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Artyku przedstawia kwestionariusz do pomiaru przekona$ na temat %róde ró!nic mi#dzy kobietami
i m#!czyznami oraz zwi&zek tych przekona$ z legitymizowaniem nierównego statusu kobiet i m#!czyzn,
mierzonym na trzy sposoby: (1) jako usprawiedliwianie systemu, (2) dostrzeganie niekorzystnej sytuacji
kobiet, (3) dzia ania na rzecz zmiany sytuacji kobiet i m#!czyzn. Kwestionariusz sk ada si# z dwóch skal:
(1) przekonania o dominuj&cym wp ywie natury i biologii na ró!nice mi#dzy kobietami i m#!czyznami
(skala Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci) oraz (2) przekonania o dominuj&cym wp ywie kultury i socjalizacji na ró!nice mi#dzy kobietami i m#!czyznami (skala Przekonanie o kulturowej genezie
ró!nic p ci). Dwa badania pokaza y ich zadowalaj&c& rzetelno"' i trafno"'. Przekonanie o biologicznym
uwarunkowaniu ró!nic p ci wi&!e si# z nasilon& legitymizacj& nierówno"ci statusu kobiet i m#!czyzn,
podczas gdy przekonanie o kulturowym uwarunkowaniu tych ró!nic wi&!e si# z delegitymizacj& nierówno"ci, zwi&zki te za" s& mediowane przez seksizm wrogi (ale nie dobrotliwy).
S owa kluczowe: przekonania o "ród ach ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami, p e$, legitymizacja,
natura, kultura

Literatura popularna uczy nas, !e kobiety s& z Wenus,
a m#!czy%ni s& z Marsa (Gray, 2008), !e kobiety ró!ni&
si# od m#!czyzn p ci& mózgu (Moir, Jessel, 2007), filmy informuj&, !e baby s& jakie" inne (ni! m#!czy%ni)
(Kabarowski, Kapu"ci$ski, Koterski, 2011), powiedzenia, !e kobieta zmienn& jest (czyli m#!czyzna jest stay) lub !e kobieta i m#!czyzna to p cie przeciwne. Tym
samym popkultura i wiedza potoczna daj& do zrozumienia, !e kobiety i m#!czy%ni ró!ni& si# mi#dzy sob& jak
dzie$ i noc. W niniejszym artykule zajmujemy si# problemem, czy ró!nice mi#dzy kobietami i m#!czyznami s&
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postrzegane jako skutek wp ywów biologicznych, czy
te! kulturowych. Ponadto staramy si# okre"li', jak te
dwa sposoby postrzegania %róde ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami wi&!& si# z percepcj& nierównego
statusu kobiet i m#!czyzn w spo ecze$stwie. Poszukuj&c
odpowiedzi na te pytania, przeprowadzili"my dwa badania. Pierwsze z nich mia o na celu stworzenie kwestionariusza mierz&cego, czy ró!nice mi#dzy kobietami i m#!czyznami s& widziane jako biologiczne (wywodz&ce si#
z biologii i natury), czy jako kulturowe (wywodz&ce si#
z kultury i socjalizacji). W drugim badaniu chcieli"my
okre"li' zwi&zek postrzegania %ród a ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami (biologicznego b&d% kulturowego) z pogl&dami na temat nierównego statusu kobiet
i m#!czyzn oraz zweryfikowa' trafno"' narz#dzia u!ytego w pierwszym badaniu.
Wiele bada$ wykaza o zwi&zek mi#dzy przekonaniami
o biologicznym pod o!u pewnych kategorii spo ecznych
oraz ich naturalno"ci i niezmienno"ci a sk onno"ci& do
stereotypizacji i dyskryminacji osób nale!&cych do tych
kategorii. Haslam, Rothschild i Ernst (2000) pokazali, !e
kategorie widziane jako naturalne i jednolite (kobiety,
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(ydzi, osoby chore na AIDS itp.) poci&gaj& za sob& silniejsz& stygmatyzacj# ni! kategorie nisko umieszczone
na skali naturalno"ci i jednolito"ci (np. przedstawiciele
klasy "redniej, ekstrawertycy). Przekonania esencjalistyczne, czyli wiara, !e osoby nale!&ce do danej kategorii spo ecznej maj& wspólne cechy ukryte, wyznaczaj&ce
natur# tych osób, oraz przekonania o determinizmie genetycznym wi&!& si# z seksizmem (Haslam, Rothschild,
Ernst, 2000; Keller, 2005). Kontakt z esencjalistycznymi przekonaniami dotycz&cymi p ci prowadzi do wzrostu legitymizacji nierówno"ci oraz indukuje przekonanie o niemo!no"ci wprowadzenia zmian spo ecznych
(Morton, Postmes, Haslam, Hornsey, 2009).
Przekonania o biologicznych ró!nicach pomi#dzy kobietami i m#!czyznami wp ywaj& równie! na bardziej
szczegó owe pogl&dy i deklarowane zachowania zwi&zane z sytuacj& kobiet i m#!czyzn w spo ecze$stwie.
Zaanga!owanie ojców w opiek# nad dzie'mi wi&!e si#
z przekonaniami ich oraz ich partnerek na temat tego, na
ile naturalne s& ró!nice mi#dzyp ciowe w zachowaniach
rodzicielskich. W parach rodzicielskich uwa!aj&cych te
ró!nice za naturalne, ojcowie sp#dzaj& mniej czasu opiekuj&c si# dzie'mi i s& w t# opiek# mniej zaanga!owani
w porównaniu z parami, które nie uwa!aj& ró!nic mi#dzyp ciowych za naturalne (Gaunt, 2006). Inne badania
pokazuj& zwi&zek mi#dzy przekonaniami o naturalnych
mo!liwo"ciach intelektualnych kobiet i m#!czyzn a legitymizacj& ich statusu zawodowego i akademickiego.
Przyk adowo, w badaniu sprawdzaj&cym, w jaki sposób
naukowcy t umacz& ró!nice w liczbie kobiet i m#!czyzn
zajmuj&cych si# biologi& i fizyk& (Ecklund, Lincoln,
Tansey, 2012), zarówno kobiety, jak i m#!czy%ni odnosili
si# w swoich wyja"nieniach do naturalnych ró!nic mi#dzyp ciowych. Respondentki t umaczy y, mi#dzy innymi, !e emocjonalne zwi&zanie si# z przedmiotem bada$
jest bardziej potrzebne kobietom, a jednocze"nie u atwia
badania nad !ywymi organizmami, dlatego wi#cej kobiet zajmuje si# biologi& ni! fizyk&. Respondenci przekonywali natomiast, !e istniej& pewne neurologiczne ró!nice mi#dzy kobietami i m#!czyznami, które s& odpowiedzialne za podejmowanie osobistych decyzji, oraz !e
morfologiczne i biologiczne ró!nice powoduj&, i! m#!czy%ni s& lepsi w zaawansowanej matematyce i fizyce.
Z kolei w badaniu z udzia em studentek kierunków "cisych znaleziono zwi&zek mi#dzy legitymizacj& status
quo dotycz&cego p ci a przekonaniami, !e kobiety maj&
mniejsze zdolno"ci matematyczne (Schmader, Johns,
Barquissau, 2004).
Bior&c pod uwag# powy!sze doniesienia, zdecydowali"my si# na dwa badania. Pierwsze mia o na celu
stworzenie kwestionariusza do pomiaru przekona$
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o biologicznej b&d% kulturowej genezie ró!nic mi#dzy
kobietami i m#!czyznami. G ównym celem drugiego badania by a weryfikacja hipotezy, !e przekonania o %ródach ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami s& istotnie
powi&zane z (de)legitymizacj& nierównego statusu kobiet
i m#!czyzn w spo ecze$stwie. Przyj#li"my, !e: (1) przekonania o dominuj&cym wp ywie biologii/natury na ró!nice mi#dzyp ciowe wi&!& si# z tendencj& do legitymizacji nierównego statusu kobiet i m#!czyzn, natomiast
(2) przekonania o wi#kszym znaczeniu kultury/socjalizacji dla tych ró!nic wi&!& si# z tendencj& do delegitymizacji nierównego statusu kobiet i m#!czyzn. W przedstawionym badaniu zdecydowali"my si# zmierzy' (de)legitymizacj# statusu kobiet i m#!czyzn na trzy sposoby.
Wykorzystali"my powszechnie znane narz#dzie, jakim
jest Skala usprawiedliwiania systemu w wersji zaw#!onej do ró!nic w statusie p ci (Jost, Kay, 2005), oraz mniej
popularny Kwestionariusz dostrzegania niekorzystnej
sytuacji kobiet (Cameron, Lalonde, 2001). Dodatkowo
zapytali"my osoby badane, czy anga!owa y si# spo ecznie w celu zmiany sytuacji kobiet i m#!czyzn. W badaniu tym sprawdzali"my jeszcze, na ile mierzony przez
nas konstrukt jest powi&zany z dobrotliwym i wrogim
seksizmem. Wcze"niejsze badania oraz rozwa!ania teoretyczne (Becker, Wright, 2011; Glick, Fiske, 2001; Jost,
Kay, 2005) pokaza y pozytywny zwi&zek dobrotliwego seksizmu z legitymizacj& nierówno"ci p ci. Dlatego
chcieli"my sprawdzi', jak dalece zwi&zek przekona$
o dominuj&cym wp ywie biologii na ró!nice mi#dzy
kobietami i m#!czyznami z legitymizacj& nierówno"ci
p ci jest mediowany przez wrogi i dobrotliwy seksizm.
Zgodnie z teori& ambiwalentnego seksizmu, przedstawion& przez Glicka i Fiske (1996), seksizm wrogi wi&!e si# z negatywnymi uprzedzeniami w stosunku do kobiet, z otwarcie dyskryminuj&c& postaw& i nie!yczliwym
nastawieniem wobec nich. Seksizm dobrotliwy jest subtelniejsz& form& seksizmu, poniewa! mo!e by' postrzegany jako !yczliwo"' wobec kobiet, mimo !e u jego podstaw równie! le!& stereotypy p ciowe. Seksizm dobrotliwy to zbiór stereotypowych przekona$ dotycz&cych
wi#kszej prospo eczno"ci, potrzeby intymno"ci czy delikatno"ci kobiet ni! m#!czyzn. Wynika z niego ch#' pomocy i opieki nad kobietami, które zachowuj& si# zgodnie z tradycyjn& rol& swojej p ci oraz przekonanie, !e
takie kobiety powinny by' uwielbiane i stawiane na piedestale. Chocia! te dwa typy seksizmu znacznie ró!ni&
si# od siebie tre"ciowo, badania przeprowadzone w wielu
kulturach pokazuj&, !e s& one pozytywnie skorelowane
(Glick, Fiske, 2001). Ponadto, chocia! badani m#!czy%ni uzyskuj& wy!sze wyniki na skalach wrogiego seksizmu ni! badane kobiety, poziom akceptacji twierdze$
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wynikaj&cych z ideologii dobrotliwego seksizmu jest
jednakowy dla obu p ci (Glick, Fiske, 2001).

BADANIE 1
Celem badania by a konstrukcja skali mierz&cej przekonania o %ród ach ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami. Przeprowadzono analiz# dyskryminacyjn& zaproponowanych pozycji oraz maksymalizacj# rzetelno"ci
skali w celu stworzenia jej ostatecznej wersji. Wy onione
pozycje zosta y poddane analizie czynnikowej, maj&cej
na celu ustalenie struktury badanych pogl&dów.
Metoda
Osoby badane. W badaniu, przeprowadzonym przez
internet, wzi# y udzia 152 osoby; 75% stanowi y kobiety; 23% osób badanych mia o "rednie wykszta cenie, 21% wykszta cenie wy!sze zawodowe (licencjat),
52% wykszta cenie wy!sze magisterskie, pozosta e osoby mia y wykszta cenie podstawowe, gimnazjalne lub
zawodowe. *rednia wieku wynosi a 34 lata (SD = 12,01).
Wybór pozycji. Osoby badane, rekrutowane przez serwisy spo eczno"ciowe, fora internetowe oraz e-mailing,
wype nia y pocz&tkow& wersj# kwestionariusza sk adaj&c& si# z 50 wymy"lonych przez nas pozycji. 24 pozycje
odnosi y si# do m#sko"ci i kobieco"ci jako konstruktów
wynikaj&cych z natury czy biologii (np. „Kobiety i m#!czy%ni s& od siebie zupe nie ró!ni, co wynika z ogromnych ró!nic biologicznych mi#dzy nimi”), natomiast 26

– do m#sko"ci i kobieco"ci jako konstruktów spo ecznych czy kulturowych (np. „To spo ecze$stwo narzuca
ró!nice kobietom i m#!czyznom”). Badani ustosunkowywali si# do twierdze$ przy u!yciu skali od 1 (zupe nie
si# nie zgadzam) do 7 (zupe nie si# zgadzam). Wynik ca kowity dla danej skali by mierzony jako "rednia z jej pozycji. Pe na tre"' ostatecznej wersji skali wraz z instrukcj& dla osób badanych znajduje si# w za &czniku 1.
Wyniki i dyskusja
W pierwszym kroku przeprowadzili"my analiz# mocy
dyskryminacyjnej proponowanych skal. Pozostawili"my
pozycje o najwy!szej mocy dyskryminacyjnej, tj. te, które korelowa y silnie z w asn& skal& i s abo z drug& skal&. Tym samym uzyskali"my ostateczn& list# 13 pozycji. Skala odnosz&ca si# do wi#kszego wp ywu biologii ni! kultury na ró!nice mi#dzyp ciowe (Przekonanie
o biologicznej genezie ró!nic p ci) sk ada si# z sze"ciu
pozycji. Skala ta uzyska a warto"' % Cronbacha 0,89,
a moc dyskryminacyjna jej pozycji wynosi a od 0,63 do
0,78. Na drug& skal# sk ada si# siedem pozycji mówi&cych o wi#kszym wp ywie kultury ni! biologii na ró!nice mi#dzyp ciowe (Przekonanie o kulturowej genezie
ró!nic p ci). Warto"' % Cronbacha dla tej skali wynios a
0,83, a moc dyskryminacyjna dla poszczególnych pozycji – od 0,53 do 0,70. Informacje na temat mocy dyskryminacyjnej poszczególnych pozycji z dwóch skal znajduj& si# w tabeli 1.

Tabela 1
&adunki czynnikowe skali w wersji ostatecznej, po rotacji Varimax, oraz moc dyskryminacyjna poszczególnych pozycji ze
skal: Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci oraz Przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci
Tre ! pozycji

Przekonanie
o biologicznej genezie
ró"nic p#ci

Przekonanie
o kulturowej genezie
ró"nic p#ci

Moc
dyskryminacyjna

01. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami s% dzie#em natury.

–0,79

–0,09

0,68

03. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami s% uwarunkowane
biologicznie.

–0,78

–0,19

0,71

04. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami wynikaj% z tego, "e sama
natura przeznaczy#a kobiet$ i m$"czyzn$ do czego innego.

–0,85

–0,11

0,78

08. Wszystkie ró"nice mi$dzy kobietami a m$"czyznami s% wytworzone
przez natur$.

–0,76

–0,17

0,70

09. Przyczyn ró"nic mi$dzy kobietami i m$"czyznami nale"y szuka!
w biologii.

–0,84

–0,15

0,76

ci&g dalszy tabeli 1 na nast#pnej stronie
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ci&g dalszy tabeli 1 z poprzedniej strony
Tre ! pozycji

Przekonanie
o biologicznej genezie
ró"nic p#ci

Przekonanie
o kulturowej genezie
ró"nic p#ci

Moc
dyskryminacyjna

11. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami wynikaj% z odmiennej
budowy mózgu.

–0,75

–0,00

0,63

02. Kobiety i m$"czy&ni ró"ni% si$, bo s% inaczej wychowywani.

–0,15

–0,70

0,58

05. Wszelkie ró"nice wynikaj% z tego, "e kobiety i m$"czy&ni s% inaczej
traktowani przez spo#ecze'stwo.

–0,14

–0,67

0,56

06. Ró"nice wynikaj% z tego, "e kobiety i m$"czy&ni s% przygotowywani
przez spo#ecze'stwo do ró"nych zada'.

–0,02

–0,72

0,57

07. To spo#ecze'stwo narzuca ró"nice kobietom i m$"czyznom.

–0,41

–0,59

0,53

10. Ró"nice mi$dzy kobietami a m$"czyznami wynikaj% ze sposobu ich
wychowania.

–0,08

–0,82

0,70

12. Aktywno ! m$"czyzn i pasywno ! kobiet wynikaj% z ró"nic
w wychowywaniu ch#opców i dziewczynek.

–0,11

–0,72

0,60

13. Ju" od urodzenia rodzice inaczej traktuj% córki ni" synów, dlatego
ju" w ród ma#ych dzieci wida! ró"nice w zachowaniach.

–0,09

–0,68

0,54

Uwaga: Numery pozycji odnosz& si# do ich porz&dku w ostatecznej wersji (za &cznik 1).

Wynik testu sferyczno"ci Bartletta '2(78) = 834,77;
p < 0,001 pokaza , !e korelacje pomi#dzy pozycjami s&
wystarczaj&ce, aby przeprowadzi' analiz# czynnikow&.
Wska%nik Kaisera–Meyera–Olkina dla ca o"ci skali potwierdzi dobry dobór zmiennych KMO = 0,87, a wszystkie warto"ci KMO dla poszczególnych pozycji osi&gn# y
warto"' powy!ej 0,07. Przeprowadzili"my zatem analiz# czynnikow& ostatecznych pozycji, która ujawni a dwa
czynniki o warto"ci w asnej wi#kszej ni! 1, które wyja"nia y w sumie 58,57% wariancji. Analiza czynnikowa
z rotacj& Varimax potwierdzi a, !e czynnikiem pierwszym by y silnie nasycone pozycje ze skali Przekonanie
o kulturowej genezie ró!nic p ci (warto"' w asna po rotacji wynios a 4,04; procent wyja"nianej wariancji: 31,12).
Drugim czynnikiem by y nasycone pozycje ze skali Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci (warto"' w asna po rotacji: 3,57; procent wyja"nianej wariancji: 27,46). )adunki czynnikowe skali w wersji ostatecznej, po rotacji Varimax, znajduj& si# w tabeli 1.
Dwie stworzone podskale by y ze sob& negatywnie
istotnie skorelowane r = –0,30; p < 0,001. *redni wynik na
skali Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci wynosi M = 4,30 (SD = 1,35), a dla skali Przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci M = 4,41 (SD = 1,11). W przypadku obu skal uzyskali"my normalny rozk ad odpowiedzi. Poniewa! grupy badanych kobiet i m#!czyzn nie

by y równoliczne '2(1) = 38,00; p < 0,001; nkobiety = 114,
nm#!czy%ni = 38, w celu porównania wp ywu p ci osób badanych na wyniki w Kwestionariuszu przekona( o genezie ró!nic p ci zdecydowali"my si# u!y' testu U Manna–
Whitneya. P e' osób badanych nie wp ywa a na wynik na skali Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic
p ci U = 1779,50; z = –1,36; ni, r = –0,11 w grupie badanych kobiet Me = 4,57, w grupie m#!czyzn Me = 4,64.
Ró!nice mi#dzy kobietami i m#!czyznami pojawi y si#
w wynikach na skalach Przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci. Badane kobiety otrzyma y wy!szy wynik Me = 4,57 ni! badani m#!czy%ni Me = 3,92, a ró!nica
ta by a na granicy istotno"ci statystycznej U = 1650,50;
z = –1,93; p = 0,054; r = –0,16.

BADANIE 2
Celem badania drugiego by a eksploracja zwi&zku przekona$ na temat %róde ró!nic mi#dzy kobietami
i m#!czyznami z tendencj& do (de)legitymizacji nierównego statusu kobiet i m#!czyzn oraz weryfikacja trafno"ci skonstruowanego narz#dzia. Sformu owali"my dwie
g ówne hipotezy: (H1) im silniejsze przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci, tym silniejsza sk onno"'
do legitymizacji nierówno"ci mi#dzy kobietami i m#!czyznami, oraz (H2) im silniejsze przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci, tym s absza sk onno"' do
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legitymizacji tych!e nierówno"ci. Sformu owali"my
równie! nast#puj&ce hipotezy szczegó owe: przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci b#dzie korelowao (H1a) pozytywnie z legitymizacj& systemu, (H1b) negatywnie z postrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet,
(H1c) negatywnie z liczb& dzia a$ maj&cych na celu zmian# systemu; przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci
b#dzie korelowa o (H2a) negatywnie z legitymizacj& systemu, (H2b) pozytywnie z postrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet oraz (H2c) pozytywnie z liczb& dziaa$ maj&cych na celu zmian# systemu. Hipotezy opieraj& si# na przes ance, !e legitymizacji status quo sprzyja
przekonanie o jego stabilno"ci i nieuchronno"ci. Laurin,
Sheperd i Kay (2010) wykazali, !e prymowanie przekonania o nieuchronno"ci systemu (za pomoc& argumentów, !e trudno wyemigrowa' z kraju zamieszkania) nasila o sk onno"' usprawiedliwiania ró!nic w zarobkach
kobiet i m#!czyzn poprzez spostrzeganie ich jako wyniku faktycznych ró!nic p ciowych (a nie jako wyniku %le
skonstruowanego systemu). Dotychczas przeprowadzane
badania odnosi y si# do zwi&zku przekona$ na temat stao"ci systemu z jego legitymizacj&, niekoniecznie za" do
pod o!a tych przekona$. W przeprowadzonym badaniu
dr&!ymy g #biej, sprawdzaj&c, czy przekonania o biologicznych %ród ach ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami wi&!& si# z legitymizacj& nierówno"ci statusu kobiet i m#!czyzn, a przekonania o kulturowych %ród ach
ró!nic z delegitymizacj& nierówno"ci. Wnioskujemy,
!e silne przekonanie o biologicznym uwarunkowaniu
ró!nic p ci oznacza esencjalistyczn& wiar# w ich niezmienno"', natomiast skoro stosunków mi#dzy kobietami i m#!czyznami nie daje si# zmieni' (gdy! nie mo!na
zmieni' ich biologicznie uwarunkowanych przyczyn), jedyne, co mo!na zrobi', to przystosowa' si# do tych stosunków i spostrzega' je jako prawomocne. Z kolei silne
przekonanie o kulturowym i spo ecznym uwarunkowaniu ró!nic p ci oznacza wiar# w ich plastyczno"' – skoro
przyczyny ró!nego statusu kobiet i m#!czyzn s& podatne na zmian#, to mo!liwa jest zmiana tak!e systemu stosunków mi#dzy p ciami, system mo!e wi#c by' kontestowany i nie musi by' tak intensywnie legitymizowany
(jak przy przekonaniu o jego niezmienno"ci). Hipotezy
te sprawdzali"my, stosuj&c trzy omówione dalej wska%niki legitymizacji stosunków mi#dzy p ciami w postaci
sk onno"ci do usprawiedliwiania nierówno"ci p ci, dostrzegania niekorzystnej sytuacji kobiet oraz podejmowania dzia a$ na rzecz zmiany systemu.
Dodatkowym celem tego badania by a eksploracja
zwi&zków mi#dzy przekonaniami o genezie ró!nic p ci
a seksizmem wrogim i dobrotliwym oraz mi#dzy miarami (de)legitymizacji systemu a seksizmem wrogim

i dobrotliwym. Przewidywali"my (H3) dodatni& korelacj# mi#dzy przekonaniem o biologicznym uwarunkowaniu ró!nic p ci a obiema postaciami seksizmu oraz (H4)
ujemn& korelacj# mi#dzy przekonaniem o kulturowym
uwarunkowaniu ró!nic a obiema odmianami seksizmu,
jak równie! (H5) pozytywn& korelacj# mi#dzy obiema
odmianami seksizmu a legitymizacj& systemu oraz negatywn& korelacj# mi#dzy obiema odmianami seksizmu
a postrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet i podejmowaniem dzia a$ na rzecz zmiany systemu. Jednak oczekiwali"my te! pewnych ró!nic mi#dzy seksizmem wrogim i dobrotliwym. Poniewa! tylko seksizm wrogi jest
jednoznaczn& niech#ci& do kobiet, oczekiwali"my, !e ta
jego odmiana b#dzie silniej powi&zana z legitymizacj&
nierówno"ci p ci ni! seksizm dobrotliwy. W konsekwencji oczekiwali"my, !e zwi&zek mi#dzy przekonaniami
o biologicznych lub kulturowych uwarunkowaniach ró!nic p ci i sk onno"ciami do legitymizacji systemu nierówno"ci p ci b#dzie silniej zapo"redniczony przez seksizm wrogi ni! dobrotliwy. Zak adali"my wi#c, !e (H6)
przekonanie o biologicznych przyczynach ró!nic p ci
b#dzie nasila' legitymizacj# systemu nierównego traktowania p ci za po"rednictwem seksizmu wrogiego (ale
nie dobrotliwego). Podobnie, (H7) przekonanie o kulturowych przyczynach ró!nic p ci b#dzie os abia' t# legitymizacj# za po"rednictwem seksizmu wrogiego.
Metoda
Osoby badane. W badaniu, przeprowadzonym przez
internet, bra o udzia 145 osób, w tym 99 kobiet oraz
46 m#!czyzn. *rednia wieku w badanej próbie wynios a
28,32 roku (SD = 8,25). Wi#kszo"' osób mia a wykszta cenie wy!sze (magisterskie 51,0%; licencjat 20,7%),
du!& grup# stanowi y osoby z wykszta ceniem "rednim
(26,2%), najmniejsz& za" osoby z wykszta ceniem gimnazjalnym lub zawodowym (2,1%).
Narz dzia i procedura. Osoby badane, rekrutowane
przez fora internetowe oraz serwisy spo eczno"ciowe,
otrzyma y link do strony internetowej, na której znajdowa y si# kwestionariusze. Osoby te zosta y poproszone o podanie p ci, wieku i wykszta cenia, a nast#pnie o wype nienie serii kwestionariuszy. Jako pierwszy
przedstawiono im kwestionariusz opisywany w niniejszym badaniu w swojej ostatecznej formie (za &cznik 1).
Obie skale ponownie osi&gn# y zadowalaj&ce wska%niki rzetelno"ci – dla Przekonanie o biologicznej genezie
ró!nic p ci % = 0,78, dla skali Przekonanie o kulturowej
genezie ró!nic p ci % = 0,83. W celu pomiaru legitymizacji status quo kobiet i m#!czyzn, osoby badane zostay poproszone o wype nienie Skali usprawiedliwiania
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systemu w wersji zaw#!onej do ró!nic w statusie p ci
(Gender Specific System Justification Scale), opracowanej przez Josta i Kaya (2005). Skala ta zosta a przet umaczona na polski w oparciu o rodzim& wersj# Skali usprawiedliwiania systemu (Klebaniuk, 2010). Sk ada si# na
ni& osiem twierdze$ ocenianych na skali od 1 (zdecydowanie si# nie zgadzam) przez 4 (trudno powiedzie$) do
7 (zdecydowanie si# zgadzam). Przyk adowe pozycje ze
skali: „Ogólnie rzecz bior&c, stosunki mi#dzy kobietami
i m#!czyznami s& sprawiedliwe”; „W Polsce wi#kszo"'
zasad prawnych dotycz&cych p ci i podzia u pracy s u!y powszechnemu dobru”; „Role p ciowe powinny zosta' poddane radykalnym zmianom” (pozycja odwrócona). Uzyskana rzetelno"' skali to % = 0,80.
Poniewa! badania przy u!yciu tej skali w wersji odnosz&cej si# do p ci w krajach poza Stanami Zjednoczonymi
przynosi y mieszane rezultaty i pokazywa y raczej nisk& rzetelno"' skali (por. Becker, Wright, 2011), zastosowali"my dodatkowe pomiary legitymizacji nierówno"ci statusu kobiet i m#!czyzn: Kwestionariusz dostrzegania niekorzystnej sytuacji kobiet (Perception of Women’s
Social Disadvantage; Cameron, Lalonde, 2001) w t umaczeniu w asnym oraz wska%nik dzia ania na rzecz zmiany sytuacji kobiet i m#!czyzn.
Kwestionariusz dostrzegania niekorzystnej sytuacji kobiet sk ada si# z 10 pozycji opisuj&cych ich wspó czesn& sytuacj# (np. „Kobiety musz& pracowa' ci#!ej
ni! m#!czy%ni, aby osi&gn&' swoje cele”; „Kobiety maj&
gorsz& pozycj# spo eczn&, podobnie jak niektóre mniejszo"ci [narodowe, etniczne]”). Ka!de z twierdze$ by o
oceniane na skali od 1 (zdecydowanie si# nie zgadzam)
przez 4 (nie mam zdania) do 7 (ca kowicie si# zgadzam).
Ostateczny wynik uzyskano, wyci&gaj&c "redni& ze
wszystkich pozycji. Wysoki wynik "wiadczy o postrzeganiu kobiet jako grupy znajduj&cej si# w niekorzystnej
sytuacji. Skala w wersji oryginalnej uzyska a rzetelno"'
% = 0,79; w obecnym za" badaniu % = 0,83. W przedstawianym badaniu, skala ta korelowa a istotnie negatywnie ze skalami dobrotliwego (r = –0,27; p < 0,01) oraz
wrogiego seksizmu (r = –0,50; p < 0,001), jak równie! ze
Skal) usprawiedliwiania systemu w wersji zaw#!onej do
ró!nic w statusie p ci (r = –0,57; p < 0,001). Natomiast
pozytywnie korelowa a z opisywanym poni!ej wska%nikiem ch#ci zmiany sytuacji kobiet i m#!czyzn (r = 0,27;
p < 0,01).
Dotychczasowe badania dowodz&, !e niski poziom
usprawiedliwiania systemu wspó wyst#puje z ch#ci& podejmowania akcji kolektywnych ukierunkowanych na
wprowadzenie zmian w systemie, natomiast wysoki poziom usprawiedliwiania systemu wspó wyst#puje z brakiem dzia a$ nakierowanych na zmian# systemu (Becker,
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Wright, 2011; Jost, Chaikalis-Petrisis, Abrams, Sidanius,
van der Toorn, Bratt, 2012). Mo!na mówi' wr#cz o wp ywie poziomu usprawiedliwiania systemu na podj#cie decyzji o wprowadzaniu w nim zmian (Becker, Wright,
2011; badanie 3). Dlatego na potrzeby naszego badania przygotowali"my narz#dzie mierz&ce dotychczasowe próby wprowadzenia zmian w systemie; przyjmuj&c, !e je"li kto" postrzega system jako sprawiedliwy, to
nie chcia w przesz o"ci i nie b#dzie chcia w przysz o"ci podj&' si# dzia a$ ukierunkowanych na jego zmian#. W oparciu o skale opracowane przez Duncan (1999;
Duncan, Stewart, 2007) przygotowali"my skal# mierz&c& dzia ania na rzecz zmiany sytuacji kobiet, zmiany sytuacji m#!czyzn oraz zmian dotycz&cych innych problemów spo ecznych. Przedstawili"my badanym list# o"miu
problemów spo ecznych, w tym dwa bezpo"rednio dotyczy y zmiany sytuacji kobiet, jeden – zmiany sytuacji m#!czyzn oraz jako pozycje dodatkowe ( filler items)
– pi#' dotycz&cych ró!nych wspó czesnych problemów
(np. ACTA, obrona praw pracowniczych). Osoby badane
zaznacza y, czy i w jaki sposób anga!owa y si# w dziaania na rzecz danego problemu (brak zaanga!owania,
podpisanie petycji, podarowanie pieni#dzy, prace organizacyjne, udzia w demonstracji, inne). Dla ka!dego
z problemów, w które osoby anga!owa y si# w przesz o"ci, zsumowano wszystkie zaproponowane dzia ania, zatem maksymalny wska%nik zaanga!owania w dany problem wynosi 5; po czym obliczyli"my "redni& z trzech
pozycji dotycz&cych kobiet i m#!czyzn, czyli wska%nik
dzia ania na rzecz zmiany sytuacji kobiet i m#!czyzn
(trzy pozycje; % = 0,66). Wska%nik ten korelowa istotnie negatywnie z wynikami na Skali legitymizacji systemu w wersji odnosz&cej si# do ró!nic w statusie p ci,
r = –0,28; p < 0,01.
Osoby badane wype nia y równie! Kwestionariusz
wrogiego i dobrotliwego seksizmu (Glick, Fiske, 1996)
w adaptacji Pietrzak i Miko ajczak (2011). Kwestionariusz
ten sk ada si# z 22 pozycji, z których 11 mierzy seksizm
dobrotliwy (przyk adowe pozycje: „Bez wzgl#du na swoje osi&gni#cia zawodowe, m#!czyzna nie jest ca o"ci& bez
mi o"ci kobiety“; „W porównaniu z m#!czyznami, kobiety maj& bardziej wyrafinowany gust i poczucie dobrego smaku”) oraz 11 seksizm wrogi (przyk adowe pozycje: „Wi#kszo"' kobiet interpretuje niewinne uwagi lub
zachowania jako seksistowskie”; „Przejmuj&c kontrol#
nad m#!czyznami, kobiety d&!& do zdobycia w adzy”).
Osoby badane odnosz& si# do ka!dego ze stwierdze$ na
skali od 0 (zdecydowanie si# nie zgadzam) do 5 (zdecydowanie si# zgadzam). Nie pojawia si# odpowied% trudno
powiedzie$, tym samym wymuszaj&c na badanych jednoznaczne ustosunkowanie si# do ka!dej z pozycji. Dla
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ka!dej ze skal osobno oblicza si# "redni&; wysoki wynik "wiadczy o wysokim poziomie seksizmu wrogiego
lub dobrotliwego. Rzetelno"' Skali seksizmu dobrotliwego w obecnym badaniu wynios a % = 0,90 a dla Skali seksizmu wrogiego % = 0,92. Zgodnie z badaniami przeprowadzanymi przez autorów skali, dwie podskale koreluj&
ze sob& pozytywnie. Taki sam wynik uzyskali"my w naszym badaniu: r = 0,66; p < 0,001.
Wyniki i dyskusja
Wzorzec korelacji mi#dzy skalami uzyskany w badaniu drugim by podobny do wyników badania pierwszego. Skala Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci
korelowa a negatywnie i istotnie ze skal& Przekonanie
o kulturowej genezie ró!nic p ci: r = –0,19; p < 0,005.
Co wi#cej, jak wida' w tabeli 2, przekonania o biologicznej genezie ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami
by y skorelowane istotnie pozytywnie z usprawiedliwianiem systemu (H1a) oraz wrogim i dobrotliwym seksizmem (H3), a negatywnie, aczkolwiek s abo, z dostrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet (H1b). Odwrotny
uk ad korelacji pojawi si# dla przekona$ o kulturowej
genezie ró!nic, które korelowa y s abo i negatywnie zarówno z usprawiedliwianiem systemu (H2a), jak i z wrogim seksizmem (H3); natomiast pozytywnie z dostrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet (H2b). Wskazuje to na
trafno"' naszej hipotezy o pozytywnym zwi&zku obu rodzajów seksizmu z przekonaniami o biologicznej genezie
ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami oraz negatywnym zwi&zku seksizmu wrogiego z przekonaniem o kulturowej genezie ró!nic.
Cz#"ciowo potwierdzi si# zwi&zek przekona$ o genezie ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z (de)legitymizacj& systemu mierzon& na dwa sposoby (H1 oraz
H2). Przekonania o biologicznej genezie ró!nic p ci by y
istotnie powi&zane z legitymizacj& systemu oraz z tendencj& do niedostrzegania negatywnej sytuacji kobiet,
podczas gdy zwi&zek z ch#ci& zmiany sytuacji kobiet
okaza si# negatywny, ale nieistotny. Natomiast przekonania o kulturowej genezie tych ró!nic by y powi&zane negatywnie z usprawiedliwianiem systemu, pozytywnie z dostrzeganiem negatywnej sytuacji kobiet, nie
by y jednak istotnie powi&zane z ch#ci& zmiany systemu.
Ponadto trzy zmienne s u!&ce do pomiaru legitymizacji
nierównego statusu kobiet i m#!czyzn by y ze sob& istotnie skorelowane: usprawiedliwianie systemu by o skorelowane negatywnie z dostrzeganiem negatywnej sytuacji kobiet oraz z ch#ci& zmiany systemu, a dostrzeganie
negatywnej sytuacji kobiet i ch#' zmiany systemu by y
skorelowane pozytywnie. Wszystkie trzy zmienne korelowa y istotnie z seksizmem wrogim oraz dobrotliwym

w kierunku zgodnym z przewidywaniami (H5): usprawiedliwianie systemu – pozytywnie, dostrzeganie niekorzystnej sytuacji kobiet i ch#' zmiany sytuacji kobiet –
negatywnie.
*rednie i odchylenia standardowe dla ka!dej z u!ytych
skal znajduj& si# w tabeli 2.
Podobnie jak w badaniu 1, liczba kobiet i m#!czyzn
w próbie by a istotnie ró!na: '2 (1) = 19,37; p < 0,001, dlatego zdecydowali"my si# ponownie u!y' test nieparametryczny w celu porównania wyników kobiet i m#!czyzn.
Badane kobiety i m#!czy%ni nie ró!nili si# wynikami na
poszczególnych skalach; U = 1972,00; z = –1,29; ni dla
skali Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci oraz
U = 2239,50; z = –0,16; ni dla skali Przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci.
W celu zweryfikowania hipotez o zwi&zku przekona$ na temat %róde ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z (de)legitymizacj& nierównego statusu kobiet i m#!czyzn (H6 oraz H7) przeprowadzili"my seri#
analiz mediacyjnych przy u!yciu metody bootstrappingu (n boots = 5000) z wykorzystaniem makra przygotowanego przez Hayesa (Preacher, Hayes, 2008). W pierwszej analizie wynik na Skali usprawiedliwiania systemu
w wersji odnosz&cej si# do ró!nic w statusie p ci zosta
wprowadzony jako zmienna zale!na. Jako predyktor
wprowadzono przekonania, !e %róde ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami trzeba szuka' w biologii (przekonanie o biologicznej genezie ró!nic p ci), jako proponowane mediatory za" – seksizm wrogi oraz dobrotliwy. Kontrolowali"my równie! p e' osób badanych. Jak
wida' na rysunku 1, przekonania o biologicznym podo!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami wp ywaj&
na usprawiedliwianie systemu stosunków mi#dzy p ciami. Tylko wrogi seksizm okaza si# mediatorem wp ywu
przekona$ o biologicznej genezie ró!nic p ci na usprawiedliwianie nierównego statusu kobiet i m#!czyzn.
Dobrotliwy seksizm nie pe ni funkcji mediatora, nie by
bowiem powi&zany ze sk onno"ci& do usprawiedliwiania
systemu (cho' istotnie wi&za si# z przekonaniem o biologicznej genezie ró!nic p ci).
W drugiej analizie zachowali"my ten sam predyktor
i proponowane mediatory oraz p e' jako zmienn& kontrolowan&, natomiast jako zmienn& zale!n& wprowadzili"my drug& miar# sk onno"ci do (de)legitymizacji systemu w postaci wyników z Kwestionariusza dostrzegania
niekorzystnej sytuacji kobiet. W trzeciej analizie mediacyjnej wprowadzili"my jeszcze inn& zmienn& zale!n& –
sk onno"' do podejmowania dzia a$ na rzecz zmiany systemu (mierzon& liczb& podj#tych akcji spo ecznych). Jak
wida' na rysunkach 2 (niekorzystna sytuacja kobiet) i 3
(liczba akcji spo ecznych), uzyskane wyniki s& podobne
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Tabela 2
*rednie i odchylenia standardowe oraz wzajemne korelacje zmiennych z badania 2
Zmienne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Przekonanie o biologicznej genezie ró"nic p#ci
2. Przekonanie o kulturowej genezie ró"nic p#ci

–0,19***

3. Usprawiedliwianie systemu (ró"nic w statusie p#ci)

–0,49***

–0,27***

4. Dostrzeganie niekorzystnej sytuacji kobiet

–0,21***

–0,21***

–0,57***

5. Ch$! zmiany sytuacji kobiet i m$"czyzn

–0,13***

–0,14***

–0,28***

–0,27***

6. Seksizm wrogi

–0,45***

–0,19***

–0,56***

–0,50***

–0,37***

7. Seksizm dobrotliwy

–0,49***

–0,16***

–0,41***

–0,27***

–0,32***

–0,66***

(rednia

–4,13***

–4,57***

–3,25***

–4,28***

–3,86***

–3,41***

3,17

Odchylenie standardowe

–1,14***

–1,11***

–1,05***

–0,96***

–4,60***

–1,15***

1,20

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Rysunek 1. Zwi&zek przekona$ o biologicznym pod o!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z usprawiedliwianiem
systemu stosunków mi#dzy kobietami i m#!czyznami.
Model 95%; boots = 5000; przedzia y ufno"ci TOTAL od 0,0590 do 0,2656; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu dobrotliwego od
–0,1411 do 0,0755; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu wrogiego od 0,0831 do 0,3369.
Uwaga. Na wszystkich rysunkach dla zwi&zku mi#dzy predyktorem a zmienn& zale!n& warto"' + znajduj&ca si# powy!ej strza ki odnosi si# do
efektu ca kowitego, warto"' + poni!ej strza ki odnosi si# do efektu bezpo"redniego.

do tych z pierwszej analizy. Przekonania o biologicznym pod o!u ró!nic p ciowych s& negatywnie powi&zane z przekonaniami o niekorzystnej sytuacji kobiet oraz
z tendencj& do podejmowania akcji spo ecznych maj&cych na celu zmian# sytuacji kobiet i m#!czyzn, a oba te
zwi&zki s& ca kowicie mediowane przez wrogi seksizm.
Natomiast seksizm dobrotliwy nie okaza si# mediatorem
tych zwi&zków.
W kolejnej analizie sprawdzili"my wp yw przekonania
o kulturowym uwarunkowaniu ró!nic mi#dzy kobietami
i m#!czyznami (przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci) na tendencj# do legitymizacji stosunków p ci,

ponownie wprowadzaj&c seksizm wrogi i dobrotliwy
jako ewentualne mediatory. Wyniki przedstawione na
rysunkach 4 i 5 potwierdzaj& hipotez# o zwi&zku mi#dzy
przekonaniami o kulturowych %ród ach ró!nic p ci na
delegitymizacj# stosunków mi#dzy kobietami i m#!czyznami, mierzon& zarówno Skal) usprawiedliwiania systemu, jak i Kwestionariuszem dostrzegania niekorzystnej sytuacji kobiet. Dane z tych rysunków pokazuj& te!
mediuj&cy wp yw wrogiego seksizmu na ten zwi&zek,
cho' mediacja ta okaza a si# istotna jedynie dla dwóch
pierwszych zmiennych zale!nych, czyli legitymizacji
systemu i dostrzegania niekorzystnej sytuacji kobiet.
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Seksizm dobrotliwy
β = 0,51; p < 0,001

β = 0,47; p < 0,001

β = 0,45; p < 0,001

Przekonanie o biologicznej
genezie różnic płci

β = 0,13; ni

Seksizm wrogi

β = –0,17; p < 0,01

Dostrzeganie niekorzystnej
sytuacji kobiet

β = –0,03; ni

Rysunek 2. Zwi&zek przekona$ o biologicznym pod o!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z dostrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet.
Model 95%; boots = 5000; przedzia y ufno"ci TOTAL od –0,2711 do –0,0446; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu dobrotliwego od
–0,0204 do 0,1648; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu wrogiego od –0,3538 do –0,1162.

Seksizm dobrotliwy
β = 0,52; p < 0,001

β = –0,51; p < 0,001

β = 0,46; p < 0,001

Przekonanie o biologicznej
genezie różnic płci

β = –0,19; ni

Seksizm wrogi

β = –0,33; p < 0,001

Podejmowanie działań
na rzecz zmiany systemu

β = –0,19; ni

Rysunek 3. Zwi&zek przekona$ o biologicznym pod o!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z podejmowaniem dziaa$ na rzecz zmiany sytuacji kobiet i m#!czyzn.
Model 95%; boots = 5000; przedzia y ufno"ci TOTAL od –0,2910 do –0,0052; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu dobrotliwego od
–0,0217 do 0,2674; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu wrogiego od –0,4387 do –0,1060.

Seksizm dobrotliwy
β = –0,19; p < 0,05
β = –0,21; p < 0,05

Przekonanie o kulturowej
genezie różnic płci

β = 0,03; ni

Seksizm wrogi
β = 0,46; p < 0,001

β = –0,26; p < 0,01
β = –0,15; p < 0,05

Usprawiedliwienie
systemu

Rysunek 4. Zwi&zek przekona$ o kulturowym pod o!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z usprawiedliwianiem
systemu stosunków mi#dzy kobietami i m#!czyznami.
Model 95%; boots = 5000; przedzia y ufno"ci TOTAL od –0,2323 do –0,0057; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu dobrotliwego od
–0,0791 do 0,0392; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu wrogiego od –0,2437 do –0,0059.
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Seksizm dobrotliwy
β = –0,20; p < 0,05

β = 0,12; ni

Seksizm wrogi
β = –0,45; p < 0,001

β = –0,22; p < 0,05

Przekonanie o kulturowej
genezie różnic płci

β = 0,21; p < 0,01
β = 0,13; p < 0,05

Dostrzeganie niekorzystnej
sytuacji kobiet

Rysunek 5. Zwi&zek przekona$ o kulturowym pod o!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami z dostrzeganiem niekorzystnej sytuacji kobiet.
Model 95%; boots = 5000; skorygowane przedzia y ufno"ci dla seksizmu dobrotliwego od –0,1144 do 0,0057; skorygowane przedzia y ufno"ci dla
seksizmu wrogiego od 0,0102 do 0,2365.

Natomiast dla trzeciej zmiennej zale!nej, czyli podejmowania dzia a$ na rzecz zmiany systemu, nie stwierdzili"my jej zwi&zku z przekonaniem o kulturowym uwarunkowaniu ró!nic mi#dzy kobietami a m#!czyznami.
Wyniki tego badania potwierdzaj&, !e nasze skale do
pomiaru przekona$ o biologicznej lub kulturowej genezie ró!nic p ci cechuj& si# dobr& rzetelno"ci& oraz trafno"ci&. Przekonania o biologicznym pod o!u ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami s& powi&zane z seksizmem
wrogim i dobrotliwym. Wyniki analiz mediacyjnych pokazuj& te!, !e przekonanie o biologicznej genezie ró!nic
p ci istotnie wi&!e si# ze sk onno"ci& do legitymizacji
nierówno"ci p ci, mierzon& na trzy sposoby. Natomiast
przekonania o kulturowym pod o!u ró!nic p ci wi&!& si#
z niskim poziomem seksizmu wrogiego oraz z obni!onymi sk onno"ciami do legitymizowania nierówno"ci spoecznych mi#dzy kobietami i m#!czyznami.

DYSKUSJA OGÓLNA
Zaprezentowane badania pokazuj& zadowalaj&c& trafno"' i rzetelno"' naszych skal. Zgodnie z przewidywaniami, skala Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic
p ci oraz skala Przekonanie o kulturowej genezie ró!nic
p ci s& ze sob& negatywnie skorelowane oraz powi&zane
z (de)legitymizowaniem nierównego statusu kobiet i m#!czyzn. Przekonanie o biologicznej genezie ró!nic mi#dzy
kobietami i m#!czyznami jest pozytywnie skorelowane zarówno z wrogim, jak i z dobrotliwym seksizmem.
Ponadto osoby wierz&ce w biologiczn& genez# ró!nic p ci
s& mniej sk onne dostrzega' negatywn& sytuacj# kobiet
w spo ecze$stwie (np. nierówno"' zarobków) oraz, jak
pokaza a analiza mediacji, podejmuj& mniej dzia a$ maj&cych na celu zmian# sytuacji kobiet. Natomiast przekonanie o kulturowej genezie ró!nic p ci jest negatywnie

powi&zane z wrogim seksizmem, a osoby o takich przekonaniach s& raczej sk onne delegitymizowa' nierówno"ci p ciowe w spo ecze$stwie oraz dostrzega' negatywn&
sytuacj# kobiet. Warto zauwa!y', !e przekonania o biologicznej genezie ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami
s& powi&zane z ch#ci& zmiany sytuacji kobiet tylko wtedy, gdy zwi&zek ten jest mediowany przez wrogi seksizm.
Tymczasem przekonania o biologicznej/kulturowej genezie ró!nic wi&!& si# z legitymizacj& sytuacji kobiet i dostrzeganiem negatywnej sytuacji kobiet zarówno w przypadku prostych analiz korelacyjnych, jak i analiz mediacyjnych. Mo!e to wynika' z samego narz#dzia, które
pyta o akcje podj#te na rzecz zmian, o cz#sto"' i gotowo"' do podj#cia si# zachowa$ prospo ecznych, nie za"
o przekonania. Mo!liwe zatem, !e do podj#cia si# akcji
kolektywnych na rzecz wprowadzania zmian w spo ecze$stwie jest potrzebny czynnik motywuj&cy i musi to
by' co" wi#cej ni! przekonanie, !e kobiety i m#!czy%ni
ró!ni& si# w wyniku oddzia ywa$ biologicznych/kulturowych. Natomiast samo delegitymizowanie nierównego
statusu kobiet i m#!czyzn w spo ecze$stwie oraz postrzeganie niekorzystnej sytuacji kobiet w spo ecze$stwie nie
wymaga dodatkowej motywacji.
Interesuj&ce, !e w analizach mediacyjnych pojawia
si# zwi&zek mi#dzy seksizmem wrogim, ale nie dobrotliwym, a sk onno"ci& do legitymizowania ró!nic w statusie kobiet i m#!czyzn. Zapewne wynika on z tre"ci
przekona$ sk adaj&cych si# na wrogi seksizm. Ten ostatni oznacza przekonanie o wi#kszej kompetencji m#!czyzn ni! kobiet, co poci&ga za sob& wiar#, !e m#!czyznom nale!y si# wy!szy status i wi#cej w adzy (Glick,
Fiske, 1996). Zgodnie z takimi przekonaniami zmienianie sytuacji kobiet by oby bezcelowe, jako !e nie przynios oby niczego dobrego. System nie powinien wi#c by'
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zmieniony, a zatem jest postrzegany jako prawomocny
i sprawiedliwy.
Podsumowuj&c, zaobserwowali"my, zgodnie z postawionymi hipotezami, !e przekonania na temat %róde
ró!nic mi#dzy kobietami i m#!czyznami pozwalaj& do
pewnego stopnia przewidywa' pogl&dy dotycz&ce statusu p ci w spo ecze$stwie, chocia! niekoniecznie zachowania zwi&zane z ch#ci& wprowadzenia zmian w systemie. Zwi&zek przekona$ o kulturowym pod o!u ró!nic
mi#dzyp ciowych jest bezpo"rednio powi&zany z delegitymizacj& status quo, jak równie! z dostrzeganiem negatywnej sytuacji kobiet. Zwi&zek przekona$ o biologicznym pod o!u tych ró!nic wi&!e si# z legitymizacj& status
quo oraz z niedostrzeganiem negatywnej sytuacji kobiet
i niepodejmowaniem akcji zmieniaj&cych sytuacj# kobiet, gdy jest mediowany przez wrogi (ale nie dobrotliwy) seksizm.
Uzyskane wyniki maj& szersze implikacje dla teorii usprawiedliwiania systemu. Twórcy tej teorii s&
sk onni uwa!a' motyw usprawiedliwiania za zjawisko wieloaspektowe, a wi#c przejawiaj&ce si# na wiele sposobów i uniwersalne, czyli wyst#puj&ce w ró!nych spo ecze$stwach i systemach (Jost, Banaji, 1994).
Wieloaspektowo"' usprawiedliwiania systemu nie ulega w&tpliwo"ci, wiele bada$ pokazuje bowiem, !e motyw ten le!y u podstaw szerokiego zakresu zjawisk, takich jak powstawanie ideologii usprawiedliwiaj&cych
nierówno"ci spo eczne (ideologia sprawiedliwego rynku czy inne postacie konserwatyzmu politycznego), rozpowszechnienie stereotypów legitymizuj&cych zró!nicowanie statusu grup spo ecznych (np. przypisuj&cych
wi#cej kompetencji grupom o wy!szej pozycji w hierarchii) oraz spostrzeganie jednostek w sposób uzasadniaj&cy ich po o!enie, jak obwinianie ofiar (Jost, van der
Toorn, 2012). Jednak powszechno"' motywu usprawiedliwiania systemu budzi powa!ne w&tpliwo"ci – znaczn&
wi#kszo"' bada$ nad nim przeprowadzono w krajach zamo!nych i stabilnie demokratycznych (USA i Kanada),
a wi#c takich, w których wi#kszo"' obywateli zasadniczo akceptuje status quo stosunków spo ecznych. Z kolei
w Polsce poziom akceptacji status quo i tendencja do jego
usprawiedliwiania s& bardzo niskie, co zgodnie potwierdza wiele bada$ (Skar!y$ska, 2012; Wojciszke, 2010).
Przedstawione w niniejszym artykule wyniki wskazuj&, !e usprawiedliwianie systemu stosunków p ci jest
silniejsze w"ród osób przekonanych o du!ej stabilno"ci
tego systemu (ró!nice mi#dzy p ciami wynikaj& z biologii), a s absze w"ród osób przekonanych o ma ej stabilno"ci systemu (ró!nice mi#dzy p ciami wynikaj& z kultury). By' mo!e nik a sk onno"' Polaków do usprawiedliwiania spo ecznego status quo wynika z przekonania,

!e nasz system porz&dków spo ecznych jest niestabilny
(a takie przekonanie znajduje doskona e uzasadnienie
w historii ostatnich stu lat naszego kraju). Je!eli system
jest spostrzegany jako niestabilny, to w pewnym sensie
nie warto go usprawiedliwia', gdy! i tak ulegnie zmianie, natomiast wysi ek w o!ony w usprawiedliwienia zostanie zmarnotrawiony.
Zdajemy sobie spraw# z niedoci&gni#', które pojawi y si# w przedstawionych badaniach, w szczególno"ci w kwestii proporcji kobiet i m#!czyzn w badanych
grupach. Wynika to z tego, !e badania by y przeprowadzone na ochotnikach rekrutowanych przez internet,
a w"ród ochotników zazwyczaj pojawia si# wi#cej kobiet. Podkre"lamy zatem, !e wyników tych nie mo!na
generalizowa' na ca & populacj#. Dlatego zamierzamy
prowadzi' kolejne badania, maj&ce na celu dalsz& weryfikacj# trafno"ci naszego kwestionariusza. Jednak uwa!amy, !e ju! na tym etapie przedstawione badania pokazuj& interesuj&ce zjawisko, warte dalszych analiz.
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ZA!"CZNIK 1
KWESTIONARIUSZ OPINII O RÓ#NICACH MI$DZY KOBIETAMI I M$#CZYZNAMI
Interesuj& nas pogl&dy ludzi na temat ró!nic mi#dzy kobietami a m#!czyznami. Poni!ej zamie"cili"my opinie na ten
temat. Chcieliby"my dowiedzie' si#, jakie jest Pana/Pani osobiste zdanie w tych sprawach – przy ka!dej opinii prosimy o zaznaczenie (zakre"lenie), jak dalece Pan/i zgadza si# lub nie zgadza z t& opini&.
S%owo „ró&nice” zawsze oznacza „ró&nice mi dzy kobietami i m &czyznami”
Prosimy nie zastanawia' si zbyt d%ugo przy poszczególnych pozycjach. Nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani
z%ych. Najlepsz( odpowiedzi( jest/b dzie Pana/i szczera opinia.
1 – zdecydowanie si nie zgadzam
2 – nie zgadzam si#
3 – raczej si# nie zgadzam
4 – trudno powiedzie'
5 – raczej si# zgadzam
6 – zgadzam si#
7 – zdecydowanie si zgadzam
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01. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami s% dzie#em natury.

1

2

3

4

5

6

7

02. Kobiety i m$"czy&ni ró"ni% si$, bo s% inaczej wychowywani.

1

2

3

4

5

6

7

03. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami s% uwarunkowane biologicznie.

1

2

3

4

5

6

7

04. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami wynikaj% z tego, "e sama natura przeznaczy#a kobiet$
i m$"czyzn$ do czego innego.

1

2

3

4

5

6

7

05. Wszelkie ró"nice wynikaj% z tego, "e kobiety i m$"czy&ni s% inaczej traktowani przez spo#ecze'stwo.

1

2

3

4

5

6

7

06. Ró"nice wynikaj% z tego, "e kobiety i m$"czy&ni s% przygotowywani przez spo#ecze'stwo do ró"nych
zada'.

1

2

3

4

5

6

7

07. To spo#ecze'stwo narzuca ró"nice kobietom i m$"czyznom.

1

2

3

4

5

6

7

08. Wszystkie ró"nice mi$dzy kobietami a m$"czyznami s% wytworzone przez natur$.

1

2

3

4

5

6

7

09. Przyczyn ró"nic mi$dzy kobietami i m$"czyznami nale"y szuka! w biologii.

1

2

3

4

5

6

7

10. Ró"nice mi$dzy kobietami a m$"czyznami wynikaj% ze sposobu ich wychowania.

1

2

3

4

5

6

7

11. Ró"nice mi$dzy kobietami i m$"czyznami wynikaj% z odmiennej budowy mózgu.

1

2

3

4

5

6

7

12. Aktywno ! m$"czyzn i pasywno ! kobiet wynika z ró"nic w wychowywaniu ch#opców i dziewczynek.

1

2

3

4

5

6

7

13. Ju" od urodzenia rodzice inaczej traktuj% córki ni" synów, dlatego ju" w ród ma#ych dzieci wida!
ró"nice w zachowaniach.

1

2

3

4

5

6

7
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ABSTRACT
The authors developed a tool to measure beliefs concerning the origins of differences between men and
women and they analyzed the relationship of those beliefs with a tendency to legitimize unequal status
of men and women measured with three different methods (Gender System Legitimization, Perception of
Women’s Social Disadvantage, collective actions taken to change men’s and women’s social situation). The
tool consists of two scales: (1) Belief in Biological Origins of Sex Differences and (2) Belief in Cultural
Origins of Sex Differences. The results of two studies show high validity and reliability of the constructed
scales and conÞrm its relationship with (de)legitimization of the status of men and women. The belief that
biology is the main source of differences between men and women is linked to legitimization of unequal
status of women and men, while the belief that the culture is the main inßuence is linked to status delegitimization, especially when the relationships are mediated by hostile sexism.
Keywords: beliefs about the sources of differences between men and women, sex, legitimization, nature,
culture
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