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Summary. The aim of this study was to estimate the relationship between gender,
agency and communion, physical activity, life satisfaction, strategies of exerting 
influence employed in marriage by women in perimenopausal age. The research
included 100 women at the age between 45-55 years: 50 were physically active and
50 avoided any physical activity. The methods employed: Bem Sex Role Inventory
(1981; Polish version – Kuczyńska, 1992), the Agentic and Communal Orientation
Scale (Wojciszke, Szlendak, 2010), the Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985;
Polish adaptation – Juczyński, 2009), the Menopause Evaluation Scale (Bielawska-
-Batorowicz, 2005) and the Questionnaire of Exerting Influence in Close Relation-
ships Between Women and Men (Mandal, 2014a). The results have shown that
among women who avoid physical activity, the most numerous were those of 
undifferentiated gender. Women involved in physical activity were more agency-
-oriented and were more eager to employ the following strategies: Argumentation
and requests, One’s own authority, Romanticism and surprises as well as Quiet
days and sulking. Preference for soft strategies of exerting influence was connected
with a positive attitude towards menopause, and preference for hard strategies was
related to a negative attitude towards menopause.
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Psychologowie wykazują zainteresowanie środkową dorosłością od stosukowo
niedawna, zwracając szczególną uwagę na weryfikowanie funkcjonujących w świa-
domości społecznej mitów na jej temat. Okres pomiędzy 40. a 60. rokiem życia 
określa się mianem wieku średniego. W fazie tej zwykło się wskazywać na doświad-
czanie tzw. kryzysu wieku średniego (Levinson, 1986). Współcześnie badacze coraz
częściej donoszą, iż kryzys ten przechodzi stosunkowo mało osób (Tamir, 1982; 
Wethington, 2000), a jego przebieg w dużej mierze jest uzależniony od wyniku 
dotychczasowego bilansu życiowego, wielu zaś deklaruje, że właśnie wiek średni
to czas największych możliwości i satysfakcji z życia (Bee, 2004). Konieczność 
adaptacji do zmian zachodzących w funkcjonowaniu biologicznym, poznawczym,
społecznym świadczy o wyjątkowości wieku średniego (Lachman, 2004). 

Kultura Zachodu stawiająca w centrum zainteresowania kult piękna i młodości
sprawia, iż istnieje wiele negatywnych stereotypów dotyczących procesu starzenia
się (Etcoff, 2000; Villar, Faba, 2011), a sam proces starzenia bywa utożsamiany z cho-
robą (Gonzalez, 2007). Zmiany fizycznych u kobiet, jakie zachodzą w tym czasie, 
w tym menopauza, mogą przyczyniać się do odczuwania stresu. Pośród kobiet,
które postrzegają te zmiany jako negatywne, dochodzić może niekiedy nawet do za-
burzeń tożsamości (Ziółkowska, 2015). Nastawienie do menopauzy uzależnione jest
nie tylko od kontekstu społeczno-kulturowego, ale również od doświadczeń i wy-
obrażeń na temat tego zjawiska (Zierkiewicz, Łysak, 2011). Obraz menopauzy nie
jest jednoznacznie negatywny i wiele kobiet dostrzega jego zalety (Hvas, 2001). Ak-
centowanie pozytywnych zmian związanych z menopauzą sprzyja efektywnemu
podejmowaniu nowych zadań rozwojowych (Appelt, 2015). 

Badacze wskazują, iż kobiety posiadają bardziej pozytywne ustosunkowanie
do menopauzy niż mężczyźni (Bielawska-Batorowicz, Cieślik, Cwalina, 2003), nadto
kobiety młodsze posiadają bardziej negatywny stosunek niż kobiety starsze (Neu-
garten i in., 1963). Doświadczanie niewielkiej liczby symptomów menopauzy sprzyja
pozytywnemu stosunkowi do menopauzy (Papini, Intrieri, Goodwin, 2002).

Stereotyp kobiecy zawiera takie charakterystyki, jak: uczuciowość, ciepło, zdol-
ność do poświęceń, a stereotyp męski koncentruje się wokół takich przymiotów, 
jak: niezależność, aktywność, racjonalność. Identyfikacja z płcią rozpoczyna się we
wczesnym dzieciństwie w procesie socjalizacji poprzez utrwalanie kobiecego i mę-
skiego wzorca w zabawach oraz w literaturze dla dzieci, w których to kobiety są
piękne, młode i zależne od innych, zaś mężczyźni – przystojni, silni i aktywni (Bem,
1981; Mandal, 2003). Społeczne rozumienie pojęcia kobiecości w kulturze Zachodu
implikuje kształtowanie się obrazu ja kobiet głównie na podstawie fizycznej atrak-
cyjności, a efekt ten potęgowany jest przez media (Mandal, 2000; 2004; Halliwell,
Dittmar, 2003; Grabe, Hyde, Ward, 2008). Wraz z wiekiem, z zachodzeniem zmian
biologicznych, kobiety coraz mniej przystają do dominującego wzorca piękna, co
skutkuje u nich zmniejszeniem odczuwanej atrakcyjności fizycznej (Appelt, 2015).
Promowanie młodości we współczesnej kulturze sprawia, iż kobiety w okresie pe-
rimenopauzalnym starają się niwelować zmiany w wyglądzie poprzez korzystanie
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z diet, kosmetyków, podejmowanie aktywności sportowej, niekiedy wykonywanie
zabiegów chirurgicznych (Wiśniewska, 2014).

Wyznacznikami idealnego wizerunku kobiecego ciała są szczupłość oraz 
miękkie linie, z kolei dla mężczyzn – wydatna muskulatura (Krane i in., 2004). Roz-
budowana muskulatura wśród kobiet spotyka się z krytyką nie tylko mężczyzn, ale
również i kobiet (Jakubowska, 2013). Kobiety wykazują wysoką skłonność do kry-
tycznego oceniania swego ciała, czyniąc to raczej w kategoriach „obiektu”, czyli 
z perspektywy ocen atrakcyjności poszczególnych części ciała, np. twarzy, biustu,
nóg, rzadziej zaś oceniając swoje ciało w aspekcie „procesu”, np. sprawności, siły,
zręczności (Franzoi, 1995). Badania pokazują, że nawet młode i aktywne sportowo
kobiety – studentki Akademii Wychowania Fizycznego – nie są w pełni zadowolone
z obrazu swego ciała, krytycznie oceniając zwłaszcza swoją wagę, biodra, uda, nogi
(Mandal, 2004; 2014b). Kobiety nisko oceniające swoją atrakcyjność fizyczną częściej
decydują się na uprawianie sportu w samotności bądź też w grupach ćwiczenio-
wych, do których należą osoby o podobnych warunkach fizycznych (np. aerobik dla
puszystych). Utożsamianie menopauzy z chorobą i negatywny do niej stosunek
mogą przyczyniać się do nieuprawiania sportu, zwłaszcza gdy kobiety odczuwają
lęk przed oceną ich atrakcyjności fizycznej, bowiem środowisko osób ćwiczących
jest zdominowane przez osoby młode.

Różne formy aktywności sportowej i dyscypliny sportowe są postrzegane jako
typowo żeńskie, męskie bądź neutralne (Koivula, 2001). Uprawianie przez kobiety
sportów uważanych za męskich często nie spotyka się z aprobatą społeczną (np. ko-
bieta podnosząca ciężary jest oceniana jako mało kobieca) (Mandal, 2000; Anderson,
2005). Badania potwierdzają, iż kobiety i mężczyźni częściej wybierają dyscypliny
sportowe stereotypowo postrzegane jako zgodne ze swoją płcią biologiczną (CBOS,
2003). 

Wskazuje się, iż aktywność sportowa jest czynnikiem korzystnie oddziałującym
na funkcjonowanie kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Regularne podejmowa-
nie aktywności sportowej pozytywnie wpływa na dobrostan fizyczny i psychiczny
(Daley i in., 2007). Kobiety regularnie podejmujące aktywność sportową posia-
dają zarówno niższą masę ciała, jak i jego pozytywny obraz, co koresponduje z od-
czuwaniem mniejszej liczby objawów menopauzy (Bloch, 2002). Kobiety o przecięt-
nej aktywności przechodzą menopauzę później w porównaniu z kobietami zarówno
o małej, jak i wysokiej aktywności sportowej (Przychodni, 2010). Podejmowanie 
aktywności sportowej, obok dobrego samopoczucia fizycznego, daje również moż-
liwość uczestnictwa w sieciach wsparcia społecznego, co przyczynia się do redukcji
stresu oraz zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego (Cohen, 2004).
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Romantyczne relacje w okresie środkowej dorosłości

Zgodnie z teorią wymiany człowiek w romantycznej relacji dąży do maksyma-
lizacji korzyści i minimalizacji kosztów, a ich pozytywny bilans bądź też zachowanie
równowagi sprzyja zadowoleniu ze związku (Wojciszke, 2009). Osoby dorosłe ocze-
kują, iż w bliskim związku zostaną zaspokojone ich potrzeby i życzenia. Owe ocze-
kiwania określane są jako roszczeniowość relacyjna. Nadmierna roszczeniowość
może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla związku, jak i dla jednostki, bo-
wiem wiąże się ze spadkiem samooceny oraz z niższą satysfakcją z życia (Tolmacz,
Mikulincer, 2011). Dla romantycznych relacji szczególnie niekorzystna jest roszcze-
niowość odwetowa, bowiem koncentracja na równowadze w bilansie wymiany, jak
również skłonność do oceniania go jako negatywnego, sprzyja osiąganiu niższej 
satysfakcji ze związku i rozczarowaniu relacją (Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski,
Baran, 2014). Badania wskazują na występowanie związku aktywnej formy roszcze-
niowości ze sprawczością, z kolei bierna forma roszczeniowości wiąże się ze wspól-
notowością (Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski, Clinton, 2015). Orientacja wspól-
notowa wykazuje związek z kobiecością oraz ze wszystkimi składnikami miłości,
sprzyja też prezentowaniu względem partnera zachowań opartych na współpracy,
kompromisie oraz dostosowaniu w sytuacjach konfliktowych. Orientacja sprawcza
z kolei wiąże się z męskością, a także współwystępuje z posiadaniem wyższej 
samooceny i sprzyja szczęściu (Cieślak, Wojciszke, 2014). 

Płeć psychologiczna wykazuje również związek z poczuciem szczęścia w mał-
żeństwie: najwyższy jego poziom deklarują kobiety o tożsamości androgynicznej,
zaś najniższy – kobiety męskie (Mandal, 2000). Badania wskazują, iż wraz z upły-
wem czasu trwania bliskiej relacji wzrasta tendencja do zachowań deprecjonujących
partnera oraz spada gotowość do udzielania mu wsparcia (Mandal, 2008; Chybicka,
Karasiewicz, 2009). Ponadto z czasem obserwuje się spadek zaangażowania, mał-
żonkowie mniej okazują sobie czułości i rzadziej się sobie zwierzają (Veroff, Douvan,
Kulka, 1981). W wywieraniu wpływu na współmałżonka psychiczna kobiecość jest
predyktorem częstego korzystania ze strategii błagania, z kolei psychiczna męskość
– zastraszania (Mandal, 2008). Korzystanie z twardych taktyk wywierania wpływu
społecznego negatywnie oddziałuje na satysfakcję ze związku (Cereniewicz, 2008).
Natomiast brak satysfakcji z małżeństwa wykazuje związek nie tylko z doświadcza-
niem objawów menopauzy o większej intensywności, ale również przyczynia się do
zwiększenia odczuwania stresu, co wpływa na obniżenie jakości życia (Robinson 
Kurpius, Foley Nicpon, Maresh, 2001; Karacam, Seker, 2007). 

Odchodzenie dzieci z rodziny generacyjnej może powodować u kobiet odczu-
wanie smutku (Banister, 2000), wynikającego z utraty dotychczas odgrywanych ról
rodzinnych oraz zdolności rozrodczej (Koch i in., 2005). Niektóre badania wskazują
jednak, iż kobiety w środkowej dorosłości, kiedy ostatnie dziecko opuści dom ro-
dzinny, osiągają wyższą satysfakcję z życia (Bee, 2004), zyskując większą ilość czasu
dla siebie oraz współmałżonka (Lindh-Åstrand i in., 2007). Osiągnięcie stabilizacji
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w życiu zawodowym i rodzinnym sprzyja realizacji pasji oraz wpływa na wzrost
poczucia bycia kompetentnym (Ziółkowska, 2015).

Małżeństwo może oddziaływać korzystnie na adaptację do zmian zachodzą-
cych w okresie menopauzalnym (Rostowska, 2008), odgrywa rolę bufora w odczu-
waniu stresu, a kobiety wskazują, że najważniejszym źródłem wsparcia społecznego
jest ich małżonek (Dehle, Larsen, Landers, 2001). Jednocześnie kobiety doświadczają
stresu, u podstaw którego znajdują się niedostateczne zainteresowanie ze strony
męża oraz niewielka ilość wspólnie spędzanego czasu, co zwrotnie oddziałuje na
obniżenie dobrostanu (Franks, Stephens, 1992; Rostowska, 2008). W okresie środko-
wej dorosłości obserwuje się obniżenie zaangażowania emocjonalnego i pożądania
seksualnego ze strony mężów, co dodatkowo może nasilać odczuwanie stresu przez
kobiety (Janicka, 2009). Nadto percepcja otrzymywanego wsparcia wiąże się z wyż-
szą satysfakcją ze związku, może też sprzyjać optymistycznym oczekiwaniom co do
przyszłości związku (Campbell i in., 2005). Efektywne wsparcie społeczne przyczy-
nia się do lepszej regulacji nastroju, korzystnie oddziałuje również na rozwiązywa-
nie czy łagodzenie konfliktów, kiedy dochodzi do różnicy zdań (Sullivan i in., 2010).
Wzajemne udzielanie sobie wsparcia przez małżonków korzystnie wpływa zarówno
na trwałość związku, jak też doświadczanie większej bliskości i intymności w związku
(Wojciszke, 2009). 

Cel badań

W przeprowadzonych badaniach postawiono sobie dwa cele. Pierwszym z nich
było porównanie kobiet w wieku okołomenopauzalnym podejmujących i niepodej-
mujących aktywności sportowej w zakresie płci psychologicznej, sprawczości,
wspólnotowości oraz satysfakcji z życia. Przypuszczano, iż podejmowanie aktyw-
ności sportowej może korzystnie oddziaływać na funkcjonowanie kobiet w okresie
perimenopauzalnym. Sformułowano następujące hipotezy badawcze:

1. Kobiety w wieku okołomenopauzalnym o tożsamości androgynicznej i męskiej
częściej niż kobiety kobiece i nieokreślone podejmują aktywność sportową. 

2. Kobiety w wieku okołomenopauzalnym aktywne sportowo deklarują wyższą
satysfakcję z życia.

3. Kobiety w wieku okołomenopauzalnym podejmujące aktywność sportową
mają wyższe poczucie sprawczości. 

Drugim celem badawczym było ustalenie, czy istnieją i jak się przedstawiają
różnice w zakresie stosunku do menopauzy oraz częstości stosowania taktyk wy-
wierania wpływu na współmałżonka/partnera ze względu na podejmowanie przez
kobiety aktywności sportowej. Nadto celem była analiza związku pomiędzy podej-
mowaniem aktywności fizycznej a korzystaniem z określonych taktyk wywierania
wpływu. Postawiono kolejne hipotezy:
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4. Aktywność sportowa różnicuje kobiety w wieku okołomenopauzalnym w za-
kresie oceny menopauzy – kobiety podejmujące aktywność sportową posiadają
pozytywne ustosunkowanie wobec menopauzy. 

5. Istnieje związek między pozytywną oceną menopauzy a wyższą tendencją do
stosowania miękkich taktyk wywierania wpływu przez kobiety w wieku około-
menopauzalnym w bliskich związkach.

6. Podejmowanie aktywności sportowej lub nie różnicuje preferencje kobiet 
w wieku okołomenopauzalnym w zakresie wykorzystywania taktyk wywiera-
nia wpływu na współmałżonka czy partnera bliskiej relacji. Kobiety aktywne
sportowo chętniej wybierają taktyki miękkie.

Osoby badane

Grupą badaną było 100 kobiet: 50 kobiet podejmujących aktywność sportową
oraz 50 kobiet niepodejmujących aktywności sportowej. Badania przeprowadzono
wśród kobiet między 45. a 55. rokiem życia, będących w związkach małżeńskich lub
kohabitacyjnych. Badane były rekrutowane metodą „kuli śnieżnej” (snow ball). Do
grupy kobiet aktywnych sportowo zakwalifikowano kobiety deklarujące uprawianie
sportu przynajmniej raz w tygodniu, zaś do grupy kobiet nieaktywnych sportowo
zaliczono te, które stwierdzały, iż nie uprawiają żadnego sportu. Kryterium takiego
podziału badanych kobiet podyktowane zostało tym, iż nie można orzec, jak często
należy podejmować aktywność sportową, aby wskazywać na jej dobroczynny wpływ
na zdrowie, normy te bowiem ulegają ciągłym zmianom i są bardzo zindywiduali-
zowane (Olejnik, 2011)1.

Kobiety aktywne sportowo najczęściej wskazywały na uprawianie nordic
walking (27%), jazdę na rowerze (27%), pływanie (19%), fitness (19%), bieganie (8%).
Kobiety podejmowały aktywność sportową najczęściej w grupach koleżeńskich
(38%) lub w pojedynkę (33%). Uprawianie sportu z małżonkiem/partnerem dekla-
rowało 23%, a podejmowanie aktywność sportowej wspólnie z dziećmi wskazało 
6% kobiet. W grupie badanych średnia wieku wynosiła ponad 50 lat (M = 50,51; 
SD = 3,85), a średni staż małżeństwa/ bliskiego związku wynosił ponad 25 lat 
(M = 25,49; SD = 8,39). Kobiety zamieszkiwały w miejscowościach o różnej wielkości:
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 34%, w miastach do 100 tys. miesz-
kańców – 26%, na wsi – 40%. Kobiety o wyższym wykształceniu stanowiły 38%,
średnie wykształcenie posiadało 37% badanych, wykształcenie zawodowe wskazało
25% kobiet. Większość kobiet (95%) była zamężna, związki kohabitacyjne zadekla-
rowało tylko 5% badanych. W badanej próbie 82% kobiet było aktywnych zawo-
dowo, a na emeryturze przebywało 18% badanych.

1 W przedstawianych badaniach skupiono się na porównaniu kobiet aktywnych 
i nieaktywnych sportowo, podobnie jak w innych badaniach (np. Lee, Hsieh, Paffenbarger,
1995). Nie kontrolowano wpływu innych zmiennych, które również mogły różnicować obie
grupy kobiet, np. sytuacji finansowej, wolnego czasu, poczucia satysfakcji z małżeństwa.
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Procedura

Każda z badanych kobiet otrzymywała zestaw składający się z pięciu kwestio-
nariuszy ułożonych w sposób losowy. Badania miały charakter indywidualnych
spotkań, nie wykonywano badań za pośrednictwem Internetu. Osoby badane nie
uzyskiwały gratyfikacji za udział w badaniu.

Narzędzia

W badaniach posłużono się następującymi narzędziami badawczymi:
Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej (Kuczyńska, 1992) jest zgodny 

z założeniami Teorii Schematów Płciowych (Bem, 1981). Umożliwia dokonanie
oceny płci psychologicznej definiowanej jako gotowość do korzystania z określonego
wymiaru płci w stosunku zarówno do siebie, jak i świata. W jej skład wchodzi 
35 określeń cech, które odnoszą się do skali Męskości, skali Kobiecości, zawiera też
5 itemów neutralnych. Osoby badane oceniają każdą cechę na pięciostopniowej skali
od 1 – zupełnie taki nie jestem do 5 – taki właśnie jestem. Wynikiem w każdej skali 
jest suma odpowiedzi w składających się na nią itemach. Rzetelność dla narzędzia 
w przeprowadzonym badaniu wyniosła α = 0,87, dla skali Męskość α = 0,85 oraz dla
skali Kobiecość α = 0,71.

Skala do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej (Wojciszke, Szlendak,
2010) wykorzystywana jest do określania orientacji sprawczej rozumianej jako
skupienie na sobie i własnych celach oraz wspólnotowej, stawiającej w centrum
innych ludzi oraz relacje interpersonalne. Skala ta składa się z 30 określeń cech, które
odnoszą się do dwóch skal: Sprawczej oraz Wspólnotowej. Wynikiem ogólnym
każdej skali jest średnia tych pozycji ocenianych na siedmiostopniowej skali od 
1 – zdecydowanie nie do 7 – zdecydowanie tak. Rzetelność narzędzia w przepro-
wadzonym badaniu wyniosła α = 0,95 oraz odpowiednio dla Skali Sprawczej 
α = 0,94 i dla Skali Wspólnotowej α = 0,95.

Skala Satysfakcji z Życia (The Satisfaction with Life Scale – SWLS) (Diener i in.,
1985; polska adaptacja – Juczyński, 2009) umożliwia ocenę satysfakcji z życia
poprzez porównanie aktualnej sytuacji życiowej z ustalonymi samodzielnie
standardami. Skala ta składa się z pięciu twierdzeń, do których osoby badane
ustosunkowują się, posługując się siedmiostopniową skalą od 1 – zupełnie nie
zgadzam się do 7 – całkowicie zgadzam się. Wynik ogólny uzyskuje się poprzez
zsumowanie wszystkich pozycji w skali. Rzetelność narzędzia w tym badaniu
wynosiła α = 0,89.

Skala Ocena Menopauzy (Bielawska-Batorowicz, 2005) umożliwia pomiar
ustosunkowań wobec menopauzy. Narzędzie to daje sposobność pomiaru zarówno
pozytywnej, jak i negatywnej postawy wobec menopauzy. Skala ta liczy 35 twier-
dzeń, które odnoszą się do skal: Pozytywnej, Negatywnej oraz Neutralnej. Ponadto
narzędzie to umożliwia obliczanie wskaźnika DIF, będącego różnicą między skalą
Pozytywną a Negatywną. Wynik w każdej z podskal jest sumą punktów uzyska-
nych poprzez ustosunkowanie się do każdego twierdzenia na pięciostopniowej 
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skali Likerta od 1 – zdecydowanie nie zgadzam się do 5 – zdecydowanie zgadzam się. 
W przeprowadzonym badaniu rzetelność dla Skali Pozytywnej wynosiła α = 0,92,
dla Skali Negatywnej α = 0,90, a dla całego narzędzia α = 0,84.

Kwestionariusz wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet i mężczyzn
(Mandal, 2014a) mierzy gotowość do stosowania różnych 10 taktyk wywierania
wpływu. Narzędzie to składa się z 35 twierdzeń, które odnoszą się do trzech grup
taktyk wpływu społecznego: taktyk twardych – Groźby i przemoc, Narzekanie 
i kłótnia, Ciche dni i fochy; taktyk pośrednich – Naleganie i upór, Argumentowanie
i prośby, Autorytet partnera, Autorytet własny oraz taktyk miękkich – Wymiana 
i przysługi, Romantyzm i niespodzianki, Nieporadność i przytulanie. Osoby
udzielają odpowiedzi na pytanie na siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza nigdy
tego nie robię, a 7 – najchętniej to robię. Średnia ocena pozycji w określonej skali jest jej
wynikiem dla każdej z taktyk. W przeprowadzonym badaniu rzetelność tego
narzędzia wyniosła α = 0,95.

Wyniki

Rezultaty pokazały, że istnieje związek między płcią psychologiczną a aktyw-
nością sportową. Wykazano, że wśród kobiet aktywnych sportowo najwięcej (34%)
było kobiet androgynicznych, a wśród kobiet, które nie podejmowały aktywności
sportowej, przeważały (62%) kobiety o nieokreślonej płci psychologicznej (p < 0,003)
(por. tabela 1).

Tabela 1. Tabela dwudzielcza dla zmiennych typ płci psychologicznej oraz podej-
mowanie aktywności sportowej

Płeć psychiczna
Nieokreślona Kobieca Męska Androgyniczna Ogółem

Kobiety aktywne
sportowo 13 (26%) 14 (28%) 6 (12%) 17 (34%) 50 (100%)

Kobiety
nieaktywne
sportowo

31 (62%) 8 (16%) 4 (8%) 7 (14%) 50 (100%)

Ogółem 44 (44%) 22 (22%) 10 (20%) 24 (24%) 100 (100%)
Typ płci psychologicznej oraz podejmowanie aktywności fizycznej były istotnie ze sobą sko-
relowane, χ2 (2; N = 100) = 13,56; p < 0,003; V Cramera = 0,37.

Źródło: oprac. własne.

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji wykazały, iż kobiety aktywne spor-
towo (M = 5,07) różniły się w zakresie sprawczości od kobiet niepodejmujących ak-
tywności sportowej (M = 4,38; F(1, 98) = 12,91; p < 0,001), tym samym potwierdzono
hipotezę, iż kobiety aktywne sportowo są bardziej sprawcze w porównaniu z ko-
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bietami niepodejmującymi aktywności sportowej. Kobiety aktywne sportowo 
(M = 5,72) były także bardziej wspólnotowe od kobiet niepodejmujących aktywności
sportowej (M = 5,26; F(1, 98) = 6,93; p < 0,01). Nie odnotowano występowania różnic
w zakresie satysfakcji z życia pomiędzy badanymi grupami. 

Przeprowadzona analiza potwierdziła hipotezę o posiadaniu pozytywnego sto-
sunku wobec menopauzy przez kobiety podejmujące aktywność sportową. Wyka-
zano bowiem, iż kobiety podejmujące aktywność sportową (M = 46,26) posiadały
wyższą tendencję do oceniania menopauzy na skali pozytywnej w porównaniu 
do kobiet nieuprawiających sportu (M = 41,30; F(1, 98) = 5,11; p < 0,03) (por. tabela 2).

Tabela 2. Sprawczość i wspólnotowość, satysfakcja z życia oraz ocena menopauzy
u kobiet aktywnych i nieaktywnych sportowo (wyniki jednoczynnikowej
analizy wariancji ANOVA)

Kobiety
nieaktywne
sportowo

Kobiety
aktywne
sportowo

M SD M SD F(1, 98) p d

Sprawczość 4,38 0,99 5,07 0,96 12,91 0,001 0,67
Wspólnotowość 5,26 0,87 5,72 0,87 6,93 0,01 0,52
Satysfakcja z życia 21,86 5,75 23,16 6,62 1,10 0,30 0,21
Pozytywna Skala 
Oceny Menopauzy 41,30 9,89 46,26 11,95 5,11 0,03 0,44

Negatywna Skala 
Oceny Menopauzy 40,66 10,22 34,48 10,92 8,53 0,004 0,56

Uwaga: Nieparametryczny test U-Manna Whitneya wykonany dla zmiennych cechujących
się brakiem rozkładu normalnego dał tożsame rezultaty.

Źródło: oprac. własne.

Analiza korelacji wykazała istnienie związku miękkich oraz jednej z pośrednich
taktyk wywierania wpływu na partnera bliskiej relacji z pozytywną oceną meno-
pauzy. Odnotowano, iż kobiety o pozytywnym ustosunkowaniu do menopauzy
miały tendencję do częstszego korzystania z pośrednich i miękkich taktyk: Argu-
mentowanie i prośby (r = 0,25; p < 0,05), Wymiana i przysługi (r = 0,30; p < 0,01), 
Romantyzm i niespodzianki (r = 0,27; p < 0,01) oraz Nieporadność i przytulanie 
(r = 0,30; p < 0,01). Skala Negatywna natomiast korelowała dodatnio z twardymi 
taktykami: Groźby i przemoc (r = 0,20; p < 0,05) oraz Narzekanie i kłótnia (r = 0,20; 
p < 0,05) (por. tabela 3).
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Tabela 3. Ocena menopauzy a taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach
(współczynniki korelacji Pearsona) 

Ocena menopauzy
Skala

pozytywna
Skala

negatywna
Z

Taktyki twarde
Groźby i przemoc 0,09 0,20* -0.72
Narzekanie i kłótnia -0,01 0,20* -1,42
Ciche dni i fochy 0,12 0,08 0,26

Taktyki pośrednie

Naleganie i upór 0,10 -0,00 0,64
Argumentowanie i prośby 0,25* -0,14 2,55**
Autorytet partnera 0,16 -0,04 1,29
Autorytet własny 0,06 0,03 0,19

Taktyki miękkie
Wymiana i przysługi 0,30** 0,09 1,39
Romantyzm i niespodzianki 0,27** -0,06 2,16*
Nieporadność i przytulanie 0,30** -0,08 2,50*

Uwaga: ** p < 0,01; * p < 0,05; analiza korelacji rang Spearmana wykonana dla zmiennych 
cechujących się brakiem rozkładu normalnego dała tożsame rezultaty.

Źródło: oprac. własne.

Porównanie kobiet podejmujących aktywność sportową oraz nieuprawiających
sportu wykazało istnienie różnic w zakresie częstości korzystania z określonych
taktyk wywierania wpływu w bliskiej relacji kobiet aktywnych i nieaktywnych
sportowo. Kobiety aktywne sportowo posiadały tendencję do częstszego niż kobiety
nieaktywne sportowo korzystania z następujących taktyk: Ciche dni i fochy (M = 2,99),
Argumentowanie i prośby (M = 5,08), Autorytet własny (M = 4,65) oraz Romantyzm 
i niespodzianki (M = 3,57) (por. tabela 4).

Tabela 4. Aktywność sportowa a taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach
(wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA)

Kobiety
nieaktywne
sportowo

Kobiety 
aktywne
sportowo

M SD M SD F(1, 98) P

Taktyki
twarde

Groźby i przemoc 1,58 1,05 1,87 1,10 1,87 0,17
Narzekanie 
i kłótnia 2,89 1,95 3,18 1,71 0,61 0,44

Ciche dni i fochy 2,32 1,43 2,99 1,65 4,74 0,03
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Uwaga: Nieparametryczny test U-Manna Whitneya wykonany dla zmiennych cechujących
się brakiem rozkładu normalnego dał tożsame rezultaty.

Źródło: oprac. własne.

Dyskusja

Przeprowadzone badania pokazały, że kobiety w wieku okołomenopauzalnym
o androgynicznej płci psychologicznej częściej podejmowały aktywność sportową
w porównaniu z kobietami o nieokreślonym typie płci psychologicznej. Wynik ten
potwierdza badania wskazujące na tendencję kobiet androgynicznych do podej-
mowania aktywności sportowej w ogóle, niezależnie od postrzegania uprawianej
dyscypliny sportu jako kobiecej lub męskiej (Starzomska, Kowalczyk, 2012). 

Kobiety aktywne sportowo posiadały wyższe natężenie sprawczości w porów-
naniu z kobietami niepodejmującymi aktywności sportowej. Wynika to z samej 
istoty sprawczości: bycia skutecznym, aktywnym, braniem spraw w swoje ręce. 
Wyższa sprawczość aktywnych sportowo kobiet w wieku okołomenopauzalnym
może też być powodowana faktem, iż generalnie wraz z wiekiem kobiety stają się
bardziej sprawcze, co można zauważyć m.in. w podejmowaniu decyzji o wyborze
form spędzania wolnego czasu (Keating, Cole, 1980). Niektórzy badacze twierdzą
ponadto, iż wraz z wiekiem wzrasta akceptacja zachowań niezgodnych ze stereoty-
pem własnej płci. Kobiety stają się sprawcze, zaspokajają swoje potrzeby, nie tylko
skupiając się na potrzebach osób bliskich, z kolei mężczyźni są bardziej zorientowani
na wspólnotę i chętniej prezentują uczucia afiliacyjne (Neugarten, Gutmann, 1968).
Zjawisko to może być powodowane faktem, iż po opuszczeniu domu przez dzieci
zmniejsza się presja nakazująca postępowanie zgodnie z tradycyjnymi rolami płcio-
wymi (Bee, 2004).

W przeprowadzonym badaniu kobiety aktywne sportowo nie różniły się od
kobiet niepodejmujących aktywności sportowej pod względem satysfakcji z życia,

Taktyki
pośrednie

Naleganie i upór 3,55 1,65 4,10 1,56 2,93 0,09
Argumentowanie 
i prośby 4,41 1,45 5,08 1,33 5,72 0,02

Autorytet partnera 3,87 1,68 3,87 1,73 0,00 1,00
Autorytet własny 4,03 1,47 4,65 1,37 4,76 0,03

Taktyki
miękkie

Wymiana 
i przysługi 2,43 1,31 2,92 1,46 3,18 0,08

Romantyzm 
i niespodzianki 2,80 1,43 3,57 1,70 6,04 0,02

Nieporadność 
i przytulanie 2,84 1,48 3,39 1,71 2,93 0,09

cd. tabeli 4
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co może wynikać ze złożoności fenomenu poczucia satysfakcji (Levinson, 1986).
Uzyskane rezultaty są też zgodne z badaniami Ornes i in. (2005), w których
wykazano, że podejmowanie aktywności sportowej nie przyczynia się do wzrostu
poczucia satysfakcji z życia.

Rezultaty badania pokazały, iż uprawianie sportu przez kobiety w okresie
okołomenopauzalnym wiąże się z pozytywnym obrazem menopauzy, co może mieć
związek z doświadczaniem przez nie objawów menopauzy o mniejszej uciążliwo-
ści (Papini, Intrieri, Goodwin, 2002; Elavsky, McAuley, 2005). Uzyskane wyniki
korespondują z faktem, iż podejmowanie aktywności sportowej sprzyja posiada-
niu pozytywnego obrazu ciała, co dodatkowo może wpływać na optymistyczne
ustosunkowanie do menopauzy. 

Wyniki pokazują, że wywieranie wpływu na współmałżonka przez kobiety 
w okresie okołomenopauzalnym wiązało się z obrazem menopauzy. Kobiety, które
posiadały pozytywną postawę wobec menopauzy były bardziej skłonne do korzys-
tania z pośrednich i miękkich taktyk wpływu: Argumentowanie i prośby, Wymiana
i przysługi, Romantyzm i niespodzianki oraz Nieporadność i przytulanie, natomiast
kobiety z postawą negatywną – taktyk twardych: Groźby i przemoc oraz Narzekanie
i kłótnia. Można przypuszczać, iż kobiety o pozytywnym stosunku do menopauzy
jednocześnie mają wyższe poczucie szczęścia małżeńskiego, a tym samym wykazują
skłonność do korzystania z taktyk miękkich, bowiem predyktorem stosowania tych
taktyk jest właśnie poczucie satysfakcji z bliskiej relacji (Mandal, 2008). Badania
wiążą też tendencję do częstszego korzystania z twardych taktyk wywierania
wpływu społecznego z mniejszą bliskością oraz niższą satysfakcją ze związku (Ce-
reniewicz, 2008). Jednocześnie negatywny obraz menopauzy oraz korzystanie 
z twardych taktyk wywierania wpływu: Groźby i przemoc, Narzekanie i kłótnia
może być powodowane faktem doświadczania wyższego poziomu stresu oraz sym-
ptomów menopauzy o większej intensywności (Robinson Kurpius, Foley Nicpon,
Maresh, 2001; Karacam, Seker, 2007).

Kobiety aktywne sportowo częściej korzystały z taktyk Argumentowanie i pro-
śby, a także Romantyzm i niespodzianki, co może wiązać się z wysoką sprawnością
fizyczną osiąganą w określonej dyscyplinie sportowej, a tym samym sprzyjać po-
siadaniu wyższej samooceny. Bycie autorytetem w danej dziedzinie sportu może
korzystnie wpływać na dobrostan, a tym samym pozytywnie oddziaływać na bliskie
relacje (Choi, 2000), samodoskonalenie sprawia, iż jednostki charakteryzuje wyższa
autonomia (Appelt, 2015). 

Częstsze korzystanie przez kobiety aktywne sportowo z taktyki Autorytet
własny można tłumaczyć faktem iż, kobiety te czują się bardziej sprawcze od kobiet
niepodejmujących aktywności sportowej. Osoby sprawcze dążą do realizacji obra-
nych przez siebie celów i koncentrują się na własnym ja, a dzięki temu wzrasta efek-
tywność w realizacji założonych celów (Wojciszke i in., 2011). Przypuszcza się, że
kobiety te jednocześnie są bardziej roszczeniowe, a przez to koncentrują się na rea-
lizacji wyznaczonych sobie celów oraz dążą do zaspokojenia własnych potrzeb, np.
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poprzez uprawianie sportu (Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski, Baran, 2014). Ponadto
stosowanie taktyk Ciche dni i Autorytet własny może wiązać się z posiadaniem
większej władzy w bliskich związkach (Mandal, 2008). 

Ograniczeniem bieżącego badania jest to, iż uzyskany rozkład wyników 
w zakresie częstości stosowania taktyk wywierania wpływu w bliskich związkach
może wykazywać większy związek z osiąganą w nich satysfakcją, a w mniejszym
stopniu być powodowany posiadaniem określonych ustosunkowań do menopauzy
czy też podejmowaniem aktywności sportowej. W przyszłości, poddając analizie
związek taktyk wywierania wpływu oraz aktywności sportowej, warto uwzględnić
dodatkową zmienną, taką jak satysfakcja małżeńska.
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Streszczenie. Celem badania było określenie związków między płcią psycholo-
giczną, sprawczością i wspólnotowością, aktywnością sportową, poczuciem satys-
fakcji z życia, oceną menopauzy oraz taktykami wywierania wpływu w bliskich
związkach u kobiet w wieku perimenopauzalnym. Badaniami objęto 100 kobiet 
w wieku 45-55 lat: 50 aktywnie uprawiających sport i 50 niepodejmujących aktyw-
ności fizycznej. Zastosowano metody: Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej (Ku-
czyńska, 1992), Skalę do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej (Wojciszke,
Szlendak, 2010), Skalę Satysfakcji z Życia (Diener i in., 1985), Skalę Oceny Meno-
pauzy (Bielawska-Batorowicz, 2005) oraz Kwestionariusz wywierania wpływu 
w bliskich związkach kobiet i mężczyzn (Mandal, 2014a). Rezultaty pokazały, że
pośród kobiet niepodejmujących aktywności sportowej najliczniejszą grupę stano-
wiły kobiety o nieokreślonej płci psychologicznej. Kobiety aktywne sportowo były
bardziej sprawcze i posiadały wyższą tendencję do korzystania z taktyk: Argumen-
towanie i prośby, Autorytet własny, Romantyzm i niespodzianki oraz Ciche dni 
i fochy. Preferowanie miękkich taktyk wywierania wpływu wiązało się z pozytyw-
nym stosunkiem do menopauzy, zaś preferowanie taktyk twardych związane było
z oceną negatywną.
Słowa kluczowe: środkowa dorosłość, kobiecość, męskość, bliskie związki, postawa
wobec menopauzy 
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