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Orientacje spo eczne a p e!. 

Czy rywalizacja to tylko „m"ska rzecz”?

Grzegorz Pajestka

Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski

W badaniu eksplorowano zagadnienia orientacji spo ecznych – rywalizacji i kooperacji jako zmiennych 

zale#nych od p ci. Dotychczasowe badania nad zachowaniem si" ludzi w sytuacji wspó zale#no$ci spo-

 ecznej nie przynios y jednoznacznych wniosków na temat ewentualnych ró#nic w tym zakresie mi"dzy 

m"#czyznami i kobietami (Simpson, 2003). Przedstawione w artykule rozwa#ania teoretyczne oraz wyniki 

przeprowadzonego badania sugeruj%, #e ró#nice te istniej%. Jednak ich charakter jest sprzeczny z wnios-

kami, jakie mo#na wyci%gn%! na podstawie przes anek opartych zarówno na paradygmacie ewolucyjnym, 

jak i kulturowym: orientacja rywalizacyjna okaza a si" istotnie silniejsza w przypadku kobiet ni# m"#czyzn.

S owa kluczowe: rywalizacja, kooperacja, orientacje spo eczne, ró#nice p ciowe

W sytuacji wspó zale#no$ci spo ecznej lud&mi kieruj% 

ró#ne motywy. Mog% d%#y! oni do maksymalizacji prze-

wagi nad partnerem (rywalizacja) czy  %cznych zysków 

w asnych i partnera (kooperacja). Na pierwszym miej-

scu mo#e by! u nich dobro partnera (altruizm) lub w as-

ne (indywidualizm), równy podzia  dóbr (egalitaryzm), 

straty partnera (agresja), straty w asne (masochizm), 

straty w asne i partnera  %cznie (sadomasochizm), prze-

waga strat w asnych nad stratami partnera (m"cze'stwo). 

Preferencje te, traktowane jako sta e wzorce mi"dzysytu-

acyjnej zmienno$ci zachowania (Grzelak, 1989) lub w in-

nym uj"ciu (Messick i McClintock, 1968), jako cechy od-

zwierciedlaj%ce sta e ró#nice osobowo$ciowe, nazywane 

s% orientacjami spo ecznymi.

Badania nad zachowaniem si" ludzi w sytuacjach 

wspó zale#no$ci spo ecznej przynios y wiele wniosków 

na temat preferencji ludzi dotycz%cych podzia u dóbr 

(Mazur, 2002). Wiemy, #e na podzia  ten ma wp yw po-

stawa partnera interakcji (kooperuj%ca sprzyja odwzajem-

nieniu si" tym samym), mo#liwo$! komunikacji (zwi"k-

sza sk onno$! do wspó pracy) czy liczba osób w grupie 

(generalnie w grupach mniejszych ludzie wspó dzia aj% 

ch"tniej ni# w wi"kszych). Jednak badania te, prowadzo-

ne pocz%tkowo na podstawie teorii gier, nie przynios y 

jednoznacznych wniosków na temat mi"dzyp ciowych 

ró#nic – lub ich braku – w nastawieniu rywalizacyjnym 

i kooperacyjnym. Przesz o trzydzie$ci lat temu problem 

ten zosta  podsumowany przez Grzelaka: „W badaniach, 

w których uwzgl"dniono p e! graczy, obserwuje si" b%d& 

brak wyra&nych ró#nic mi"dzy kobiet% i m"#czyzn% 

w zakresie kooperacji, b%d& te#, je$li wyst"puj%, dotycz% 

przede wszystkim cz"stszej u kobiet tendencji do rywa-

lizacji” (Grzelak, 1978, s. 241). Ciekawy trop – nieco 

wi"ksza sk onno$! kobiet do rywalizacji – nie przyniós  
jednak w kolejnych dekadach wyra&nych odpowiedzi, 

a wyniki bada' $wiadcz% b%d& o braku ró#nic mi"dzy 

p ciami b%d& o przewadze której$ z p ci pod wzgl"dem 

sk onno$ci do rywalizacji (Komorita i Parks, 1994, za: 

Van Lange, Otten, De Bruin i Joireman, 1997; Joireman, 

Kuhlman, Van Lange, Doi i Shelley, 2003; Simpson, 

2003; Van Lange, Liebrand, Messick, i Wilke, 1992, za: 

Van Lange i in., 1997).

Takie podsumowanie problemu orientacji spo ecznych 

w kontek$cie ró#nic p ciowych wydaje si" niezadowala-

j%ce wobec wniosków, jakie nasuwaj% si" po uwzgl"dnie-

niu wiedzy opartej na badaniach w obr"bie dwóch ró#-

nych paradygmatów: socjalizacji i ewolucji. Wiedza ta 

daje podstawy do przypisywania m"#czyznom wi"kszej 

sk onno$ci do rywalizacji ni# kobietom.
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Na przyk ad, na problem wspó zale#no$ci spo ecznej 

mo#emy spojrze! z punktu widzenia dylematów moral-

nych. W my$l teorii Kohlberga (1969, za: Woods, 1996) 

z jednej strony i Gilligan (1982, za: Woods, 1996) z dru-

giej, ró#nice w zachowaniu m"#czyzn i kobiet mo#na 

przypisa! m"skiej moralno$ci opartej na poczuciu spra-

wiedliwo$ci (morality of justice) przeciwstawionej mo-

ralno$ci kobiecej, opartej na trosce (morality of care). 

Ró#nice p ciowe s% oczywiste dla wiedzy potocznej za-

wartej w stereotypach, co empirycznie zweryÞ kowali 

Williams i Best (1990, za: Wojciszke, 2002). M"#czy&ni 

zwykle bywaj% postrzegani jako aktywni, racjonalni, in-

dywidualistyczni i pewni siebie. Kobiety za$ jako pozba-

wione ambicji, uleg e, ciep e, przebaczaj%ce. W procesie 

socjalizacji taka spolaryzowana wiedza potoczna na temat 

tego, co m"skie, a co kobiece jest wed ug Bem (2000, za: 

Wojciszke, 2002) podstaw% kszta towania si" to#samo$-

ci cz owieka. Z kolei psychologia ewolucyjna dostarcza 

innych przes anek, aby spodziewa! si" ró#nic p ciowych 

w orientacjach spo ecznych. Wy ania si" z niej obraz 

dominuj%cego m"#czyzny, którego natur" kszta towa y 

tysi%clecia rywalizacji o partnerk". Zwyci"zcy przekazy-

wali swoje geny potomstwu, umacniaj%c w przysz ej puli 

ludzkiego genomu sk onno$! do zachowa' rywalizacyj-

nych. Kobiety, których koszty zwi%zane z rodzicielstwem 

by y nieporównywalnie wi"ksze ni# promiskuitywnych 

m"#czyzn, unika y bezpo$redniego ryzyka w otwartych, 

krwawych konß iktach w walce o zasoby (Buss, 2001).

Cho! ontologicznie niejednoznaczna (nature vs. nur-

ture), m"ska sk onno$! do Þ zycznej agresji, a co za tym 

idzie, ryzyka i rywalizacji, jest dobrze udowodniona 

(Krahe, 2006). Wniosek, #e w sytuacjach wspó zale#no$ci 

spo ecznej, czy to ze wzgl"du na proces socjalizacji, czy 

te# odziedziczone sk onno$ci, m"#czy&ni w wi"kszym 

stopniu ni# kobiety b"d% w swoim zachowaniu kierowa! 

si" ch"ci% zdobycia przewagi nad partnerem, wydaje si" 

zatem intuicyjnie s uszny, a tak#e po cz"$ci teoretycznie 

uzasadniony. Jak wi"c wyt umaczy! brak jednoznacz-

nych wniosków z bada', których celem by a empiryczna 

weryÞ kacja zachowa' ludzi w sytuacji wspó zale#no$ci 

spo ecznej?

Prób% odpowiedzi na to pytanie by y badania Simpsona 

(2003), który za o#y , #e trudno$ci te wynikaj% z b "d-

nej konstrukcji macierzy wyp at w – stosowanym cz"-

sto w$ród badaczy prowadz%cych swoje poszukiwania 

w oparciu o teori" gier – „dylemacie wi"&nia”. B %d ten 

mia  polega! na nieuwzgl"dnieniu ró#nych motywów, 

jakimi kieruj% si" gracze obojga p ci, podejmuj%c decy-

zje o wspó pracy lub zdradzie. Simpson za o#y , #e m"#-

czy&ni cz"$ciej b"d% zdradzali z uwagi na chciwo$! (gre-

ed), czyli kiedy pokusa zdrady – pozyskania zasobów, 

jak powiedzia by ewolucjonista – jest du#a. Kobiety 

za$ cz"$ciej b"d% zdradza y z uwagi na strach (fear). 

„Hipoteza strachu” zosta a empirycznie potwierdzona 

przez Kuwabar" (2005). Okaza o si" jednak, #e u pod o#a 

zdrady w grze le#y nie tylko strach kobiet przed przegra-

n% (jak chcia  Simpson), ale te# obawa przed wykorzysta-

niem ze strony partnera (fear of greed).

Kuwabara opar  swoj% hipotez" na wnioskach Chauduri 

i Gangadharan (2002; za: Kuwabara, 2005), z których wy-

nika, #e kobiety cechuje wi"ksza ni# m"#czyzn nieufno$! 

w stosunku do innych osób. Ostro#no$! kobiet w relacjach 

z innymi wpisuje si" w inne wyniki, jakie przynios y moje 

badania dotycz%ce wnioskowania na podstawie wizerunku 

twarzy (Pajestka, 2007). Okaza o si", #e kobiety, dokonu-

j%c inferencji na podstawie wizerunku twarzy innej kobie-

ty, s% istotnie bardziej zachowawcze ni# w sytuacji, kiedy 

oceniaj% wizerunek twarzy m"#czyzny. O cechach tych 

ostatnich kobiety wnioskowa y z wi"ksz% pewno$ci% ni# 

o przedstawicielkach w asnej p ci, które ponadto oceni y 

jako pami"tliwe i niepotraÞ %ce przebacza!. Oprócz tego, 

wbrew przewidywaniom, kobiet", której cechy Þ zyczne 

by y silnie sfeminizowane, badani1 ocenili jako w niczym 

nieust"puj%c% m"#czy&nie o silnie zmaskulinizowanym 

wygl%dzie, mi"dzy innymi pod wzgl"dem takich cech, jak 

odwaga, pewno$! siebie, ambicja, racjonalno$! i aktyw-

no$!. S% to w a$ciwo$ci, które zgodnie z przytaczanymi 

wcze$niej badaniami Williamsa i Best okre$laj% stereoty-

powego m"#czyzn". Wyniki te by y na tyle zaskakuj%ce 

i sprzeczne ze stereotypem przebaczaj%cej, ciep ej, tro-

skliwej, empatycznej kobiety, #e sta y si" inspiracj% do 

zbadania relacji mi"dzy kobietami oraz mi"dzy kobietami 

i m"#czyznami w sytuacji wspó zale#no$ci spo ecznej.

Jak zatem wygl%daj% te relacje? Czy sk onno$! kobiet 

do rywalizacji dyktowana jest w$ród nich g ównie oba-

w% przed wykorzystaniem i stanowi jedynie przyk ad 

zachowania asekuracyjnego, w my$l strategii, #e najlep-

sz% obron% jest atak? By by to i$cie stereotypowy obraz: 

kobiety biernej, uleg ej, raczej prospo ecznej ni# nasta-

wionej indywidualistycznie przeciwstawiony aktywnemu 

i ambitnemu, motywowanemu do rywalizacji chciwo$ci% 

m"#czy&nie.

Eksploracyjny charakter tej pracy utrudnia szczegó o-

we przewidywania. Wydaje si" jednak, #e przes anki mó-

wi%ce o podobnej ocenie m"#czyzn i kobiet pod wzgl"-

dem ambicji, aktywno$ci, odwagi i pewno$ci siebie s% 

wystarczaj%co intryguj%ce, by podda! weryÞ kacji hipote-

z" o równie silnej orientacji rywalizacyjnej u kobiet, co 

u m"#czyzn (Hipoteza 1), a co za tym idzie, równie silnej 

orientacji kooperacyjnej u obu p ci (Hipoteza 2).

Zak adam ponadto, #e na orientacj" badanych b"-

dzie mia a wp yw p e! partnera interakcji. Wobec osób 
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tej samej p ci badani b"d% przejawiali silniejsz% orien-

tacj" rywalizacyjn% ni# wobec osób p ci przeciwnej 

(Hipoteza 3), wobec osób p ci przeciwnej silniejsza za$ 

ni# wobec osób tej samej p ci b"dzie orientacja koopera-

cyjna (Hipoteza 4). Uzasadnieniem dla tych przewidywa' 

w przypadku orientacji kobiet jest przypisywana innym 

kobietom „pami"tliwo$!, nieumiej"tno$! przebaczania”. 

Natomiast w przypadku m"#czyzn przewidywania te wy-

nikaj% zarówno z przes anek ewolucyjnych (to m"#czy&ni 

w naszej ewolucyjnej przesz o$ci rywalizowali ze sob% 

o zasoby), jak i kulturowych: czyli na przyk ad tego, co 

Pawe  Boski nazwa  kurtuazj% m"#czyzn wzgl"dem ko-

biety-damy, typow% dla polskiej tradycji (Boski, 1999).

Opis badania

Metoda

W badaniu uczestniczy y 184 osoby, studenci studiów 

dziennych i zaocznych uczelni wroc awskich i opolskich. 

W$ród nich by o 90 m"#czyzn oraz 94 kobiety.

By wykluczy! wp yw czynników typowych dla teorii 

gier (w tym dylematu wi"&nia), jak na przyk ad strach 

(przed przegran%, oszustwem ze strony partnera), zacho-

wanie partnera interakcji (wp ywaj%ce na przyj"cie okre$-

lonej strategii) czy ograniczenie zachowania do dwóch 

mo#liwo$ci: zdrady lub wspó pracy, w badaniu pos u-

#ono si" jedn% z wersji stworzonej przez Grzelaka (zob. 

Grzelak, Poppe, Nowak i Czwartosz,1988; Mazur, 2002) 

metody warszawskiej. Opis procedury badawczej pozwo-

li na zapoznanie si" z t% metod%.

Pomiar orientacji spo ecznych polega  na zaprezento-

waniu badanym rysunków twarzy (przyk adowe rysunki 

zob. Tabela 2), które reprezentowa y satysfakcj" badane-

go oraz abstrakcyjnego „partnera interakcji” z alokacji 

równie abstrakcyjnych dóbr. Badanym zaprezentowano 

dziewi"! alokacji pomi"dzy siebie i partnera. Ka#da sy-

tuacja alokacji by a reprezentowana przez dwie ikony 

twarzy (jedn% reprezentuj%c% badanego, drug% jego „part-

nera interakcji”), wyra#aj%ce trzy poziomy zadowolenia 

w asnego i „partnera interakcji” z podzia u dóbr: zadowo-

lenie, niezadowolenie, ani jedno – ani drugie (oboj"tno$!, 

neutralno$! sytuacji).

Badanie to jest wi"c replikacj% bada' Grzelaka (Grze-

lak i in., 1988; Grzelak, Ossewska, Wyszogrodzki i Bo -

browski, 1994). ModyÞ kacj" stanowi manipulacja na-

cechowanymi p ciowo schematami twarzy. Dodatkowo 

w instrukcji odst%piono od stosowania konkretnych ro-

dzajów dóbr (np. pieni"dzy) na rzecz abstrakcyjnych, nie-

okre$lonych (o wp ywie reprezentacji dóbr zob. Grzelak 

i in., 1988; Mazur, 2002).

Badani oceniali atrakcyjno$! przedstawionych na ry-

sunkach sytuacji za pomoc% skali. By  ni% 10-centyme-

trowy odcinek, którego jeden koniec oznacza  sytuacj" 

skrajnie nieatrakcyjn%, drugi sytuacj" wyj%tkowo atrak-

cyjn%. Badani dokonywali oceny, zaznaczaj%c odpowia-

daj%cy ich preferencjom punkt na skali (Rysunek 1). 

Nast"pnie punkty te porz%dkowano za pomoc% linijki. 

Tak otrzymane rangi korelowano ze wzorcowymi ranga-

mi orientacji kooperacyjnej i rywalizacyjnej – czyli z oce-

nami, jakich dokona aby osoba nastawiona jednoznacznie 

rywalizacyjnie lub jednoznacznie kooperacyjnie (zgodnie 

z opracowaniem Gra#yny Wieczorkowskiej-Siarkiewicz, 

1987).

Miar% podobie'stwa mi"dzy ocenami badanych (po-

rangowanymi) a wzorcowymi uporz%dkowaniami by  
wspó czynnik korelacji Spearmana (z poprawk% dla rang 

wi%zanych). W przeprowadzonej analizie danych wyko-

rzystano wspó czynniki korelacji poddane standaryzacji 

na z’ Fishera2.

Zmienn% zale#n% w badaniu s% wi"c preferencje aloka-

cji dóbr reprezentowane przez wspó czynniki korelacji 

porangowanych ocen badanych ze wzorcowymi upo-

rz%dkowaniami kooperanta i osoby rywalizacyjnej. Dla 

usprawnienia opisu analizy danych zmienne te zosta y 

nazwane „wspó czynnikiem rywalizacji” i „wspó czynni-

kiem kooperacji”.

Zmiennymi niezale#nymi s%: p e! osoby badanej oraz 

p e! partnera interakcji, reprezentowana przez odpowied-

nie schematy twarzy (kobiety, m"#czyzny i pozbawio-

ny nacechowania p ciowego). Dla usprawnienia opisu 

w tre$ ci pos u#ono si" okre$leniem „partner interakcji”.

Badanych losowo przydzielono do grup ró#ni%cych si" 

materia em bod&cowym („partnerem interakcji”). Zais-

tnia o 6 warunków eksperymentalnych (zob. Tabele 1, 2):

Instrukcja dla badanych brzmia a (wersja dla kobiet):

„Prosz" sobie wyobrazi!, #e jest Pani w sytuacji, w któ-

rej mo#e Pani co$ zyska! lub straci!: co$, co jest dla Pani 

atrakcyjne czy satysfakcjonuj%ce. W tej samej sytuacji ra-

zem z Pani% jest inna, nieznana Pani osoba: ona równie# 

– tak jak Pani – mo#e co$ zyska! lub straci!. Prosz" przyj-

rze! si" rysunkom, przedstawiaj%cym dziewi"! ró#nych 

Rysunek 1. 

Skala u#ywana w badaniu do szacowania atrakcyjno$ci sytuacji.
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sytuacji, w których pokazane jest, jak bardzo z tej sytu-

acji zadowolona jest Pani i ta druga osoba. Stopie' za-

dowolenia wyra#ony jest przez rysunki twarzy: po lewej 

stronie, z napisem Ja, przedstawiona jest Pani twarz, a po 

prawej stronie przedstawiona jest twarz drugiej osoby. 

Prosz" przez chwil" przyjrze! si" sytuacjom, a nast"pnie 

ka#d% z osobna oceni!, w jakim stopniu jest ona dla Pani 

atrakcyjna lub nieatrakcyjna, jak bardzo chcia aby si" 

Pani w tej sytuacji znale&! lub jej unikn%!? Swoj% ocen" 

prosz" wyrazi!, stawiaj%c symbol V na odcinku, którego 

jeden koniec wyra#a skrajnie nieatrakcyjn% dla Pani sytu-

acj", a drugi sytuacj" wyj%tkowo atrakcyjn%”.

Wyniki

Skuteczno!" manipulacji: orientacja rywalizacyjna 

i kooperacyjna a p e" partnera interakcji

Analiza wariancji (ANOVA) wykaza a, #e manipulacja 

schematami twarzy jest skuteczna (Rysunek 2). P e! part-

nera interakcji mia a istotny wp yw na wielko$! wspó -
czynnika rywalizacji: F(2, 181) = 3,2; p < 0,04. +redni 

wspó czynnik rywalizacji w sytuacji, gdy partnerem in-

terakcji by  m"#czyzna (m = 0,49) by  wy#szy ni# gdy 

by a nim kobieta (k = 0,34) lub partner pozbawiony by  
nacechowania p ciowego (pp = 0,32). Ró#nice te s% istot-

ne statystycznie (p < 0,05; NIR).

Podobnie p e! partnera interakcji mia a istotny wp yw 

na wielko$! wspó czynnika kooperacji: F(2, 181) = 3,8;  

< 0,02. Tak#e ten efekt by  wynikiem orientacji badanych 

wzgl"dem partnera interakcji – m"#czyzny. Ró#nica mi"-

dzy $rednimi: m = 0,72 i k = 0,94 jest istotna statystycznie 

(p < 0,007; NIR), a mi"dzy m = 0,72 i pp = 0,88 ma cha-

rakter trendu (p < 0,09; NIR).

Tabela 1. 

Warunki eksperymentalne

P e! badanego P e! partnera interakcji

kobieta kobieta (37) m"#czyzna (37) bez cech p ci (grupa kontrolna, 20)

m"#czyzna kobieta (34) m"#czyzna (38) bez cech p ci (grupa kontrolna, 18)

Tabela 2. 

Przyk adowe schematy twarzy u#ywane w badaniu

JA         ON/ONA JA         ON/ONA JA         ON/ONA JA         ON/ONA JA         ON/ONA

  

a) b) c)
d)

  

e)

Rysunek 2.

Zale#no$! wspó czynnika rywalizacji i kooperacji od p ci 

partnera interakcji.

Rywalizacja a p e" osób badanych

Analiza wariancji (ANOVA) wykaza a, #e wspó czyn-

nik orientacji rywalizacyjnej by  istotnie wy#szy dla ko-

biet ni# dla m"#czyzn (F(1, 182) = 3,9; p < 0,04). +rednie 

wynosi y odpowiednio: m = 0,33; k = 0,46. Hipoteza 1 

o równie silnym wspó czynniku rywalizacji m"#czyzn 

i kobiet nie zosta a wi"c potwierdzona.
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Rywalizacja a p e" osób badanych 

i p e" partnera interakcji

Interakcja p ci osoby badanej i p ci partnera interakcji 

dla zmiennej orientacja rywalizacyjna okaza a si" istot-

na statystycznie (ANOVA, F(3, 142) = 3,06; p < 0,03). 

Analiza efektów prostych (test NIR) nie potwierdzi a jed-

nak przewidywa' zawartych w Hipotezie 3 dotycz%cych 

orientacji rywalizacyjnej w przypadku kobiet: ró#nica 

mi"dzy $rednimi wspó czynnikami rywalizacji w sytuacji 

interakcji z partnerem kobiet% (kk = 0,54) i w sytuacji in-

terakcji z partnerem m"#czyzn% (km = 0,44) okaza a si" 

nieistotna statystycznie. Potwierdzi y si" natomiast prze-

widywania dotycz%ce m"#czyzn: wspó czynnik rywali-

zacji m"#czyzn by  wy#szy w sytuacji interakcji z part-

nerem m"#czyzn% (mm) ni# z partnerem kobiet% (mk). 

+rednie wynosi y: mm = 4,6; mk = 2,4 i ró#ni y si" istotnie 

statystycznie (p < 0,05; NIR).

Kooperacja a p e" osób badanych

Analiza wariancji (ANOVA) nie wykaza a istotnych 

ró#nic mi"dzy wielko$ci% wspó czynnika kooperacji 

m"#czyzn i kobiet, F(1, 182) = 1,97; p < 0,16). +rednie 

wynosi y: m = 0,9; k = 0,8. Tym samym Hipoteza o braku 

ró#nic mi"dzy m"#czyznami i kobietami pod wzgl"dem 

wspó czynnika kooperacji zosta a potwierdzona.

Kooperacja a p e" osób badanych 

i p e" partnera interakcji

Interakcja p ci osoby badanej i p ci partnera interakcji 

dla zmiennej orientacja kooperacyjna okaza a si" istot-

na statystycznie, ANOVA, F(3, 142) = 3,68; p < 0,013). 

Jednak za o#enie zawarte w Hipotezie 4 dotycz%ce kobiet 

nie zosta o potwierdzone. Zale#no$! okaza a si" odwrotna 

ni# przewidywano: w sytuacji interakcji z partnerem ko-

biet% (kk) wspó czynnik kooperacji by  wy#szy ni# w sy-

tuacji interakcji z partnerem m"#czyzn% (km). +rednie 

Rysunek 3. 

Zale#no$! wspó czynnika rywalizacji od p ci badanego.

Rysunek 4. 

Zale#no$! wspó czynnika rywalizacji od p ci osoby badanej 

i p ci partnera interakcji.

Rysunek 5. 

Zale#no$! wspó czynnika kooperacji od p ci osoby badanej 

i p ci partnera interakcji.
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wspó czynniki wynosi y: kk = 0,93; km = 0,62, a ró#nica 

mi"dzy nimi jest istotna statystycznie (p < 0,006; NIR).

Nie potwierdzi y si" te# przewidywania dotycz%ce 

m"#czyzn: wspó czynnik kooperacji dla m"#czyzn ma-

j%cych za partnera interakcji m"#czyzn" (mm) nie ró#-

ni  si" w istotnym stopniu od wspó czynnika kooperacji 

dla m"#czyzn maj%cych za partnera interakcji kobiet" 

(mk = 0,95; mm = 0,83; p < 0,28; NIR).

Dyskusja

Z przeprowadzonych analiz wynika, #e kobiety cechuje 

silniejsza orientacja rywalizacyjna ni# m"#czyzn. Jest to 

wynik zaskakuj%cy, poniewa# zak adano podobie'stwo 

wspó czynnika rywalizacji kobiet i m"#czyzn. Za o#enie 

to oparte by o na przes ankach o ró#nej sile. Dobrze 

ugruntowan% w teorii i empirii sk onno$! m"#czyzn do 

rywalizacji przeciwstawiono sk onno$ci kobiet, opartej na 

empirycznych poszlakach: kobiety nieust"puj%cej m"#-

czy&nie pod wzgl"dem ambicji, odwagi, pewno$ci siebie, 

ale jednocze$nie nieufnej – szczególnie wobec innych ko-

biet (Pajestka, 2007). Cho! wi"c wynik tego badania wy-

maga potwierdzenia w kolejnych eksperymentach, prze-

widywania dotycz%ce niedocenienia (w teorii, badaniach 

i codziennym #yciu) wielko$ci orientacji rywalizacyjnej 

kobiet otrzyma y empiryczne wsparcie – w dodatku bar-

dziej „efektowne” ni# zak adano.

Przewidywana na podstawie wyników o szczególnej 

nieufno$ci kobiet wobec innych kobiet („pami"tliwych, 

niepotraÞ %cych przebacza!”) wi"ksza orientacja rywaliza-

cyjna kobiet w sytuacji interakcji z kobietami ni# z m"#-

czyznami nie zosta a potwierdzona. Nie potwierdzi y si" 

te# za o#enia mówi%ce o mniejszej sk onno$ci kobiet do 

wspó pracy z kobietami ni# z m"#czyznami. Potwierdzi y 

si" natomiast przewidywania dotycz%ce rywalizacji 

m"#czyzn: wspó czynnik rywalizacji by  u nich wy#szy 

w sytuacji, gdy ich partnerem interakcji by  m"#czyzna, 

ni# w sytuacji, gdy by a nim kobieta. Wynik ten wydaje 

si" wi"c odzwierciedla! zak adan% kurtuazj" m"#czyzn 

w interakcji z kobietami. Je$li jest tak w istocie, to mo#na 

pokusi! si" o spekulacje na temat powodów, dla których 

za o#enia dotycz%ce kooperacji i rywalizacji kobiet w za-

le#no$ci od p ci partnera interakcji nie zosta y potwierdzo-

ne. Otó# „ agodno$!” m"#czyzn w relacjach z kobietami 

pozwala kobietom na bardziej rywalizacyjn%, a co za tym 

idzie mniej kooperacyjn% postaw" wzgl"dem m"#czyzn 

ni# wzgl"dem kobiet, które do kurtuazji wzgl"dem innych 

kobiet nie s% kulturowo zobowi%zane (czy ewolucyjnie 

predestynowane). Id%c tym tropem, mo#na domniemy-

wa!, #e w sytuacji zagro#enia, niepewno$ci sk onno$! 

kobiet do wspó pracy powinna rosn%!, u m"#czyzn za$ 

przeciwnie, wzmaga! mo#e si" tendencja do rywalizacji. 

Zale#no$! taka by aby znacz%c% przes ank% pozwalaj%c% 

wnioskowa! o naturze ró#nic w zachowaniu si" m"#czyzn 

i kobiet w sytuacjach wspó zale#no$ci spo ecznej.

Nie potwierdzi y si" za o#enia o wi"kszej sk onno$ci 

m"#czyzn do wspó pracy z kobietami ni# z m"#czyzna-

mi. Wnioskowanie na podstawie tych samych przes anek, 

co w przypadku hipotezy trzeciej, okaza o si" zawodne. 

Wspó czynnik kooperacji m"#czyzn okaza  si" niezale#-

ny od p ci i przypisywana m"#czyznom kurtuazja w re-

lacjach z kobietami nie mia a na niego wp ywu. Natura 

m"skiej kooperacji w badanym kontek$cie wydaje si" 

wi"c bardziej z o#ona ni# zak adano. Wynik ten stanowi 

wi"c ciekaw% inspiracj" dla dalszych poszukiwa' w tym 

obszarze.

Orientacja kooperacyjna m"#czyzn i kobiet, zgodnie 

z przewidywaniami, okaza a si" podobna. Jednak moty-

wy, jakie za ni% stoj%, s% prawdopodobnie specyÞ czne dla 

p ci. Wskazuje na to omówiona ju# zale#no$! orientacji 

od p ci badanego i p ci partnera interakcji: orientacja ko-

operacyjna m"#czyzn by a niezale#na od p ci, natomiast 

w przypadku kobiet wspó czynnik kooperacji by  wy#szy 

w sytuacji interakcji z kobiet% ni# z m"#czyzn%. Wnioski 

i propozycja interpretacji tych wyników zosta y przedsta-

wione wy#ej.

Celem tego badania by a kontynuacja poszukiwa' 

nad orientacjami spo ecznymi: rywalizacj% i kooperacj%, 

w kontek$cie ró#nic p ciowych. Otrzymane wyniki suge-

ruj%, #e zabarwiony patriarchalnie podzia  na rywaliza-

cyjnych m"#czyzn i prospo eczne kobiety, który utrwa-

li  si" w wiedzy potocznej i wywar  wp yw na naukowe 

koncepcje cz owieka, jest obrazem zbyt uproszczonym. 

Wymaga wi"c weryÞ kacji i uzupe nienia, do czego wst"-

pem jest niniejsza praca.
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PRZYPISY

1. Badanymi byli studenci studiów dziennych Uniwersytetu 

Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

2. Standaryzacja wed ug wzoru: z’ = 0,5 × [ln(1 + r) – ln(1 – r)].

Social orientation and sex. Is competition a “male thing” only?

Grzegorz Pajestka

Institute of Psychology, University of Wroc aw

Abstract

The study sought to explore the relationship between gender and social orientations (competition and coop-

eration). Thus far research carried out in situations of social interdependence has not brought clear results 

concerning differences between males and females in this respect (Simpson, 2003). Theoretical considera-

tions presented in this article as well as the results of conducted studies suggest that these differences do 

exist. However, their character is inconsistent with implications of the evolutionary and cultural paradigms: 

the competitive orientation turned out to be signiÞcantly stronger in case of women than in case of men.

Key words: competition, cooperation, social orientation, sex differences
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