych lub skromnych równocze"nie w obu sferach. 

Wprawdzie skromne w obu sferach !ycia, jak i skromne 
tylko w sferze instrumentalnej (i równocze"nie che pliwe 
w sferze interpersonalnej) autoprezentacje przypisywano 
cz$"ciej kobietom ni! m$!czyznom, to jednak niezale!nie 
od wieku badanych autoprezentacje jednorodne podlega-
 y s abszemu ró!nicowaniu ze wzgl$du na p e& ni! auto-
prezentacje mieszane. Oznacza to, !e stereotypy p ciowe 
cz$"ciej funkcjonuj# w formie komplementarnej ni! jaw-
nie dyskryminuj#cej jedn# p e&; pozwalaj# na che pienie 
si$ silnymi, przypisywanymi danej p ci atrybutami (por. 
Eagly i Mladnic, 1989; Glick i Fiske, 2001; Leary i in., 
1986). Tak wi$c kobieco"& wyra'niej kojarzy si$ z wyso-
k# sprawno"ci# w sferze interpersonalnej oraz umiarko-
wan# w sferze instrumentalnej ni! z przeci$tn# sprawno-
"ci# w obu sferach. Natomiast m$sko"& cz$"ciej kojarzona 
jest z wysok# sprawno"ci# tylko w sferze instrumentalnej 
ni! z wysokimi umiej$tno"ciami w obu sferach. 

W parze autoprezentacji jednorodnych (w sferze in-
terpersonalnej oraz instrumentalnej jeden kandydat by  
skromny a drugi che pliwy) cz$stsze typowanie m$!-
czyzny do roli che pliwego autoprezentera, a kobiety do 

roli skromnej autoprezenterki prawdopodobnie wi#!e si$ 
z wiedz# o odmiennym funkcjonowaniu spo ecznym osób 
ró!nej p ci, regulowanym przez normy obyczajowe, takie 
jak norma skromno"ci, w wi$kszym stopniu adresowana 
do kobiet ni! m$!czyzn. Oznacza to, !e od kobiet oczekuje 
si$ wi$kszej skromno"ci w ogóle, ale nie dlatego, i! uwa-
!a si$ je za mniej kompetentne w ka!dej dziedzinie !ycia, 
lecz dlatego, !e skromno"& lepiej ni! che pliwo"& kore-
sponduje ze wspólnotowym charakterem ich to!samo"ci 
(Deaux i Major, 1987; Eagly, 1987; Heatherington i in., 
1993; Huston i Ashmore,1986; Wosi%ska i in., 1996). 

Atrakcyjno"& interpersonaln# kandydatów na szefa ba-
dano zarówno za pomoc# mi$kkich wska'ników dotycz#-
cych ocen sympatii i kompetencji, jak i twardego wska'-
nika – wyboru szefa spo"ród dwojga kandydatów. W obu 
grupach wiekowych „kobiecy” kandydaci (obojga p ci), 
wykazuj#cy orientacj$ interpersonaln# (wspólnotow#) 
wybierani byli cz$"ciej do roli szefa ni! „m$scy” kandy-
daci, che pi#cy si$ tylko swoj# sprawno"ci# zadaniow#, 
cho& ci ostatni ocenieni zostali jako bardziej kompetentni 
od pierwszych. Wynik ten zdaje si$ potwierdza& prawi-
d owo"& z zakresu percepcji spo ecznej mówi#c#, i! z per-
spektywy biorcy cechy moralne (wspólnotowe) innych lu-
dzi licz# si$ bardziej ani!eli cechy sprawno"ciowe, zatem 
okazywana przez szefa troska o dobro podw adnych zda-
je si$ wa!niejsza ni! wysoka sprawno"& instrumentalna 
(Wojciszke, Bary a, 2006). Uzyskany rezultat niezgodny 
jest jednak z wynikami innych bada%, sugeruj#cymi, !e 
w "rodowisku pracy od m$!czyzn w mniejszym stopniu 
wymaga si$ zachowa% pomocnych ni! od kobiet, dlate-
go te! zadaniowo zorientowani m$!czy'ni powinni by& 
bardziej akceptowani ni! podobne do nich kobiety (por. 
Heilman i Chen, 2005). 

Badania innych autorów pokazuj# tak!e, !e cechy m$-
skie zwi$kszaj# szanse zatrudnienia i u atwiaj# awansowa-
nie m$!czyznom (Glick, Zion i Nelson, 1988; Juodvalkis 
i in., 2003), a idealny mened!er (w opinii Amerykanów) 
powinien posiada& cechy m$skie (Powell i ButterÞeld, 
1989). Uzyskane wyniki mog# sugerowa& wi$ksz# przy-
chylno"& kultury polskiej (w porównaniu z typow# amery-
ka%sk# kultur# zachodni#) wobec kobiecej orientacji (por. 
Boski, 1999), niewykluczone równie!, !e wyniki by yby 
bardziej korzystne dla „m$skich” kandydatów, gdyby de-
cydenci uzyskiwali informacje o zale!no"ci ich zarobków 
od zadaniowych kompetencji szefa (por. Rudman, 1998; 
Wojciszke i in., 2004, za: Wojciszke, Bary a, 2006). 

Badania wykaza y inne znacz#ce prawid owo"ci. Ko -
biety zdecydowanie cz$"ciej ni! m$!czy'ni odrzuca y 
„m$skie” kobiety (che pi#ce si$ tylko sfer# instrumental-
n#) i wybiera y „kobiecych” m$!czyzn (che pliwych tyl-
ko w sferze interpersonalnej) i cho& analogiczne prawi-
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d owo"ci wyst#pi y równie! w"ród m$!czyzn – by y w tej 
grupie s absze. Zatem w #czaj#c si$ do dyskusji na temat 
tego, czy p e& oceniaj#cych ró!nicuje dyskryminacj$ „m$-
skich” kobiet (por. Carli i in. 1995; Heilman i in., 2004; 
Juodvalkis i in., 2003; Rudman,1998), uzyskane wyniki 
daj# odpowied' twierdz#c# i wskazuj# na kobiety. 

Oceny sympatii i kompetencji kandydatów wi#za y si$ 
z ich wyborem lub odrzuceniem jako kandydatów na sze-
fa. Badani wybieraj#cy kandydatów na szefa che pliwych 
w sferze instrumentalnej oceniali sympati$ do nich na 
podobnym poziomie, jak do skromnych w tej sferze kan-
dydatów odrzuconych. Oznacza to, !e nie dla wszystkich 
podw adnych szefowie che pi#cy si$ sfer# instrumentaln# 
s# mniej sympatyczni od szefów skromnych, cho& – zwa-
!ywszy na cz$sto"& wyborów takich kandydatów – jest 
ich znacznie mniej. Warto tak!e zauwa!y&, !e sympatia 
do szefów obojga p ci che pliwych w sferze instrumen-
talnej i skromnych w interpersonalnej, a wi$c prezentu-
j#cych si$ w „m$ski” sposób, by a ni!sza w grupie osób 
pracuj#cych ni! w grupie studentów. Wynik ten sugero-
wa by, i! wieloletnie do"wiadczenie zawodowe obni!a 
emocjonaln# atrakcyjno"& szefów wykazuj#cych tylko 
instrumentalne umiej$tno"ci – przynajmniej z perspekty-
wy podw adnych. 

Podobnie odmiennie kszta towa y si$ oceny kompeten-
cji w grupach wybieraj#cych kandydatów che pliwych 
lub skromnych w sferze instrumentalnej. Badani, wybie-
raj#cy na szefa kandydatów skromnych w sferze instru-
mentalnej, nie tylko darzyli swoich wybranych wi$ksz# 
sympati#, lecz tak!e oceniali ich kompetencje równie 
wysoko, jak che pliwych w sferze instrumentalnej kandy-
datów odrzuconych. Z kolei osoby wybieraj#ce kandyda-
tów che pliwych w sferze instrumentalnej oceni y swoich 
wybra%ców jako bardziej kompetentnych (i nie mniej 
sympatycznych) od kandydatów odrzuconych. Wynik 
ten sugeruje odmienne podej"cie do kompetencji: w#skie 
(tradycyjne), sprowadzaj#ce kompetencje do umiej$tno-
"ci instrumentalnych – w przypadku osób wybieraj#cych 
che pliwych w sferze zadaniowej kandydatów oraz sze-
rokie (egalitarne), uwzgl$dniaj#ce tak!e umiej$tno"ci in-
terpersonalne – w przypadku osób wybieraj#cych kandy-
datów che pliwych w sferze interpersonalnej. Fakt, !e nie 
wyst#pi  zwi#zek mi$dzy wykorzystywaniem stereotypów 
p ciowych do identyÞkacji p ci kandydata (w pierwszej 
cz$"ci badania) a ocenami kandydatów prezentuj#cych 
si$ w sposób typowy lub nietypowy dla swoje p ci (w dru-
giej cz$"ci badania), potwierdza odr$bno"& informacyjnej 
i normatywnej funkcji stereotypów. Aktywizacja kultu-
rowych stereotypów p ciowych nie oznacza automatycz-
nie ich akceptacji (por. Devine, 1989; Kunda,1999), a w 
sytuacji kiedy dost$pne informacje spo eczne dotycz# 

tylko w a"ciwo"ci kategorialnych nieznanych osób (p ci, 
wieku, rasy itp.), wykorzystywanie wiedzy stereotypowej 
w celach orientacyjnych jest z poznawczego punktu wi-
dzenia zachowaniem racjonalnym. 

Nie uzyskano tak!e zale!no"ci mi$dzy ocen# atrak-
cyjno"ci kandydatów na szefa prezentuj#cych si$ w spo-
sób typowy dla swojej p ci a rodzajem pracy, o któr# si$ 
ubiegali (obj$tej stereotypem p ciowym lub neutralnej). 
Wynik ten mo!e dowodzi& spostrzeganej odr$bno"ci roli 
szefa w stosunku do rodzaju pracy wykonywanej przez 
podw adnych. Tak wi$c niezale!nie od tego, czy kandydat 
ubiega si$ o prac$ w placówce opieki spo ecznej czy te! 
w Þrmie komputerowej, w jego rol$ wpisane jest zarów-
no kontaktowanie si$ z podw adnymi, jak i podejmowa-
nie decyzji zadaniowych. 

Rodzaj do"wiadczenia zawodowego w grupie osób 
pracuj#cych nie ró!nicowa  ocen i wyborów kandydatów 
prezentuj#cych si$ w sposób typowy lub nietypowy dla 
swoje p ci. Mo!na sformu owa& co najmniej dwie hipo-
tetyczne przyczyny takiego wyniku. Po pierwsze, praw-
dopodobne jest, !e rodzaj wykonywanej pracy nie opi-
suje dostatecznie do"wiadczenia zawodowego badanych 
osób, gdy! w miejscu pracy mog y spotyka& si$ z innymi 
pracownikami w asnej i odmiennej p ci wykonuj#cymi 
zawody nieobj$te stereotypem p ciowym. Po drugie, in-
dywidualne w a"ciwo"ci jednostki (np. jej potrzeby po-
znawcze) mog y modyÞkowa& preferencje dotycz#ce za-
chowa% szefów. 

Ograniczenia wynikaj"ce z procedury badania. 

W pierwszej cz$"ci badania aktywizacji stereotypów 
p ciowych sprzyja a informacja o tym, !e w parze kandy-
datów znajduje si$ kobieta i m$!czyzna, dlatego te! bada-
ni nie mogli obu autoprezentacji przypisa& kandydatom 
tej samej p ci, lecz musieli zdecydowa&, która wypowied' 
bardziej pasuje do kobiety, a która do m$!czyzny. Mimo 
tego, oko o 35% badanych nie identyÞkowa o p ci kan-
dydatów zgodnie ze stereotypem p ciowym. W grupie tej 
znalaz y si$ dwie podgrupy: osoby decyduj#ce si$ na od-
powied' „nie wiem” (3%) oraz te, które identyÞkowa y 
p e& kandydatów niezgodnie z kulturowym stereotypem 
p ciowym (oko o 32%). Osoby badane nie uzasadnia y 
swoich wyborów, dlatego nie wiadomo, czy nietypowe 
identyÞkowanie p ci kandydatów wynika o z nietrafnej 
wiedzy badanych na temat uznawanych za typowe zacho-
wa% kobiet i m$!czyzn, czy te! by o efektem "wiadomego 
odrzucenia wiedzy stereotypowej jako tej, która nie musi 
sprawdza& si$ w ka!dym przypadku. Sprawa ta wymaga 
dalszych bada%. 

W drugiej cz$"ci badania osoby badane ocenia y i wy-
biera y szefa w parach kandydatów ró!ni#cych si$ nie 
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tylko p ci# Þzyczn#, lecz równocze"nie tre"ci# autopre-
zentacji. Na przyk ad, badani wybierali mi$dzy che pli-
w# kobiet# i skromnym m$!czyzn# lub mi$dzy skromn# 
kobiet# i che pliwym m$!czyzn#, lecz nie mieli okazji 
dokonywa& wyboru mi$dzy skromnym kandydatem 
a skromn# kandydatk#, czy te! skromnym i che pliwym 
kandydatem tej samej p ci. Zrealizowany schemat bada% 
ma swoje plusy i minusy. Plusem jest nieeksponowanie 
p ci Þzycznej ocenianych osób i dlatego, nawi#zuj#c do 
teorii rasizmu ukrytego (Dovidio i Gaertner, 1981), taki 
schemat bada% pozwala  unikn#& aktywizacji l$ku przed 
pos#dzeniem o seksizm, który to l$k mo!e prowadzi& 
do politycznie poprawnych, lecz ma o szczerych ocen. 
Dzi$ki podwójnym ró!nicom kandydatów (pod wzgl$dem 
p ci Þzycznej i tre"ci dokonywanej autoprezentacji) bada-
ni mogli w mniej kontrolowany, bardziej szczery sposób 
ocenia& ich zawodow# atrakcyjno"&. Na poziomie poje-
dynczej pary autoprezentacji minusem takiego schematu 
bada% jest pewna niekonkluzywno"&, dotycz#ca przyczyn 
wyboru, jednak porównuj#c wybory w parach autopre-
zentacji zwierciadlanych, na przyk ad jednorodnych ty-
powych (ona skromna – on che pliwy) i jednorodnych 
nietypowych (ona che pliwa – on skromny), mo!na by o 
oceni&, w jakim stopniu badani kierowali si$ atrakcyjno-
"ci# samej autoprezentacji (np. czy che pliwa prezentacja 
kandydatki jest równie atrakcyjna, jak che pliwa prezen-
tacja kandydata), a w jakim kierowali si$ tak!e p ci# kan-
dydata. Kontynuacja bada%, uwzgl$dniaj#ca wybory mi$-
dzy kandydatami tej samej p ci dokonuj#cymi ró!nych 
autoprezentacji, mo!e czytelniej odpowiedzie& na pyta-
nie, w jakim stopniu tre"& autoprezentacji, a w jakim jej 
zgodno"& ze stereotypem p ciowym decyduj# o ocenach 
przydatno"ci do roli szefa.
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Judging candidates for managers on the basis 
of their self-presentations: Role of stereotypicality, 

competence vs. interpersonal content, and boastfulness 
vs. modesty in identiÞcation of gender 

and judged attractiveness of future employers

El!bieta Stojanowska
Department of Psychology, University of Finances and Management, Warsaw

Abstract

Candidates for jobs usually present themselves by writing their CVs and by emphasizing their strong sides. 
This study investigated the extent to which modest or boastful, stereotype-consistent or stereotype-incon-
sistent self-presentations of male and female candidates for the role of managers are effective and create 
a favorable impression upon employees. Participants were males and females, differing in their professional 
experience: students vs. persons employed in stereotype-consistent i.e. feminine or masculine, or gender 
neutral jobs. Participants were asked to identify gender of potential employers and judge attractiveness and 
usefulness for a position of a manager of male and female candidates who presented themselves either in the 
boastful or in the modest way and who emphasized either their competences or interpersonal skills. 

Both age and gender of participants affected their judgments. students showed a stronger tendency than 
employed persons to judge the prospective managers on the basis of stereotypical traits, and women judged a 
female who boasted in the instrumental area as less suitable for the role of manager than men did. Candidates 
who were boastful in the interpersonal area were selected for the role of manager more often than those who 
were boastful in the instrumental area, and this was independent of the sex and age of participants.

Key words: self-presentation, gender, interpersonal attractiveness, work
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