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Wp yw aktywizacji schematu p ci
i potrzeby dostosowania interpersonalnego
na wybory leksykalne kobiet i m!"czyzn
Monika Obr!bska, Pawe Kleka
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Pozna!

Analiza wyników bada# na temat ró"nic j!zykowych pomi!dzy kobietami a m!"czyznami pozwala stwierdzi$, "e dotycz% one g ównie ich stylów komunikowania si! w ró"nych typach interakcji spo ecznych, najcz!&ciej w relacji z osobami p ci przeciwnej, podczas których dochodzi do aktywizacji schematu p ci, sk adaj%cego si! na stereotypowe wyobra"enie kobiet i m!"czyzn. Raz uaktywnione schematy p ci nie tylko
wp ywaj% na spostrzeganie i interpretowanie &wiata spo ecznego, lecz tak"e modyfikuj% zachowanie jednostki i jej autopercepcj! w sposób zgodny z ich tre&ci%. Dodatkowo badania pokazuj%, "e kobiety w sytuacji komunikacyjnej dostosowuj% w asne zachowania werbalne i niewerbalne do postaw swoich partnerów
przeciwnej p ci. Mo"na zatem przypuszcza$, "e kontekst spo eczny eksponuj%cy rodzaj móg mie$ wp yw
na wyniki bada# nad ró"nicami j!zykowymi pomi!dzy kobietami i m!"czyznami. W badaniu w asnym
przebadano 75 kobiet i 75 m!"czyzn w sze&ciu grupach, ró"ni%cych si! sytuacj% badawcz%: osoby badane
wykonywa y zadanie w samotno&ci lub w obecno&ci osoby badaj%cej tej samej b%d' odmiennej p ci. W celu
operacjonalizacji zmiennej zale"nej pos u"ono si! zmodyfikowanymi i zaadaptowanymi do j!zyka polskiego wska'nikami stylu mówienia Suitberta Ertela. Przeprowadzone badanie wykaza o ró"nice pomi!dzy
kobietami i m!"czyznami w ró"nych kontekstach badawczych tylko w odniesieniu do dwóch wska'ników:
abstrakcyjno&ci i dogmatyzmu.
S owa kluczowe: schemat p ci, dostosowanie interpersonalne, wybory leksykalne
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ZYK KOBIET I M !CZYZN: PRZEGL"D BADA#

Na temat j!zyka kobiet i m!"czyzn napisano wiele,
podkre&laj%c oczywi&cie ró"nice (Lakoff, 1980; Tannen,
1999; Oppermann, Weber, 2000; Burck, 2011). Szczególn%
popularno&$ zyska o badanie stylu komunikowania si!, czyli sposobu, w jaki kobieta i m!"czyzna buduj% wzajemn%
relacj! komunikacyjn% (Tannen, 1999; Canary, Dindia
2006; Leathers, 2007; Morreale, Spitzberg, Barge, 2008).
Obserwuj%c zachowania j!zykowe kobiet i m!"czyzn
w trakcie ró"nych interakcji spo ecznych, zanotowano tak
du"e rozbie"no&ci, jak gdyby „obydwie p ci "y y w dwóch
ró"nych &wiatach” (Tannen, 1999, s. 36), a rozmowy mi!dzy
Monika Obr!bska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Pozna#,
e-mail: monika.obrebska@amu.edu.pl
Pawe Kleka, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Pozna#,
e-mail: pawel.kleka@amu.edu.pl

kobietami i m!"czyznami mia y charakter komunikacji
mi!dzykulturowej. Wed ug ameryka#skiej socjolingwistki
Deborah Tannen (1999) mi!dzyp ciowe ró"nice komunikacyjne w du"ej mierze koncentruj% si! na odmiennym rozumieniu celów rozmowy. Kobieca komunikacja
jest zorientowana na blisko&$, a jej celem jest tworzenie
wspólnoty z innymi, natomiast m!ska jest zorientowana na
hierarchi!, a jej celem jest osi%gni!cie i zademonstrowanie
wysokiej pozycji spo ecznej.
Zdaniem Mary Crawford i Jeanne Marecek (1989) najwa"niejszym czynnikiem wp ywaj%cym na sposób mówienia
kobiet i m!"czyzn jest posiadana w adza, a styl konwersacji
stanowi tylko jej odzwierciedlenie. Osoby dysponuj%ce
wi!ksz% w adz% mówi% inaczej ni" osoby maj%ce jej mniej,
a charakterystyczny dla kobiet styl komunikowania si!
wynika nie tyle z p ci, ile z ich s abszej pozycji spo ecznej.
Wspó czesne badania na temat j!zyka kobiet i m!"czyzn potwierdzaj% komunikacyjn% dominacj! m!"czyzn.
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Podkre&la si! zw aszcza ró"nice leksykalne: cz!stsze u"ywanie zdrobnie#, wyra"e# emocjonalnych i niekonkretnych,
zwrotów asekuracyjnych i z o"onych pró&b przez kobiety,
co t umaczone jest na ogó ich negatywn% autoprezentacj%
i stereotypem p ci, uaktywniaj%cym si! w relacji z m!"czyznami (Carli, 1990; Eagly, Carli, 2008; Rzepa, 2006).
Zdaniem Katrin Oppermann i Eriki Weber (2000) kobiety
nie&wiadomie os abiaj% si ! swoich wypowiedzi i pomniejszaj% swoj% warto&$ równie" poprzez nadu"ywanie trybu
przypuszczaj%cego, wyra"e# modalnych (takich jak „troch!”, „w a&ciwie”, „by$ mo"e”…), pró&b o przebaczenie,
wypowiedzi twierdz%cych, podsumowanych pytaniem (typu
„To jest prawda, czy" nie?”). Ch!tniej stosuj% równie" formy pytajne nawet wówczas, gdy zdanie komunikuje jasny,
konkretny i obserwowalny fakt, wzmocnienia i wokalizacje,
potwierdzaj%ce aktywne s uchanie oraz tzw. kowokalizacje
polegaj%ce na nak adaniu si! wypowiedzi, czyli na jednoczesnym wypowiadaniu si! i rozumieniu siebie nawzajem. Kobiety zadaj% równie" wi!cej pyta# ni" m!"czy'ni
i cz!&ciej si! usprawiedliwiaj%, przytaczaj%c dowody na
potwierdzenie s uszno&ci swojej wypowiedzi, m!"czy'ni
natomiast cz!&ciej u"ywaj% zda# w trybie rozkazuj%cym
i zwrotów dyrektywnych. Zdaniem Dale’a Leathersa (2007)
fakt, "e kobiety w porównaniu z m!"czyznami zadaj%
wi!cej pyta#, cz!&ciej si! usprawiedliwiaj%, wykorzystuj%
mocne przys ówki i cz!&ciej rozpoczynaj% od nich zdania,
sugeruje, i" „preferuj% one sprawowanie spo ecznej kontroli
za po&rednictwem metod niebezpo&rednich (…), natomiast
m!"czy'ni usi uj% bezpo&rednio kontrolowa$ innych przez
asertywne pos ugiwanie si! swoim g osem” (tam"e, s. 367)
i stosowanie trybu rozkazuj%cego.
Badania Tannen (1999) pokazuj% równie" ró"nice w tre&ci opowiadanych historii: opowie&ci m!"czyzn dotycz%
najcz!&ciej ich samych, opowie&ci kobiet – wydarze#
zwi%zanych z innymi lud'mi. Kobiety ujawniaj% wi!cej
„aktów mowy afiliacyjnej”, czyli wspólnotowej, takich
jak udzielanie wsparcia, okazywanie zgody czy rozmowa
o uczuciach i stosunkach spo ecznych, natomiast m!"czy'ni ujawniaj% wi!cej „aktów mowy asertywnej”, czyli
sprawczej, w rodzaju udzielania wskazówek i informacji
(Wojciszke, 2013).
Wbrew powszechnej opinii kobiety wcale nie mówi%
wi!cej od m!"czyzn. Badania przeprowadzone przez
Matthiasa Mehla i wspó pracowników (Mehl, Vazire,
Ramirez-Esparza, Slatcher, Pennebaker, 2007) na próbie
210 kobiet i 186 m!"czyzn pokazuj%, "e &rednia liczba
s ów wypowiadanych dziennie przez kobiety i m!"czyzn
jest podobna (wynosi oko o 16 tys.). Zdaniem Teresy
Rzepy (2006) stereotypowa „gadatliwo&$” kobiet zale"y
od p ci uczestników interakcji i wi%"e si! z tendencj% do
zdobywania i utrzymywania dominacji komunikacyjnej.
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Kobiety prawdziwie si! rozgaduj% wówczas, gdy przebywaj% w otoczeniu innych kobiet (st%d w a&nie bierze 'ród o
kowokalizacja), a milkn% i staj% si! komunikacyjnie podporz%dkowane, gdy w sytuacji komunikacyjnej pojawiaj%
si! m!"czy'ni. W trakcie konwersacji m!"czy'ni równie"
cz!&ciej przerywaj% kobietom, które po przerwaniu ich
wypowiedzi milcz% przez d u"szy czas. Dla kobiet charakterystyczny jest te" „wzorzec reaktywnej intonacji”
(Leathers, 2007), który powoduje, "e wydaj% si! bardziej
emocjonalne od m!"czyzn, ale tak"e bardziej niepewne
i niezdecydowane.

AKTYWIZACJA SCHEMATÓW P$CI
Ten krótki przegl%d najpopularniejszych bada# nad
j!zykiem kobiet i m!"czyzn ukazuje wyra'nie ich zwi%zek
ze stereotypami dotycz%cymi ról p ciowych. M!"czy'ni
s% stereotypowo spostrzegani jako aktywni, agresywni,
niewra"liwi oraz dominuj%cy w interakcji komunikacyjnej
i przypisuj%cy sobie nadrz!dny status. Natomiast kobiety
s% stereotypowo postrzegane jako pasywne, uleg e, wspieraj%ce, zdominowane na skutek w asnego pragnienia bycia
us u"n% i dostosowywania si! do m!skich potrzeb (Leathers,
2007). Tannen (1999) podkre&la, "e dla wi!kszo&ci kobiet
j!zyk rozmowy jest przede wszystkim j!zykiem porozumiewania si! i sposobem tworzenia wi!zi, natomiast dla
wi!kszo&ci m!"czyzn rozmowa jest g ównie sposobem
na zachowanie niezale"no&ci oraz zdobycie i utrzymanie
pozycji w hierarchicznym porz%dku spo ecznym.
Zdaniem cytowanych autorów ró"nice te s% w du"ej
mierze rezultatem norm kulturowych, które precyzuj%,
co jest zachowaniem w a&ciwym dla danej p ci. Normy
te uaktywniaj% si! najsilniej w trakcie interakcji z osob%
p ci przeciwnej (Newman, Groom, Handelman, 2008).
Zdaniem Candace West i Dona Zimmermana (1987) rodzaj
(p e$ kulturowa) jest wówczas nie tylko aktywizowany
przez kontekst spo eczny, ale nawet stanowi jego cech!:
od momentu uaktywnienia schematu m!skiego lub kobiecego rzeczywisto&$ spo eczna wydaje si! zorganizowana
wokó p ci i w takich kategoriach jest spostrzegana. Natalia
Sarata (2011) nazywa p e$ „kategori% pierwotn%”, która
przywo ywana jest automatycznie i w pierwszej kolejno&ci
w kontakcie z drug% osob%, bez u&wiadomionego anga"owania uwagi osoby obserwuj%cej.
Wed ug niektórych badaczy (Connell, 2009; Messerschmidt, 2009) ludzie nie tyle „maj%”, ile „uprawiaj%”
rodzaj, który jest aktywnym procesem towarzysz%cym interakcjom mi!dzyludzkim, kultura za& po wielekro$ utrwala
i wyolbrzymia ró"nice mi!dzy kobietami i m!"czyznami,
utwierdzaj%c nas w przekonaniu o wszechobecno&ci tych
ró"nic. Równie" w badaniach psychologicznych cz!sto
pope niany jest b %d pierwszego rodzaju, polegaj%cy na
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przeszacowaniu ró"nic w zachowaniu i osobowo&ci kobiet
i m!"czyzn, co zdaniem Anne Beall (2002) mo"e si!
przyczynia$ do powstawania b%d' utrwalania kulturowych
stereotypów dotycz%cych p ci.
Mo"na wi!c przypuszcza$, "e kontekst spo eczny eksponuj%cy rodzaj móg mie$ wp yw na wyniki bada# nad
odmiennymi stylami komunikowania si! kobiet i m!"czyzn.
W relacji z przedstawicielem p ci przeciwnej dochodzi
bowiem do aktywizacji „schematu p ci”, czyli „okre&lonych
cech, ról, zachowa# i zaj!$, które sk adaj% si! na stereotyp
lub funkcjonuj%ce w naszym umy&le wyobra"enie m!"czyzn
i kobiet” (Cross, Markus, 2002, s. 52). Scharakteryzowane
przez Tannen odmienne style komunikacyjne: kobiecy
relacyjno-empatyczny i m!ski rywalizacyjno-hierarchiczny,
dok adnie wpisuj% si! w stereotypowy schemat tradycyjnych ról rodzajowych. Raz uaktywnione schematy p ci
nie tylko wp ywaj% na spostrzeganie i interpretowanie
&wiata spo ecznego, lecz tak"e modyfikuj% zachowanie
jednostki i jej autopercepcj! w sposób zgodny z ich tre&ci%
(Clément-Guillotin, Fontayne, 2011). Rodzaj funkcjonuje
wi!c jako wyra'ny i silny bodziec, który ma poznawcze
pierwsze#stwo przed innymi kategoriami spo ecznymi
i który wywo uje wyuczone i znane powszechnie reakcje,
zgodne ze schematami p ci. Przyk adowo w sytuacji zagro"enia negatywnym schematem (stereotypem) osoby nim
obj!te wypadaj% znacznie gorzej w sytuacjach zadaniowych,
spada ich pozytywna samoocena, nasila si! poziom l!ku
i stresu, a w konsekwencji – pogarsza si! stan zdrowia
i maleje poczucie szcz!&cia (Stone, McWhinnie 2008;
Bedy#ska 2013; Dr%"kowski 2014).
Zachowania zwi%zane z rodzajem s% wi!c elastyczne,
podlegaj% adaptacjom i wp ywom sytuacji. Wielu badaczy
podkre&la (Deaux, Major, 1987), "e m!"czy'ni i kobiety
w zasadzie nie ró"ni% si! pod wzgl!dem mo"liwo&ci prezentowania wi!kszo&ci zachowa# spo ecznych, a to, "e
ich zachowania s% w znacznym stopniu odmienne, wynika
z wyborów osobistych, zachowa# innych ludzi oraz kontekstu sytuacyjnego. Dokonany przez Elizabeth Aries (1996,
2006) i Deborah Cameron (2007) przegl%d literatury na
temat rodzaju i komunikacji potwierdza to spostrze"enie.
Zdaniem autorek "adne badania nie wskazuj% na istnienie
m!skiego i kobiecego sposobu mówienia, a nawet wi!cej:
koncentrowanie si! na ró"nicach rodzajowych odwraca
uwag! od znacznie wa"niejszych ró"nic indywidualnych,
a g ównymi czynnikami wp ywaj%cymi na wzorce mówienia
kobiet i m!"czyzn s% &rodowisko oraz sytuacja, w której
akt porozumiewania si! zachodzi.

ZJAWISKO DOSTOSOWANIA
INTERPERSONALNEGO KOBIET
Wszystkie te spostrze"enia, podkre&laj%ce sytuacyjn%
zmienno&$ zachowa# j!zykowych pod wp ywem zaktywizowanych schematów p ci, wydaj% si! istotne i zasadne,
ale… tylko w odniesieniu do kobiet. Badania nad zjawiskiem
dostosowania interpersonalnego (Leathers, 2007) pokazuj%
wyra'nie, "e jedynie kobiety w sytuacji komunikacyjnej
dostosowuj% w asne zachowania werbalne i niewerbalne
do postaw swoich partnerów przeciwnej p ci. Sposób
dostosowania interpersonalnego jest najcz!&ciej zgodny
ze schematem p ci. M!"czy'ni natomiast pozostaj% stali
w swoich zachowaniach j!zykowych niezale"nie od p ci
rozmówcy, stosuj%c najcz!&ciej proaktywny styl komunikacyjny. Podobne wnioski wynikaj% z bada# Lindy Carli
(1990; Carli, LaFleur, Loeber, 1995) nad komunikacj%
werbaln% i niewerbaln% kobiet oraz m!"czyzn: podczas
dyskusji z m!"czyznami kobiety prezentuj% znacznie bardziej niepewny i podporz%dkowany styl komunikowania
si! ni" podczas dyskusji z kobietami, natomiast m!"czy'ni
pozostaj% dominuj%cy niezale"nie od p ci partnera interakcji.
Zdaniem Leathersa (2007) celem zjawiska dostosowania jest zredukowanie niepokoju, jaki odczuwaj% kobiety
w interakcji z m!"czyzn% poprzez „zapewnienie m!"czy'nie
maksimum interpersonalnego komfortu” (tam"e, s. 370).
Kobiety staraj% si! raczej spe nia$ potrzeby m!skiego
partnera, ni" dostosowa$ si! do specyficznych wymaga#
zwi%zanych z typem sytuacji komunikacyjnej. Natomiast
znajduj%c si! w relacji z innymi kobietami nie wydaj% si!
dopasowywa$ swoich zachowa# j!zykowych, aby by y
one kompatybilne z cechami drugiej kobiety. Podobnie
Shirley Weitz (1977) podkre&la, "e na sposób komunikowania si! kobiet wp ywa nie tylko stereotyp zwi%zany
z ich rol% p ciow%, lecz tak"e pragnienie bycia wspieraj%c%
i interpersonalnie dopasowan% do m!"czyzny. Badania
Petera Blancka i wspó pracowników (Blanck, Rosenthal,
Snodgrass, DePaulo, Zuckerman, 1981) pokazuj% równie",
"e w naszej kulturze im bardziej kobieta dostosowuje swoje
zachowania werbalne i niewerbalne do m!"czyzny, tym
bardziej jest prawdopodobne, "e do&wiadczy ona satysfakcji w relacjach interpersonalnych. Akceptacja m!"czyzny
funkcjonuje wi!c jako nagroda spo eczna za interpersonalne
dopasowanie kobiety.
Wed ug Leathersa (2007) zjawisko dostosowania zwi%zane jest z wy"sz% reaktywno&ci% kobiet, ich wra"liwo&ci%
i uwa"no&ci% na sygna y spo eczne, jak równie" z wi!ksz%
umiej!tno&ci% dekodowania i interpretowania zachowa#
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innych osób. Mo"e sta$ si! ono jednak dysfunkcjonalne,
gdy: kojarzy kobiety i m!"czyzn z negatywnymi cechami
ich indywidualnych stereotypów p ci, zachowania werbalne
i niewerbalne nie s% &wiadomie modyfikowane w celu
uwzgl!dnienia wymaga# skutecznej komunikacji w ró"nych
kontekstach oraz gdy staj% si! one przeszkodami w nawi%zywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonuj%cych relacji
interpersonalnych. Reaktywno&$ kobiet i ich uwa"no&$ na
sygna y spo eczne s% wa"nymi, podmiotowymi uwarunkowaniami skutecznej komunikacji, pod warunkiem jednak,
"e kobiety b!d% w jej trakcie realizowa$ w asne intencje
komunikacyjne, nie za& tylko intencje sygnalizowane przez
rozmówc! m!"czyzn!.

BADANIA W$ASNE
Problemy badawcze
Wyniki bada# potwierdzaj% rol! p ci rozmówcy i jej
wp yw na sposób mówienia drugiej osoby. Szczególnie
kobiety w procesie komunikacji staraj% si! dostosowa$ do
proaktywnego stylu m!"czyzny. Za o"y$ wi!c mo"na sytuacyjn% zmienno&$ zachowa# j!zykowych kobiet w zale"no&ci
od p ci rozmówcy i sytuacyjn% sta o&$ zachowa# j!zykowych m!"czyzn, niezale"n% od p ci rozmówcy. Przek ada
si! to na nast!puj%ce problemy badawcze:
1. Czy wyst%pi% ró"nice w wyborach leksykalnych kobiet i m!"czyzn w sytuacji zgodno&ci p ci osoby badanej
i badaj%cej (grupa zgodna rodzajowo)?
2. Czy wyst%pi% ró"nice w wyborach leksykalnych kobiet
i m!"czyzn w sytuacji niezgodno&ci p ci osoby badanej
i badaj%cej (grupa niezgodna rodzajowo)?
3. Czy wyst%pi zjawisko dostosowania interpersonalnego
kobiet, wyra"aj%ce si! wi!ksz% zmienno&ci% ich wyborów
j!zykowych w porównaniu z wyborami m!"czyzn?
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=
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Rysunek 1. Schemat planowanych porówna# za pomoc% analizy kontrastów.
Uwaga. Oznaczenie symboli zob. w tek&cie.
*ród o: rysunki 1–3, tabela 1 – opracowanie w asne.
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W celu ich weryfikacji zaplanowano – przedstawion%
na rysunku 1 – analiz! porówna# za pomoc% kontrastów,
zaznaczaj%c, które pary wyników powinny by$ ró"ne,
a które równe, zgodnie z za o"eniami teoretycznymi pracy.
Metoda
Osoby badane. W przeprowadzonym badaniu udzia
wzi! o 75 kobiet i 75 m!"czyzn. Kryterium podzia u
stanowi a p e$ biologiczna. Przyj!li&my, za Bernice Lott
i Diane Maluso (2002, s. 103), "e „p e$ staje si! rodzajem
w procesie socjalizacji” i "e w naszej kulturze w wi!kszo&ci
przypadków podejmowane przez poszczególne osoby role
rodzajowe s% zgodne z ich p ci% biologiczn%.
Osoby badane podzielone zosta y na sze&$ grup (Ni = 25),
ró"ni%cych si! p ci% i kontekstem badawczym. Wszystkie
grupy ujednolicone zosta y demograficznie poprzez zastosowanie metody matching (dobór parami): ka"dej kobiecie
odpowiada m!"czyzna o tym samym poziomie wykszta cenia i w tym samym wieku. Dzi!ki takiemu doborowi
mo"liwe by o kontrolowanie zmiennych demograficznych,
które równie" mog y mie$ wp yw na wybory leksykalne i organizacj! wypowiedzi badanych osób. W ka"dej
z sze&ciu grup 13 osób mia o wykszta cenie podstawowe,
8 – &rednie i 4 – wy"sze; 3 osoby mie&ci y si! w przedziale
wiekowym, charakteryzuj%cym osoby m ode (20–25 lat),
14 osób – w przedziale wieku &redniego (36–50 lat), a 8 osób
mia o powy"ej 50 lat.
Schemat i procedura badania. Badanie mia o charakter
eksperymentalny, przeprowadzono je w schemacie 2 (p e$
badanego: kobieta, m!"czyzna) × 3 (kontekst spo eczny:
neutralny rodzajowo, zgodny rodzajowo, niezgodny rodzajowo), gdzie oba czynniki mia y charakter mi!dzyobiektowy,
a zmiennymi zale"nymi by y wska'niki stylu mówienia.
Na tej podstawie wyró"niono nast!puj%ce grupy: 25-osobow% grup! kobiet wykonuj%cych zadanie badawcze w samotno&ci (KB); 25-osobow% grup! kobiet badanych przez
badaczk!-kobiet! (KK); 25-osobow% grup! kobiet badanych przez badacza-m!"czyzn! (KM); 25-osobow% grup!
m!"czyzn wykonuj%cych zadanie badawcze w samotno&ci (MB); 25-osobow% grup! m!"czyzn badanych przez
badaczk!-kobiet! (MK); 25-osobow% grup! m!"czyzn
badanych przez badacza-m!"czyzn! (MM).
Zadanie badawcze polega o na opisie pi!ciu fotografii.
Fotografie zosta y wybrane spo&ród 14 zdj!$ przez pi!ciu
s!dziów kompetentnych1 z wykszta ceniem psychologicznym i porangowane wed ug dwóch kryteriów: dobra osoby
1

Wszyscy s!dziowie kompetentni, bior%cy udzia w konstruowaniu metody i narz!dzia badawczego, byli pracownikami naukowymi
UAM ze stopniem doktora.
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badanej (by badanie wprawia o w dobry nastrój) i bogactwa tre&ciowego (by fotografie sk ania y do mówienia).
Fotografie do selekcji zosta y wybrane z albumów klasyków fotografii, takich jak: Willy Ronis, Robert Doisneau,
Zbigniew Matuszewski, Zofia Nasierowska, Krzysztof
Kurzyd o; cztery przedstawia y pejza"e, trzy – portrety
ludzkie, cztery – sytuacj! interpersonaln% z udzia em
wi!kszej liczby osób, trzy – zwierz!ta. Wszystkie by y
czarno-bia e i realistyczne. Do badania wybrano pi!$ fotografii, w przypadku których wska'nik zgodno&ci s!dziów
by najwy"szy: cztery przedstawia y sytuacj! interpersonaln%, a jedna – zwierz!ta. Fotografie zosta y przetestowane
w innym badaniu na próbie 260 osób i opublikowane
w ksi%"ce Styl mówienia w schizofrenii (Obr!bska, 2013).
Oto ich tytu y i krótki opis:
1. Chez Maxe (Willy Ronis) – zabawa taneczna;
2. Villa Médicis (Willy Ronis) – m!"czyzna bawi%cy si!
z dzieckiem w parku;
3. Sélestat (Willy Ronis) – rodzina siedz%ca przy stole
w salonie;
4. Pluie d’été (Robert Doisneau) – dzieci bawi%ce si!
deszczem;
5. Z odziejaszki (Zbigniew Matuszewski) – koty pij%ce
mleko z wiadra.
Gdy zadanie wykonywane by o w samotno&ci, osoba
badana otrzymywa a ponumerowane fotografie, wydrukowan% na kartce krótk% instrukcj! i dyktafon, po czym
udawa a si! do pustego pomieszczenia, czyta a instrukcj!,
w %cza a dyktafon i w swoim tempie opisywa a fotografie
w sta ej kolejno&ci. Zadanie ko#czy o si!, gdy osoba badana
wychodzi a z pokoju.
W pozosta ych grupach osoba badaj%ca (kobieta lub
m!"czyzna) pokazywa a osobie badanej fotografie zawsze
w tej samej kolejno&ci, prosz%c, by opisa a, co na nich widzi.
Po podaniu tej krótkiej instrukcji umo"liwia a osobie badanej snucie spontanicznej i nieukierunkowanej opowie&ci.
Badanie ko#czy o si! w momencie, kiedy osoba badana
sygnalizowa a, "e chce ju" sko#czy$, mówi%c np. „to ju"
wszystko” albo „to tyle”.
Wypowiedzi badanych osób by y nagrywane na dyktafon,
co umo"liwia o potem odtworzenie ich swobodnego toku
(wszyscy badani wyrazili na to pisemn% zgod!). Nast!pnie
teksty wypowiedzi zosta y przepisane w formacie programu
Transcriber. Do analizy tekstów u"yto pakietu narz!dzi
UAM Text Tools, wytworzonego na Wydziale Matematyki
i Informatyki UAM (Obr!bski, Stolarski, 2006). Ka"demu
ze s ów tekstu przypisano informacj! o cz!&ci mowy oraz
atrybutach morfologicznych (liczba, rodzaj, osoba), wykorzystuj%c dane elektronicznego s ownika morfologicznego
Polex/PMDB (Vetulani, Walczak, Obr!bski, Vetulani, 1988).
Oznakowanie naniesione automatycznie przez program

wymaga o te" r!cznej weryfikacji, wykonanej przez dwie
konsultuj%ce si! osoby z wykszta ceniem lingwistycznym.
Narz%dzia
W celu operacjonalizacji zmiennej zale"nej – wyborów
leksykalnych – pos u"ono si! zmodyfikowanymi i zaadaptowanymi do j!zyka polskiego2 wska'nikami stylu mówienia, autorstwa niemieckiego psychologa Suitberta Ertela
(1986). Na podstawie Ertelowskich wska'ników mo"na
nakre&li$ profil j!zykowy danej osoby lub badanej grupy,
zapewniaj% one bowiem ca o&ciowy wgl%d w proces mówienia, integruj%c ró"ne, rozproszone w literaturze, sposoby
interpretacji. Dobrze wpisuj% si! równie" w klasyczny
schemat bada# nad j!zykiem kobiet i m!"czyzn. Poza tym
sformalizowane metody analizy tre&ci, a tak% jest metoda
Ertela, ograniczaj%ce do minimum wk ad badacza w proces
analizy danych, daj% nadziej! na obiektywizm i rzetelno&$
procedur badawczych.
Procedura zastosowana przez Ertela polega a na obliczaniu cz!sto&ci wyst!powania pewnych okre&lonych klas
form wyrazowych w porównaniu z cz!sto&ci% pojawiania
si! w analizowanym tek&cie form wyrazowych nale"%cych
do klas skontrastowanych pod jakim& wzgl!dem z tymi
pierwszymi. Na podstawie tej procedury wyró"ni on sze&$
wska'ników stylu mówienia: wska'nik nieosobistych odniesie#, wska'nik mnogo&ci, wska'nik klasyfikacji, wska'nik
nominalizacji, wska'nik abstrakcyjno&ci i wska'nik dogmatyzmu – zak adaj%c, "e s% one behawioralnym przejawem
charakterystycznego dla danej osoby stylu poznawczego.
Wska'nik nieosobistych odniesie# (WNO) obliczany
by przez Ertela na podstawie analizy cz!sto&ci u"ycia
zaimków osobowych w ró"nych osobach – wyra"a on
proporcj! liczby u"ytych zaimków osobowych w trzeciej
osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono) do ogólnej liczby u"ytych zaimków osobowych, w %czaj%c w to zaimki
w pierwszej i drugiej osobie (ja, ty). Zaimki ja/ty/moje/
twoje odnosz% si! do osób bezpo&rednio zaanga"owanych
w proces komunikacji, podczas gdy zaimki w trzeciej osobie
oraz zaimki jego/jej odnosz% si! do osób nieuczestnicz%cych
w komunikacji lub do nieosobowych przedmiotów. Niska
warto&$ wska'nika nieosobistych odniesie# wskazuje na
akcentowanie w wypowiedziach przede wszystkim w asnej
osoby lub osoby rozmówcy. Ze wzgl!du na odmienne w a&ciwo&ci j!zyka polskiego konieczna okaza a si! modyfikacja
tego wska'nika, która dotyczy a dwóch aspektów j!zyka:
1. W prezentowanym badaniu wzi!to pod uwag! równie"
formy czasowników, poniewa" zaimek osobowy pe ni%cy
funkcj! podmiotu jest bardzo cz!sto nieobecny w strukturze
2 Ertel w swoich badaniach analizowa teksty pisane w j!zyku
niemieckim i francuskim.
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powierzchniowej zdania (inaczej ni" w j!zyku francuskim).
Odpowiadaj%c% mu informacj! niesie ko#cówka czasownika
wskazuj%ca warto&$ kategorii gramatycznej osoby.
2. W analizie ograniczono si! do zbadania proporcji
zaimków osobowych i czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej do ogólnej liczby czasowników
i zaimków osobowych. W j!zyku polskim, zwracaj%c si!
do rozmówcy, u"ywa si! grzeczno&ciowo trzeciej, nie za&
drugiej, osoby liczby pojedynczej. W tekstach wypowiedzi
osób badanych zwroty do rozmówcy pojawia y si! sporadycznie i postanowiono nie bra$ ich pod uwag!. Druga
osoba liczby pojedynczej pojawia a si! jedynie w formie
zda# wtr%conych, a wi!c niezgodnie z intencj% Ertela.
Zmiana w sposobie obliczania wska'nika nieosobistych
odniesie# poci%gn! a za sob% konieczno&$ zmiany jego
nazwy na wska'nik osobistych odniesie# (WOO) i odmienny sposób jego interpretacji: im wy"sza jest warto&$
wska'nika osobistych odniesie#, tym wi!kszy stopie#
koncentracji na sobie osoby badanej.
Oryginalna metoda obliczania wska'nika mnogo&ci
(WM) polega a na zliczaniu wyst%pie# rozmaitych cz!sto
u"ywanych w j!zyku francuskim konkretnych leksemów
posiadaj%cych kategori! liczby: ró"nych typów zaimków,
rodzajników, kilku cz!sto u"ywanych przymiotników,
czasowników posi kowych. Ze wzgl!du na niewielkie
obj!to&ci badanych tekstów metoda polegaj%ca na zliczaniu konkretnych s ów nie mog a zosta$ zastosowana w tym
przypadku. Sposób oblicze# zosta zmodyfikowany tak, "e
liczone by y wyst%pienia form liczby pojedynczej i mnogiej
w obr!bie ca ych kategorii gramatycznych. Uwzgl!dniono
dwie najliczniejsze: rzeczowniki i czasowniki. Wysoka
warto&$ wska'nika mnogo&ci wskazuje, zdaniem Ertela, na
paradygmatyczne podej&cie do rzeczywisto&ci, polegaj%ce
na uogólnianiu swoich obserwacji poprzez przechodzenie
od jednostkowych egzemplarzy do ca ych, wieloelementowych, klas i kategorii. Julia Jastrz!bska i El"bieta Dryll
(2008) wi%"% cz!ste u"ycie liczby mnogiej z potrzeb%
blisko&ci z innymi lud'mi i postrzeganiem siebie jako
cz!&ci wi!kszej zbiorowo&ci. Ludzie, którzy spostrzegaj%
siebie w kategoriach „my”, przywi%zuj% wi!ksz% wag!
do relacji mi!dzyludzkich i definiuj% siebie w kontek&cie
liczby i jako&ci tych relacji.
Metoda obliczania wska'nika klasyfikacji (WK), zastosowana oryginalnie przez Ertela, polega a na porównaniu
cz!sto&ci wyst!powania s ów wyra"aj%cych poj!cia ogólniejsze (nadrz!dne) w stosunku do s ów o znaczeniu bardziej
szczegó owym (podrz!dnych). Zgodnie z definicj% Roberta
Sternberga (2001) poj!cia nadrz!dne i s owa, które je oznaczaj%, zbudowane s% na cechach definicyjnych przedmiotów,
podrz!dne za& – budowane s% wokó cech prototypowych,
zawieraj%c egzemplarze danego poj!cia nadrz!dnego. Ertel
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w swoich analizach wykorzysta sze&$ konkretnych par
zbiorów s ów: okre&lenia zwierz%t, ro&lin, kolorów, kszta tu
i rozmiaru, warto&ci oraz uczu$. Przyk adowe pary zbiorów
dla zwierz%t to: nadrz!dne – {zwierz!}, podrz!dne – {kot,
ko#, pies, ryba, ptak}; dla kszta tu i rozmiaru: nadrz!dne –
{kszta t, rozmiar}, podrz!dne – {du"y, ma y, d ugi, krótki,
szeroki, w%ski, okr%g y, pod u"ny}.
Podobnie jak w przypadku kilku innych wska'ników,
rozmiar tekstów poddanych analizie wymaga modyfikacji metody wyliczania wska'nika. Ca a lista leksemów
rzeczownikowych, których formy u"yto w badanym materiale j!zykowym, zosta a przejrzana przez trzech s!dziów
kompetentnych z wykszta ceniem lingwistycznym. Spo&ród
tych leksemów wyselekcjonowano leksemy nadrz!dne oraz
podrz!dne. Do bada# wybrano te leksemy, w przypadku
których wska'nik zgodno&ci s!dziów by najwy"szy.
Wska'nik nominalizacji (WN) odpowiada natomiast
tendencji do wyodr!bniania poznawczego ca o&ci percepcyjnych; jego wysoka warto&$ &wiadczy o du"ej z o"ono&ci
poznawczej procesów przetwarzania informacji. Oblicza si!
go, badaj%c proporcje pomi!dzy ró"nymi cz!&ciami mowy,
zw aszcza mi!dzy liczb% rzeczowników i czasowników.
Zdaniem Ertela spo&ród wszystkich cz!&ci mowy najbardziej z o"one poznawczo s% rzeczowniki, gdy" zawieraj%
najbardziej skondensowan% i zró"nicowan% informacj!
o &wiecie. Czasowniki opisuj% zachowania, przymiotniki
– cechy, natomiast rzeczowniki s u"% jako etykiety wyodr!bniaj%ce dan% kategori! poznawcz%, uk adaj%c si! na ogó
w ca e hierarchie nadrz!dno&ci i podrz!dno&ci. Zdaniem
Roberty Klatzky i Susan Andersen (1988) kategorie rzeczownikowe maj% t! przewag! nad przymiotnikowymi
i czasownikowymi, "e denotuj% od razu ca % wi%zk! cech,
a nie pojedyncz% cech!, poza tym w tak% wi%zk! wchodzi$
mog% cechy ró"ne tre&ciowo oraz typowe zachowania.
Ponadto kategorie rzeczownikowe wi%"% si! silniej z wyobra'ni%, pozwalaj%c na tworzenie odpowiednich obrazów
umys owych i reprezentacji poznawczych. Zdaniem Dawida
Pabla Bodera (za: Paluchowski, 2010, s. 66) „intensywno&$
u"ywania czasowników wskazuje na aktywny, dynamiczny,
niespokojny, emocjonalny i niekiedy ma o refleksyjny styl
mówienia, a wysoka ich proporcja w&ród przymiotników
jest wska'nikiem poziomu skoncentrowania na sobie,
podczas gdy niska wskazuje na orientacj! na otoczenie”.
Podobnie Jerzy Trzebi#ski (2002) podwy"szon% liczb!
czasowników w tekstach interpretuje jako „wska'nik
wi!kszego nasycenia wizji elementami dynamicznymi:
dzia aniami i zdarzeniami” (tam"e, s. 53).
Wska'nik abstrakcyjno&ci (WA) odzwierciedla stopie#
abstrakcyjno&ci analizowanego tekstu. Metoda wyznaczania
go zastosowana przez Ertela oparta by a na pogrupowaniu
rzeczowników na osiem klas wed ug ich pozycji na skali
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abstrakcja–konkret. Wykorzysta on w tym celu wyniki
bada# Ilse-Lore Baschek, Jürgena Bredenkampa, Brigitte
Öhrle i Wernera Wippicha (1977), a w szczególno&ci opracowan% przez nich list! 800 rzeczowników z przypisanymi
wagami wyra"aj%cymi ich miejsce na skali abstrakcja–konkret. Zastosowanie podobnej metody w badaniu w asnym
nie by o mo"liwe, gdy" ze wzgl!du na niewielki rozmiar
tekstów rzeczowniki z tej listy pojawiaj% si! w badanym
materiale okazjonalnie. Wska'nik abstrakcyjno&ci przedstawiono wi!c w wersji uproszczonej: wyra"a on stosunek
rzeczowników abstrakcyjnych do ogólnej liczby u"ytych
w tekstach rzeczowników. Trzech s!dziów kompetentnych
z wykszta ceniem lingwistycznym ocenia o rzeczowniki z listy wszystkich rzeczowników, które pojawi y si!
w tekstach wypowiedzi badanych osób pod k%tem cechy
abstrakcyjno&ci, zgodnie z definicj% zawart% w Encyklopedii
j"zykoznawstwa ogólnego (Pola#ski, 1993): „za rzeczownik
abstrakcyjny uznaje si! rzeczownik oznaczaj%cy poj!cia
nieprzedmiotowe, tzn. cechy, stany, czynno&ci, np. d ugo&$,
sen, chód”. Do analizy wybrano te rzeczowniki, w przypadku
których wska'nik zgodno&ci s!dziów okaza si! najwy"szy.
Wska'nik dogmatyzmu (WD) odnosi si! natomiast
do prób znalezienia jakich& strukturalnych charakterystyk wyra"e# j!zykowych, które odzwierciedla yby t!
w a&ciwo&$ poznawcz%, któr% Milton Rokeach (1960)
nazwa dogmatyzmem. Zdaniem Ertela wska'nik ten
mo"e ujawnia$ takie dyspozycje poznawcze, jak tendencja
do zamykania, %czenia, sko#czono&ci i porz%dkowania.
Wyra"a si! on proporcj% leksemów z grupy A (takich
jak: zawsze, nigdy, wszyscy, wszystko, nikt, ca kowicie,
absolutnie, bez w%tpienia, musie$, trzeba, nie wolno,
koniecznie itp.) do grupy leksemów B, tworz%cych klas!
przeciwstawn% (czasem, rzadko, wiele, ma o, prawie,
ledwie, mo"e, w%tpliwe, tak"e, pewnie itp.). W badaniach
Ertela leksemy te zosta y przypisane sze&ciu semantycznym
wymiarom j!zyka: 1) niezmienno&$–zmienno&$; 2) bezwyj%tkowo&$–istnienie wyj%tków; 3) kra#cowo&$–umiarkowanie; 4) pewno&$–niepewno&$; 5) wy %czanie–w %czanie;
6) konieczno&$–mo"liwo&$. Kraniec pierwszy jest kra#cem
diagnostycznym dla my&lenia dogmatycznego i opisuje
jednocze&nie takie w a&ciwo&ci j!zyka i my&lenia, jak
niepodatno&$ na zmiany (niezmienno&$), wysoki poziom
ogólno&ci (bezwyj%tkowo&$), skrajno&$, intensywno&$,
radykalizm (kra#cowo&$), przekonanie o prawdziwo&ci
s%dów, zdecydowanie i stanowczo&$ (pewno&$), zamkni!cie, sztywno&$, izolacj! (wy %czanie) oraz poczucie przymusu i braku mo"liwo&ci wyboru (konieczno&$). Ertel
wyra'nie nawi%zuje tu do teorii Rokeacha, a szczególnie
do takich cech systemu przekona#, jak: sztywno&$, niepodatno&$ na zmiany, wyolbrzymianie ró"nic, radykalizm
s%dów i silne przekonanie o ich prawdziwo&ci oraz ich

wewn!trzn% izolacj! i zamkni!cie na wp ywy. W badaniu
w asnym wykorzystano, wyselekcjonowan% przez pi!ciu
s!dziów kompetentnych, list! 260 s ów (131 dogmatycznych i 129 niedogmatycznych), która zosta a stworzona na
podstawie wyników badania na wi!kszej próbie 260 osób
(Obr!bska, 2013). Warto&$ wska'nika dogmatyzmu by a
obliczana jako suma wyra"e# dogmatycznych podzielona
przez sum! wyra"e# dogmatycznych i niedogmatycznych.
Ka"dy ze wska'ników stylu mówienia obliczano odr!bnie
dla poszczególnych tekstów wypowiedzi (N = 150), a nast!pnie u&redniano w ramach sze&ciu grup osób poddanych
badaniom: kobiet badanych przez kobiet! (KK), kobiet
badanych przez m!"czyzn! (KM), m!"czyzn badanych
przez kobiet! (MK), m!"czyzn badanych przez m!"czyzn! (MM) oraz kobiet (KB) i m!"czyzn (MB) poddanych
badaniu w samotno&ci.
Wyniki
W celu analizy wyników sze&ciu przebadanych grup
(Ni = 25), ró"ni%cych si! p ci% i kontekstem badania, wykorzystano dwuczynnikow% analiz! wariancji z planowanymi
porównaniami za pomoc% analizy kontrastów. Analiza
efektów g ównych dla p ci (kobiety: N = 75; m!"czyzni:
N = 75) pozwala wyci%gn%$ nast!puj%cy wniosek: p e$
osoby badanej nie jest czynnikiem wp ywaj%cym na warto&$ wska'ników wyborów leksykalnych. Najwi!ksza
ró"nica dotyczy a wska'nika klasyfikacji, F(1, 144) = 3,85;
p = 0,051, ale równie" ona nie by a istotna na zak adanym
poziomie p = 0,05: m!"czy'ni mieli nieznacznie wy"sze
wyniki (0,42 ± 0,13) od kobiet (0,38 ± 0,11) bez wzgl!du na
to, w jakiej sytuacji badawczej uczestniczyli, t(145) = 1,64;
p = 0,10; d = 0,27.
Uzyskane warto&ci &rednie i odchylenia standardowe dla
poszczególnych wska'ników w sze&ciu badanych grupach
przedstawia tabela 1.
+rednie wyniki sze&ciu przebadanych grup z wykorzystaniem analizy kontrastów dla poszczególnych wska'ników
zaprezentowano na rysunku 2.
Dla wska'ników WOO, WM, WK oraz WN nie zaobserwowano "adnych istotnych ró"nic mi!dzy badanymi
grupami (p > 0,30) – &wiadczy to o braku zwi%zku mi!dzy
aktywizacj% schematu p ci a poziomem tych w a&nie wska'ników leksykalnych. Stwierdzono natomiast istotne ró"nice
mi!dzy badanymi grupami dla wska'ników WA oraz WD.
Dla wska'nika abstrakcyjno&ci istotny okaza si!
efekt g ówny zwi%zany z wp ywem sytuacji badawczej,
F(2, 144) = 3,7; p = 0,0273. Na podstawie analizy kontrastów
3

Ze wzgl!du na niespe nienie za o"e# o normalno&ci wyników
WA wynik analizy wariancji potwierdzono za pomoc% nieparametrycznego testu Kruskala–Wallisa, #2(5) = 16,9; p = 0,005.
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Tabela 1
Warto$ci $rednie i odchylenia standardowe (w nawiasach) dla wska%ników stylu mówienia w grupach badawczych
Wska nik stylu mówienia

KK

KM

MK

MM

KB

MB

Wska nik osobistych odniesie!

0,27 (0,12) 1

0,28 (0,12) 1

0,25 (0,11) 1

0,23 (0,11) 1

0,23 (0,16) 1

0,22 (0,12) 1

Wska nik mnogo"ci

0,25 (0,09) 1

0,25 (0,08) 1

0,25 (0,06) 1

0,22 (0,07) 1

0,24 (0,12) 1

0,22 (0,07) 1

Wska nik klasyÞkacji

0,39 (0,10) 1

0,40 (0,10) 1

0,41 (0,11) 1

0,43 (0,14) 1

0,35 (0,12) 1

0,42 (0,14) 1

Wska nik nominalizacji

0,55 (0,05) 1

0,55 (0,06) 1

0,56 (0,06) 1

0,57 (0,08) 1

0,57 (0,10) 1

0,57 (0,08) 1

Wska nik abstrakcyjno"cia

0,24 (0,08)1

0,24 (0,08)1

0,24 (0,08)1

0,24 (0,10)1

0,17 (0,07)2

0,23 (0,11)1

Wska nik dogmatyzmub

0,40 (0,12)1

0,41 (0,12)1

0,42 (0,11)1

0,32 (0,12)2

0,23 (0,12)3

0,31 (0,13)2

Oznaczenia kolumn: pierwsza litera dotyczy osoby badanej: K – kobieta, M – m!"czyzna; druga litera dotyczy osoby badaj%cej: K – badaczka,
M – badacz, B – brak osoby badaj%cej. a F(5, 144) = 2,64; p = 0,026. b F(5, 144) = 9,63; p < 0,001. Indeksy: 1, 2 i 3 – grupy jednorodne na podstawie
testu post hoc z poprawk% Holma.
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Wartość wskaźnika [95% CI]
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Rysunek 2. +rednie wyniki wraz z 95-procentowym przedzia em ufno&ci poszczególnych wska'ników w&ród badanych
grup. WOO – wska'nik osobistych odniesie#, WM – wska'nik mnogo&ci, WK – wska'nik klasyÞkacji, WN – wska'nik
nominalizacji, WA –wska'nik abstrakcyjno&ci, WD – wska'nik dogmatyzmu.
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stwierdzono, "e m!"czy'ni bez wzgl!du na osob! badacza
lub jej brak przejawiali zbli"ony poziom warto&ci WA:
badani w samotno&ci nie ró"nili si! od tych badanych
przez kobiet! (p = 0,578) i przez m!"czyzn! (p = 0,676).
Natomiast kobiety badane w kontakcie z badaczem dowolnej
p ci mia y istotnie wy"sze wyniki ni" badane w samotno&ci
[dla badaczki t(24) = 2,20; p = 0,006; d = 0,90, dla badacza:
t(24) = 2,52; p = 0,004; d = 1,03].
Dla wska'nika dogmatyzmu, którego wyniki spe ni y
za o"enie o homogeniczno&ci wariancji, stwierdzono zarówno istotne ró"nice ze wzgl!du na badacza, F(2, 144) = 18,08;
p < 0,001, jak i istotny efekt interakcyjny mi!dzy p ci%
badanego a p ci% badacza. M!"czy'ni badani przez m!"czyzn zgodnie z za o"eniami nie ró"nili si! od tych bez
aktywizacji schematu p ci (p = 0,732), natomiast obie
grupy odbiega y in minus od m!"czyzn badanych przez
kobiety, t(24) = 2,33; p < 0,001; d = 0,95. W&ród kobiet
sytuacja by a podobna jak dla wska'nika WA – kobiety
badane przez osob! dowolnej p ci mia y wy"sze wyniki ni"
badane w samotno&ci [dla badaczki t(24) = 3,50; p < 0,001;
d = 1,43, dla badacza: t(24) = 3,58; p < 0,001; d = 1,46].
Wysoko&$ wska'nika WD uzyskiwanego przez kobiety
badane przez m!"czyzn dorównywa a warto&ci uzyskiwanej przez m!"czyzn badanych przez kobiety (p = 0,681).
Poniewa" rozk ady warto&ci wska'ników nie by y idealnie normalne (co naturalne przy 25-osobowych grupach),
sporz%dzono wykresy g!sto&ci rozk adu wyników, aby
wizualnie potwierdzi$ otrzymane wyniki (rysunek 3).

Wnioski
Przeprowadzona analiza wariancji dla kobiet i m!"czyzn
wykaza a brak istotnych ró"nic w ich wyborach leksykalnych wówczas, gdy jedynym kryterium ró"nicuj%cym
grupy by a p e$ badanych osób. Uzyskane wyniki pozwalaj% stwierdzi$, "e kobiety i m!"czy'ni w zbli"ony sposób
pos uguj% si! zaimkami i czasownikami pierwszoosobowymi
(wska'nik osobistych odniesie#), liczb% mnog% (wska'nik mnogo&ci), kategori% rzeczowników i czasowników
(wska'nik nominalizacji), wyra"eniami abstrakcyjnymi
(wska'nik abstrakcyjno&ci) i dogmatycznymi (wska'nik
dogmatyzmu). Ró"nica na poziomie tendencji wyst%pi a
jedynie w odniesieniu do wska'nika klasyfikacji: m!"czy'ni
nieznacznie cz!&ciej u"ywali leksemów nadrz!dnych ni"
kobiety.
Ró"nice istotne statystycznie dla wska'nika abstrakcyjno&ci i wska'nika dogmatyzmu wyst%pi y natomiast
pomi!dzy grupami kobiet i m!"czyzn, gdy uwzgl!dniono
wp yw kontekstu badawczego. Kobiety wykonuj%ce zadanie
badawcze w samotno&ci okaza y si! bardziej konkretne
w swoich wypowiedziach ni" kobiety badane przez osoby,
natomiast wyniki m!"czyzn w odniesieniu do WA pozosta y
zbli"one, niezale"nie od sytuacji badawczej. Wypowiedzi
kobiet w sytuacji bez badacza by y te" mniej dogmatyczne
ni" wypowiedzi kobiet badanych przez osoby. Najwy"szy
poziom dogmatyzmu wyst%pi w grupie m!"czyzn badanych
przez kobiet!, najni"szy – w grupie kobiet wykonuj%cych
zadanie badawcze w samotno&ci.

Rozkłady wyników WD w grupach

Rozkłady wyników WA w grupach
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Rysunek 3. Rozk ady wyników dla wska'ników istotnie zró"nicowanych mi!dzy badanymi grupami.
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DYSKUSJA
Wyniki istotne statystycznie – uzyskane dla WA i WD
– wskazuj% na nieco inn% tendencj!, ni" za o"ono w problemach badawczych: bardziej ró"nicuj%ca ni" sytuacja
niezgodno&ci p ci osoby badanej i osoby badaj%cej okaza a
si! sytuacja badania przez osoby wobec sytuacji wykonywania zadania w samotno&ci. Zale"no&$ ta okaza a si!
szczególnie istotna w stosunku do kobiet, których wyniki
uzyskane w samotno&ci okaza y si! ró"ne od wyników
uzyskanych w sytuacji spo ecznej w odniesieniu do dwóch
istotnych wska'ników.
Obecno&$ osoby badaj%cej mo"e by$ dla osób badanych
'ród em niepokoju, na co wskazuje wynik wska'nika
dogmatyzmu. Dla Rokeacha (1960) wysoki poziom dogmatyzmu jest pozytywnie skorelowany z l!kiem. Wzrostowi
l!ku towarzyszy radykalizacja s%dów, przekonanie o ich
prawdziwo&ci, wi!ksza pewno&$ wypowiadanych tre&ci oraz
wi!ksza liczba wyra"e# dogmatycznych. W badaniu osób
wysoko- i niskol!kowych w sytuacji spo ecznej ekspozycji
uzyskano porównywalne wyniki: dla osób wysokol!kowych
&rednia warto&$ WD wynosi a 0,492, dla niskol!kowych
– 0,386 (Zinczuk-Zielazna, Obr!bska 2016).
Podobnie wysokie wyniki uzyskali m!"czy'ni badani
przez kobiety i kobiety badane przez osoby, niezale"nie
od ich p ci. Mo"na wi!c przypuszcza$, "e by y to dla osób
badanych sytuacje wzbudzaj%ce pewien niepokój i wzrost
dogmatyzacji wypowiedzi móg by$ sposobem radzenia
sobie z nim. Przeprowadzone badanie nie daje niestety
jednoznacznej odpowiedzi na temat przyczyn tego niepokoju. Móg on wynika$ z l!ku przed ocen% albo autoprezentacyjn% pora"k%, szczególnie dotkliw% dla m!"czyzn
w kontakcie z kobiet%. By$ mo"e dla kobiet stresuj%cy jest
sam kontakt z obcymi osobami i spo eczna ekspozycja,
zwi%zana z sytuacj% badania, natomiast m!"czy'ni czuj%
autoprezentacyjny niepokój tylko w kontakcie z osob%
p ci przeciwnej. Znaczenie mog a mie$ równie" pozycja
osoby badaj%cej, wyst!puj%cej (niezale"nie od p ci) w roli
naukowego autorytetu.
Wszystkie te hipotezy wymaga yby sprawdzenia w osobnym badaniu. Pokazuj% one jednak, "e p e$ przestaje ju"
pe ni$ funkcj! „kategorii pierwotnej” w kontakcie z drug%
osob%, ust!puj%c pola innym czynnikom. Podobie#stw
w wyborach leksykalnych kobiet i m!"czyzn okaza o si!
by$ wi!cej, ni" sugeruj% klasyczne badania. Nie znalaz a
równie" potwierdzenia hipoteza dostosowania interpersonalnego kobiet, gdy" ich wybory leksykalne charakteryzowa y
si! podobn% sta o&ci%, co wybory m!"czyzn.
Nale"a oby wi!c zacz%$ szuka$ przyczyn ró"nic w u"yciu j!zyka, wskazuj%c na inne czynniki ni" p e$ osoby
porozumiewaj%cej si!. Ronald Adler, Lawrence Rosenfeld
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i Russell Proctor (2006) wskazuj% przyk adowo na rol!
spo ecznego &wiatopogl%du mówi%cych. ,ony feministki
mówi% wi!cej i bardziej dyrektywnie ni" ich m!"owie, "ony
niefeministki mówi% mniej i bardziej niepewnie. Mo"na wi!c
podejrzewa$, "e tre&$ schematu p ci i skryptu zachowa#
z nim zgodnych jest inna u osób o pogl%dach tradycyjnych
i nietradycyjnych. Warto w badaniach uwzgl!dnia$ wi!c
równie" pogl%dy osób na role p ciowe, gdy" mog% one
istotnie modyfikowa$ tre&$ schematów p ci i spo eczny
kontekst ich aktywizacji. Wa"na wydaje si! równie" p e$
psychologiczna rozmówców: badania Donalda Ellisa i Lindy
McCallister (1980) pokazuj%, "e osoby reprezentuj%ce typ
m!ski u"ywaj% znacz%co cz!&ciej j!zyka dominacji, ani"eli
czyni% to przedstawiciele grupy kobiecej i androgenicznej.
Aubrey Fisher (1983) wykaza równie", "e na styl konwersacji wp ywa sposób rozwi%zywania problemów; to, czy
mówi%cy nastawiony jest na wspó prac!, czy na rywalizacj!,
ma – jak si! okazuje – dla interakcji wi!ksze znaczenie
ni" jego p e$ biologiczna. Wa"ne s% równie" orientacja
seksualna rozmówców (Steen i Schwartz, 1995) i profesja
mówi%cego (Gleason i Greif, 1983). Nauczyciel mówi do
swoich uczniów podobnie jak nauczycielka z tej samej
szko y, lekarze przerywaj% swoim pacjentom cz!&ciej
ni" pacjenci lekarzom, niezale"nie od ich p ci. Analizy
zapisów s%dowych pokazuj%, "e do&wiadczenia i zaj!cie
mówi%cego, który wyst!puje w roli &wiadka, maj% wi!kszy
zwi%zek z mow% ni" p e$ tej osoby (Adler i in., 2006).
Badania w asne wykaza y równie" specyfik! j!zyka osób
zajmuj%cych si! nauk% (Obr!bska, 2015). W swoich wypowiedziach pracownicy naukowi rzadziej ujawniali osobisty
punkt widzenia, cz!&ciej stosowali paradygmatyczny tryb
my&lenia i cechowali si! wi!ksz% refleksyjno&ci% w porównaniu z osobami o innych zawodach.
Mo"na wi!c stwierdzi$, "e ró"nice w u"yciu j!zyka s%
zdeterminowane ró"norodnymi czynnikami, z których p e$
biologiczna nie musi by$ tym najwa"niejszym. Wykryte
w badaniu zale"no&ci wymaga yby wi!c dalszych bada#
i weryfikacji dodatkowych hipotez na wi!kszej próbie
badawczej i z wykorzystaniem innego materia u bod'cowego. Mimo niepotwierdzenia hipotez na temat ró"nic
j!zykowych pomi!dzy kobietami i m!"czyznami w kontek&cie aktywizuj%cym schematy p ci wydaje si! jednak,
"e uzyskane wyniki raczej zach!caj% do kolejnych bada#,
a wyprowadzone z nich wnioski – do dyskusji i dalszych
poszukiwa#.
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Inßuence of gender schema activation and need for interpersonal
accommodation on lexical choices of men and women
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ABSTRACT
Findings on language differences between men and women lead to the conclusion that these differences
mainly concern communication styles in different types of social interactions. They take place mostly in
relations with the opposite sex when the gender schema, forming a part of stereotypical image of women
and men, is activated. Once the gender schemas are activated, they influence not only the perception and
interpretation of the social world, but also modify the behavior of individuals and their self-perception in line
with the content of the schemas. In addition, studies show that women in the communication situation adapt
their verbal and non-verbal behavior to their partners of the opposite sex. Therefore, it can be assumed that
the social context emphasizing gender may have influenced the results of studies that demonstrated different
communication styles of women and men. In the present study, 75 women and 75 men were examined in six
groups, in different research situations. The examined individuals performed a task either being alone or in
the presence of a researcher of the same or opposite sex. In order to operationalize the dependent variable,
the study used the Speech Style Quotients by Suitbert Ertel, which were modified and adapted to the Polish
language. The conducted study showed differences between men and women only in reference to two
quotients: Abstractness and Dogmatism.
Key words: gender schema, interpersonal accommodation, lexical choices
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