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Streszczenie. Płeć psychologiczna i asertywność to zespół cech i umiejętności człowieka zdeterminowanych w znacznej mierze przez wpływy spo-
łeczne. Właściwości te warunkują w dużym stopniu zachowanie człowieka, jego stosunek do samego siebie oraz relacje z otoczeniem. Celem podję-
tych badań była próba określenia rodzaju płci psychologicznej oraz poziomu umiejętności zachowań asertywnych studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Szukano również związku pomiędzy powyższymi cechami. Przebadano 253 studentów w wieku 20 - 23 lat. W badaniach 
zastosowano Inwentarz Płci Psychologicznej oraz kwestionariusz „Mapa asertywności”. Stwierdzono, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni to osoby 
posiadające głównie płeć psychologiczną o typie androgynicznym, co potwierdza zachodzący obecnie proces wyrównywania się ról społecznych. 
Kobiety są bardziej asertywne niż mężczyźni. Nie zauważono istotnego związku pomiędzy rodzajem płci psychologicznej a poziomem umiejętności 
asertywnych, choć można przypuszczać, że taki związek jednak istnieje, co należy weryfi kować w dalszych badaniach.
Słowa kluczowe: płeć psychologiczna, androgynia psychiczna, asertywność, studenci
Annotation. Romanowska-Tolloczko Anna, Bartusiak Irena, Nowak Agata. Psychological sex and assertive behaviour among students of uni-
versity school of physical education in Wrocław. Psychological sex and assertiveness belong to human characteristics and abilities prone to social 
infl uence. These properties to a large extent determine the individuals’ behaviour and their perception of themselves as well as of the surrounding 
world. The aim of the research was to establish the type of psychological sex and the level of assertive behaviour abilities among students of Univer-
sity School of Physical Education in Wrocław. The correlation between the two properties was also measured. 253 students aged 20-23 took part in 
the research. In order to obtain the data Psychological Sex Inventory and “Assertiveness Map” were used. The research revealed that both women and 
men possess mainly androgynous sex, which results from the process of unifying social roles of both sexes. Women appeared to be more assertive 
than men. The research did not show any signifi cant correlation between the type of psychological sex and the level of assertiveness abilities. Still, it 
can be assumed that such correlation exists, which, however, should be verifi ed in further research in the area. 
Keywords: psychological sex, psychological androgyny, assertiveness, university students 
Анотація. Романовська-Толлочко Ганна, Бартущак Ірина, Новак Агата. Психологічна стать і позитивне поводження серед студен-
тів академії фізкультури у Вроцлаві. Психологічна стать і поводження це комплекс властивостей і вмінь людини, визначених значною 
мірою через суспільний вплив. Ці особливості обумовлюють у великому ступені поводження людини, його відношення до самого себе, 
а також відносини з навколишніми. Ціль дослідження - установити вид психологічної статі й рівень позитивних здатностей поводження 
серед студентів академії фізкультури у Вроцлаві. Також визначена кореляція між цими двома властивостями. У дослідженні взяли участь 
253 студента у віці 20-23 років. В опитуваннях застосований опис психологічної статі, а також запитальник „Карта впевненості в собі”. 
Дослідження виявило, що як дівчата, так і юнаки, мають більшу частину психологічну стать з типом двостатевий, котрий походить від про-
цесу об’єднання соціальних ролей однієї і другої статі. Виявилося, що дівчата більше стверджувальні, чим юнаки. Дослідження не показало 
ніякий істотної кореляції між видом психологічної статі й рівнем поводження. Також можна припустити, що така кореляція існує, однак, це 
необхідно перевірити у подальшому дослідженні. 
Ключові слова: психологічна стать, психологічний помилковий гермафродитизм, упевненість у собі, студенти.
Аннотация. Романовска-Толлочко Анна, Бартущак Ирина, Новак Агата. Психологический пол и позитивное поведение среди сту-
дентов академии физкультуры во Вроцлаве. Психологический пол и поведение это комплекс свойств и умений человека, предопреде-
ленных в значительной мере через общественное влияние. Эти особенности обусловливают в большой степени поведение человека, его 
отношение к самого себя, а также отношения с окружающими. Цель исследования - установить вид психологического пола и уровень 
позитивных способностей поведения среди студентов академии физкультуры во Вроцлаве. Также определена корреляция между этими 
двумя свойствами. В исследовании приняли участие 253 студента в возрасте 20-23 лет. В опросах применено описание психологического 
пола, а также вопросник „Карта уверенности в себе”. Исследование выявило, что как девушки, так и юноши, обладают большей частью 
психологическим полом с типом двуполый, который происходит от процесса объединения социальных ролей обоего пола. Оказалось, что 
девушки более утвердительны, чем юноши. Исследование не показало никакой существенной корреляции между видом психологического 
пола и уровнем поведения. Также можно предположить, что такая корреляция существует, однако, это необходимо проверить в дальнейшем 
исследовании. 
Ключевые слова: психологический пол, психологический ложный гермафродитизм, уверенность в себе, студенты.
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Wprowadzenie
Przychodząc na świat człowiek posiada określoną 

płeć biologiczną, a od chwili, w której zaczyna uświadamiać 
sobie różnicę występującą pomiędzy płciami, staje się 
to ważnym składnikiem jego poczucia tożsamości. 
Jednocześnie, od momentu urodzenia, otoczenie 
społeczne uzależnia sposób traktowania jednostki od jej 
płci, wpajając funkcjonujące w danej kulturze stereotypy 
męskości i kobiecości. Społeczeństwo uczy jednostkę 
grania roli mężczyzny lub kobiety i następnie oczekuje, 
że będzie ją ona odgrywała zgodnie ze stereotypem 
obejmującym określone „kobiece” lub „męskie” cechy 
charakteru, zachowania czy upodobania. Tak więc dzięki 
uczestnictwu człowieka w życiu społecznym, kształtuje 
się jego płeć psychologiczna, która jest układem cech 
psychicznych związanych z płcią, stanowiących o 
męskości lub kobiecości [2].

W świetle obecnych badań uznaje się kobiecość i 
męskość za dwa podstawowe wymiary osobowości każdej 
jednostki. Zerwano z dotychczas panującą tendencją do 
przeciwstawiania ich sobie. W rzeczywistości bowiem 

cechy męskie i kobiece nie wykluczają się wzajemnie, 
ujawniają się jedynie w różnych dziedzinach życia. 
Kobieca wrażliwość, opiekuńczość czy empatia służą 
życiu uczuciowemu, pomagają wchodzić w bliskie, 
intymne kontakty z innymi ludźmi, natomiast męska 
pewność siebie, nastawienie na sukces i rywalizowanie 
pomagają w biznesie, sporcie karierze zawodowej [6]. 

Tradycyjnie kobieta i mężczyzna funkcjonowali w 
dwóch różnych światach, tak więc wychowanie prowadzące 
do stłumienia u kobiety wszelkich cech męskich, a u 
mężczyzny- kobiecych, było adekwatne do wymagań 
rzeczywistości . Jeśli jednak otoczeniu społecznemu nie 
uda się stłumić odmiennopłciowego wymiaru osobowości 
jednostki, będzie ona przejawiać w swoim zachowaniu 
cechy zarówno męskie jak i kobiece - zjawisko to nazywa 
się androginią psychiczną. Charakterystyczną cechą osób 
androgynicznych jest umiejętność dostosowania swoich 
zachowań bardziej do sytuacji, niż do narzuconego 
przez kulturę, schematycznego wizerunku ich płci. 
Androgyniczne kobiety czule opiekują się dziećmi, w 
pracy zawodowej wykazują dużą ambicję i nastawienie 
na sukcesy. Androgyniczni mężczyźni, zachowując 
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niezależność i siłę przebicia, potrafi ą być jednocześnie 
wrażliwi na potrzeby innych i okazywać im swoje uczucia. 
Osoby androgyniczne dysponują większą możliwością 
dostosowania się do rozmaitych sytuacji społecznych, 
typowe zaś kobiety i typowi mężczyźni wydają się być 
usztywnieni koniecznością ciągłego grania roli zadanej 
im przez kulturę [2].

 Tradycyjny model wychowania, podkreślający 
różnicę miedzy płciami, przetrwał dłużej niż epoka, do 
której był przystosowany. W czasach, gdy przed kobietą 
i mężczyzną stoją bardzo podobne zadania, wychowanie 
takie zmniejsza możliwość przystosowania się do 
środowiska społecznego, w którym dorosła osoba musi 
być pewna siebie i osiągać wyznaczone cele, lecz z drugiej 
strony musi także dostrzegać człowieczeństwo innych 
istot ludzkich, być wrażliwa na ich potrzeby, troszczyć 
się o ich dobro, a również umieć oczekiwać od nich 
emocjonalnego wparcia. Kobietę, zgodnie z wymaganiami 
kulturowymi, powinien cechować wysoki poziom funkcji 
ekspresyjnych, czyli związanych z okazywaniem uczuć 
i zdolnościami komunikowania się. Zachowania męskie 
zaś to zachowania instrumentalne, nastawione na cel, 
realizacją zadań, niezależne od wpływów zewnętrznych. 
Dopiero umiejętność przyjmowania obu tych orientacji 
daje jednostce zdrowie psychiczne i elastyczność w 
dostosowywaniu się do warunków życia społecznego i 
podkreśla tym samym optymalny charakter psychicznej 
androginii [1].

 Równie istotny wpływ społeczny, a szczególnie 
specyfi ka oddziaływań wychowawczych, widoczna jest 
w kształtowaniu umiejętności asertywnych, będących 
konsekwencją uczenia się człowieka w różnych sytuacjach 
określonego sposobu przeżywania i reagowania.

Wyróżnia się cztery typy zachowań ludzkich: bierny, 
manipulujący, agresywny i asertywny. Trzy pierwsze 
typy uznane są za postawy nieprawidłowe, ponieważ 
mają negatywny wpływ na jednostkę przejawiającą te 
zachowania lub na osobę, będącą ich odbiorcą [3,5].

 Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, 
uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec drugiego człowieka 
swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób 
respektujący jego uczucia, postawy, opinie i pragnienia. 
Zachowanie asertywne różni się więc od zachowania 
agresywnego, oznacza bowiem korzystanie z osobistych 
praw bez naruszania praw innych osób. Różni się też od 
zachowania uległego, zakłada bowiem działanie zgodne z 
własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich 
praw, bez nieuzasadnionego niepokoju.

 Asertywność powiązana jest głęboko z poczuciem 
własnej godności i szacunkiem do samego siebie [4].

Cel i metody badań
Celem niniejszej pracy było określenie rodzaju 

płci psychologicznej oraz poziomu umiejętności 
zachowań asertywnych studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Szukano również związku 
pomiędzy powyższymi cechami.

 Badania przeprowadzono w 2008 roku na terenie 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Przebadano 253 studentów - 128 kobiet oraz 125 
mężczyzn. Badani to osoby w przedziale wiekowym 20- 
23 lat, pochodzący głównie z małych i dużych miast. 

W badaniach zastosowano: Inwentarz Płci 
Psychologicznej A.Kuczyńskiej [2]

oraz kwestionariusz „Mapa asertywności” M.Król- 
Fijewskiej [3]. 

Analiza wyników badań
 Badając umiejętności asertywnego zachowania się 

studentów brano pod uwagę 10 obszarów życia i określano 
poziom asertywności w każdym z nich. Po zestawieniu 
uzyskanych wyników uzyskano ogólny obraz zachowań 
asertywnych prezentowany przez badanych studentów.

Pierwszym badanym obszarem była „Obrona 
swoich praw poza sferą osobistą”. W tym zakresie studenci 
wykazali głównie średni i niski poziom asertywności, 
przy czym gorsze wyniki uzyskali mężczyźni. W 
obszarze „Obrony swoich praw w kontaktach osobistych” 
asertywność kobiet plasuje się na poziomie średnim i 
wysokim, natomiast poziom asertywności mężczyzn jest 
średni, niski i bardzo niski. Kolejnym analizowanym 
obszarem była „Inicjatywa i kontakty towarzyskie”. 
Zarówno u kobiet i mężczyzn poziom asertywności 
okazał się wysoki i średni, aczkolwiek w tym obszarze 
kobiety uzyskały nieco lepsze wyniki. W obszarze 
dotyczącym „Wyrażania i przyjmowania krytyki i 
pochwał” większość osób posiada umiejętności asertywne 
na poziomie wysokim i średnim. Wyniki dotyczące 
„Wyrażania próśb” pokazują, że zarówno kobiety jak i 
mężczyźni charakteryzują się w tym obszarze wysokim 
poziomem asertywności. W obszarze „ Wyrażanie 
uczuć” wysoki poziom asertywności osiągnęło dwa razy 
więcej kobiet niż mężczyzn. Prawie równoliczne grupy 
wykazują umiarkowaną asertywność w tym obszarze. 
Żadna kobieta nie posiada umiejętności asertywnych na 
poziomie bardzo niskim, natomiast jest w tej grupie kilku 
mężczyzn. Z badania obszaru dotyczącego „Wystąpień 
publicznych” wynika, iż większość kobiet ma problem z 
asertywnością w tym zakresie. Podobnie plasują się wyniki 
mężczyzn. Ale jest też niewielka grupa osób, które czują 
się pewnie występując przed innymi ludźmi. W zakresie 
„Wyrażania opinii” zdecydowana większość studentów, 
zarówno kobiet jak i mężczyzn wykazuje głównie poziom 
asertywności średni i wysoki, co wskazuje na to, iż badani 
studenci nie mają problemu z komunikowaniem swojego 
zdania.

Kobiety wykazują głównie średni poziom zacho-
wań asertywnych jeśli chodzi o „Kontakt z autorytetem”, 
natomiast mężczyźni są w podobnie licznych grupach 
asertywni w stopniu wysokim i niskim. Ostatnim analizo-
wanym obszarem było „Naruszanie cudzego terytorium”. 
Kobiety w tym zakresie są bardziej asertywne od męż-
czyzn, wykazują mniejszą ekspansywność w przekracza-
niu cudzych granic i ingerencji w jego terytorium.

 Zestawiając wyniki dotyczące poszczególnych 
obszarów życia uzyskano ogólny poziom zachowań aser-
tywnych dla każdego badanego studenta. Można stwier-
dzić, iż większość osób posiada umiejętności asertywne 
na średnim poziomie, przy czym kobiety uzyskują lepsze 
wyniki od mężczyzn (rys.1).

Kolejnym badanym zagadnieniem był rodzaj płci 
psychologicznej studentów.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, iż studentki AWF to głównie osoby androgyniczne, 
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około 1/4 charakteryzuje się płcią psychologiczną ko-
biecą, natomiast co siódma prezentuje typ męski. Wśród 
mężczyzn równoliczne grupy stanowią osoby o płci psy-
chologicznej androgynicznej i męskiej, a pozostali stu-
denci posiadają cechy kobiece (rys.2).

Dalsza analiza uzyskanych wyników badań, pole-

gała na zestawieniu danych dotyczących płci psycholo-
gicznej i poziomu asertywności badanych osób. Otrzy-
mane dane świadczą o tym, że kobiety androgyniczne 
wykazują głównie średni i wysoki poziom umiejętności 
asertywnych, choć osoby o płci psychologicznej kobiecej 
i męskiej również w podobnym stopniu potrafi ą zachowy-

Ryc.3. Płeć psychologiczna a umiejętność zachowań asertywnych kobiet

Ryc.1.Umiejętność zachowań asertywnych badanych studentów

Ryc.2. Typy płci psychologicznej studentów

60

50

40

30

20

10

0

lic
zb

a 
os

ób
 (%

)

wysoki

60

50

40

30

20

10

0

lic
zb

a 
os

ób
 (%

)
lic

zb
a 

os
ób

 (%
)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

wysoki

średni

średni

niski

niski

bardzo niski

bardzo niski

kobieca męska

poziom asertywności

płeć psychologiczna

poziom asertywności

kobiety

mężczyżni

kobiety

mężczyżni

płeć psychologiczna
kobieca
płeć psychologiczna
androgyniczna
płeć psychologiczna
męska

androgyniczna



199

wać się asertywnie (rys.3).
U mężczyzn sytuacja wygląda nieco inaczej. 

Osoby bardzo asertywne to wyłącznie mężczyźni o płci 
psychologicznej męskiej. Średni poziom asertywności 
prezentują studenci należący do wszystkich trzech typów 
psychicznych, przy czym najliczniejsza jest tutaj grupa 
osób o płci androgynicznej. Wśród mężczyzn jest też spo-
ro (16%) osób, które charakteryzują się niskim poziomem 
umiejętności asertywnych i są to studenci o różnych ro-
dzajach płci psychologicznej (rys.4).

Wnioski
Płeć psychologiczna i asertywność to zespół cech 

i umiejętności człowieka zdeterminowanych w znacznej 
mierze przez wpływy społeczne. Właściwości te warun-
kują w dużym stopniu zachowanie człowieka, jego stosu-
nek do samego siebie oraz relacje z otoczeniem. 

Na podstawie przeprowadzonych badań nie moż-
na jednoznacznie stwierdzić, że istnieje ścisłe powiązanie 
pomiędzy płcią psychologiczną a umiejętnością zacho-
wań asertywnych. Asertywnie potrafi ą zachowywać się 
osoby bez względu na to, jaki prezentują typ psychiczny.

Natomiast, można zauważyć, iż płeć androgynicz-
na jest najliczniej reprezentowana wśród młodych ludzi – 
zjawisko androgynii psychicznej występuje w nasilonym 
stopniu zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, co potwierdza 
zachodzący obecnie proces wyrównywania się ról spo-
łecznych. 

Na uwagę zasługuje też znaczna liczba kobiet cha-
rakteryzująca się cechami męskimi, co być może, jest 
dalszym potwierdzeniem sygnalizowanego zjawiska lub 
też specyfi ka uczelni, na której przeprowadzano badania, 
sprzyja kobietom o predyspozycjach uznanych za męskie 
(typ sportowca).

Uzyskane wyniki upoważniają też do wniosku, 
iż w badanej społeczności studentów kobiety wykazują 
wyższy poziom umiejętności asertywnych niż mężczyźni. 
Zdaniem autorów jest to kolejne potwierdzenie dokonu-
jących się zmian kulturowych i procesów emancypacyj-
nych, w wyniku których kobiety przestają być uległe i 
łagodne. Potrafi ą jasno i otwarcie wyrażać swoje zdanie, 
sygnalizować swoje potrzeby oraz dążyć do obranych ce-
lów – są asertywne, a asertywności bez wątpienia sprzyja-
ją cechy charakterystyczne dla androgynii psychicznej. 
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