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KOBIETA I MĘŻCZYZNA ZA KIEROWNICĄ. 
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY RÓŻNIC PŁCIOWYCH 

W ZACHOWANIU NA DRODZE. 
 
Badacze od dawna próbują ustalić różnice i podobieństwa między kobietami 
i mężczyznami w zakresie funkcjonowania w różnych sferach życia. Analizy dotyczą 
zarówno sposobu funkcjonowania poznawczego, w tym sprawności intelektualnej, jak 
również społecznego i emocjonalnego. Z punktu widzenia psychologii transportu istotny 
jest toczący się odwieczny spór pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie 
umiejętności prowadzenia pojazdu i zachowania na drodze. Przysłowiowa „kobieta za 
kierownicą” mężczyznom zazwyczaj kojarzy się pejoratywnie, zdarzają się też kobiety, 
które dość stanowczo reagują na zbyt pasywną jazdę swoich koleżanek. Niniejszy artykuł 
stanowi próbę zweryfikowania, czy przekonania oparte na wiedzy "zdroworozsądkowej" 
mają swoje uzasadnienie empiryczne. W prezentowanych analizach skupiono się na 
omówieniu niektórych różnic oraz podobieństw między kobietami i mężczyznami 
w zakresie ich zdolności poznawczych - mechanizmów przetwarzania informacji, takich 
jak pamięć, uwaga, percepcja, ale również pewnych zmiennych osobowościowych 
i temperamentalnych, mających wpływ na zachowanie. 
 
 

WOMAN AND MAN BEHIND THE STEERING WHEEL. 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEX DIFFERENCES 

IN THE BEHAVIOUR ON THE ROAD. 
 
Researchers have long been trying to determine the differences and similarities between 
women and men in terms of functioning in various spheres of life. The analyses concern 
both cognitive functioning, including intellectual capacity, as well as social and emotional 
one. From the viewpoint of transport psychology, important is an ongoing age-old dispute 
between women and men on the driving skills and behaviour. The proverbial "woman 
behind the wheel" usually brings about negative connotations to men, although there are 
also women who react quite strongly too passive driving of other women. This article is an 
attempt to verify whether the conviction based on the knowledge of „common sense” has 
their empirical justification. The presented analyses focus on discussing some of the 
differences and similarities between women and men in terms of their cognitive abilities - 
the mechanisms of information processing, such as memory, attention, perception, but also 
certain temperament and personality variables affecting behaviour. 
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Wstęp 
 
 Naukowcy od dawna próbują ustalić różnice i podobieństwa między kobietami 
i mężczyznami w zakresie funkcjonowania w różnych sferach życia. Analizy dotyczą 
między innymi aktywności poznawczej oraz mózgowych mechanizmów specyficznych dla 
płci pośredniczących w tych działaniach. Psychologowie społeczni analizują z kolei 
postawy społeczne wobec przedstawicieli obu płci, badają stereotypy funkcjonujące 
w naszej kulturze dotyczące kobiet i mężczyzn. Mężczyźni powszechnie są uważani za 
bardziej aktywnych, energicznych i agresywnych w porównaniu do kobiet i takich właśnie 
zachowań się od nich oczekuje. Kobiety postrzegane są natomiast jako bardziej uczuciowe, 
chwiejne emocjonalnie, czy wreszcie uległe do tego stopnia, że zdarza się, iż kobieta 
zajmująca kierownicze stanowisko, pewnie podejmująca decyzje, czy też wykazująca 
tendencję do dominacji w życiu zawodowym i prywatnym spotyka się z negatywnymi 
reakcjami. Również psychologowie transportu podjęli dyskurs dotyczący różnic 
międzypłciowych. W tym przypadku opiera się on na wskazaniu różnic pomiędzy 
kobietami, a mężczyznami w zakresie predyspozycji do kierowania pojazdem, szybkości 
reakcji, ale również tendencji do zachowań ryzykownych na drodze, czy wreszcie 
funkcjonowania poznawczego i zdolności psychomotorycznych. Przysłowiowa „kobieta za 
kierownicą” mężczyznom zazwyczaj kojarzy się pejoratywnie, zdarzają się też kobiety, 
które dość stanowczo reagują na zbyt pasywną jazdę swoich koleżanek. Niniejszy artykuł 
stanowi próbę zweryfikowania, czy przekonania oparte na wiedzy "zdroworozsądkowej" 
mają swoje uzasadnienie empiryczne. W prezentowanych analizach skupiono się na 
omówieniu niektórych różnic oraz podobieństw między kobietami i mężczyznami 
w zakresie ich zdolności poznawczych - mechanizmów przetwarzania informacji, takich 
jak pamięć, uwaga, percepcja, ale również pewnych zmiennych osobowościowych 
i temperamentalnych mających wpływ na zachowanie. 
  
Mózg kobiecy i mózg męski 
 
 Różnice między kobietami a mężczyznami, nie tylko te natury organicznej, ale również 
w zakresie niektórych funkcji psychicznych były uważane przez długi okres za wrodzone. 
Jednak by lepiej zrozumieć to zróżnicowanie badacze zaczęli odwoływać się do 
czynników psychospołecznych i środowiskowych, które przyczyniły się do ukształtowania 
się tych różnic. Obecnie wydaje się dominować pogląd, że wszyscy rodzimy się 
z podobnymi predyspozycjami do wykonywania określonych czynności, natomiast ich 
pełny rozwój zależy w dużej mierze od czynników zewnętrznych, szczególnie od 
środowiska rodzinnego i społecznego, jako czynnika stymulującego rozwój. Rodzice oraz 
grupy rówieśnicze odgrywają ogromną rolę w procesie uspołeczniania w zakresie ról 
płciowych, który obejmuje nabywanie przez dziecko typowych dla danej płci wzorców 
zachowań i sposobów reagowania emocjonalnego, które są aprobowane społecznie. 
W opozycji do tego stanowiska stoją badacze reprezentujący podejście ewolucyjne, którzy 
zakładają, że miliony lat temu żyliśmy w niewielkich społecznościach, a rywalizacja 
w obrębie takich małych grup była nieadaptacyjna ze względu na trudne warunki życia 
i ciągłe niebezpieczeństwa. Tego rodzaju sytuacja powodowała, iż konieczna była między 
kobietami i mężczyznami współpraca i podział zadań. Stąd też różnice w budowie mózgu 
kobiet i mężczyzn, którzy odpowiedzialni byli za zupełnie inne czynności, co, w toku 
dziejów, powodowało zmianę w organizacji i funkcjonalności określonych obszarów 
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mózgu. Ukształtowany w ten sposób dymorfizm płciowy mózgu może wyjaśniać szereg 
różnic w zachowaniu, nie tylko odmienne wzorce zachowań reprodukcyjnych. 
 Mózg jako najbardziej skomplikowany i złożony narząd człowieka od dawna był 
w centrum zainteresowania naukowców. Początkowo jego pomiarów dokonywano przy 
użyciu centymetra krawieckiego, badając obwód głowy. W 1911 r. Bayerthal, za: [15] 
uznał, że profesor chirurgii powinien mieć obwód czaszki minimum 52-53 cm. Poniżej 
tego poziomu, jego zdaniem, nie można oczekiwać nawet inteligencji przeciętnej. Na 
temat obwodu głowy uzdolnionych kobiet badacz nie wypowiadał się, twierdząc, że nie 
można doszukiwać się geniuszu u przedstawicielek tej płci. Jak widać, już początki badań 
dotyczących różnic w budowie mózgu wskazywały, może w sposób zbyt drastyczny, na 
różnice płciowe w tym zakresie. 
 Kolejne analizy wydawały się potwierdzać szereg różnic w zakresie funkcjonowania 
u przedstawicieli obu płci. Przeprowadzone pod koniec XIX wieku w USA badania 
wykazały, że kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni, wolą problemy praktyczne i zadania 
konkretne oraz, że od czerwonego wolą odcień niebieski. Mężczyźni natomiast preferują 
myślenie abstrakcyjne i ogólne, a z kolorów - bardziej podoba im się czerwony. Wtedy 
jeszcze nie potrafiono wyjaśnić skąd te różnice się biorą. W latach 50-tych ubiegłego 
wieku dr Dawid Wechsler [24], którego narzędzia nadal są najczęściej używanymi w celu 
diagnozy intelektu, podczas konstruowania kolejnej wersji testu (pierwsza wersja testu 
powstała w 1939 roku) zauważył istotne różnice między płciami. W niektórych skalach 
mierzących określone umiejętności kobiety wypadały zdecydowanie lepiej od mężczyzn, 
w innych natomiast to mężczyźni okazywali się sprawniejsi. Otwarcie na temat różnic 
między mózgami kobiet i mężczyzn zaczęto mówić w latach 60-tych XX wieku, po 
odkryciu dokonanym przez Herberta Landsella [15]. Badacz ten udowodnił, że 
uszkodzenie tych samych obszarów mózgu u kobiet i mężczyzn powoduje odmienne 
skutki. Późniejsze eksperymenty, wykorzystujące tomograf komputerowy i rezonans 
magnetyczny potwierdziły, że w mózgu męskim i kobiecym podczas rozwiązywania tych 
samych zadań, uaktywniają się inne obszary.  
 Wrodzone odmienności w strukturze mózgu sprawiają, że kobiety i mężczyźni różnią 
się od siebie, a ich mózgi w inny sposób przetwarzają informacje, co w efekcie daje 
odmienne zdolności, spostrzeżenia i prowadzi do odmiennych zachowań. Na podstawie 
wielu badań i eksperymentów naukowcy sformułowali hipotezę, że sprawność 
w określonej dziedzinie zależy od tego, czy funkcja ta jest w mózgu skupiona czy 
rozproszona. Zarówno kobiety jak i mężczyźni osiągają lepsze wyniki w tych testach, 
które mierzą umiejętności kontrolowane przez specyficzny obszar mózgu. A ponieważ 
w mózgach kobiet i mężczyzn inne obszary odpowiadają za poszczególne umiejętności, 
różnią się oni sprawnością wykonywania określonych zadań. Tym można wyjaśnić m.in. 
przewagę kobiet w testach językowych. Wszystkie umiejętności językowe związane 
z gramatyką, ortografią i pisaniem u kobiet mieszczą się w przednich obszarach lewej 
półkuli. U mężczyzn są one bardziej rozproszone - znajdują się w przedniej i tylnej części 
lewej półkuli - co jest układem, jak się wydaje, mniej efektywnym. Dzięki bardziej 
wyspecjalizowanym ośrodkom mowy dziewczynki szybciej uczą się mówić i mają 
bogatsze słownictwo. Budują dłuższe i bardziej skomplikowane zdania, robią mniej 
błędów gramatycznych i ortograficznych niż chłopcy, wcześniej zaczynają czytać, 
z większą łatwością uczą się języków obcych. Z kolei jąkanie i inne wady wymowy 
występują niemal wyłącznie u chłopców. 
 Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami zauważono także w sferze emocjonalnej. 
Badania dowodzą, że mężczyznom trudniej przychodzi wyrażanie uczuć. Poprzednio 
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przypisywano to wyłącznie czynnikom społecznym i odmiennemu sposobowi wychowania 
chłopców i dziewczynek, np.: panującemu przekonaniu, że mężczyznom nie wypada 
płakać. Obecnie wiadomo, że nie jest to jedyny powód. U mężczyzn emocjami zawiaduje 
półkula prawa, za to u kobiety funkcje emocjonalne umieszczone są w obu półkulach. 
Podczas gdy mózg mężczyzny daje mu przewagę w radzeniu sobie z przedmiotami 
i twierdzeniami teoretycznymi, kobiecy model mózgu lepiej reaguje na wszystkie bodźce 
zmysłowe. 
 Wskazane wyżej różnice wynikają głównie z różnic w budowie mózgu. Wyniki badań 
pokazują, że mózg kobiety ma większą liczbę połączeń między prawą i lewą półkulą, 
dlatego między nimi następuje wymiana większej ilości informacji [10]. Z tego względu 
kobiety są przystosowane do otrzymywania szerszego zakresu informacji zmysłowych 
i łatwiejszego łączenia ich ze sobą oraz dostrzegania relacji między nimi. Ponieważ 
u kobiet funkcje emocjonalne zlokalizowane są w obu półkulach i lepszy jest system 
połączeń między nimi, daje im to większą od mężczyzn umiejętność łączenia i kojarzenia 
ze sobą informacji werbalnych i obrazowych. To sprawia, że lepiej od mężczyzn 
wychwytują one i odczytują pewne sygnały niezauważane przez mężczyzn, m.in. 
emocjonalne odcienie głosu, gestykulację i mimikę twarzy. Taka organizacja mózgu daje 
z jednej strony możliwość lepszego wnioskowania na podstawie tych subtelnych 
modalności, z drugiej zaś utrudnia oddzielenie uczuć od rozumowania. U mężczyzn 
emocjami zawiaduje prawa półkula, a między półkulą lewą (werbalną) i prawą 
(emocjonalną) jest mniej połączeń - treści emocjonalne przekazywane są do werbalnej 
strony mózgu mniej efektywnie. Stąd też trudności w mówieniu o emocjach w przypadku 
mężczyzn. Różnice płciowe dotyczą również zjawiska agresji. Przeciętny mężczyzna 
przejawia większą gotowość do agresji niż przeciętna kobieta. Już od najmłodszych lat 
chłopcy wykazują skłonność do gwałtowniejszych zabaw, bójek, podczas gdy dziewczynki 
ich unikają. W okresie dojrzewania płciowego poziom męskiego hormonu, testosteronu, 
u chłopców gwałtownie wzrasta i potęguje zachowania agresywne. A. Moir i D. Jessel [15] 
wskazują na fakt, że istnieją bezsporne dowody na to, iż w męskim modelu mózgu 
zaprogramowana jest możliwość agresji. Jej źródłem jest oddziaływanie testosteronu na 
bardziej podatny na jego wpływ męski mózg. Przeciętna kobieta po wstrzyknięciu 
testosteronu nie stanie się tak agresywna jak mężczyzna, ponieważ jej mózg, 
w przeciwieństwie do mózgu mężczyzny, nie został zaprogramowany do reakcji na 
testosteron w tak intensywny sposób. Oczywiście, jak od każdej reguły, tak i w tym 
przypadku istnieją pewne wyjątki. Z pewnością większość z nas spotkała się z kobietami 
bardziej męskimi, silnymi, zdecydowanymi i wojowniczymi, tak samo jak wśród 
mężczyzn są tacy, których zachowanie i sposób myślenia można określić jako bardziej 
kobiece. Te uwarunkowania również zostaną poruszone w niniejszym artykule podczas 
analizy płci psychologicznej.  
 Wyżej wymienione badania pokazują, że kobiety i mężczyźni różnią się od siebie nie 
tylko pod względem fizycznym, ale również niektórymi właściwościami psychicznymi. 
Omówione różnice dotyczące procesów przetwarzania informacji wynikają głównie 
z odmiennej budowy mózgu i jego organizacji funkcjonalnej. Przede wszystkim 
zaobserwowano różnice w wielkości niektórych struktur mózgowych u kobiet i mężczyzn, 
np. podwzgórza, spoidła wielkiego i hipokampa [18]]. Wielkością różnią się także bruzda 
Sylwiusza, która u mężczyzn jest większa po lewej stronie. Podobnie obszar związany 
z funkcją mowy zlokalizowany w obrębie płata skroniowego u większości mężczyzn jest 
bardziej asymetryczny. Uważa się, że asymetria funkcjonalna występuje głownie 
w zakresie obszarów prawej i lewej półkuli związanych z mową. Mężczyźni cechują się 
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zwykle większą lateralizacją funkcji w mózgu, ale nie pociąga to za sobą większych 
zdolności intelektualnych. Wykryto również, jak już wspomniano, istnienie większej ilości 
połączeń między obydwiema półkulami w mózgu kobiet, co świadczy o mniejszej 
lateralizacji mózgu i tym samym o większej współpracy półkul w zakresie niektórych 
funkcji. W niektórych miejscach, m.in. tych odpowiadających za fluktuację językową, 
spoidło wielkie jest większe u kobiet. Obszary związane z funkcją mowy są u kobiet 
zlokalizowane dużo częściej niż u mężczyzn w obu półkulach. Późniejsze badania 
wykazały, że afazja występująca u mężczyzn częściej niż u kobiet wynika z uszkodzenia 
lewej półkuli. U kobiet zaburzenie to jest spowodowane częściej uszkodzeniem prawej 
półkuli. 
 Różnice dotyczą więc wielkości każdej z półkul oraz ich organizacji. U kobiet lewa 
półkula jest większa, u mężczyzn większa wydaje się półkula prawa. Różnice anatomiczne 
widoczne są także w obrębie układu limbicznego czyli struktur regulujących reakcje 
emocjonalne. U mężczyzn bardziej aktywne są struktury zaliczane do starszych części 
układu limbicznego nazywane mózgiem gadzim. Te obszary mózgowe odpowiedzialne są 
za regulowanie tzw. emocji pierwotnych, np. gniewu (lokalizacja w ciele migdałowatym). 
Z kolei u kobiet bardziej aktywny udział w regulacji emocji biorą młodsze struktury 
układu limbicznego, związane z ekspresją emocji złożonych, a także wyrażaniem emocji 
za pomocą mimiki i gestykulacji, np. zakręt obręczy [10].  
 
Płeć a funkcjonowanie w ruchu drogowym 
 
 Jak wynika z danych statystycznych KGP dotyczących wypadkowości, najczęściej 
sprawcami wypadków są mężczyźni. W roku 2012 spowodowali oni 74,6%, kobiety 
natomiast przyczyniły się do powstania 21% wypadków (rys. 1). Na 970 wszystkich 
wypadków przedstawiciele płci brzydkiej spowodowali 641. Zginęło w nich 111 osób, 718 
zostało rannych. Doprowadzili też do 10 tys. 433 kolizji (czyli zdarzeń drogowych bez 
ofiar). Z kolei kobiety kierowcy mają na sumieniu 149 wypadków, życie 14 osób i rany 
175. Statystyczna sprawczyni wypadku ma od 18 do 25 lat. Postać mężczyzny - sprawcy 
wypadku jest tu wyraźnie wyeksponowana. Dane te sugerują, iż do czynników mających 
wpływ na prowadzenie pojazdu należy również płeć. Specjaliści w dziedzinie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego często poodnoszą argument, iż tego rodzaju statystyki 
wynikają z faktu, iż kobiet aktywnie kierujących jest zdecydowanie mniej w ruchu 
drogowym. Inni z kolei sądzą, że mężczyźni nie jeżdżą gorzej od kobiet, tylko szybciej. 
A szybsza jazda, to większe ryzyko wypadku, stąd też takie statystyki. Dane Instytutu 
Transportu Samochodowego pokazują, że kobiety powodują jeden wypadek na 6,7 mln 
przejechanych samochodem kilometrów, a mężczyźni – raz na 4,7 mln kilometrów. 
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Rys. 1. Płeć sprawców wypadków drogowych w roku 2012 na podstawie danych  
Komendy Głównej Policji. 

Fig. 1. Sex of the traffic accidents perpetrators in 2012 based on the data 
 from the National Police Headquarters. 

 
 Przywołane wyżej dane wydają się być potwierdzane przez prowadzone w tym 
aspekcie badania. Wiele analiz pokazuje, iż wbrew obiegowym opiniom, to kobiety mają 
wszelkie predyspozycje, by być lepszymi kierowcami niż mężczyźni. Testy oceniające 
cechy dobrego kierowcy, przeprowadzone przez naukowców z Bradford, którzy przebadali 
pod tym kątem kilkudziesięcioosobową grupę kobiet i mężczyzn, potwierdzają, że dzięki 
wyższemu poziomowi estrogenu, który gwarantuje lepsze funkcjonowanie czołowych 
płatów mózgu, kobiety wypadają lepiej w testach pamięci przestrzennej, koncentracji, 
podzielności uwagi, a także – co istotne - znajomości przepisów. Kobiety jeżdżą bardziej 
zachowawczo, ostrożnie i są spokojniejsze oraz częściej stosują się do przepisów. 
Mężczyźni z kolei mają lepsze wyczucie perspektywy i lepiej czytają mapę, co 
potwierdzają statystyki. Są oni również najczęstszymi sprawcami wypadków [26].  
 Kolejne badania (Björklund, 2008) wykazały, iż kobiety inaczej reagują na zachowania 
uczestników ruchu drogowego. Kobiety wykazują większe poirytowanie w sytuacjach 
utrudnień ze strony innych oraz, co istotne, gdy zachowania kierowców są przez nie 
odbierane jako niebezpieczne. Mężczyźni z kolei wykazują tendencję do agresywnych 
reakcji na nieostrożną jazdę i bezpośrednią wrogość ze strony innych kierowców. Irytacja 
nie jest tu jedynym warunkiem uruchamiającym agresję, są one często środkiem do 
osiągnięcia innych celów. Wiele analiz wskazuje na fakt, iż kobiety są częściej agresywne 
werbalnie, mężczyźni zaś fizycznie. Najczęstszą reakcją na utrudnienia czy nieostrożną 
jazdę było używanie klaksonu i miganie światłami, a podstawową reakcją na bezpośrednią 
wrogość były gesty i krzyczenie [3]. Badania dowodzą, że doświadczanie irytacji często 
prowadzi do otwarcie agresywnych zachowań, co z kolei może być przyczyną uczucia 
poirytowania u innych kierowców. Występują jednak w tym względzie znaczne różnice 
płciowe. 
 W opozycji do tych danych stoją analizy pokazujące wpływ czynników genetycznych 
na zachowanie za kierownicą. Badania dotyczące specyficznych cech kierowców 
przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego. W październiku 2009 roku, jak 
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podaje portal Gazeta.pl, podczas badań na tymże Uniwersytecie odkryto gen 
odpowiadający za, jak twierdzą badacze, sprawność w prowadzeniu pojazdu. Ich zdaniem, 
mózgi 30 % ludzi (bez względu na płeć) nie są w wystarczający sposób pobudzone do 
działania w czasie wykonywania zadań, co wpływa na zdolność umiejętnego i sprawnego 
kierowania samochodem. Testy na symulatorze jazdy wykazały, iż osoby ze zmienionym 
genem BDNF, regulującym dostępność neurotrofin w mózgu, wykonują manewry o 20% 
gorzej niż pozostali kierowcy. Okazuje się też, iż zmodyfikowany gen, który obniża 
produkcję białka pomagającego komunikować się komórkom mózgowym, występuje 
prawie u co trzeciego człowieka. Z badań wynika, iż tacy ludzie nie tylko popełniają 
więcej błędów podczas prowadzenia pojazdu, ale również częściej zapominają to, czego 
się nauczyli.  
 W wielu eksploracjach wykazano, że mózg mężczyzny i kobiety jest pod wieloma 
względami bardzo podobny. Niemniej naukowcy badający to zagadnienie na przestrzeni 
ostatniej dekady udokumentowali dużą liczbę różnic między płciami dotyczących zarówno 
strukturalnych, biochemicznych i czynnościowych antagonizmów [5].  
 Jak widać określenie różnic płciowych w zakresie funkcjonowania w ruchu drogowym 
nie jest zadaniem prostym. W tego rodzaju analizach należy wziąć pod uwagę różne 
procesy biorące udział w czynności prowadzenia pojazdu, ponieważ w zakresie każdej 
z tych modalności mogą istnieć zarówno różnice, jak i podobieństwa. Poniżej 
przedstawiono badania prowadzone w tym zakresie w Zakładzie Psychologii Transportu 
i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
 
Percepcja, uwaga i inne procesy poznawcze 
 
 Proces percepcji obejmuje nie tylko bezpośrednie odbieranie bodźców sensorycznych, 
ale również ich interpretację na poziomie korowym. W zależności od aspektu aktywności 
człowieka, jaki bierzemy pod uwagę, percepcja może mieć różny charakter. Możemy 
mówić np. o percepcji społecznej, która obejmuje spostrzeganie i ocenę siebie samego oraz 
innych ludzi, możemy również brać uwagę procesy poznawcze, związane z rejestracją 
bodźców oraz ich przetwarzaniem. W przypadku prowadzenia pojazdu istotniejszy, jak się 
wydaje, jest ten drugi aspekt. 
 Dotychczasowe analizy wykazują istnienie różnic między kobietami i mężczyznami 
nawet w obrębie takich podstawowych procesów, jak rejestrowanie bodźców przez różne 
receptory zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, etc.). U kobiet średni minimalny 
próg chemicznego i elektrycznego pobudzenia receptorów smakowych jest niższy 
w porównaniu do mężczyzn [18]. Powoduje to, że kobiety szybciej rejestrują bodźce 
smakowe, zapachowe, potrafią je też lepiej rozróżniać. Reguła ta dotyczy także innych 
modalności zmysłowych, szczególnie bodźców słuchowych [20]. Kobiety wykazują też 
większą sprawność w szybkości spostrzegania (szybsze dopasowywanie do siebie 
wzorców wzrokowych), mężczyźni natomiast mają większy potencjał w zakresie 
niektórych funkcji motorycznych, np. częściej trafiają do celu. Z kolei kobiety lepiej 
wykonują czynności wymagające bardziej precyzyjnych i skoordynowanych ruchów [18]. 
 Rejestracja bodźca nie jest jednak jednoznaczna z reakcją na niego. Przeprowadzone na 
podstawie analiz badań kierowców (N=1011) w Instytucie Transportu Samochodowego 
porównania testem t dla prób niezależnych dowiodły, iż czas reakcji na bodźce u kobiet 
(M=315 ms) jest dłuższy aniżeli u mężczyzn (M=282 ms), różnica ta jest istotna 
statystycznie (p=,027). Istotne różnice zaobserwowano także w przypadku średniego czasu 
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reakcji na bodźce optyczne (p=,042) i akustyczne (p=,044) - kobiety w obu przypadkach 
reagowały wolniej. 
 

 
 

Rys. 2. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie czasów reakcji na bodźce. 
Fig. 2. Differences between women and men in terms of response times to the stimuli. 

 
 Przedstawione analizy rozszerzono także o kolejne aspekty ważne z punktu widzenia 
psychologii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizy prowadzone przez Skubacza 
i Nęckę [18] dowiodły też, że kobiety wykazują lepszą sprawność w dostrzeganiu różnic 
i podobieństw w obserwowanych obiektach. W zakresie percepcji bodźców wzrokowych 
badacze zauważyli też, że kobiety zwykle lepiej przystosowują się do ciemności albo dużej 
jasności [18]. W prezentowanych tu badaniach podjęto się weryfikacji również tej 
hipotezy. Co prawda widoczne są różnice średnich zarówno w zakresie widzenia w mroku 
(na korzyść mężczyzn), jak i readaptacji po oślepieniu (na korzyść kobiet), jednak różnice 
te okazały się nieistotne statystycznie. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, iż kobiety, czy 
mężczyźni są sprawniejsi w tych aspektach. Hipoteza ta jednak wymaga dalszych 
eksploracji.  
 Prezentowane wyniki wydają się być spójne z kolejnymi różnicami płciowymi 
zaobserwowanymi przez wspominanych już badaczy (Skubacz, Nęcka, 1995). Ich zdaniem 
mężczyźni wykazują wyższą ostrość widzenia, ich mózgi są bardziej zlateralizowane 
w zakresie funkcji wzrokowo-przestrzennych (mężczyźni lepiej wypadają w zadaniach 
wymagających operowania danymi przestrzennymi i numerycznymi (Hoolden, 1991)), 
podczas gdy mózgi kobiet w zakresie funkcji mowy (Skubacz, Nęcka, 1995), w związku 
z tym wykazują większe zdolności werbalne [9]. 
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Rys. 3. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie widzenia w mroku  

i wrażliwości na olśnienie. 
Fig. 3. Differences between men and women as far as seeing in the darkness is concerned  

and sensitivity to glare. 
 

 Dymorfizm płciowy mózgu może wyjaśniać szereg różnic w zachowaniu, nie tylko 
odmienne wzorce zachowań reprodukcyjnych. Mężczyźni lepiej wypadają w zadaniach 
wymagających operowania danymi przestrzennymi i numerycznymi (Hoolden, 1991), 
kobiety natomiast wykazują większe zdolności werbalne [9]. Badania dowodzą również, 
że próg pobudzenia receptorów bólowych jest u mężczyzn wyższy niż u kobiet, co 
oznacza, że mężczyźni są bardziej odporni na ból, a także na nieprzyjemne i głośne bodźce 
słuchowe (tamże). 
 Okazuje się, że różnice te dotyczą także mechanizmów uwagi oraz zależności vs 
niezależności od pola. Badania dowodzą, że kobiety przetwarzają informacje w sposób 
pasywno-globalny, podczas gdy mężczyźni w sposób aktywno-analityczny. Poza tym 
kobiety są w większym stopniu zależne od pola tzn. w sytuacjach percepcyjnych polegają 
raczej na zewnętrznych źródłach informacji. Badania z wykorzystaniem testu DIVA 
wykazują, że w przypadku kobiet zakres oraz tempo przetwarzania informacji są mniejsze 
w porównaniu do mężczyzn. 
 Większość mężczyzn zdecydowanie lepiej aniżeli kobiety posługuje się mapą. 
Przyczynę takiego stanu rzeczy naukowcy upatrują w tym, że zarówno orientacja 
przestrzenna, jak i funkcje wzrokowe u mężczyzn kontrolowane są przez istotniej 
wyodrębniony obszar mózgu, co obniżać może prawdopodobieństwo kolizji z innymi 
czynnościami koordynowanymi przez ten organ. Z tego też powodu mają oni lepszą 
koordynację wzrokowo-ruchową. Łatwiej jest im też jednocześnie odczytywać mapę 
i werbalizować - każdą z tych czynności zawiaduje ośrodek w innej półkuli mózgowej, 
dlatego nie dochodzi do większych zakłóceń (Witleson, 1978, 1985, za: [15]). U kobiet 
natomiast obszary kontrolujące orientację przestrzenną zlokalizowane są w obu półkulach, 
dodatkowo również zajmujące się częściowo innymi czynnościami, przez co nakładanie 
się na siebie tych czynności może być problematyczne. Kobietom zatem trudniej 
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przychodzi jednoczesne odczytywanie mapy i koncentrowanie się na rozmowie, jest to 
również powód tego, iż częściej lokalizują one miejsca wskazując na otoczenie (np. skręć 
obok takiego dużego budynku itp.). 
 W prezentowanych badaniach sprawdzono odmienność pomiędzy kobietami 
a mężczyznami w zakresie oceny odległości. Jedyną różnicę na poziomie tendencji 
statystycznej zaobserwowano tylko w przypadku oceny odległości „do dali” dla oka 
lewego (p=,059). Kobiety okazały się mniej sprawne w tym zakresie. Wydaje się, iż ma to 
związek z asymetrią półkulową oraz lateralizacją i organizacją półkul w zakresie 
koordynacji funkcji poznawczych. U kobiet lewa półkula jest większa, u mężczyzn 
większa wydaje się półkula prawa [10]. Mając na uwadze zlateralizowanie zmysłu wzroku, 
analizy wydają się potwierdzać hipotezę związaną z istnieniem różnic w zakresie 
percepcji. Nie bez znaczenia jest także sposób oceny odległości w zależności od płci. 
W prezentowanych analizach mężczyźni mieli tendencje do przeszacowywania odległości, 
kobiety natomiast do niedoszacowania. Tego rodzaju tendencja może pokazywać różnice 
w sposobie funkcjonowania kobiet i mężczyzn. Kobiety wykazują większą asekurację, 
aniżeli mężczyźni w tym zakresie. Być może jest to również powód, dla którego lub przez 
który, także tendencja do ryzyka, jak pokazują inne analizy [17], jest wyższa u mężczyzn 
kierowców.  
 

 
Rys. 4. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie oceny odległości. 

Fig. 4. Differences between women and men in terms of distance recognition 
 
 Badania dowodzą, że mężczyźni generalnie lepiej wykonują zadania wymagające 
zdolności przestrzennych, geometrycznych związanych np. z wyznaczaniem kierunku, 
posługiwaniem się mapą czy angażujących zdolności konstrukcyjne. Kobiety lepiej 
zapamiętują jednak położenie przedmiotów [18]. Te aspekty powinny mieć swoje 
odzwierciedlenie także w ocenie prędkości. W psychologii transportu miarą tej modalności 
są wyniki uzyskane przy pomocy wirometru. Jest to narzędzie badające prędkość kołową 
(nie liniową), dające możliwość sprawdzenia, w jaki sposób osoba potrafi ocenić prędkość 
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poruszających się tarcz przy trzech prędkościach (200, 400 i 600 obrotów na minutę). 
Osobie badanej prezentowane są dwie tarcze, jedna z nich porusza się z prędkością stałą, 
druga natomiast naprzemiennie przyspiesza i zwalnia. Zadaniem osoby badanej jest 
określenie momentu, w którym obydwie tarcze poruszają się z tą samą prędkością. Wyniki 
tych analiz wykonanych testem t dla prób niezależnych wskazują na różnice płciowe także 
w tym zakresie. Istotna różnica rysuje się pomiędzy kobietami a mężczyznami w średniej 
ocenie prędkości (p=,011) przy najwyżej wartości obrotów (600 obr/min). Mężczyźni 
uzyskują zdecydowanie lepsze wyniki, co jednak interesujące przy niższych prędkościach 
różnice nie są istotne statystycznie (por. wykres poniżej). 
 

 
Rys. 5. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie oceny prędkości. 

Fig. 5. Differences between men and women in terms of the speed evaluation. 
 
 Dotychczasowe eksploracje wskazują również na istnienie różnic międzypłciowych 
w zadaniach wymagających podzielności uwagi czyli rozdzielania zasobów uwagi 
pomiędzy różne zadania. Jednak badania te nie przynoszą jednoznacznych istotnych 
statystycznie wyników, a badacze przypuszczają, że proces rozdzielania zasobów może 
być uwarunkowany działaniem wielu innych czynników. Także ten aspekt poddano 
analizom w prezentowanych tu badaniach. Różnice płciowe w zakresie funkcjonowania 
uwagi zbadano przy użyciu testu Tablic Poppelreutera, służących do oceny koordynacji, 
podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Zamieszczony poniżej 
wykres średnich wskazuje na istnienie różnic w tym zakresie na korzyść kobiet, które 
osiągały lepsze wyniki w teście. Różnica ta jest istotna statystycznie (p=,001). 
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Rys. 6. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie koncentracji, podzielności 

i przerzutności uwagi. 
Fig. 6. Differences between women and men in terms of concentration, divisibility  

and switching attention. 
 
 Różnice między kobietami i mężczyznami wykryto także w zakresie skłonności do 
męczenia się i narastania w czasie tego procesu. Wiąże się to częściowo z automatyzacją 
wykonywanej czynności. O czynności zautomatyzowanej można mówić, jeśli 
przetwarzamy informacje bez wysiłku, bez zaangażowania świadomej uwagi oraz możemy 
wykonywać jednocześnie jakieś inne zadanie. Im częściej wykonujemy daną czynność 
w tych samych warunkach, tym bardziej staje się ona zautomatyzowana. Badania 
wykazują, że mężczyźni szybciej automatyzują różne czynności, ale ich nieustanne 
wykonywanie prowadzi u nich do szybkiego zmęczenia. Tymczasem kobiety, mimo iż 
w wolniejszym tempie nabywają wprawy w wykonywaniu jakiejś czynności, ich 
zmęczenie narasta wolniej w czasie. 
 
Możliwości intelektualne kierowcy  
 
 Jako pierwszy, na różnice w zakresie możliwości intelektualnych pomiędzy kobietami 
i mężczyznami, zwrócił uwagę wspomniany już Dawid Wechsler [24]. W niektórych 
skalach mierzących określone umiejętności kobiety wypadały zdecydowanie lepiej od 
mężczyzn, w innych sytuacja była odwrotna. Analizy wykazują, iż w niemal wszystkich 
testach wymagających zdolności przestrzennych, mężczyźni zdobywają ogromną 
przewagę nad kobietami. Ponadto mężczyźni wykazują większą sprawność w zakresie 
dokonywania umysłowych rotacji obiektów, lepiej wykonują również zadania wymagające 
percepcji przestrzennej [18]. Mężczyźni posiadają zatem większe zdolności 
wzrokowo-przestrzenne i, jak dowodzą badania, częściej je wykorzystują w realnym życiu, 
podczas gdy kobiety preferują inne strategie pozwalające im np. upewnić się, w którą 
stronę powinny się udać. Wyższość mężczyzn nad kobietami pod względem orientacji 
i wyobraźni przestrzennej również można wyjaśnić odmiennym sposobem organizacji 
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mózgu. Tego rodzaju dane uzyskiwane były przy użyciu narzędzi dokonujących podziału 
miary inteligencji na podskale dotyczące funkcjonowania w sferze poznawczej. Należy 
jednak zaznaczyć, iż inteligencja jest pojęciem bardzo szerokim, w związku z tym istnieje 
wiele jej definicji. Określana jest jako konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie 
stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność wykonywania 
zadań lub rozwiązywania problemów wymagających typowo ludzkich procesów 
poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku specyficznego dla jednostki 
oddziaływania między genotypem a środowiskiem [22]. Odnosząc się do pozostałych, 
istniejących w literaturze przedmiotu analiz, można zdefiniować ją jako zarówno zdolność 
adaptacji do zmieniających się warunków, zdolność uczenia się, twórczego myślenia, 
przetwarzania informacji i rozwiązywania problemów, ale także jako umiejętność 
korzystania z poprzednich doświadczeń i sprawowania kontroli nad własnymi procesami 
poznawczymi oraz dostrzegania zależności i wyciągania wniosków z własnego działania. 
 Psychologii transportu bliskie jest rozumienie inteligencji zgodne z adaptacyjnym 
modelem, a zatem analizowanej jako właściwość psychiczna przejawiająca się we 
względnie stałej i charakterystycznej dla każdego człowieka efektywności wykonywania 
zadań [21]. Inteligencja jest tu określana jako zdolność przystosowywania się do stale 
zmieniających się warunków otoczenia. Jedną z takich sytuacji są zmieniające się warunki 
drogowe. Osoba inteligentna, zgodnie z założeniami teoretycznymi, będzie potrafiła 
korzystać z uprzednich doświadczeń i skutecznie kontrolować procesy odpowiadające za 
przetwarzanie informacji, aby w różnych warunkach odpowiednio reagować, znając 
konsekwencje swoich decyzji. W prezentowanym badaniu dokonano analizy różnic 
płciowych pod tym względem. Wnioskowanie oparto o wyniki uzyskiwane przez 
badanych w Teście Matryc Ravena, służącego przede wszystkim do oceny szybkości 
uczenia się i odnajdywania zależności determinujących trafność podejmowanych decyzji. 
W niektórych przypadkach w psychologii transportu stosuje się również testy B. Pomimo 
braku standaryzacji tego narzędzia poniżej przedstawione analizy wydają się wskazywać 
na jego trafność, korelują bowiem z analogicznymi wynikami prowadzonymi z użyciem 
testu Matryc Ravena. Prezentowany przykład dotyczy funkcjonowania intelektualnego 
kobiet i mężczyzn kierowców. Analizy nie wykazały istnienia statystycznie istotnych 
różnic w testach inteligencji pomiędzy kobietami, a mężczyznami kierowcami. 
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Rys. 7. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie sprawności intelektualnej. 

Fig. 7. Differences between women and men in terms of intellectual capability. 
 

Płeć a zachowania ryzykowne w ruchu drogowym 
 
 Poza różnicami w zakresie funkcjonowania poznawczego oraz psychomotorycznego 
psychologia transportu zajmuje się również analizowaniem innych czynników mających 
wpływ na zachowanie w ruchu drogowym, głównie na tendencję do podejmowania ryzyka 
i preferowanych sposobów reagowania w sytuacjach stresowych. Główną moderacyjną 
rolę w tym względzie przypisuje się składowym osobowości, głównie temperamentu jako 
regulatora zapotrzebowania na stymulację [21]. Analizom poddawana jest także 
indywidualna skłonność do zachowań ryzykownych i agresywnych. 
 Dotychczasowe badania dotyczące płci kierowców wykazujących skłonności do 
zachowań agresywnych w stosunku do innych uczestników ruchu, jak również 
wspomniane statystyki, dotyczące sprawców wypadków drogowych wskazują, iż w tych 
kwestiach zdecydowanie dominują mężczyźni. Potwierdzają to badania nad 
psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań ryzykownych w ruchu drogowym [16]. 
Badania przeprowadzono na grupie 124 osób (44 kobiety i 80 mężczyzn). Na podstawie 
dotychczasowych w zakresie predykatorów zachowań agresywnych na drodze, dla 
określenia poziomu popełniania wykroczeń wzięto pod uwagę następujące aspekty:  
1. Ile razy w roku byłeś zatrzymywany przez Policję za naruszenie przepisów ruchu 

drogowego?  
2. Czy zdarza Ci się przekraczać dozwoloną prędkość, jeśli tak to o ile kilometrów? 
3. Czy posiadasz punkty karne, jeśli tak to określ ile?   
4. Ile razy uczestniczyłeś/łaś w kursie zmniejszającym ilość punktów karnych? 
5. Czy kiedykolwiek spowodowałeś/łaś kolizję drogową? 
6. Czy kiedykolwiek spowodowałeś/łaś wypadek drogowy? 
7. Czy zdarzyło Ci się prowadzić samochód /lub inny pojazd/ pod wpływem alkoholu? 
8. Czy zdarza Ci się komentować jazdę innych kierowców? 
9. Czy zdarzają Ci się następujące zachowania w stosunku do innych kierowców: 

krzyczenie, gestykulacja, pouczanie itp.? 
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Rys. 8. Średni poziom popełniania wykroczeń drogowych w zależności od płci kierowcy. 
Fig. 8. The average level of committing traffic offenses, depending on the driver's gender 

 
 Poziom popełniania wykroczeń drogowych przez mężczyzn okazał się być znacznie 
wyższy aniżeli w grupie kobiet kierowców. Mężczyźni, jak się wydaje, mają większą 
tendencję do popełniania wykroczeń drogowych aniżeli kobiety.  
 

 
 

Rys. 9. Procent osób danej płci, które przekraczają prędkość o określone wartości. 
Poprzedni wynik potwierdzają odpowiedzi badanych dotyczące czerpania przyjemności z szybkiej 
jazdy. Wynik porównania testem chi kwadrat dla dwóch zmiennych okazał się istotny statystycznie 

x(1)=2,896; p<0,05. Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety deklarowali czerpanie przyjemności 
z szybkiej jazdy, co przekłada się na więcej sytuacji ryzykownych na drodze, a tym samym może 

wpływać na powodowanie kolizji i wypadków. 
Fig. 9. Percentage of persons of a particular gender, who exceed the speed by certain values.  
Previous results on the enjoyment of driving fast are confirmed by the answers of respondents. 

Comparing the result with the chi-square test for two variables proved to be statistically significant 
x (1) = 2.896, p <0.05. Men significantly more often than women declared to derive pleasure from 

driving fast, which translates into more risky situations on the road, and thus may influence causing 
collisions and accidents. 
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 W toku analiz sprawdzono czy występuje różnica w przekraczaniu dozwolonej 
prędkości przez kobiety i mężczyzn. Wynik porównania testem chi kwadrat dla dwóch 
zmiennych okazał się istotny statystycznie x(3)=14,307; p<0,01. W przypadku kobiet 
najczęstsze przekroczenie prędkości wyniosło od 10-20 km/h. Mężczyźni deklarowali, iż 
najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość o 30-50 km/h. Co warte podkreślenia 
w grupie mężczyzn w aż 25 procentach przypadków przekroczenie wyniosło ponad 
50 km/h. 
 

 

Rys. 10. Procent osób danej płci, które lubią szybką jazdę. 
Fig. 10. Percentage of persons of a particular gender who like a fast driving. 

 

 
Rys. 11. Procent osób danej płci, które spowodowały kolizję lub wypadek drogowy. 

Fig. 11. Percentage of persons of a particular gender, who caused a collision or road accident. 
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 Poza kolizjami i wypadkami drogowymi badani, którzy czerpią przyjemność z szybkiej 
jazdy dużo częściej otrzymywali punkty karne, a co za tym idzie częściej korzystali 
z kursów zmniejszających liczbę punktów karnych organizowanych przez Wojewódzkie 
Ośrodki Ruchy Drogowego. Kolejne analizy częściowo potwierdzają to przypuszczenie. 
Następstwem szybszej jazdy bardzo często jest kolizja lub wypadek drogowy. 
W przypadku kolizji mężczyźni istotnie częściej je powodują x(1)=12,039;p<0,01, 
w przypadku wypadku drogowego natomiast kobiety i mężczyźni nie różnią się od siebie 
x(1)=0,034;p=0,853 istotnie statystycznie. 
 Wcześniejsze analizy wykazały, że mężczyźni znaczniej przekraczają dozwoloną 
prędkość oraz preferują szybszą jazdę, nie dziwi fakt, iż to przedstawiciele tej płci byli 
istotnie częściej (x(2)=29,913;p<0,01) uczestnikami kursów zmniejszających liczbę 
punktów karnych. 
 

 
 

Rys. 12. Procent osób danej płci, które zjawiły się po raz pierwszy lub nie na kursie zmniejszającym 
punkty karne. 

Fig. 12. Percentage of persons of a particular gender, who attended for the first time or did not 
attend the course for decreasing penalty points. 

 
 W wielu badaniach wskazuje się na znaczny wpływ temperamentu, w szczególności 
zapotrzebowania na stymulację, na zachowanie w ruchu drogowym. Jest to o tyle istotne, 
że moderujący wpływ temperamentu jest szczególnie wyraźny w wypadku cech takich jak 
ekstrawersja [8], reaktywność emocjonalna [22], [20]) oraz poszukiwanie doznań [20], 
[28]. W prezentowanych tu badaniach dokonano weryfikacji również tej hipotezy. 
Istniejące różnice funkcjonalności i organizacji mózgu mogą mieć również wyraz 
w strukturze temperamentu kobiet i mężczyzn, być może zatem to ta składowa 
osobowości, a nie płeć stanowi o różnicach w zachowaniu kierowców. 
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Rys. 13. Różnice płciowe w temperamencie. 
Fig. 13. Gender differences in temperament. 

 
 Istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie 
uwarunkowań temperamentalnych mierzonych na podstawie teorii RTT Strelaua [22], 
zauważono w wymiarach takich jak: aktywność, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość 
oraz perseweratywność. Jak wynika z analiz badanej grupy, mężczyźni kierowcy są 
bardziej aktywni, mają wyższy poziom wytrzymałości. Wśród kobiet natomiast znacznie 
wyższe wyniki obserwuje się w wymiarach: perseweratywność i reaktywność 
emocjonalna. Inne analizy wykazały, iż to głównie reaktywność emocjonalna i aktywność 
mają wpływ na skłonność do zachowań ryzykownych na drodze [17]. Powyższe 
eksploracje wydają się potwierdzać te zależności. Kobiety kierowcy osiągały niższe 
wyniki w skali reaktywności emocjonalnej, co pozwala przypuszczać, iż nie potrzebują 
stymulacji w postaci zachowań ryzykownych podczas prowadzenia pojazdu. Mężczyźni 
natomiast, jak wskazują analizy są bardziej skłonni do podejmowania działań 
dostarczających silnej stymulacji zewnętrznej (wyższe wyniki na skali aktywności), co 
może również wpływać na obserwowaną wyższą tendencję do popełniania wykroczeń.  
 Aby wnikliwiej sprawdzić powyższe, z pytań ankiety zastosowanej w badaniu 
przeprowadzonym na kierowcach wyodrębniono 10 pytań dotyczących podejmowania 
zachowań ryzykownych na drodze takich jak: szybka jazda, znaczne przekraczanie 
dozwolonej prędkości, jazda pod wpływem alkoholu czy też impulsywne komentowanie 
jazdy innych uczestników ruchu drogowego. Analiza rzetelności wykazała zadawalający 
wynik współczynnika alfa cronbacha wynoszący 0,71. Ponadto przeprowadzona analiza 
czynnikowa z rotacją Varimax potwierdziła wybór pytań do skali zachowań ryzykownych. 
W celu sprawdzenia czy kobiety różnią się od mężczyzn pod względem tendencji do 
zachowań ryzykownych wykonano test t dla prób niezależnych. Wynik porównania jest 
istotny statycznie t(122)=6,695; p<0,001. Mężczyźni charakteryzowali się istotnie 
wyższym poziomem zachowań ryzykownych (M=12,15) niż kobiety (M=6,57). 
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Rys. 14. Tendencja do zachowań ryzykownych kobiet i mężczyzn. 
Fig. 14. The tendency for a risky behaviour of men and women 

 
 W celu sprawdzenia czy występuje moderujący wpływ płci na relację temperamentu 
z tendencją do zachowań ryzykownych wykonano szereg analiz za pomocą 
niestandardowego okna dialogowego procesu. Moderacja okazała się być istotna jedynie 
dla związku aktywności z tendencją do zachowań ryzykownych. Model jest dobrze 
dopasowany do danych F(3,117)=16,27;p<0,001. 
 W przypadku kobiet występuję istotny związek pomiędzy poziomem aktywności 
a tendencją do zachowań ryzykownych (p<0,01). Im wyższy poziom aktywności tym 
wyższa tendencja do zachowań ryzykownych na drodze. Mężczyźni uzyskali ogólnie 
wyższy wynik na skali tendencji do zachowań ryzykownych niż kobiety, lecz nie jest to 
powiązane w istotny sposób z poziomem aktywności. 
 

 
Rys. 15. Moderacyjny wpływ płci na relację aktywności z tendencją do zachowań ryzykownych. 

Fig. 15. Moderating impact of gender on the relationship of activity with a tendency to risky 
behaviour 
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 Przytaczane w poprzednim podrozdziale badania naukowców z Broadford wskazują na 
to, iż kobiety dzięki predyspozycjom psychofizjologicznym (związanym m.in. 
z działaniem estrogenu) zachowują się na drodze bardziej zachowawczo, jeżdżąc przez to 
ostrożniej i spokojniej aniżeli mężczyźni, u których z kolei inny hormon – testosteron 
wpływa na tendencje do zachowań agresywnych za kierownicą. Warto też zwrócić uwagę 
na istniejące różnice temperamentalne wśród kobiet i mężczyzn kierowców. Mężczyźni 
wykazują się znacznie wyższym poziomem aktywności, co wpływa na tendencję do 
podejmowania zachowań dostarczających silnej stymulacji zewnętrznej, mają również 
wyższy poziom wytrzymałości, czyli zdolności do adekwatnego reagowania w sytuacjach 
wymagających długotrwałej aktywności, w warunkach silnej stymulacji. Wśród kobiet 
kierowców natomiast znacznie wyższe wyniki obserwuje się w wymiarach: reaktywność 
emocjonalna i perseweratywność [16]. Pierwszy z nich wskazuje na tendencję do 
intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje i wyraża się ona w dużej 
wrażliwości a zarazem niskiej odporności emocjonalnej, drugi natomiast wskazuje na 
kontynuowanie zachowań po zaprzestaniu działania bodźca, który to zachowanie wywołał. 
Wydaje się, iż, po pierwsze, kobiety nie poszukują zachowań wywołujących silne 
doznania, nie wykazują więc tendencji do zachowań ryzykownych; po drugie natomiast, 
zdając sobie sprawę z tego, iż zachowanie takie wymaga dużej odporności i niższej 
wrażliwości, nie podejmują działań, które narażałyby je na tak znaczne koszty 
emocjonalne [16]. Wszystkie te aspekty powodują, iż mężczyźni prezentują większą 
tendencję do popełniania wykroczeń drogowych. Powstaje w takim razie pytanie czy 
istnieją różnice w tożsamości płciowej między kobietami i mężczyznami mającymi 
tendencję do zachowań ryzykownych na drodze, a kobietami i mężczyznami, które nie 
maja tego typu inklinacji.  
 
Płeć psychologiczna jako wyznacznik zachowania  
 
 O płci człowieka decydują chromosomy - X i Y, których odpowiednia kombinacja 
determinuje już w momencie zapłodnienia komórki jajowej płeć biologiczną człowieka. 
Biologiczne różnice płciowe to nie tylko brak lub obecność chromosomu Y, ale także 
odmienny skład hormonów. Różnice na poziomie genetycznym i procesów chemicznych 
warunkują kolejno fizjologię, morfologię i anatomię. Rozwój układu nerwowego oraz 
mózgu uzależnione są częściowo od działania niektórych hormonów, szczególnie 
testosteronu, który może wpływać na powiększanie się niektórych struktur mózgowych. 
Brak oddziaływania tego hormonu płciowego powoduje, że mózg cechuje się mniejszą 
asymetrycznością, co jest typowe dla kobiet. Również hormony częściowo określają płeć 
biologiczną odnoszącą się do właściwości fizycznych odróżniających osobniki męskie od 
żeńskich. Natomiast płeć psychiczna jest wyuczona, obejmuje odmienne zachowania 
i postawy związane z rolami kobiecymi i męskimi aprobowanymi w danej społeczności. 
Zarówno jeden, jak i drugi aspekt stanowić może podłoże różnic pomiędzy płciami 
w zakresie zachowania i organizacji procesów mózgowych. 
 Płeć biologiczna może wyznaczać płeć psychologiczną (determinując zainteresowania, 
zachowania społeczne itp.) w sensie przynależności do określonej kategorii płciowej oraz 
męski lub kobiecy typ cech zachowań na poziomie jednostkowym [4]. Płeć 
psychologiczna rozumiana jest też „jako gotowość do posługiwania się wymiarem płci 
w odniesieniu do siebie i świata” [14]. Procesem tworzenia się poczucia męskości 
i kobiecości w kontekście społecznym zajmowała się Sandra L. Bem, a efektem jej pracy 
stała się Teoria Schematów Płciowych. Koncentruje się ona głównie na wyjaśnieniu 
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procesu kształtowania się cech psychicznych związanych z płcią, zgodnie ze społecznie 
uwarunkowanymi wymiarami kobiecości i męskości (sex – typing). Zgodnie z tą koncepcją 
na kształtowanie się tożsamości płciowej główny wpływ ma kultura (dostarczająca punktu 
odniesienia) oraz środowisko społeczne (definiujące typowe wzorce męskości 
i kobiecości). Bem [1] odrzuciła jednowymiarową, bipolarną koncepcję męskości 
i kobiecości, skupiając się na psychologicznych cechach płci, oddzielając ją niejako od 
fizycznych aspektów i przyjęła koncepcje dwóch niezależnych względem siebie 
czynników ortogonalnych [2]. W ten sposób powstały cztery typy płci psychologicznej: 
osoby określone seksualnie (kobiece kobiety i męscy mężczyźni), osoby androgyniczne 
(posiadające w jednakowo silnym stopniu cechy kobiece jak i męskie), nieokreślone 
seksualnie (mające w niewielkim stopniu ukształtowane cechy zarówno kobiece, jak 
i męskie) oraz osoby określone krzyżowo (męskie kobiety i kobiecy mężczyźni).  
 Schematy płci wchodzą w skład schematów poznawczych. Są to oczekiwania 
odnoszące się do cech oraz sposobu zachowania się kobiet i mężczyzn. Zgodnie 
z prezentowaną teorią kobiece kobiety preferują typowe, zgodne ze społecznymi 
i kulturowymi wzorcami zachowania, oparte o działania tradycyjnie przepisane swojej płci 
role, przez co reprezentują repertuar bardziej sztywnych zachowań, który jest pod wieloma 
względami ograniczony przez narzucony kulturowo wzorzec męskości czy kobiecości 
(w tym przypadku wskaźnik kobiecości jest wysoki). Męscy mężczyźni natomiast z uwagi 
na wysoki wskaźnik męskości preferują typowe, zgodne ze standardem stereotypowo 
rozumianej męskości, zachowania. Warto tu sprecyzować, co Bem uznawała za cechy 
typowo kobiece i męskie. Pod uwagę zostały wzięte powszechnie panujące stereotypy 
społeczne. Okazało się, że męskość to przede wszystkim umiejętność nieokazywania 
emocji, skupianie się na wykonaniu pracy lub rozwiązaniu problemu oraz osiągnięcie 
wyznaczonego celu. Kobiecość natomiast zawiera w sobie zorientowanie na dobro innych, 
rozwiązywanie konfliktów, emocjonalne wspieranie. 
 Inaczej jest w przypadku androgynii. Androgyniczne kobiety preferują znacznie szerszy 
repertuar zachowań, ponieważ wykazują się dużą elastycznością form reagowania 
i bogatszym repertuarem działań, ujawniając zachowania, które w danym momencie 
wydają się najbardziej skuteczne, włączając to pewne strategie zachowań właściwe płci 
przeciwnej w zależności od sytuacji. Z kolei androgyniczni mężczyźni ze względu na 
znaczny uniwersalizm w sytuacjach społecznych i inteprersonalnych, wykazują większą 
elastyczność w obszarze zachowań w porównaniu z męskimi mężczyznami. 
 Z powyższego wynika, iż osoby o cechach psychicznych typowych dla ich płci, czyli 
męscy mężczyźni i kobiece kobiety ograniczają wachlarz swoich zachowań zgodnie ze 
stereotypami płciowymi. Unikają sytuacji, które wymagają zastosowania innych działań 
niż typowo kobiece czy męskie, a jeśli są do tego zmuszeni, odczuwają duży poziom lęku 
i brak wiary we własne siły. Osoby androgyniczne przeciwnie, posiadają one swój własny 
styl działania (czasami odrębny swojej płci a stereotypowo odpowiadający odmiennej), 
niezależny od narzuconej społecznie roli, związanej z płcią. Skupiają się zatem na 
rozwiązaniu problemu, bez względu na jego rodzaj. Autorka koncepcji uznała zatem 
androgynię za płeć najlepiej przystosowaną do wymagań życia w różnych jego aspektach. 
Osoby androgyniczne wykazują duże nasilenie cech zarówno kobiecych, jak i męskich, 
przy czym nie ujawniają ich w sposób skrajny, dzięki czemu unikają sztywności 
zachowania. Badania ujawniły, że męskość u tego typu ludzi wiąże się z wysoką 
samooceną, asertywnością, zaufaniem do siebie oraz niskim poziomem lęku. Kobiecość 
natomiast oznacza u nich empatię, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania 
satysfakcjonujących kontaktów społecznych, związków interpersonalnych etc. 
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 Co istotne z punktu widzenia repertuaru zachowań prezentowanych w ruchu 
drogowym, z badań przeprowadzonych przez S. L. Bem [2] wynika, że kobiety 
w społecznych stereotypach najczęściej są określane jako wrażliwe, troskliwe, łagodne, 
kokieteryjne, delikatne, naiwne i zdolne do poświęceń, co może mieć swój wyraz w ich 
stosunku do innych użytkowników dróg. Natomiast mężczyźni jako dominujący, 
niezależni, rywalizujący, nastawieni na sukces, mający siłę przebicia, pewni siebie, 
z poczuciem humoru, samowystarczalni i sprytni tego rodzaju zachowania będą również 
przekładać na ruch drogowy. 
 Na podstawie analiz korelatów tendencji do ryzyka wskazanych prze M. Stawiarską - 
Lietzau [19] istotne wydają się aspekty dotyczące różnic płciowych w zakresie tendencji 
do podejmowania tego rodzaju działań. Szczególnie ważne są uwarunkowania 
socjalizacyjne związane z pełnieniem ról płciowych, będące wyznacznikiem opisanej 
wyżej płci psychologicznej. Z badań wynika, iż męscy mężczyźni i osoby androgyniczne 
mają wyższą skłonność do podejmowania ryzyka w życiu społecznym, a zatem mogą mieć 
również większą tendencję do podejmowania działań ryzykownych. Osoby androgyniczne 
łączą w sobie cechy psychiczne i sposoby zachowania (radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach) charakterystyczne dla tradycyjnie pojmowanej męskości i kobiecości.  
 Aspekt wpływu płci psychologicznej na zachowanie w ruchu drogowym sprawdzono 
w kolejnym badaniu. Objęto nim 368 osób, w tym 329 mężczyzn i 39 kobiet – 
uczestników kursu dla kierowców popełniających wykroczenia drogowe organizowanego 
w ośrodkach egzaminowania kierowców i kandydatów, z uwagi na taki rozkład płci, 
w analizach wzięto pod uwagę homogeniczną grupę mężczyzn. Już sam fakt, iż w tak 
dużej liczbie osób uczestniczących w kursie dla kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego znalazło się tak niewiele kobiet wydaje się wskazywać na fakt, iż to mężczyźni 
częściej popełniają wykroczenia drogowe. Ta hipoteza jednak wymaga dalszej eksploracji. 
Pod względem płci psychologicznej badana grupa charakteryzowała się następująco: 
 

 
Rys. 16. Płeć psychologiczna w grupie uczestników kursu zmniejszającego liczbę punktów karnych. 
Fig. 16. Psychological sex in the group of participants attending the course to reduce the number of 

penalty points. 
 
 Jak wskazuje powyższy wykres w grupie osób popełniających wykroczenia drogowe 
zdecydowana większość stanowią osoby prezentujące relatywnie silniejszą stereotypowo 
płeć (męska i androgyniczna). W toku analiz sprawdzono także poziom poszukiwania 
doznań (przy użyciu skali SSS-V M. Zuckermana) w zależności od typu płci 
psychologicznej. Koncepcja Zuckermana [28] sprowadza się do tezy o poszukiwaniu 
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optymalnego poziomu pobudzenia i stymulacji. Poszukiwanie doznań autor określa jako 
„zapotrzebowanie na różnego rodzaju nowe i złożone doznania, a także doświadczenia 
oraz gotowość do podejmowania ryzyka fizycznego i społecznego po to, aby je przeżyć” 
[28]. Wydaje się, iż temperament w tym rozumieniu uwydatnić się może w różnicach 
pomiędzy jednostkami o cechach psychicznych typowych dla preferowanej płci 
psychologicznej. Analizy potwierdziły tę hipotezę. Jak widać na poniższym wykresie 
męscy mężczyźni mają wyższe wyniki na każdej ze skal SSS-V (por. wykres). 
Stwierdzono istnienie istotnych statystycznie różnic pomiędzy osobami o różnych typach 
płci psychologicznej pod względem wyników na skali poszukiwania grozy i przygód 
F(3,135)=3,85 p<0,05 oraz pod względem wyników ogólnych poziomu poszukiwania 
doznań F(3,129)=3,469; p<0,05. 
 

 
 

Rys. 17. Płeć psychologiczna a wynik w teście SSS-V. 
Fig. 17. Psychological sex and the result in the SSS-V test. 

 
 Zuckerman [30] podkreślał, że poszukiwanie doznań jest podstawową charakterystyką 
osobowościową człowieka odzwierciedlającą jej indywidualne różnice w biologicznym 
funkcjonowaniu [25]. Zgodnie z teorią poszukiwacze doznań wykazują tendencję do 
szukania wysokiego i jednocześnie optymalnego poziomu pobudzenia. Powyższe analizy 
potwierdzają, iż osoby o cechach psychicznych typowych dla ich płci różnią się pomiędzy 
sobą także poziomem poszukiwania doznań. 
 Analizy wykazały ponadto, że męscy mężczyźni wyżej oceniają swoje umiejętności 
prowadzenia pojazdu. Zaobserwowano istotną statystycznie różnicę pod względem 
wyników na jednej ze składowych płci psychologicznej a mianowicie skali męskiej 
F(2,138)=3,983; p<0,05 pomiędzy osobami różnie oceniającymi swoje umiejętności. 
Najwyższe wyniki uzyskiwały osoby oceniające swoje umiejętności jako bardzo dobre 
M=56,24, natomiast najniższe wyniki osiągały osoby oceniające swoje umiejętności jako 
dobre M=51,87. Dodatkowo męscy mężczyźni znacznie bardziej niż kobiecy mężczyźni 
preferują szybką jazdę (wykres poniżej). 
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Rys. 18. Płeć psychologiczna a stosunek do szybkiej jazdy samochodem. 
Fig. 18. Psychological sex and the relationship to driving car fast.  

 
 Zachowania związane z preferowaniem wysokich prędkości podczas jazdy (uznane za 
dewiacyjne, w pełni świadome i zamierzone) są najwyraźniejszym wskaźnikiem 
wypadkowości i w psychologii transportu oddziela się je od innych niebezpiecznych 
zachowań [25]. Kierowanie pojazdem jako atrybut męskości - określa tożsamość zbliżoną 
do męskiej. Można, zatem przypuszczać, że prowadzenie pojazdu w sposób ryzykowny 
wymaga ukształtowania w sobie cech niezgodnych z ogólnie funkcjonującym w naszej 
kulturze stereotypem kobiecości, wpływając tym samym na typ płci psychologicznej 
kierujących kobiet. U mężczyzn natomiast predyktorem mogłoby być ukształtowanie 
typowo męskiego wzorca zachowań. 
 
Podsumowanie i wnioski 
 
 Analizując różnice między kobietami i mężczyznami psychologowie uwzględniają 
wiele aspektów aktywności człowieka. Skupiają się nie tylko na interakcjach społecznych, 
badają również funkcjonowanie mózgu u kobiet i u mężczyzn. Niektóre badania obejmują 
nieco szerszą perspektywę, przykładowo podejście ewolucyjne rozpatruje różnice 
międzypłciowe w kategoriach procesu doboru naturalnego analizując historyczne różnice 
w czynnościach wykonywanych przez kobiety i mężczyzn w toku ewolucji, wymagania, 
jakie stawiało przed nimi środowisko oraz ich role reprodukcyjne. W niniejszym artykule 
poruszono kwestię różnic w zakresie predyspozycji do kierowania pojazdem, 
obejmującym aspekty poznawcze i psychomotoryczne oraz kwestie uwarunkowanych 
osobowościowo tendencji do podejmowania ryzyka w ruchu drogowym w zależności od 
płci, w tym, płci psychologicznej.  
 Prezentowane analizy potwierdziły istnienie różnic pomiędzy kobietami 
a mężczyznami zarówno w zakresie predyspozycji do jazdy samochodem, jak i preferencji 
pewnych zachowań. W kontekście funkcjonowania poznawczego wcześniejsze analizy 
pokazały, iż mężczyźni mają większe zdolności w zakresie funkcji 
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wzrokowo-przestrzennych, matematycznych, konstrukcyjnych, co jest wiązane z większą, 
w porównaniu do kobiet, lateralizacją mózgu. Opisane tu badania pokazały, iż kobiety 
różnią się od mężczyzn zarówno w zakresie funkcji psychomotorycznych (dłuższe czasy 
reakcji na wszystkie bodźce u kobiet), jak i niektórych własności poznawczych, w tym 
funkcjonowania uwagi. Jakkolwiek mężczyźni wykazują się lepszą sprawnością 
wzrokowo-przestrzenną i orientacją w terenie, tak kobiety wydają się sprawniej 
funkcjonować w zakresie podzielności uwagi i koncentracji.  
 Dotychczasowe badania dotyczące płci kierowców wykazujących skłonności do 
zachowań agresywnych w stosunku do innych uczestników ruchu, jak również statystyki 
prowadzone przez policję, dotyczące sprawców wypadków drogowych wskazują, iż 
w tych kwestiach zdecydowanie dominują mężczyźni. Tezę tę wydają się potwierdzać 
przytaczane tu analizy. Poziom popełniania wykroczeń drogowych przez mężczyzn jest 
znacznie wyższy aniżeli w grupie kobiet kierowców. Mężczyźni prezentują większą 
tendencję do popełniania wykroczeń drogowych aniżeli kobiety. Wspomniane wcześniej 
badania naukowców z Broadford wskazują na to, iż kobiety dzięki predyspozycjom 
psychofizjologicznym (związanym m.in. z działaniem estrogenu) zachowują się na drodze 
bardziej zachowawczo, jeżdżąc przez to ostrożniej i spokojniej aniżeli mężczyźni, 
u których z kolei inny hormon – testosteron wpływa na tendencje do zachowań 
agresywnych za kierownicą. Analizy przeprowadzone na badanej grupie potwierdzają tę 
tendencję. Poziom popełniania wykroczeń drogowych w grupie mężczyzn jest znacznie 
wyższy aniżeli w grupie kobiet kierowców [17]. Mężczyźni wykazują większą tendencję 
do popełniania wykroczeń drogowych aniżeli kobiety. Potwierdzono hipotezę badawczą. 
Dodatkowe analizy wykazały, iż podstawowe różnice temperamentalne pomiędzy 
kobietami a mężczyznami kierowcami, dotyczą wymiarów takich jak aktywność, 
reaktywność emocjonalna, wytrzymałość oraz perseweratywność. Jak wynika z analiz 
badanej grupy, mężczyźni kierowcy są bardziej aktywni, mają wyższy poziom 
wytrzymałości. Wśród kobiet natomiast znacznie wyższe wyniki obserwuje się 
w wymiarach: perseweratywność i reaktywność emocjonalna [16]. Wydaje się, iż, po 
pierwsze, kobiety nie poszukują zachowań wywołujących silne doznania, nie wykazują 
więc tendencji do zachowań ryzykownych; po drugie natomiast, zdając sobie sprawę 
z tego, iż zachowanie takie wymaga dużej odporności i niższej wrażliwości, nie podejmują 
działań, które narażałyby je na tak znaczne koszty emocjonalne. 
 Każda osoba siadająca za kierownicą powinna znać swoje predyspozycje 
psychologiczne, mogące mieć wpływ na zachowanie na drodze. Styl jazdy każdego 
kierowcy jest uzależniony od wielu czynników. Niebagatelne znaczenie ma zarówno 
sprawność psychofizyczna obejmująca m.in. percepcję, manewrowanie pojazdem, 
zdolność koncentracji, jak również cechy osobowości, czy czynniki psychospołeczne. Nie 
bez znaczenia jest także umiejętność oceny swojego stanu psychofizycznego i realistycznej 
oceny własnych możliwości i ograniczeń oraz, jak wykazały analizy, czynniki 
temperamentalne. Zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż znając swoje predyspozycje 
i sposób reagowania w danych sytuacjach, kierowca może wpłynąć na własne zachowania 
i reakcje. Czy jednak te reakcje są zależne również od płci? Jeżeli tak, to czy te różnice 
wynikają z odmienności ich mózgów, czy też są tylko wyrazem istnienia pewnych 
kulturowo i społecznie ukształtowanych schematów zachowań i ról pełnionych przez 
kobiety i mężczyzn? Obiegowa opinia głosi, iż kobiety są gorszymi kierowcami. Być może 
jednak ocena ta, głoszona przez płeć odmienną, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością? 
Jakimi kierowcami są kobiety, a jakimi mężczyźni? Na te i inne pytania staraliśmy się 
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udzielić odpowiedzi na podstawie badań prowadzonych w zakresie różnic płciowych, nie 
tylko podczas kierowania autem. 
 Pomimo, że skrajny lakalizacjonizm mózgu dawno przestał być dominującym 
poglądem w psychologii, to wydaje się, iż męski schemat mózgu, w którym więcej funkcji 
kontrolowanych jest przez specyficzny tylko dla danej funkcji obszar mózgu powoduje, że 
trudniej ulega on rozpraszaniu poprzez informacje zbyteczne z punktu widzenia 
wykonywania tej czynności. Z drugiej strony, kobieta ma większą zdolność do łączenia 
i wiązania ze sobą większej ilości informacji, niż jest to w stanie zrobić mężczyzna. Jak 
widać, rodzaj organizacji mózgu właściwy dla każdej z płci ma zarówno zalety jak i wady. 
Nie można powiedzieć, że któryś z nich jest lepszy od drugiego. Kobiety lepsze są w tym 
w czym mężczyźni są słabsi i odwrotnie. Różnice między mężczyznami i kobietami 
istnieją niemal od początku naszego istnienia i będą się nadal utrzymywać. Obecny styl 
życia kobiet i mężczyzn daleko odbiega od tradycyjnie pojmowanych ról męskich 
i kobiecych. Oczywiście pewne wzorce zachowań i reakcji właściwe kobietom 
i mężczyznom będą nadal funkcjonować. Ważne jest, żeby nie generalizować 
przytoczonych wyżej wyników badań. Każdy z nas jest inny, nawet wśród kobiet 
i mężczyzn występują znaczne różnice w zakresie funkcjonowania psychicznego. 
Natomiast niektóre uogólnienia prowadzą zwykle do niepotrzebnych i bardzo 
krzywdzących stereotypów, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. 
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