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Lider czy liderka?
Konsekwencje stosowania feminatywów
dla postrzegania przywództwa
Anna O. Kuěmiñska*
Zgodnie z teoriÈ utajonych teorii przywództwa role przywódcze nadawane sÈ w procesie
konstrukcji spoïecznej, w którym punkt odniesienia stanowi poziom zgodnoĂci ze schematem
poznawczym lidera. WczeĂniejsze badania wykazaïy, ĝe w schemat lidera czÚĂciej wpisuje siÚ
bycie mÚĝczyznÈ niĝ kobietÈ. Niniejszy artykuï prezentuje wyniki badania eksperymentalnego,
wstÚpnie weryfikujÈcego czy wykorzystanie form ĝeñskich moĝe doprowadziÊ do zwiÚkszenia
dostÚpnoĂci poznawczej wizerunku kobiety jako liderki. W eksperymencie 135 zespoïów
(Nb=b307 osób badanych) zostaïo losowo przydzielonych do jednego z dwóch warunków eksperymentalnych: 1) instrukcja generyczna (niewykorzystujÈca feminatywów, „ProszÚ, ĝebyĂcie
wspólnie narysowali lidera”); 2) instrukcja inkluzywna (wykorzystujÈca feminatywy, „ProszÚ,
ĝebyĂcie wspólnie narysowali lidera/liderkÚ”). Wyniki wykazaïy istotnÈ interakcjÚ pomiÚdzy
manipulacjÈ eksperymentalnÈ a proporcjÈ kobiet w zespole. Wykorzystanie form ĝeñskich
okazaïo siÚ istotnie przewidywaÊ odsetek rysunków przedstawiajÈcych kobiety liderki jedynie
dla zespoïów o wysokiej proporcji kobiet do mÚĝczyzn.
Sïowa kluczowe: feminatywy, utajone teorie przywództwa, przywództwo, think manager—
think male.
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Leader or Leaderess?
Consequences of Using Feminatives for the Perception of Leadership
According to the Implicit Leadership Theory, leadership roles are assigned in the process
of social construction and depend upon the level of congruence with the cognitive representation of a leader. Previous studies show that this cognitive representation is much more
likely to involve a leader being a male rather than a female. The article presents the results
of an experiment aimed at tentatively verifying whether the use of the feminine forms could
increase the cognitive availability of the representation of a woman as a leader. In the experiment, 135bteams (N = 307 respondents) were randomly assigned to one of two experimental
conditions: 1) generic instruction (without the use of feminatives, “Please, draw a leader”),
2)b inclusive instruction (using feminatives, “Please, draw a leader/leaderess”). The results
showed a significant interaction between the experimental manipulation and the proportion
of women in the team. The use of feminine forms increased the percentage of females drawn
as leaders only in teams with a high female-to-male ratio.
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1. WstÚp teoretyczny
W ciÈgu ostatnich dekad kobiety systematycznie wspinaïy siÚ po szczeblach
hierarchii organizacyjnych (Wirth, 2001).
Podczas gdy jeszcze w 1995 roku stanowiïy
zaledwie 9,5% czïonków zarzÈdów firm
zblisty Fortune 500 (Catalyst, 1995), liczba
ta wzrosïa do 22,5% w 2018 roku (Catalyst, 2019). Podobna zmiana dotyczy liczby
kobiet w zarzÈdach spóïek europejskich,
która wzrosïa z 13,9% w 2011 roku do
33,6% w 2018 roku (EWOB, 2018). Jednak pomimo postÚpu i dowodów, ĝe umiejÚtnoĂci przywódcze kobiet sÈ co najmniej
tak samo rozwiniÚte, jak w przypadku
mÚĝczyzn (np. Eagly i Carli, 2003; Nekhili
ib in., 2018; Peni, 2014), kobiety nieustannie mierzÈ siÚ z trudnoĂciami w awansowaniu na pozycje kierownicze (Ford i in.,
2021). Jednym ze ěródeï tego stanu rzeczy
moĝe byÊ dominujÈca w umysïach ludzi
reprezentacja poznawcza lidera. Badania wykazujÈ, ĝe wb prototyp lidera nadal
wpisuje siÚ bycie mÚĝczyznÈ i posiadanie
stereotypowo mÚskich cech, a co za tym
idzie – niedostrzeganie cech przywódczych
u kobiet (Badura i in., 2018; Johnson i in.,
2008; Sczesny i in., 2004). Wykazano na
przykïad, ĝe nawet jeĂli kobiety i mÚĝczyěni
zabierajÈ gïos w kontekĂcie organizacyjnym
w dokïadnie taki sam sposób, obserwatorzy dostrzegajÈ w tym zachowaniu kompetencje przywódcze jedynie u mÚĝczyzn
(McClean i in., 2018).
JednÈ z metod modyfikacji mÚskocentrycznego prototypu przywództwa jest ekspozycja na wiÚkszÈ liczbÚ kobiet na wysokich stanowiskach. Wykazano, na przykïad,
ĝe kobiety, których zadaniem byïo wygïoszenie przemówienia, wypowiadaïy siÚ
dïuĝej, byïy wyĝej oceniane przez niezaleĝnych sÚdziów i same wyĝej oceniaïy swoje
wystÈpienie, jeĂli w trakcie zadania eksponowane byïo zdjÚcie Hillary Clinton lub
Angeli Merkel – w porównaniu z brakiem
zdjÚcia lub obecnoĂciÈ zdjÚcia Billa Clintona (Latu i in., 2013). ByÊ moĝe jednak
schemat poznawczy moĝe ulegaÊ zmianie
równieĝ jako rezultat normalizacji wykorzystywania inkluzywnych pïciowo konstrukcji
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jÚzykowych (Bojarska, 2011). W niniejszym
artykule postawiono pytanie, opierajÈc siÚ
na koncepcji utajonych teorii przywództwa
(Eden i Leviatan, 1975), czy wykorzystanie feminatywów (np. sïowa „liderka” lub
„naukowczyni”) w dyskursie dotyczÈcym
przywództwa moĝe zwiÚkszyÊ dostÚpnoĂÊ
poznawczÈ kobiet jako liderów?

2. Feminatywy w polskiej debacie
publicznej
Preferencje wzglÚdem wykorzystania
feminatywów zmieniaïy siÚ w Polsce na
przestrzeni historii w sposób drastyczny.
Wb okresie przedwojennym feminatywy
byïy w jÚzyku polskim stosowane czÚĂciej
niĝ obecnie, na co wskazuje chociaĝby
tzw. sïownik warszawski (Karïowicz i in.,
1900–1927), w którym znaleěÊ moĝna takie
okreĂlenia, jak „bankierka” czy „cukierniczka”1. Formy ĝeñskie nie wydawaïy siÚ
wówczas wzbudzaÊ spoïecznego sprzeciwu
(Karamañska i Mïynarczyk, 2019; Maïocha-Krupa, 2015; 2019). Zmiana zaczÚïa
postÚpowaÊ w okresie powojennym, który
charakteryzowaï siÚ dÈĝeniem do neutralizacji jÚzyka, wyraĝanym preferowaniem
nazw mÚskoosobowych, majÈcych podnosiÊ status referenta, np. lekarz jawiï siÚ
jako zawód bardziej prestiĝowy niĝ lekarka
(Kieïkiewicz-Janowiak, 2019; aziñski,
2006; Szpyra-Kozïowska, 2019; 2021). Jak
opisuje Hoïojda-Mikulska i Wrocïawski
(2016, s. 93): „wtedy to tzw. generycznoĂÊ
form mÚskoosobowych uznawano za innowacyjnÈ, feminatywa zaĂ – za przestarzaïe
i juĝ nieaktualne, poniewaĝ to one wychodziïy z uĝycia jako te mniej eksponujÈce
prestiĝ osoby sprawujÈcej danÈ funkcjÚ”.
Ponadto argumentem przemawiajÈcym
za maskulatywami byïa chÚÊ unikniÚcia podkreĂlania pïci jako cechy pobocznej ib nieistotnej dla peïnionej funkcji:
„w zasadzie sprawa pïci ministra jest tak
samo pozbawiona zwiÈzku z jego funkcjÈ spoïeczno-pañstwowÈ, jak i kolor jego
oczu” (Doroszewski, 1948, s. 69 za: Kieïkiewicz-Janowiak, 2019). ChÚÊ unikniÚcia
feminatywów w przypadku nazw funkcji
postrzeganych jako bardziej prestiĝowe
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wydaje siÚ towarzyszyÊ nam równieĝ w czasach wspóïczesnych, na co wskazujÈ miÚdzy
innymi badania ankietowe przeprowadzone
przez Nowosad-Bakalarczyk (2009) w Ărodowisku studenckim. W przypadku funkcji
charakteryzujÈcych siÚ wysokim statusem
spoïecznym, studenci preferowali nazwy
mÚskoosobowe (np. wykïadowca, prezes).
Natomiast w przypadku funkcji ob niĝszym
statusie preferowane byïy nazwy ĝeñskoosobowe (np. fryzjerka, kucharka). ChoÊ
warto dodaÊ, ĝe, jak wskazuje m.in.bNowosad-Bakalarczyk, o sposobie wyboru nazewnictwa zawodów i stanowisk decyduje
wiele czynników jÚzykowych (np. trudne
do wymówienia zbitki spóïgïoskowe, jak
w przypadku sïowa „architektka”) i pozajÚzykowych (np. prototyp przedstawiciela
danej grupy zawodowej, jak w przypadku
maklerów czy informatyków).
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaÊ moĝna jednak powrót do rozwaĝania zasadnoĂci stosowania feminatywów,
którego jednym z argumentów jest nieuchronnie „upïciowiony” charakter jÚzyka
polskiego. Z tego powodu formy mÚskie
mogÈ byÊ uznawane za pseudogeneryczne
(Kieïkiewicz-Janowiak, 2018) i zmniejszajÈce dostÚpnoĂÊ poznawczÈ kategorii kobiet
(Bojarska, 2011; Mucchi-Faina, 2005),
abpotencjalnÈ konsekwencjÈ ich wyïÈcznego
stosowania jest wykluczenie kobiet zb dyskursu publicznego. I choÊ wbprzeprowadzonym w 2021 roku sondaĝu portalu Pracuj.pl
(2021) na blisko 18 tysiÈcach kobiet aĝ
83% respondentek wyraziïo swój pozytywny stosunek wzglÚdem feminatywów2,
debata dotyczÈca ich wykorzystania nadal
przesycona jest kontrowersjami. Wbbadaniu
zrealizowanym na próbie 616 osób (57,3%
kobiet), zrekrutowanych z panelu Ariadna
(Wieczorkowska, 2021), zaledwie 25,6%
zbnich zadeklarowaïo, ĝe cieszy siÚ ze zmian
w nazwach zawodów i stanowisk podkreĂlajÈcych pïeÊ, podczas gdy 55,8% respondentów i respondentek zmiany te ĂmieszÈ lub
nawet irytujÈ. Brak jednoznacznego poparcia form ĝeñskich widoczny jest równieĝ
w Ărodowisku ekspertów (Szpyra-Kozïowska, 2021). aziñski (2006) rozumie próbÚ
doprowadzenia do wiÚkszej symetrii pïci
wbjÚzyku jako przejaw potrzeby zwiÚkszenia
widocznoĂci grup spoïecznie marginalizowanych. PodobnÈ opiniÚ zdaje siÚ wyraĝaÊ Maïocha-Krupa (2019), wskazujÈc, ĝe
wykorzystanie feminatywów, np.b„pani dziekana”, sïuĝyÊ moĝe uwypukleniu osiÈgniÚÊ
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danej kobiety. Wtorkowska (2019) odrzuca
jednak zaïoĝenie, ĝe pïeÊ jako kategoria
gramatyczna moĝe mieÊ zwiÈzek z rzeczywistoĂciÈ pozajÚzykowÈ. Ib choÊ wb 2019
roku Rada JÚzyka Polskiego opublikowaïa
swoje zaktualizowane stanowisko w sprawie ĝeñskich form nazw zawodów i tytuïów, uznajÈc, ĝe „w polszczyěnie potrzebna
jest wiÚksza, moĝliwie peïna symetria nazw
osobowych mÚskich ib ĝeñskich w zasobie
sïownictwa”, dodaïa teĝ, ĝe: „prawo do
stosowania nazw ĝeñskich naleĝy zostawiÊ
mówiÈcym, pamiÚtajÈc, ĝe obok nagïaĂnianych ostatnio w mediach wezwañ do tworzenia nazw ĝeñskich istnieje opór przed
ich stosowaniem” (PAN, 2019). ByÊ moĝe
opór ten moĝna zniwelowaÊ, wskazujÈc, ĝe
stosowanie feminatywów powoduje realne
konsekwencje spoïeczne. Opisane w niniejszym artykule badanie ma na celu weryfikacjÚ czy wykorzystanie form ĝeñskoosobowych w kontekĂcie organizacyjnym moĝe
poĂrednio przyczyniÊ siÚ do wyrównania
szans pomiÚdzy kobietami ib mÚĝczyznami
w sferze zawodowej poprzez zwiÚkszenie
dostÚpnoĂci poznawczej wizerunku kobiet
jako liderek.

3. PozajÚzykowe konsekwencje
wykorzystania feminatywów
Debata dotyczÈca form ĝeñskich wydaje
siÚ zdefiniowana przez dwa gïówne zaïoĝenia dotyczÈce zwiÈzku pomiÚdzy jÚzykiem
a rzeczywistoĂciÈ spoïecznÈ, gdzie jedno
zbnich wskazuje, ĝe jÚzyk stanowi odzwierciedlenie zastanej rzeczywistoĂci3, drugie
zaĂ sugeruje, ĝe jÚzyk ma równieĝ moc
jej konstruowania (Kieïkiewicz-Janowiak,
2019; Sapir, 1929; Whorf, 1944). Zgodnie
z pierwszym zaïoĝeniem zmiany w jÚzyku
pojawiajÈ siÚ jako odzwierciedlenie transformacji, które muszÈ najpierw nastÈpiÊ
wb spoïeczeñstwie. Zgodnie z zaïoĝeniem
drugim jÚzyk moĝe równieĝ wpïywaÊ na
relacje spoïeczne i zmieniaÊ obraz rzeczywistoĂci (Halliday, 1978; Lemke, 1992).
Oznacza to równieĝ, ĝe posïugiwanie siÚ
jÚzykiem pomijajÈcym pewne grupy spoïeczne wpïywa na ich odbiór wb sferze
publicznej, utrwalajÈc tym samym ich dyskryminacjÚ. Trzecim podejĂciem moĝe byÊ
to, które ïÈczy obydwa powyĝsze zaïoĝenia
– zmiana spoïeczna jest wtórnie wyraĝona
w postÚpujÈcych zmianach jÚzykowych,
jednak Ăwiadoma modyfikacja zastanych
wzorców jÚzykowych moĝe sprzyjaÊ zmia-
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nom utrwalonych struktur poznawczych,
tym samym wspierajÈc i przyspieszajÈc
postÚp spoïeczny. PodejĂcie trzecie bliskie
jest koncepcji relatywizmu jÚzykowego,
stanowiÈcej zïagodzonÈ formÚ determinizmu jÚzykowego (Lucy, 1996; Sapir,
1929; Whorf, 11944). Zgodnie z nim
jÚzyk, którym siÚ posïugujemy, odwzorowuje ĂwiatopoglÈd charakterystyczny dla
danej kultury i odzwierciedla doĂwiadczenie danej spoïecznoĂci, ale ma takĝe moc
wpïywania na sposób postrzegania rzeczywistoĂci. PodejĂcie to zyskaïo w ostatnich
latach Ăwieĝe wsparcie, miÚdzy innymi
dziÚki badaniom z zakresu neuroobrazowania. Badacze wykazali znaczenie jÚzyka
dla percepcji czasu, orientacji przestrzennej, uwagi i stylu przetwarzania informacji,
postrzegania ib pamiÚci wydarzeñ, a nawet
konstruowania sprawczoĂci, wïÈczajÈc w to
procesy uwagowe i zapamiÚtywanie sprawców wydarzeñ (przeglÈd: Thierry, 2016).
Ponadto wiele badañ potwierdza, ĝe korzystanie z naznaczonych pïciowo form jÚzyka
moĝe modyfikowaÊ naszÈ percepcjÚ rzeczywistoĂci. Przykïadowo, wykazano, ĝe stworzone na potrzeby eksperymentu wyrazy
wb rodzaju mÚskim kojarzyïy siÚ Wïochom
z cechami stereotypowo mÚskimi (np.
silny), a sïowa w rodzaju ĝeñskim z cechami
stereotypowo kobiecymi (np. delikatny)
(Ervin, 1962). W innym badaniu (Phillips
i Boroditsky, 2003) niemieccy i hiszpañscy respondenci ib respondentki opisywali
wskazane im przedmioty w sposób stereotypowo kobiecy lub mÚski, zaleĝnie od ich
rodzaju gramatycznego. Co wiÚcej, Bojarska (2011) wykazaïa eksperymentalnie, ĝe
osoby badane czÚĂciej rysowaïy postacie
kobiece, jeĂli wbinstrukcji do zadania wykorzystano inkluzywne pïciowo formy jÚzykowe (np.b„Dyrektor/ka rozmawia z osobÈ
zatrudnionÈ”) w porównaniu z instrukcjÈ
zawierajÈcÈ formÚ generycznÈ (np.b„Dyrektor rozmawia z pracownikiem”). Rodzaj
gramatyczny nie jest zatem kategoriÈ
wb peïni arbitralnÈ i pozbawionÈ konsekwencji dla rzeczywistoĂci pozajÚzykowej,
co postuluje Wtorkowska (2019). Ponadto
rodzaj gramatyczny wydaje siÚ postrzegany
automatycznie (Cubelli i in., 2011), warunkujÈc tym samym uwagÚ i przetwarzanie
informacji.
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4. Przywództwo jako proces
konstrukcji spoïecznej
– utajone teorie przywództwa
Przywództwo moĝe byÊ postrzegane
jako zjawisko dynamiczne (Martinko ibin.,
2007), wynikajÈce nie z obiektywnej rzeczywistoĂci (rola lidera w organizacji),
lecz z uksztaïtowanych w procesie socjalizacji schematów poznawczych. W Ăwietle tej koncepcji przywództwo to wynik
„bycia postrzeganym jako przywódca”
(Lord ib Maher, 1993, s.b 11). Kaĝda osoba
ma swoje wïasne, subiektywne przekonania o tym, kim sÈ ib jacy sÈ liderzy, znane
pod nazwÈ utajonych teorii przywództwa
(Implicit Leadership Theories – ILT; Eden
i Leviatan, 1975). ILT sÈ rozumiane jako
zinternalizowane wyobraĝenia dotyczÈce
tego, jakie cechy i zachowania przejawiajÈ
liderzy (np. Offermann i in., 1994). Zatem
ILT, koncentrujÈc siÚ na kontekĂcie spoïecznym, w którym wystÚpuje przywództwo,
ujawniajÈ swojÈ podatnoĂÊ na normy kulturowe (House i in., 2002).
ILT opierajÈ siÚ na podstawowym
zaïoĝeniu, ĝe przywództwo funkcjonuje
wb ramach wyznaczanych przez naĂladowców, które mogÈ wpïywaÊ na skutecznoĂÊ
i sposób postrzegania liderów lub osób
aspirujÈcych do tej pozycji (Lord i Maher,
1993). Gdy formalni liderzy nie speïniajÈ
oczekiwañ swoich naĂladowców, zmniejsza
to ich szanse na bycie zaakceptowanym
w roli przywódcy oraz uzyskanie od nich
wsparcia (DeRue i Ashford, 2010). Ponadto
osoba, która nie zostanie zaklasyfikowana
przez innych jako lider, nie bÚdzie uwaĝana
za skutecznÈ ani nie osiÈgnie oczekiwanych
przez siebie rezultatów (DeRue i Ashford, 2010). Przykïadowo, jeĂli dana osoba
posiada schemat poznawczy lidera jako
mÚĝczyzny, prawdopodobnie uzna liderkÚ
za dysponujÈcÈ sïabszymi kompetencjami
przywódczymi i w mniejszym stopniu ulegnie jej wpïywowi. RzeczywiĂcie pokazano,
ĝe nawet jeĂli kobiety i mÚĝczyěni zachowujÈ siÚ w dokïadnie taki sam sposób,
obserwatorzy dostrzegajÈ wb tej postawie
potencjaï przywódczy jedynie ub mÚĝczyzn
(McClean i in., 2018).
Badania przeprowadzone w nurcie ILT
skupiaïy siÚ do tej pory na próbie poznania
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charakterystyk i zachowañ oczekiwanych
od liderów (np. Epitropaki i Martin, 2005).
Innymi sïowy, jaka powinna byÊ osoba, aby
inni przypisali jÈ do kategorii „lider”. Badania na próbie amerykañskiej wykazaïy na
przykïad, ĝe w schemat przywództwa wpisujÈ siÚ takie cechy, jak: wraĝliwoĂÊ, inteligencja, oddanie, charyzma, siïa i atrakcyjnoĂÊ, ale teĝ tyrania i mÚskoĂÊ (Offermann
i in., 1994). JednÈ z metod badania ILT stanowi teĝ analiza rysunków prezentujÈcych
liderów (Schyns i in., 2011, 2012). W ten
sposób odchodzi siÚ od ograniczeñ stawianych przez jÚzyk, jak równieĝ od postrzegania przywództwa wyïÈcznie poprzez pryzmat
wzglÚdnie staïych cech. Graficzna prezentacja lidera pozwala badanym na uwzglÚdnienie na rysunku pozaosobowoĂciowych
elementów przywództwa, jak np.b stosunku
lidera do naĂladowców czy interakcji pomiÚdzy liderem a jego otoczeniem.
Zgodnie z teoriÈ kategoryzacji przywództwa (leader categorization theory,
np. Lord i in., 1984) punktem odniesienia uïatwiajÈcym identyfikacjÚ potencjalnych czïonków danej grupy jest schemat
poznawczy i prototyp. Schematy to modele
poznawcze wykorzystywane przez jednostki
do interpretowania nadchodzÈcych informacji (zarówno dotyczÈcych przedmiotów,
jak ib ludzi) i wpïywajÈce na dokonywane
oceny (Rosch, 1988). JeĂli ktoĂ nie przejawia cech zawartych w schemacie lidera
(np. bycie mÚĝczyznÈ), nie zostanie przypisany do kategorii „lider”. Prototypy to
powszechnie stosowane formy schematów, które zbierajÈ najistotniejsze cechy
czïonków kategorii (Phillips i Lord, 1982).
Wb ramach procesu kategoryzacji wystarczajÈco dobre dopasowanie zachowañ lub
cech obiektów do wybranego, definiujÈcego
kategoriÚ prototypu skutkuje: 1) klasyfikacjÈ obiektu jako naleĝÈcego do kategorii
oraz 2) procesem uzupeïniania informacji, poprzez który nieobserwowane – ale
prototypowe – cechy lub zachowania sÈ
równieĝ przypisane kategoryzowanemu
obiektowi (Shondrick i in., 2010). Ponadto
od momentu, w którym osobie przypisana
zostanie zgodna z kategoriÈ etykieta, procesy selektywnej uwagi i pamiÚci wzmacniaÊ
bÚdÈ osÈd o trafnoĂci dokonanej kategoryzacji (Shondrick i Lord, 2010). A zatem
im wiÚcej cech prototypowych dla kategorii
„przywódca” wykazuje dana osoba, w tym
wiÚkszym stopniu bÚdzie ona postrzegana
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jako lider (DeRue i Ashford, 2010). Innymi
sïowy, moĝna dostrzegaÊ w liderze pewne
atrybuty, nawet jeĂli nie zostaïy one ujawnione, tylko dlatego, ĝe sÈ one w naszych
umysïach spójne z kategoriÈ „lider” (Alabdulhadi i in., 2017).
KonsekwencjÈ posiadania utajonych
teorii przywództwa jest nie tylko dostrzeganie roli lidera u innych, lecz takĝe u siebie. Dopasowanie miÚdzy ILT danej osoby
abobrazem Ja uïatwia przyjÚcie toĝsamoĂci
lidera (DeRue i Ashford, 2010). Kobiety,
dla których prototyp lidera obejmuje gïównie cechy stereotypowo mÚskie, mogÈ
zatem nie dostrzegaÊ w sobie potencjaïu
i kompetencji przywódczych, co skutkuje
zachowawczoĂciÈ w ubieganiu siÚ przez nie
o role i stanowiska kierownicze.
Utajone teorie przywództwa wykazujÈ
daleko idÈce konsekwencje organizacyjne. SkutecznoĂÊ liderów zaleĝy od ich
relacji zb naĂladowcami (Leader-Member
Exchange; Dulebohn i in., 2012). Badania
wykazaïy, ĝe pracownicy lepiej postrzegali
stosunki z szefami, którzy pasowali do ich
ILT (Engle i Lord, 1997; Epitropaki i Martin, 2005) i deklarowali wówczas wyĝszy
poziom samopoczucia i satysfakcji z pracy
(np. Epitropaki i Martin, 2005). Przywódca
pasujÈcy do ILT jest równieĝ bardziej
lubiany (Engle i Lord, 1997), szanowany
(van Quaquebeke i in., 2011a; 2011b)
ibpostrzegany jako bardziej kolegialny (Nye
i Forsyth, 1991). Pracownicy przypisujÈ
takiemu liderowi bardziej transformacyjne
zachowania przywódcze (np.bBass i Avolio,
1989), wyĝsze kompetencje (Sy i in., 2010)
oraz wiÚkszÈ skutecznoĂÊ (np. Bass i Avolio, 1989)4.
Ponadto prototypy przywództwa wpïywajÈ na to, jak myĂlimy i dziaïamy – nawet
jeĂli oceniajÈcy nie sÈ Ăwiadomi tych procesów (Hunt i in., 1990) i nie mogÈ kontrolowaÊ ich wpïywu. ILT przekrzywiajÈ ocenÚ
zachowañ lidera (np. Eden i Leviatan,
1975; Weiss i Adler, 1981). Zamiast weryfikowaÊ rzeczywiste zachowanie, oceniajÈcy
polegajÈ na swoich odczuciach, wynikajÈcych ze stopnia dopasowania lidera do
ILT. Oceny pracowników czÚsto decydujÈ
ob przyznaniu awansu lub premii finansowych liderom (np. Atkins i Wood, 2002;
Scullen i in., 2000). Scullen i in. (2000)
wykazali, ĝe aĝ 62% zróĝnicowania w ocenach wyników pracowników przez liderów
jest nastÚpstwem ich ILT5.

https://doi.org/10.7172/1733-9758.2021.35.2

21

5. Utajone teorie przywództwa
a pïeÊ lidera
Jak wspomniano wyĝej, liderzy, którzy sÈ
dopasowani do ILT naĂladowców, zyskujÈ
wiÚkszÈ szansÚ na ich bardziej pozytywnÈ
ocenÚ, a tym samym na awans (Schyns,
2006). Dlatego w przypadku kobiet dopasowanie do ILT naĂladowców w celu
uzyskania awansu moĝe byÊ szczególnie
trudne. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe wizerunek
odnoszÈcych sukcesy menedĝerów czÚĂciej
odnosi siÚ do cech stereotypowo mÚskich
niĝ stereotypowo kobiecych (Badura i in.,
2018; Johnson i in., 2008; Sczesny i in.,
2004)6, a co za tym idzie –b kobiety czÚĂciej otrzymujÈ nieprzychylnÈ ocenÚ jako
potencjalni liderzy (np. Braun i in., 2017;
Schein, 1975). Wykazano na przykïad, ĝe
liderzy o mÚskich twarzach sÈ faworyzowani w stosunku do liderów o twarzach
kobiecych (Spisak i in., 2012), a wyĝsi liderzy sÈ faworyzowani w stosunku do liderów
niĝszych (Blaker i in., 2013). W konsekwencji kobiety liderki znajdujÈ siÚ w sytuacji
podwójnie trudnej – jeĂli zachowujÈ siÚ
zgodnie ze stereotypem kobiety, nie sÈ
postrzegane jako liderki, a jeĂli zachowujÈ
siÚ zgodnie ze stereotypem „lidera”, nie sÈ
postrzegane jak „prawdziwe kobiety” (Heilman i in., 2004). OdejĂcie od stereotypu
dotyczÈcego zarówno pïci, jak i lidera prowadzi zatem do negatywnych ocen kobiety
na stanowisku przywódczym. Uprzedzenia
wobec kobiet liderek pojawiajÈ siÚ zwïaszcza w sytuacjach, które zwiÚkszajÈ poczucie niezgodnoĂci miÚdzy rolÈ pïci ĝeñskiej
a rolÈ przywódczÈ (Eagly i Karau, 2002).
Badania wykazaïy, ĝe mÚĝczyěni postrzegani sÈ jako bardziej sprawczy i kompetentni niĝ kobiety, podczas gdy kobiety
widziane sÈ jako bardziej ekspresywne
ibwspólnotowe niĝ mÚĝczyěni (np. Diekman
i Eagly, 2000), a to sprawczoĂÊ i kompetencja bardziej niĝ wspólnotowoĂÊ wpisujÈ siÚ
w prototyp lidera. Co interesujÈce, wykazano, ĝe jeĂli kobiety chcÈ sprawdziÊ siÚ
wbroli liderki, napotykajÈ wyĝsze oczekiwania niĝ mÚĝczyěni, poniewaĝ muszÈ wykazaÊ wysoki poziom zarówno sprawczoĂci,
jak i wspólnotowoĂci, by byÊ postrzeganymi
jako skuteczne (Johnson i in., 2008).
Warto dodaÊ, ĝe lepsze dopasowanie
mÚĝczyzn do schematu lidera stanowi równieĝ konsekwencjÚ historycznych zaszïoĂci. W przeszïoĂci przywódcy pïci mÚskiej
byli czÚsto faworyzowani w stosunku do
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kobiet, a prawdopodobieñstwo awansu
mÚĝczyzny na stanowisko kierownicze
byïo wyĝsze niĝ w przypadku kobiety (np.
Eagly ibin., 1995; Forsyth i in., 1997; Powell
i in., 2002). Zjawisko to zostaïo nazwane
think manager—think male (Schein, 2001)
i zyskaïo potwierdzenie w wielu badaniach
(np.b Powell i in., 2002; Schein i in., 1996;
Sczesny, 2003). Nie jest zatem zaskakujÈce,
ĝe wbschemat lidera, oparty przecieĝ gïównie na wczeĂniejszych doĂwiadczeniach,
czÚĂciej wpisujÈ siÚ cechy stereotypowo
mÚskie. JednÈ z metod radzenia sobie z tym
problemem stanowi modyfikacja schematu
przywództwa tak, ĝeby uwzglÚdniÊ w nim
równieĝ cechy wykraczajÈce poza stereotyp
mÚskoĂci. Celem opisanego w niniejszym
artykule eksperymentu jest wstÚpne zbadanie czy stosowanie bardziej inkluzywnego
pïciowo jÚzyka moĝe wpïynÈÊ poĂrednio na
tÚ zmianÚ poprzez zwiÚkszenie dostÚpnoĂci
poznawczej wizerunku kobiety jako liderki.

6. Badanie eksperymentalne
Celem badania eksperymentalnego
byïo sprawdzenie czy wykorzystanie feminatywu „liderka” w instrukcji do zadania
„Narysuj lidera” (Schyns i in., 2011) moĝe
doprowadziÊ do zwiÚkszenia dostÚpnoĂci
poznawczej wizerunku kobiety jako liderki,
wyraĝonej liczbÈ rysunków przedstawiajÈcych kobietÚ w porównaniu z grupÈ kontrolnÈ, wykorzystujÈcÈ generycznÈ formÚ
instrukcji. W wersji opracowanej przez jej
autorów zadanie „Narysuj lidera” wykonywane byïo zespoïowo. W celu umoĝliwienia
porównania wyników uzyskanych w badaniu z otrzymanymi przez Schyns i in. (2011,
2012) zdecydowano siÚ na przeprowadzenie eksperymentu równieĝ w formie
zespoïowej. Strategia ta prowadzi jednak
do szeregu dodatkowych pytañ, które opisano szerzej w dyskusji.
Na podstawie przeglÈdu wyników wczeĂniejszych badañ zaprezentowanego w czÚĂci teoretycznej (np. Bojarska, 2011) postawiono nastÚpujÈcÈ hipotezÚ badawczÈ:
H1: Wykorzystanie w instrukcji formy
inkluzywnej „lider/liderka” skutkuje wyĝszym odsetkiem rysunków przedstawiajÈcych kobiety w porównaniu z grupÈ kontrolnÈ, której prezentowano instrukcjÚ
zawierajÈcÈ okreĂlenie generyczne „lider”.
Bojarska (2011) wykazaïa, ĝe w porównaniu z mÚĝczyznami kobiety w jej badaniu
charakteryzowaïy siÚ zasadniczo wiÚkszÈ
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dostÚpnoĂciÈ poznawczÈ kategorii kobiety.
Natomiast Schyns i in. (2012) nie zadeklarowali, w jaki sposób proporcja kobiet do
mÚĝczyzn w zespoïach wiÈzaïa siÚ z pïciÈ
narysowanego lidera. Z tego powodu
wb obecnym badaniu zdecydowano siÚ na
losowy przydziaï kobiet i mÚĝczyzn do
zespoïów (bez zachowania staïej proporcji pïci) w celu eksploracyjnego przetestowania, czy i w jaki sposób odsetek kobiet
w zespole moderuje zaleĝnoĂci pomiÚdzy
typem sformuïowania a pïciÈ narysowanego
lidera.
H2: SkutecznoĂÊ wykorzystania sformuïowania inkluzywnego dla zwiÚkszenia
odsetka rysunków prezentujÈcych liderki
zaleĝy od proporcji kobiet w zespole. Im
wiÚksza proporcja kobiet w zespole, tym
wiÚksze przeïoĝenie wykorzystania formy
inkluzywnej w instrukcji na odsetek rysunków przedstawiajÈcych liderkÚ.

7. Metoda
Uczestnicy
W eksperymencie wziÚïo udziaï 307bstudentów i studentek pierwszego roku zarzÈdzania (171bkobiet i 136 mÚĝczyzn), którzy
zostali losowo przydzieleni do grup liczÈcych od 2bdo 4 osób (M = 2,30; SD = 0,59).
Wb rezultacie pracy zespoïów powstaïo
135brysunków prezentujÈcych liderów. Dla
kaĝdego z zespoïów obliczono proporcjÚ
kobiet do mÚĝczyzn, gdzie wyĝsza wartoĂÊ
wskaěnika oznacza wyĝszÈ relatywnÈ liczbÚ
kobiet (M = 0,55; SD = 0,30). Wskaěnik
ten wahaï siÚ od 0 do 1, przy czym dominanta rozkïadu przypadaïa na wartoĂÊ 0,5
(tab. 1).
Procedura badawcza
Zadaniem uczestników byïo zespoïowe
narysowanie lidera tak, ĝeby rysunek ten
prezentowaï najwaĝniejsze cechy, które
zdaniem zespoïu posiadajÈ lub powinni
posiadaÊ liderzy. Zespoïy zostaïy losowo
przydzielone do jednego z dwóch warunków eksperymentalnych: 1) instrukcja
generyczna – niewykorzystujÈca feminatywów (n = 60 zespoïów); 2) instrukcja
inkluzywna – wykorzystujÈca feminatywy
(n = 75 zespoïów). Zgodnie z metodÈ
zaproponowanÈ przez Schyns i in. (2011)
uczestnicy zostali na wstÚpie poproszeni
o piÚciominutowÈ indywidualnÈ refleksjÚ
nad charakterystykami liderów (wersja
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generyczna) lub liderów/liderek (wersja
inkluzywna). Po upïywie tego czasu uczestników poproszono o wspólne narysowanie
lidera lub lidera/liderki (w zaleĝnoĂci od
warunku eksperymentalnego) tak, ĝeby
rysunki te prezentowaïy charakterystyki,
o których wczeĂniej pomyĂleli. Wszystkie
grupy otrzymaïy 10 minut na wykonanie
zadania. Zespoïy pracowaïy za poĂrednictwem platformy Zoom, z wykorzystaniem
osobnych wirtualnych pokoi do pracy grupowej. Rysunki powstawaïy na dostÚpnej
w pokojach biaïej tablicy, która umoĝliwiïa
jednoczesnÈ pracÚ wszystkich osób naleĝÈcych do zespoïu.
Tabela 1. Proporcja kobiet do mÚĝczyzn z zespoïach

Proporcja kobiet
do mÚĝczyzn

Liczba
zespoïów

Procent
zespoïów

0

17

12,6%

0,25

1

0,7%

0,33

5

3,7%

0,50

71

52,6%

0,67

10

7,4%

0,75

2

1,5%

1

29

21,5%

½ródïo: opracowanie wïasne.

Analiza rysunków
PïeÊ lidera byïa kodowana przez dwoje
niezaleĝnych sÚdziów kompetentnych.
Wskaěnik zgodnoĂci pomiÚdzy nimi wyniósï
kappa = 0,65, wskazujÈc na stosunkowo
wysoki poziom zbieĝnoĂci ocen. W przypadku rozbieĝnoĂci pomiÚdzy opiniami
sÚdziów (28 rysunków) decyzjÚ rozstrzygajÈcÈ podejmowano w drodze dyskusji. Ostatecznie 83 (61,5%) postacie zaklasyfikowano jako mÚĝczyzn (np.brys. 1), 23b(17%)
jako kobiety (np. rys. 2). DziewiÚÊ rysunków
(6,7%) wykazywaïo charakterystyki obu pïci
(np. poïowa ciaïa kobieca, abpoïowa mÚska
(rys. 3) lub zarówno kobieta, jak i mÚĝczyzna przedstawieni na jednym rysunku
(rys. 4). Dwudziestu rysunków (14,8%)
nie moĝna byïo zaklasyfikowaÊ do ĝadnej
z grup, poniewaĝ nie prezentowaïy w ocenie sÚdziów jednoznacznych cech pïciowych
(np. rys.b5). Do dalszych analiz wykorzystano
jedynie rysunki, które przydzielono do jed-
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nej zb dwóch kategorii pïciowych – kobieta
lub mÚĝczyzna (nb =b 106) – wb ramach tej

grupy 78,3% rysunków prezentowaïo mÚĝczyznÚ, a 21,7% kobietÚ.

Rysunek 1. Przykïadowy rysunek prezentujÈcy mÚĝczyznÚ jako lidera

Rysunek 2. Przykïadowy rysunek prezentujÈcy kobietÚ jako liderkÚ
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Rysunek 3. Przykïadowy rysunek prezentujÈcy lidera posiadajÈcego charakterystyki obu pïci

Rysunek 4. Przykïadowy rysunek prezentujÈcy liderów obu pïci

Wydziaï ZarzÈdzania UW

https://doi.org/10.7172/1733-9758.2021.35.2

25

Rysunek 5. Przykïadowy rysunek lidera nieposiadajÈcego jednoznacznych cech pïciowych

8. Wyniki
W celu przetestowania hipotez badawczych przeprowadzono logistycznÈ analizÚ
regresji, w której zmiennÈ zaleĝnÈ byïa
pïeÊ lidera przedstawionego na rysunku,
a predyktorami: 1) grupa eksperymentalna (1:binstrukcja bez feminatywów vs.b2:
instrukcja z feminatywami); 2) procent
kobiet w zespole oraz 3) interakcja pomiÚdzy tymi dwiema zmiennymi. Model regresji byï istotny, c2(3) = 30,98, p < 0,001,
Nagelkerke R2 = 0,39. Wyniki wykazaïy
granicznie istotny efekt gïówny manipulacji eksperymentalnej, b = 0,59; SE = 0,33;
Zb=b1,76; p = 0,078, w kierunku czÚstszego
rysowania kobiet liderów w warunku wykorzystujÈcym nazwy ĝeñskie (30%, n = 18
zb60 osób wbtym warunku) niĝ wbwarunku
bez wykorzystania nazw ĝeñskich (11%,
nb =b 5 z 46 osób w tym warunku). Efekt
gïówny odsetka kobiet wbzespole byï istotny,
bb=b1,33; SE = 0,38; Z = 3,54; pb<b0,001.
WiÚksza proporcja kobiet wb zespole zwiÈzana byïa z czÚstszym rysowaniem kobiet
liderów. Interakcja pomiÚdzy manipulacjÈ eksperymentalnÈ ab proporcjÈ kobiet
wb zespole byïa równieĝ istotna, bb =b 0,75;
SE = 0,37; Z = 2,05; pb =b 0,041. Efekt
manipulacji eksperymentalnej zostaï prze26

testowany dla niskiej, Ăredniej i wysokiej
proporcji kobiet w zespole (Ř1SD, M,
+1SD; Hayes, 2018). Manipulacja okazaïa
siÚ istotna jedynie dla zespoïów o wysokiej
proporcji kobiet do mÚĝczyzn (+1,013 SD),
b = 1,34; SE = 0,40; Z = 3,36; pb<b0,001.
Dla Ăredniej proporcji kobiet do mÚĝczyzn
(Ř0,015 SD) efekt manipulacji byï na
poziomie tendencji statystycznej, b = 0,56;
SE = 0,33; Z = 1,72; p = 0,086. Dla niskiej
proporcji kobiet do mÚĝczyzn (Ř1,043
SD) efekt manipulacji byï nieistotny statystycznie, b = 0,21; SE = 0,59; Z = Ř0,36;
pb=b0,719.

9. Dyskusja
Wyniki badania eksperymentalnego
wykazaïy, ĝe wykorzystanie w instrukcji
do zadania „narysuj lidera” (Schyns i in.,
2012) feminatywu „liderka” moĝe zwiÚkszyÊ dostÚpnoĂÊ poznawczÈ kobiet jako
liderek. Wpïyw manipulacji eksperymentalnej byï jednak istotny jedynie dla grup,
w których dominowaïy kobiety, a wiÚc
potwierdzona zostaïa hipoteza H2, ale
nie hipoteza H1. Nie jest wiÚc jasne czy
manipulacja eksperymentalna zadziaïaïa na
osoby badane niezaleĝnie od pïci. Wb grupach zdominowanych przez mÚĝczyzn,
Studia i Materiaïy 2/2021 (35)

abnawet w tych, wbktórych proporcja kobiet
do mÚĝczyzn byïa równa, wizerunek lidera
okazaï siÚ zgodny z tym wykazanym w wiÚkszoĂci badañ nad prototypem przywództwa, abzatem byï bardziej „mÚski”. Istnieje
moĝliwoĂÊ zinterpretowania tego wyniku
co najmniej dwojako. Po pierwsze, moĝe
to oznaczaÊ, ĝe stosowanie inkluzywnego
pïciowo jÚzyka ma mniejszy wpïyw na mÚĝczyzn niĝ na kobiety. Po drugie, byÊ moĝe,
nawet jeĂli feminatyw wzbudzaï dostÚpnoĂÊ
liderek wbumysïach kobiet, nie zdoïaïy one
przekonaÊ innych czïonków zespoïu do
swojej koncepcji przywództwa, jeĂli nie
pozostawaïy w tym zespole w wiÚkszoĂci
lub wycofywaïy siÚ zb dyskusji w grupach
zdominowanych przez mÚĝczyzn. Istnieje
wreszcie moĝliwoĂÊ, ĝe wspólnie ustalono, iĝ wizerunek lidera mÚĝczyzny jest
reprezentatywny zarówno dla kobiet, jak
ibmÚĝczyzn, podobnie jak generyczne sïowo
„lider” moĝe reprezentowaÊ ib kobiety,
ibmÚĝczyzn liderów.
Warto podkreĂliÊ, ĝe w grupie, w której nie zastosowano feminatywu, odsetek
narysowanych mÚĝczyzn wyniósï aĝ 89%,
a w grupie z formÈ ĝeñskÈ wyniósï on co
prawda mniej, ale nadal aĝ 70%. Chociaĝ
niektóre badania (np. Bosak i Sczesny,
2011) sugerujÈ, ĝe zjawisko think manager—think male zanika, zarówno wyniki
przytoczone tutaj, jak i te opisane przez
Schyns i in. (2011; 2012) wskazujÈ, ĝe jest
to proces daleki od ukoñczenia. Uzyskane
wyniki dajÈ jednak nadziejÚ, ĝe wykorzystanie feminatywów w kontekĂcie przywództwa moĝe w dïuĝszej perspektywie
doprowadziÊ do zmiany schematu poznawczego lidera w taki sposób, aby kobiety byïy
wbnim reprezentowane w wiÚkszym stopniu
niĝ obecnie (Badura i in., 2018; Johnson
i in., 2008; Sczesny i in., 2004), choÊ jest
to konsekwencja wymagajÈca weryfikacji
empirycznej. Ponadto wyniki te wydajÈ siÚ
potwierdzaÊ zaïoĝenie Schyns i in. (2012),
ĝe rysunki ujawniajÈ ILT lepiej niĝ oceny
kwestionariuszowe w wiÚkszym stopniu
podatne na autocenzurÚ. W badaniach
kwestionariuszowych kwestia pïci moĝe
stymulowaÊ reakcje oparte na aprobacie
spoïecznej oraz wywoïaÊ zachowania defensywne u osób uczestniczÈcych. Stites-Doe
(2003) zauwaĝyïa na przykïad, ĝe nawet na
zdominowanych przez kobiety zajÚciach
MBA jej studentki zaprzeczaïy, jakoby
istniaïy róĝnice miÚdzy pïciami w zakresie
przywództwa lub zarzÈdzania.
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10. Ograniczenia i przyszïe kierunki
badañ
Opisany w tym artykule eksperyment
ma charakter eksploracyjny, dlatego naleĝy
podkreĂliÊ jego ograniczenia wpïywajÈce na
moĝliwoĂÊ generalizacji uzyskanych wyników. Jednym z ograniczeñ byï zespoïowy
charakter zadania „narysuj lidera”. W celu
poznania procesów grupowych zachodzÈcych w kontekĂcie decyzji o tym, jaki wizerunek lidera przelaÊ na papier, w przyszïych
badaniach zarówno proces grupowy, jak
ibskïad oraz liczebnoĂÊ zespoïu powinny byÊ
kontrolowane w wiÚkszym stopniu. Praca
zespoïu winna zostaÊ poddana obserwacji
w celu kontroli poziomu zaangaĝowania
siÚ poszczególnych czïonków w wykonywanie zadania. Przykïadowo, moĝna byïoby
sprawdziÊ, w jakim stopniu w wykonywanie zadania angaĝujÈ siÚ kobiety vs. mÚĝczyěni w zaleĝnoĂci od skïadu pïciowego
zespoïu. Ponadto konieczne bÚdzie przeprowadzenie badañ indywidualnych, które
zweryfikujÈ wyniki uzyskane na poziomie zespoïów. Umoĝliwi to sprawdzenie
czy wykorzystanie feminatywów zwiÚksza
dostÚpnoĂÊ poznawczÈ kobiet jako liderek
w równym stopniu ub kobiet oraz u mÚĝczyzn.
Innym ograniczeniem jest specyficzna
próba badawcza, którÈ stanowili studenci
ibstudentki zarzÈdzania. Wiele badañ wykazaïo, ĝe róĝniÈ siÚ oni od studentów innych
kierunków, równieĝ w zakresie motywacji
przywódczej (przeglÈd: Kuěmiñska, 2019).
Oznacza to, ĝe reprezentacja przywództwa
(oraz indywidualna motywacja przywódcza) jest w tej grupie prawdopodobnie
chronicznie aktywna i dodatkowo wzbudzana na zajÚciach z zakresu zarzÈdzania
(np. poprzez omawianie waĝnych dla teorii zarzÈdzania, a w wiÚkszoĂci mÚskich,
postaci historycznych). Warto bÚdzie wiÚc
powtórzyÊ badanie na innych próbach,
bardziej reprezentatywnych pod wzglÚdem
wieku.
PrzeprowadzajÈc przyszïe badania,
moĝna by równieĝ sprawdziÊ czy wykorzystanie feminatywów w kontekĂcie przywództwa przekïada siÚ na trwaïÈ zmianÚ
schematów poznawczych. Przykïadowo, czy
stosowanie feminatywów zwiÚksza akceptowalnoĂÊ kobiet na stanowiskach przywódczych oraz jakie konsekwencje majÈ
one dla samopostrzegania siÚ kobiet jako
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potencjalnych liderek i ich chÚci do wchodzenia w role przywódcze?
W koñcu warto równieĝ sprawdziÊ inne,
byÊ moĝe negatywne, skutki stosowania
feminatywów w kontekĂcie przywództwa.
Przykïadowo, jaki wpïyw majÈ one na
postrzegany status i kompetencje kobiety
liderki? Niektóre doniesienia zdajÈ siÚ
sugerowaÊ, ĝe ĝeñskie nazwy zawodów
ibfunkcji spostrzegane sÈ jako mniej prestiĝowe (Karwatowska i Szpyra-Kozïowska,
2005; Kieïkiewicz-Janowiak, 2019; aziñski, 2006). Czy – jeĂli taki negatywny skutek stosowania feminatywów rzeczywiĂcie
wystÚpuje – jest on równie silny niezaleĝnie
od pokolenia? Czy moĝna go zminimalizowaÊ? Ponadto naleĝaïoby zweryfikowaÊ czy
wykorzystanie feminatywów nie prowadzi
do zwiÚkszenia kategoryzacji pïciowej, co
moĝe wiÈzaÊ siÚ z wiÚkszym prawdopodobieñstwo wykluczenia, stygmatyzacji ib niesprawiedliwego traktowania osób przypisanych do kategorii innej niĝ wïasna (przeglÈd
badañ: Hogg, 2008). Zarówno te, jak i inne
pytania badawcze z zakresu konsekwencji
stosowania feminatywów wymagajÈ dalszych, pogïÚbionych badañ.

Przypisy
1

2

3

4

5
6

Dokïadne omówienie feminatywów w okresie
miÚdzywojennym znajduje siÚ w ksiÈĝce Woěniak (2020).
Raport z badania nie zawiera niestety informacji
o charakterystyce próby badawczej (nie wiemy
czy byïa ona reprezentatywna dla populacji polskich kobiet), wyniki te naleĝy zatem traktowaÊ
z ostroĝnoĂciÈ.
Jak okreĂliïa to Maïocha-Krupa (2019, s. 199):
„centralna (rdzenna) pozycja mÚskoĂci znajduje
swój Ălad kulturowo-jÚzykowy”.
Szerokiego przeglÈdu badañ dotyczÈcych konsekwencji dopasowania do ILT dokonali Junker
ibvan Dick (2014).
Inne konsekwencje ILT omówiono w pracy
Shondrick i Lord (2010).
Chociaĝ niektóre nowsze badania sugerujÈ, ĝe
wzorzec ten zaczyna zanikaÊ i kobiety postrzegane sÈ jako lepiej pasujÈce do ról przywódczych niĝ kiedyĂ (Bosak i Sczesny, 2011).
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