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W artykule zaprezentowano komputerow! metod$ wyznaczania behawioralnego aspektu postawy. Okre%la 

si$ go poprzez symulacj$ zachowania, w której reakcje nie wywo uj! konsekwencji w rzeczywistym %wie-

cie, a jedynie pokazuj! „gdzie nas ci!gnie”. Miar! tendencji behawioralnej uczyniono odleg o%ci ustawiania 

reprezentacji w asnej osoby na ekranie komputera od bod&ców prezentuj!cych obiekt postawy. Wyniki 

zebrane z siedmiu prób potwierdzaj! rzetelno%', trafno%' teoretyczn!, diagnostyczn! i prognostyczn! narz$-

dzia oraz spodziewan! struktur$ czynnikow!. (atwo%' stosowania metody czyni j! u"yteczn! do bada) nad 

postawami w szerokim spektrum %rodowisk, w !czaj!c inne kultury.

S owa kluczowe: postawa, procesy automatyczne, tendencja behawioralna, symulacja, dystans

Co postawy mówi  o zachowaniu?

Istotn! funkcj! postawy jest dostarczanie jej posiada-

czowi informacji na temat pozytywno%ci b!d& negatyw-

no%ci bod&ców z otoczenia. Informacje te stanowi! punkt 

wyj%cia do reakcji d!"enia b!d& unikania wzgl$dem tych 

bod&ców (Allport, 1935). Omawian! funkcj$ najlepiej 

powinny wi$c spe nia' postawy o jasno okre%lonej warto-

%ciowo%ci, a ich wyznaczenie pozwoli oby na predykcj$ 

zachowania. W praktyce rzadko jednak spotykamy si$ 

z postawami jednoznacznie pozytywnymi lub negatyw-

nymi (Maison, 1997, 2004). Ze wzgl$du na wielowy-

miarowo%' oszacowa) obiektów, zmienno%' kontekstu, 

w którym zachowanie si$ odbywa oraz zmienno%' stanów 

wewn$trznych podmiotu trudno przewidzie' konkretny 

akt behawioralny, b$d!cy wypadkow! wszystkich osza-

cowa) aktywnych w danym momencie. 

Metaanalizy wyników bada) przeprowadzonych w la-

tach 1927–1990 (Eckes i Six, 1994; Kraus, 1995) wyka-

za y, "e jedn! z przyczyn s abej korelacji mi$dzy deklaro-

wanymi przez badanych postawami a zachowaniem by  
brak dopasowania miar tych zmiennych pod wzgl$dem 

szczegó owo%ci. Zasada maksymalizacji szczegó owo-

%ci (Ajzen i Fishbein, 1977) oraz wymóg dost$pno%ci 

tych samych elementów postaw podczas ich pomiaru 

i podczas maj!cego z nich wynika' zachowania (Shavitt 

i Fazio, 1991) zwi$kszy y trafno%' przewidywania specy-

Þcznych zachowa). Zaw$zi y jednak klas$ predyktorów 

do równie specyÞcznych postaw – na przyk ad wobec 

zachowania w drobiazgowo uzgodnionym kontek%cie. 

Postaw wobec zachowania dotyczy tak"e teoria planowa-

nego zachowania (Ajzen, 1991), która ma du"! moc pro-

gnostyczn! wobec dzia a) przemy%lanych i %wiadomie 

zamierzonych, ale nie wobec zachowa) spontanicznych. 

Nadziej$ na przewidywanie tych ostatnich wzbudzi a 

koncepcja postawy utajonej. Wieloletni! tradycj$ bada-

nia postaw za pomoc! miar bezpo%rednich, odwo uj!cych 

si$ do wgl!du uczestników w ostatnim dwudziestoleciu 

uzupe niono o miary po%rednie, w których okre%lenie 

postawy odbywa si$ poza %wiadomo%ci! podmiotu na 

podstawie charakterystycznych reakcji (Böhner i Wän-

ke, 2004). Postawy pierwszego rodzaju – deklarowane na 
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przyk ad w kwestionariuszach – nazwano jawnymi, dru-

giego za% – wywiedzione z teoretycznej koncepcji utajo-

nego poznania Greenwalda i Banaji (1995) i bazuj!ce na 

automatyzmach zachowania (Bargh, 1997) – postawami 

utajonymi (Greenwald i in., 2002; Greenwald, McGhee 

i Schwartz, 1998). 

We wspó czesnych modelach wp ywu postaw na za-

chowanie rozró"nia si$ sytuacje, które wymagaj! %wiado-

mego namys u oraz takie, w których dzia anie odbywa si$ 

spontanicznie. W jednym z nich – MODE (Fazio, 1990, 

2007) – przyj$to, "e w sytuacji braku mo"liwo%ci i moty-

wacji do %wiadomego namys u zachowanie zdominuj! re-

akcje automatyczne. Na przyk ad sam kontakt (mniej lub 

bardziej bezpo%redni) z obiektem postawy mo"e wywo a' 

spontaniczn! reakcj$ d!"enia b!d& unikania. Je%li jednak 

motywacja i mo"liwo%ci deliberacji istniej! – zachowanie 

staje si$ przemy%lane. W modelu dualnych postaw Wilson, 

Lindsey i Schooler (2000), uwzgl$dniaj!c podobne zale"-

no%ci, nawi!zuj! do podzia u na postawy jawne i utajone. 

Je"eli podmiot posiada dost$pne zasoby poznawcze i mo-

tywacj$, by zainwestowa' wysi ek poznawczy w rozwa-

"anie swojego stosunku do obiektu – zachowaniem stero-

wa' b$dzie postawa jawna. W przypadku braku zasobów 

poznawczych czy motywacji do utrzymywania w %wiado-

mo%ci postawy jawnej, kontrol$ nad zachowaniem przej-

mie postawa utajona. Oba modele pozostawiaj! wra"e-

nie, "e tylko jedna z postaw – jawna b!d& utajona – mo"e 

ujawni' si$ w zachowaniu.

Interesuj!c! propozycj! integracji serii – wydawa o-

by si$ sprzecznych – wyników bada) dotycz!cych obu 

rodzajów postaw jest model asocjacyjno-elaboracyjnej 

ewaluacji (associative-propositional evaluation – APE) 

Gawronskiego i Bodenhausena (2006, 2007). Zak ada si$ 

w nim, "e miary postaw utajonych – uzyskane na przy-

k ad w te%cie IAT (Greenwald i in., 1998) czy procedu-

rze afektywnego poprzedzania (Fazio, Jackson, Dunton 

i Williams, 1995) – odnosz! si$ do etapu pocz!tkowego 

procesu uaktywniania postawy, za% miary postaw jaw-

nych do etapu ko)cowego tego procesu. Pierwsz! faz$ 

procesu, polegaj!c! na wzbudzaniu sieci asocjacyjnej 

zwi!zanej z obiektem postawy, nazwano w modelu ak-

tywacj!. Zachodzi ona niezale"nie od tego, czy jej efekt 

podmiot uwa"a za poprawny, czy nie (autorzy podwa"a-

j! wcze%niejsze za o"enie, "e postawy zwane utajonymi 

musz! by' koniecznie nie%wiadome). Druga faza procesu 

– nazwana walidacj! – polega na porównaniu informacji 

p yn!cej z etapu aktywacji (cho'by na poziomie afektu) 

z dost$pnymi aktualnie s!dami warto%ciuj!cymi. Je"eli 

efekt aktywacji nie powoduje dysonansu z s!dami war-

to%ciuj!cymi, zostaje dopuszczony do dalszego etapu 

konstrukcji postawy (przejawi si$ w jej miarach jawnych 

i w zachowaniu). Je"eli taka niezgodno%' wyst!pi – efekt 

aktywacji zostaje odrzucony i pozostanie wykrywalny 

tylko w miarach postaw utajonych (oraz by' mo"e w za-

chowaniach wymuszonych na bardzo wczesnym etapie 

tworzenia postawy). Model ten wnosi nowe spojrzenie 

na zagadnienie postaw jawnych i utajonych. Pozwala 

postrzega' je bardziej plastycznie jako kra)ce jednego 

kontinuum, nie za% jako s abo komunikuj!ce si$ byty, 

„przechowywane” w odr$bnych magazynach. Nawi!zuje 

te" do nurtu konstrukcjonistycznego w konceptualizacji 

postaw. Nurt ten – w przeciwie)stwie do stanowiska ba-

daczy uznaj!cych postawy za relatywnie trwa e reprezen-

tacje (Eagly i Chaiken, 2007; Fazio, 2007) – sk ania si$ 

do traktowania postaw jako tymczasowych konstruktów 

(Schwarz i Bohner, 2001). Wspieraj! go wyniki bada), 

ukazuj!ce wra"liwo%' na wp ywy kontekstu miar postaw 

zarówno jawnych, jak i utajonych. Autorzy modelu APE 

w kwestii trwa o%ci postaw zajmuj! stanowisko po%rednie 

mi$dzy stabilno%ci! a bie"!cym konstruowaniem. Proces 

aktywacji wywo uje pobudzenie istniej!cych, relatywnie 

trwa ych sieci asocjacyjnych, jednak to informacje kon-

tekstowe towarzysz!ce &ród u aktywacji (obiektowi po-

stawy) precyzuj!, która cz$%' tych sieci zostanie zakty-

wowana. Proces walidacji to zarówno konstruowanie na 

bie"!co s!dów warto%ciuj!cych zale"nych od kontekstu, 

jak i korzystanie z tych wcze%niej utrwalonych w pami$-

ci. Du"y udzia  bie"!cego konstruowania w tej koncepcji 

&le wró"y wyznaczeniu stabilnej, „prawdziwej” i w miar$ 

ogólnej postawy, b$d!cej dobrym predyktorem interesu-

j!cego nas zachowania. 

Prezentacja metody SDU

Pomimo obiektywnych trudno%ci, badacze nie rezygnu-

j! z przewidywania zachowania jednostek czy grup spo-

 ecznych, staraj!c si$ realizowa' istotny cel psychologii 

jako nauki. Nawet je%li nie da si$ zachowania precyzyjnie 

okre%li', by' mo"e da si$ wskaza' jego najbardziej praw-

dopodobny wektor – wektor b$d!cy wypadkow! wielu 

&róde  warto%ciowania, istniej!cych w ramach omawia-

nych postaw jawnych i utajonych, jak te" dodatkowego 

afektu generowanego cho'by przez stany organizmu. 

Prób$ tak! podj$to w pracy, której efektem jest powstanie 

prezentowanej metody SDU. 

W zbiorze przytoczonych przez Greenwalda i Banaji 

(1995) deÞnicji zwraca uwag$ istotna w asno%' postaw 

– tj. dyspozycja, predyspozycja czy stan gotowo%ci do 

zachowa), które nie musz! by' przejawiane, ale mog! 

pozostawa' na poziomie tendencji. Tendencja powinna 

wskaza' kierunek (rozumiany jako d!"enie b!d& unikanie) 

reakcji wzgl$dem obiektu postawy w danych warunkach. 

Traktuj!c postaw$ – zgodnie z modelem APE – jako zja-
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wisko ci!g e na kontinuum utajone–jawne, gdzie o miej-

scu na kontinuum decyduje wielko%' udzia u elaboracji, 

uzyskamy spektrum tendencji kierunkowych dla ró"nych 

wielko%ci tego udzia u. Udzia  ten ma, oczywi%cie, zwi!-

zek ze zmiennymi uwzgl$dnionymi we wcze%niejszych 

teoriach, takimi jak zasoby (np. czasowe) czy motywacja 

do elaboracji, a zapewne tak"e motywacja do hamowania 

spontanicznych reakcji. Dla ustalonego poziomu moty-

wacji i zasobów dodatkowym &ród em zmienno%ci b$-

dzie, na przyk ad, sposób kontaktu podmiotu z obiektem 

postawy. Kontekst kontaktu mo"e eksponowa' odmienny 

aspekt obiektu, co wi!"e si$ ze wzbudzeniem nieto"sa-

mych fragmentów sieci asocjacyjnej, zawieraj!cej repre-

zentacj$ obiektu. Je%li jednak znajdziemy granic$ tenden-

cji behawioralnych, uzyskanych w odpowiednio wielu 

próbach kontaktu podmiotu z obiektem, powinni%my te" 

uzyska' reprezentatywn! miar$ zachowania kierunko-

wego (na wymiarze d!"enie–unikanie). Wzoruj!c si$ na 

twierdzeniach probablistycznych, mo"na by powiedzie', 

"e „granic!” odpowiednio wielu prób jest zachowanie 

zgodne z wypadkow! tendencj! behawioraln!1. Jak j! 

znale&' w praktyce?

Tendencja do d!"enia b!d& unikania to podstawowa 

w asno%' afektu wzgl$dem obiektu (Kola)czyk, 1999, 

2004). Prezentowana metoda pomiaru ma za zadanie 

wskaza' wypadkow! afektywnych predyspozycji wzgl$-

dem obiektu, aktywnych w danej chwili. Przyjmuj!c po-

pularn! deÞnicj$ postawy jako wzgl$dnie sta ej sk onno-

%ci do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania si$ 

do jej obiektu (Wojciszke, 2000, 2002), mo"na uzna', "e 

uzyskany wska&nik tendencji behawioralnej jest równo-

cze%nie (kolejnym) wska&nikiem postawy.

Konstrukcja metody symulowanego d!"enia–unika-

nia autorstwa Aleksandry Fila-Jankowskiej i Konrada 

Jankowskiego opiera si$ na za o"eniach, "e ewaluacja 

bod&ca mo"e by' wyra"ona reakcj! d!"enia b!d& unikania 

wobec niego oraz "e ustalona w efekcie reakcji odleg o%' 

wyra"a odczucia wobec bod&ca (Hovland, Janis i Kelley, 

1953; Valacher, Nowak i Kaufman, 1994). W konstrukcji 

metody uwzgl$dniono wiedz$ o motywacyjnych syste-

mach d!"enia–unikania (Lang, Bradley i Cuthbert, 1997). 

Nawet bardzo zró"nicowane zachowania powodowane 

przez emocje i postawy opieraj! si$ na dwu podstawowych 

wzorach akcji – d!"eniu do bod&ców sprzyjaj!cych i uni-

kaniu zagra"aj!cych. Realizowane s! one przez wczesne 

ewolucyjnie systemy nerwowo-mi$%niowe (Bargh, 1997; 

Cacioppo, Gardner i Bernston, 1997; Neumann i Strack, 

2000), w ramach których przetwarzanie pozytywne-

go afektu uruchamia tendencj$ do zbli"ania do obiektu, 

a przetwarzanie afektu negatywnego – tendencj$ do odda-

lania si$. Ilustruj! to wyniki, na przyk ad, badania Solarza 

(1960), którego uczestnicy szybciej przyci!gali do siebie 

umieszczone na ruchomych statywach s owa przyjemne 

ni" nieprzyjemne oraz szybciej odpychali s owa nieprzy-

jemne ni" przyjemne. Podobnie w badaniu Chena i Bar-

gha (1999) uczestnicy szybciej przyci!gali joystick, gdy 

na ekranie komputera pojawia y si$ bod&ce przyjemne, 

a szybciej odpychali go przy bod&cach nieprzyjemnych. 

Zachowania te nie wymagaj! %wiadomej kontroli badane-

go (Neumann i Strack, 2000) – pozytywne oszacowania 

automatycznie wyzwalaj! aktywno%' zginaczy (zwi!za-

nych ewolucyjnie z przygarnianiem cennych dóbr), za% 

negatywne wyzwalaj! aktywno%' prostowników (zwi!za-

nych z odpychaniem lub obron!). 

Komputerowa metoda symulowanego d!"enia–unikania 

prowokuje ruch myszk! komputera, gdy na ekranie poja-

wiaj! si$ ró"ne obiekty obrazowe lub s owne. Instrukcja 

nawi!zuje w pewnej mierze do teorii pola Lewina (Hall 

i Lindzey, 1994): „Jeste% «ludzikiem» na ekranie. Ekran 

reprezentuje twoj! przestrze) "yciow!. B$d! pojawia y 

si$ w niej ró"ne obiekty (prostok!ty na dole ekranu). Za 

ka"dym razem przemie%' si$ jak najszybciej tam, gdzie 

chcesz wzgl$dem obiektu. Po prostu przeci!gnij ludzika, 

czyli swoj! osob$. Masz do dyspozycji ca y ekran”. 

Droga wirtualnego ludzika na ekranie w reakcji na poja-

wiaj!cy si$ bodziec jest wynikiem zbli"ania go lub odda-

lania za pomoc! myszki. Zbli"anie jest tu skoordynowane 

z dzia aniem zginaczy r$ki, za% oddalanie – z dzia aniem 

prostowników. Je%li badany wykonuje zadanie zbyt wol-

no, w !cza si$ ostrze"enie. Maksymalny czas wykonania 

ka"dego ruchu (od pojawienia si$ obiektu na ekranie do 

jego znikni$cia), jak te" czas do wy%wietlenia ostrze"e-

nia, ustala si$ w programie na pocz!tku badania.

W pierwszym etapie badany wykonuje program tre-

ningowy – do momentu nabycia wprawy we w a%ciwym 

pos ugiwaniu si$ myszk!. To wa"ne dla eliminacji czyn-

ników zak ócaj!cych, takich jak koncentracja na popraw-

no%ci technicznej wykonania. Nast$pnie uruchamia si$ 

program w a%ciwy, zawieraj!cy przeci$tnie 40–50 bod&-

ców, pojawiaj!cych si$ losowo. Ludzik pokonuje drog$ do 

lub od obiektów reprezentuj!cych kategorie (dobieranych 

na podstawie ocen s$dziów kompetentnych), wzgl$dem 

których ustalamy tendencj$ behawioraln!. Naprzemiennie 

z nimi pojawiaj! si$ bod&ce reprezentuj!ce kategorie kon-

tekstowe – na przyk ad przyjemne (kwiaty, pi$kno natury, 

dzieci, s owa pozytywne) i nieprzyjemne (robaki, w$"e, 

gro&ne ssaki, s owa negatywne). Po ka"dym ruchu wzgl$-

dem obiektu „ludzik” wraca na swoj! pozycj$ wyj%ciow!, 

tj. na %rodek ekranu (Rysunek 1). 

Podczas badania dokonywany jest pomiar ko)cowej 

odleg o%ci „ludzika” od %rodka ka"dego obiektu (w pik-

selach ekranu), czasu ruchu (w milisekundach) oraz d u-
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go%ci drogi ruchu (równie" w pikselach). Wyniki te gru-

puje si$ dla klas obiektów w obr$bie kategorii, wzgl$dem 

których mierzymy postaw$. Mo"liwa jest tak"e analiza 

wizualna i matematyczna drogi wzgl$dem obiektów – za-

równo odr$bnie dla ka"dego obiektu, ka"dej kategorii, jak 

i w kontek%cie innych kategorii.

Za podstawow! miar$ postawy wzgl$dem badanego 

zjawiska wybrano (%redni!) odleg o%' ko)cowego punktu 

ustawienia ludzika od %rodków obiektów reprezentuj!-

cych to zjawisko. Zgodnie z za o"eniem im bli"ej %rodka 

badanego obiektu ustawiaj! si$ uczestnicy, tym bardziej 

pozytywna jest ich postawa wobec niego. ,rodek obiektu 

(obrazu czy s owa) standardowo stanowi punkt o wspó -
rz$dnych (400, 440) przy wymaganej przez program roz-

dzielczo%ci ekranu (800 × 600). Punkt startowy – nazwa-

ny „Ja” – ma wspó rz$dne (400, 182) i znajduje si$ mniej 

wi$cej na %rodku ekranu. W momencie rozpocz$cia ruchu 

s owo „Ja” znika, a wraz z kursorem myszki porusza si$ 

tylko widoczny wci!" ludzik. Odleg o%' mi$dzy punk-

tem startowym a %rodkiem prezentowanego obiektu wy-

nosi zatem 258 pikseli. Parametr exposition pozwala na 

ustalenie czasu prezentacji obiektów przez badacza. Je%li 

wybrano opcj$ poni"ej 13 ms, przeci$tny komputer nie 

zagwarantuje tak krótkiego czasu prezentacji, a program 

wywo a nast$pny obraz – na przyk ad mask$ – z szyb-

ko%ci!, na jak! pozwala karta graÞczna. Na przyk ad dla 

85 Hz jest to 11,7 ms, dla 100 Hz – 10 ms.

Dodatkow! miar! postawy mo"na uczyni' ró"nic$ 

258 pikseli i odleg o%ci wyznaczonej omówion! meto-

d!. Tak przekszta cony wska&nik postawy uwzgl$dnia 

jej znak. Jest on dodatni, gdy badani zbli"aj! si$ do pre-

zentowanego obiektu i ujemny – gdy badani si$ oddalaj!. 

Ró"nica ta, oprócz znaku, pokazuje te" nat$"enie posta-

wy – im wi$ksza warto%' wska&nika, w tym wi$kszym 

stopniu postawa jest – odpowiednio – pozytywna b!d& 

negatywna.

Czas ruchu oraz jego drog$ mo"na analizowa' osobno 

– na przyk ad w celu wskazania pewno%ci czy dost$pno-

%ci postawy. Analiza drogi mog aby te" pos u"y' podob-

nemu do paradygmatu myszki (Valacher i in., 1994) ba-

daniu dynamiki postawy, gdyby%my zadali bardzo d ugi 

(np. 2 min. – jak u wymienionych autorów) czas ruchu. 

,ledzenie zmian kierunków ruchu mog oby wtedy uka-

za' oscylacje oznacze) afektywnych czy te" ambiwalen-

cj$ postawy. Poniewa" jednak czas przeznaczony na ruch 

w prezentowanej metodzie jest z zasady ograniczany do 

kilku sekund, a badanym nie sugeruje si$ kierunku ruchu, 

ich reakcje maj! bardziej spontaniczny charakter (tak"e 

w rozumieniu zgodnym z omówionym modelem APE 

Gawronskiego i Bodenhausena, 2007). Nie neguj!c tego, 

"e konßikt wyra"a si$ tutaj zarówno przez przed u"aj!cy 

si$ czas ruchu, jak i rozbudowan! poprzez zmiany kierun-

ków drog$, najbardziej interesujemy si$ podj$t! przez ba-

danego decyzj!. Podobnie jest w "yciu – kilkusekundowy 

kontakt z napotkanymi osobami czy innymi obiektami 

wymusza ju" jak!% (wypadkow!) reakcj$ wzgl$dem nich 

i na jej symulacji koncentruje si$ niniejsza praca.

Wszystkie przedstawione poni"ej analizy dotycz! 

wska&nika odleg o%ci. Poniewa" wska&nik ten okaza  si$ 

wysoce obiecuj!cy dla osi!gni$cia za o"onego celu, po-

mijamy analizy czasu i drogi ruchu ze wzgl$du na zbyt 

szeroki zakres zagadnienia. 

Charakterystyka badanych prób

Próba 1 (N = 81) sk ada a si$ z 43 m$"czyzn i 37 kobiet 

w wieku od 18 do 72 lat (41 mieszka)ców Warszawy oraz 

40 mieszka)ców podwarszawskich wsi). Cel: porównanie 

postaw Polaków wobec trzech g ównych religii – chrze-

%cija)stwa, islamu i buddyzmu. 

Próba 2 (N = 32) sk ada a si$ z 16 m$"czyzn i 16 kobiet 

w wieku od 19 do 34 lat (mieszka)ców Warszawy, przed-

stawicieli ró"nych zawodów – np. pracownik Urz$du 

Rady Ministrów, fryzjer). Cel: porównanie postaw pracu-

j!cych mieszka)ców miast wobec seksu i sportu.

Próba 3 (N = 47) sk ada a si$ z 21 m$"czyzn i 26 ko-

biet w wieku od 19 do 23 lat (studentów psychologii 

Uniwersytetu Gda)skiego). Cel: porównanie postaw stu-

dentów wobec seksu i sportu.

Próba 4 (N = 31) sk ada a si$ z 20 m$"czyzn i 11 kobiet 

w wieku od 19 do 45 lat (mieszka)ców miasta Luksor 

w Egipcie). Cel: porównanie postaw Arabów wobec 

trzech g ównych religii.

Próba 5 (N = 39) sk ada a si$ z 24 m$"czyzn i 15 ko-

biet w wieku od 20 do 43 lat (mieszka)ców wsi El Gorna 

w Egipcie). Cel: porównanie postaw Arabów wobec sek-

su i sportu.

Próba 6 (N = 25) sk ada a si$ z 8 m$"czyzn i 17 ko-

biet w wieku od 19 do 24 lat (studentów Wydzia u 

Zamiejscowego SWPS w Sopocie). Celem badania by o 

Rysunek 1. 

Przyk adowy wygl!d ekranu podczas wykonywanego bada-

nia metod! symulowanego d!"enia–unikania.
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porównanie wyra"onych tendencj! behawioraln! postaw 

wobec m$skich i "e)skich reprezentantów rodziny oraz 

samooceny obu p ci. Celem istotnym dla prezentowanej 

pracy by o pokazanie stabilno%ci wyników metody SDU 

(pomiaru dokonano trzykrotnie).

W próbach 1–5 wykorzystano bod&ce obrazowe. 

Bod&cami reprezentuj!cymi (po 10) poszczególne ka-

tegorie – nieprzyjemne, przyjemne, sport i seks – by y 

zdj$cia ze zbioru International Affective Picture System 

(IAPS) (Lang i in., 1997), za% bod&cami reprezentuj!cy-

mi trzy religie – zdj$cia wykonane i zgromadzone przez 

Brewi)sk! (2004). Wszystkie zdj$cia uprzednio poddano 

ocenie s$dziów pod k!tem reprezentatywno%ci dla po-

szczególnych kategorii. Eksponowano je w programie 

w jednakowym formacie (150 × 150). Czas pozostawio-

ny badanym na ka"dy ruch wynosi  5 sekund, natomiast 

ostrze"enie „za wolno” w !cza o si$ po 3 sekundach (je%li 

ruch nie zosta  jeszcze wykonany).

Kategorie takie, jak chrze%cija)stwo i islam oraz seks 

i sport wybrano w celu analizy ró"nych rodzajów zwi!z-

ku tendencji behawioralnej z postawami jawnymi i utajo-

nymi w zale"no%ci od motywacji do kontroli reakcji spon-

tanicznych oraz motywacji do elaboracji. Przewidywane 

kombinacje motywacji mia y znaczenie dla aspektu 

zbie"nego trafno%ci metody, obliczanego tylko w próbach 

polskich. W przypadku chrze%cija)stwa za o"ono w%ród 

Polaków siln! motywacj$ do kontroli tendencji wyp ywa-

j!cej z postawy utajonej (lepiej zahamowa' spontaniczne 

reakcje, ni" kierowa' si$ impulsem w obszarze wzbudza-

j!cym taki spo eczny odd&wi$k, jak powszechna religia) 

oraz siln! motywacj$ do elaboracji (z uwagi na wa"no%' 

kategorii w kontek%cie sensu istnienia). Podobny rozk ad 

motywacji – mimo zgo a odmiennego obiektu – przewidy-

wano w odniesieniu do kategorii „seks” (obszar, w którym 

spontaniczne reakcje zarezerwowane s! dla warunków in-

tymno%ci, ale godny uwagi i przemy%le) ze wzgl$du na 

powa"ne konsekwencje). W przypadku kategorii „islam” 

zak adano s ab! motywacj$ do kontroli automatycznych 

reakcji (dowolna postawa wobec islamu jest ma o zagra-

"aj!ca w naszej kulturze) oraz siln! motywacj$ do elabo-

racji (z uwagi na wa"no%' kategorii w skali %wiatowego 

bezpiecze)stwa). Odno%nie do kategorii „sport” zak ada-

no s ab! motywacj$ do kontroli efektów spontanicznych 

skojarze) (dowolna postawa wobec sportu jest ze wszech 

miar bezpieczna) i s ab! motywacj$ do elaboracji (z uwa-

gi na ma ! wa"no%' kategorii w historii przeci$tnej jed-

nostki). W próbach polskich w pomiarze IAT pomini$to 

kategori$ „buddyzm” (rozk ad motywacji by by zapewne 

podobny jak w przypadku sportu). W próbach arabskich 

uczestnicy znacznie  atwiej stosowali si$ do instrukcji 

dowolnego poruszania si$ myszk! po ekranie reprezentu-

j!cym ich „przestrze) "yciow!”, ni" do instrukcji katego-

ryzacji w IAT. Celem by o przetestowanie nowej metody 

w innej kulturze, a badania pilota"owe wykaza y, "e przy 

dwóch metodach komputerowych badani szybko si$ znie-

ch$cali. Dlatego nie zaplanowano pomiaru IAT, a trafno%' 

zbie"n! obliczano tylko na próbach polskich. 

W Próbie 6 dziewi$' bod&ców s ownych stanowi o m$-

sk! reprezentacj$ rodziny (np. ojciec, m!", syn, brat, dzia-

dek), dziewi$' – "e)sk! (np. matka, "ona, córka, siostra, 

babcia), 10 – kategori$ „przyjemne” (np. dostatek, szcz$-

%cie, rado%', mi o%', zdrowie), 10 – kategori$ „nieprzy-

jemne” (np. bieda, tragedia, rozpacz, choroba, %mier'), 

10 bod&ców reprezentowa o aspekty samooceny (np. 

moje cia o, moja uroda, moja warto%', moje umiej$tno%ci, 

moje osi!gni$cia), pi$' razy pojawia o si$ te" na ekranie 

s owo „Ja” i pi$' razy s owo „Bóg”. Behawioralny aspekt 

postawy wobec cz onków rodziny mierzono odleg o%ci! 

ustawienia od jej m$skich i "e)skich reprezentantów, 

za% behawioralny aspekt samooceny – odleg o%ci! usta-

wienia od s ów zaczynaj!cych si$ od „moje” oraz s owa 

„Ja”. S owa przyjemne i nieprzyjemne (równie" wybrane 

metod! s$dziowania) stanowi y kategorie kontekstowe, 

a %rednie odleg o%ci od nich wskazywa y kra)ce reakcji 

d!"enia i unikania ka"dego uczestnika (tak jak odleg o%ci 

od zdj$' afektywnie pozytywnych i negatywnych w po-

przednich badaniach).

Rzetelno#$ metody

W celu sprawdzenia wewn$trznej zgodno%ci obliczo-

no wska&niki - Cronbacha dla poszczególnych katego-

rii obiektów, traktowanych jako skale. Przedstawiono je 

w Tabelach 1 i 2.

Tabela 1. 

Wska&niki wewn$trznej zgodno%ci dla kategorii obiektów z Prób 1 i 4

Próba Chrze%cija)stwo Islam Buddyzm Przyjemne Nieprzyjemne

1 0,93 0,87 0,93 0,93 0,92

4 0,69 0,79 0,77 0,65 0,86
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Utworzone skale charakteryzuj! si$ wysok! zgodno%ci! 

wewn$trzn!, nieco ni"sz! w próbach arabskich – zapew-

ne ze wzgl$du na to, i" materia  bod&cowy oceniany by  
tylko przez s$dziów polskich.

Drugim rodzajem rzetelno%ci jest stabilno%' wyników 

w czasie. Do jej ustalenia pos u"y a Próba 6, w której 

w odst$pach jednotygodniowych przeprowadzono trzy 

pomiary metod! SDU. Przyjmuj!c, "e postawa (a tak"e 

tendencja behawioralna jako jej specyÞczna forma) jest 

w du"ej mierze konstruowana na bie"!co, mo"na by si$ 

zastanawia' nad sensem sprawdzania jej stabilno%ci. 

Jednak w przypadku postaw cz$sto aktywowanych i opra-

cowywanych (np. wobec obiektów wa"nych – jak w Pró-

bie 6) mo"na spodziewa' si$ silnej (tj. podatnej na szybk! 

i kompletn! aktywacj$) sieci asocjacyjnej w strukturach 

pami$ci (Gawronski i Bodenhausen, 2006, 2007). 

Otrzymane zadowalaj!co wysokie wspó czynniki kore-

lacji wyników trzech pomiarów Próby 6 przedstawiono 

w Tabeli 3.

Przeprowadzono kolejne cztery badania, potwierdzaj!-

ce stabilno%' wyników metody SDU. Oprócz powtarzania 

pomiaru w tych samych warunkach ekspozycji bod&ców 

(s ownych – jak w Tabeli 3 – oraz obrazowych silnie 

i s abo afektywnych) powtarzano go tak"e ze skróconym 

czasem ekspozycji (m.in. w oko oprogowych warunkach 

prezentacji). Z uwagi na obszerno%' i specyÞk$ zagad-

nienia omówiono je w odr$bnej pracy (Fila-Jankowska, 

2008a; por. Sein Anand, Klimek, Chodorowski, Fila-

Jankowska i Jankowski, 2006). Uzyskano wyniki uka-

zuj!ce %rednie i wysokie korelacje mi$dzy pomiarami 

dokonanymi w tych samych warunkach (r Pearsona od 

0,65 do 0,95) oraz nieco ni"sze (r mi$dzy 0,58 i 0,90), ale 

równie" istotne na poziomie p < 0,01, korelacje mi$dzy 

pomiarami w warunkach ró"ni!cych si$ czasem prezen-

tacji bod&ców lub czasem pozostawionym na reakcj$. Na 

uwag$ zas uguje fakt, "e wyniki zebrane w warunkach 

zdegradowanej percepcji, w których tylko 20% bada-

nych posiada o subiektywn! %wiadomo%' pojawiania si$ 

– przed bod&cami maskuj!cymi – niemo"liwych do zi-

dentyÞkowania obiektów, korelowa y na poziomie r = 0,8 

z wynikami uzyskanymi w warunkach umo"liwiaj!cych 

pe n! percepcj$ obiektów. Nale"y jednak zauwa"y', "e 

badanie w warunkach degradacji przeprowadzano zaraz 

po badaniu w warunkach optymalnych. By' mo"e po-

prawniej by oby tu orzec nie o stabilno%ci czasowej, lecz 

o stabilno%ci test–retest (chocia" retest by  zmodyÞkowa-

ny warunkami percepcji).

Struktura wewn%trzna testu

Próby 2, 3 i 5 osób badanych tym samym testem, usta-

laj!cym postawy wobec seksu i sportu w kontek%cie ka-

tegorii „bod&ce przyjemne” i „bod&ce nieprzyjemne” 

po !czono w jedn! 118-osobow! grup$. Analiza g ów-

nych sk adowych dla odleg o%ci wyznaczonych metod! 

SDU ujawni a dziewi$' czynników o warto%ciach w a-

snych wi$kszych od 1, wyja%niaj!cych  !cznie 77,2% 

wariancji wyników. Wynik testu scree Cattela sugerowa  
pozostawienie czterech czynników z warto%ciami w as-

nymi na ostro opadaj!cej cz$%ci wykresu osypiska (tzn. 

zanim warto%ci w asne przybra y niemal jeden poziom). 

Przeprowadzono eksploracyjn! analiz$ czynnikow! z ro-

tacj! Varimax rozwi!zania czteroczynnikowego meto-

d! maksymalnej wiarygodno%ci. Poszczególne czynniki 

odpowiada y stworzonym kategoriom. W pierwszym 

Tabela 2. 

Wska&niki wewn$trznej zgodno%ci dla kategorii obiektów z Prób 2, 3 i 5

Próba Sport Seks Przyjemne Nieprzyjemne

2 0,87 0,93 0,92 0,96

3 0,90 0,93 0,94 0,97

5 0,87 0,77 0,82 0,77

Tabela 3. 

Korelacje wyników trzech pomiarów w Próbie 6 dla poszczególnych kategorii obiektów

Pomiar Przyjemne Nieprzyjemne M$"czy&ni Kobiety Ja Bóg Moje zasoby

1 i 2 0,78 0,79 0,68 0,64 0,74 0,73 0,77

2 i 3 0,80 0,76 0,69 0,66 0,71 0,75 0,76

1 i 3 0,75 0,73 0,66 0,65 0,70 0.72 0,74

Uwaga: Wszystkie korelacje istotne na poziomie p < 0,01.
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z nich, wyja%niaj!cym 18% wariancji wyników, wyod-

r$bni y si$ odleg o%ci ustawienia od obiektów nieprzy-

jemnych (10 w$"y o  adunkach czynnikowych powy"ej 

0,8), w drugim, wyja%niaj!cym 15% wariancji – odle-

g o%ci ustawienia od obiektów przyjemnych (10 kwiatów 

o  adunkach czynnikowych od 0,68 do 0,81), w trzecim, 

wyja%niaj!cym 14% wariancji – odleg o%ci ustawienia od 

10 zdj$' reprezentuj!cych seks (o  adunkach od 0,64 do 

0,81) i w czwartym, wyja%niaj!cym 10% wariancji – od-

leg o%ci od 10 zdj$' reprezentuj!cych sport ( adunki od 

0,42 do 0,78). Mo"na wi$c uzna', "e rozk ad odleg o%ci 

na ekranie komputera uzyskany metod! SDU pozwala 

wyodr$bni' konstruowane kategorie. Narz$dzie jest za-

tem odpowiednio czu e (pozwoli o wskaza' odmienne 

grupy obiektów, wywo uj!ce odmienne tendencje do za-

chowania, wyra"one odleg o%ci! od nich), a reprezentacja 

kategorii zosta a wybrana prawid owo. Najs absze wyod-

r$bnienie kategorii „sport” wi!"e si$ zapewne z tym, "e 

tendencja behawioralna wobec jej reprezentacji w du"ej 

mierze zale"y od przedstawianej dyscypliny. 

W analogiczny sposób przeprowadzono analizy dla 

grupy 113 osób badanych testem ustalaj!cym postawy 

wobec chrze%cija)stwa, islamu i buddyzmu w kontek%cie 

kategorii „bod&ce przyjemne” i „bod&ce nieprzyjemne” 

(po !czone Próby 1 i 4). Wyniki analizy g ównych sk a-

dowych i testu scree Cattela pozwoli y na wyodr$bnienie 

pi$ciu czynników o wyra&nie wyró"niaj!cych si$ warto-

%ciach w asnych (8,9; 7,7; 5,9; 5,7 i 1,8). Eksploracyjna 

analiza czynnikowa z rotacj! Varimax rozwi!zania pi$-

cioczynnikowego, przeprowadzona metod! maksymalnej 

wiarygodno%ci wykaza a, "e czynniki te wyja%niaj!  !cz-

nie 64% wariancji wyników. Pierwszy czynnik grupo-

wa  odleg o%ci ustawienia od 10 zdj$' reprezentuj!cych 

buddyzm (o  adunkach czynnikowych od 0,60 do 0,84), 

drugi – od 10 obiektów nieprzyjemnych (o  adunkach 

czynnikowych od 0,75 do 0,82), trzeci – od 10 zdj$' re-

prezentuj!cych chrze%cija)stwo (o  adunkach od 0,55 do 

0,78), czwarty – od 10 obiektów przyjemnych (od 0,58 do 

0,77) i pi!ty – najs abszy – od 10 obiektów reprezentu-

j!cych islam (od 0,18 do 0,54). O ile rozk ad odleg o%ci 

na ekranie komputera uzyskany metod! SDU pozwoli  
bezb $dnie wyodr$bni' cztery pierwsze kategorie, o tyle 

w przypadku islamu ujawni  si$ fakt mylenia przez ba-

danych trzech zdj$' z reprezentacj! buddyzmu (mia o to 

miejsce g ównie w%ród Egipcjan, którzy np. modl! si$ 

w pozycji siedz!cej w podobny do buddystów sposób, 

niekoniecznie znany przedstawicielom naszej kultury). 

Ostatni wynik pokazuje, "e s ab! stron! przeprowadzo-

nego badania by o poproszenie o ocen$ obrazów tylko 

polskich s$dziów (przy planowanych badaniach mi$dzy-

kulturowych nale"a oby zaprosi' do s$dziowania przed-

stawicieli wszystkich zaanga"owanych kultur).

Trafno#$ teoretyczna 

Trafno%' teoretyczn! okre%la si$ w odpowiedzi na pyta-

nie, czy osoby o ró"nych wynikach zachowuj! si$ w od-

mienny sposób, zgodny z przewidywaniami teorii le"!cej 

u podstaw konstrukcji narz$dzia. Dowodzimy jej, spraw-

dzaj!c przewidziane hipotezami ró"nice mi$dzygrupo-

we.

Je%li prawdziwe jest za o"enie, "e odleg o%' od bod&ca 

wyra"a afekt (odczucia) wobec niego, to zasadna jest hi-

poteza, i" badani „podchodz!” istotnie bli"ej do obiektów 

powszechnie uznanych za przyjemne, ni" do uznawanych 

za nieprzyjemne.

Wyniki uzyskane w Próbach 1–5 potwierdzaj! t$ hipote-

z$. ,rednie przedstawiono na Rysunkach 2–5 z uwzgl$d-

nieniem wszystkich kategorii wykorzystanych w danej 

próbie. W Próbie 1 istotno%' omawianej ró"nicy (kwiaty 

– bod&ce negatywne) wskazuje t(80) = 21,64; p < 0,001; 

w Próbie 2 (kwiaty – w$"e) t(31) = 6,81; p < 0,001; w Pró-

bie 3 (kwiaty – w$"e) t(46) = 8,16; p < 0,001; w Próbie 4 

(kwiaty – bod&ce negatywne) t(30) = 3,64; p < 0,001, a w 

Próbie 5 (kwiaty – w$"e) t(38) = 4,96; p < 0,001. 

W %wietle specyÞki naszej kultury prawdziwa powinna 

by' te" hipoteza, "e Polacy bardziej zbli"aj! si$ do obiek-

tów reprezentuj!cych chrze%cija)stwo ni" islam. Równie" 

ta za o"ona ró"nica okaza a si$ istotna: t(80) = 7,80; 

p < 0,001 (Rysunek 2).

Zgodnie z symetryczn! hipotez! nale"a oby oczekiwa', 

"e Arabowie bardziej zbli"aj! si$ do obiektów reprezentu-

j!cych islam ni" chrze%cija)stwo. Ró"nica o spodziewa-

nym kierunku okaza a si$ istotna, t(30) = 2,54; p < 0,05 

(Rysunek 3).

Rysunek 2. 

Porównanie odleg o%ci ustawienia badanych od bod&ców 

reprezentuj!cych religie w próbie pierwszej – polskiej.
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Zgodnie z nast$pn! hipotez! stosunek badanych (wyra-

"ony odleg o%ci! ustawienia) do takich zjawisk, jak sport 

i seks, jest bardziej pozytywny ni" do gro&nych zwierz!t 

typu w$"e, za% mniej (lub porównywalnie) pozytywny ni" 

do przyjemnych elementów natury, takich jak kwiaty (po-

zytywn! i negatywn! kategori$ kontekstow! stanowi y 

zdj$cia, które zgodnie z oryginalnymi wska&nikami IAPS 

oraz ze wskazaniami polskich s$dziów mia y zdolno%' 

wywo ywania silnie pozytywnego i silnie negatywnego 

afektu).

W Próbie 2 – warszawskich pracowników – istotna 

okaza a si$ ró"nica mi$dzy odleg o%ci! ustawiania si$ 

wzgl$dem kategorii „sport” i „w$"e”, t(31) = 5,71; p < 0, 

001 oraz kategorii „seks” i „kwiaty”, t(31) = 7,31; p < 0, 

001 w kierunku zgodnym z hipotez! (Rysunek 4). Z kolei 

badani zbli"ali si$ bardziej do kwiatów ni" do reprezen-

tacji sportu, t(31) = 3,15; p < 0, 005 – równie" zgodnie 

z hipotez!. Nie stwierdzono natomiast istotnej ró"nicy 

mi$dzy postaw! wzgl$dem bod&ców seksualnych oraz 

kwiatów, co nie przeczy hipotezie. 

Podobny rozk ad wyników i istotno%ci uzyskano 

w Próbie 3 – studentów, odmienny natomiast w Próbie 5 

– mieszka)ców egipskiej wsi (Rysunek 5). 

W%ród Egipcjan równie" zgodnie z hipotez! seks i sport 

s! bardziej lubiane od w$"y, odpowiednio t(38) = 3,06; 

p < 0,005 oraz t(38) = 2,11; p <0,05. S! jednak istotnie 

mniej lubiane od kwiatów, odpowiednio t(38) = 2,53; 

p < 0,05 oraz t(38) = 3,09; p < 0,05), co ró"ni prób$ arab-

sk! od próby polskiej, cho' pozostaje w zgodzie z hipote-

z!. Ponadto w grupie arabskiej analiza wariancji z powta-

rzanym pomiarem ujawni a – oprócz obecnego w ka"dej 

próbie efektu kategorii – %ladowy efekt interakcji katego-

rii z p ci!, F(3, 35) = 2,71; p = 0,07. Analiza efektów pro-

stych wykaza a, "e istotna ró"nica w reakcjach obu p ci 

dotyczy tylko kategorii „seks”, t(38) = 3,98; p < 0,001. 

M$"czy&ni bardziej zbli"aj! si$ do bod&ców seksualnych 

ni" kobiety. Ustawiaj! si$ wzgl$dem bod&ców seksual-

nych równie blisko jak wzgl$dem bod&ców przyjemnych 

oraz istotnie bli"ej ni" wzgl$dem bod&ców nieprzyjem-

nych, t(23)=3,37; p < 0,005. Kobiety natomiast ustawiaj! 

si$ od bod&ców seksualnych równie daleko, jak od bod&-

ców nieprzyjemnych oraz istotnie dalej ni" od bod&ców 

przyjemnych, t(14)=3,05; p < 0,01.

Stwierdzon! zale"no%' uzasadniaj! nadal wyst$puj!ce 

w kulturze egipskiej ograniczenia wolno%ci seksualnej 

kobiet oraz wychowywanie ich w prze%wiadczeniu, "e 

kontakt z bod&cami seksualnymi (poza w asnym m$"em) 

jest niebezpieczny Þzycznie i duchowo.

Rysunek 3. 

Porównanie odleg o%ci ustawienia badanych od bod&ców 

reprezentuj!cych religie w Próbie 4 – egipskiej.

Rysunek 4. 

Porównanie odleg o%ci ustawienia badanych od bod&ców 

czerech kategorii w Próbie 2 – pracuj!cych mieszka)ców 

Warszawy.

Rysunek 5. 

Porównanie odleg o%ci ustawienia badanych od bod&ców 

czterech kategorii w Próbie 5 – egipskiej. 
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Trafno#$ diagnostyczna

Poj$cie trafno%ci diagnostycznej dotyczy stopnia, w ja-

kim test diagnozuje poziom danej cechy – w tym przy-

padku postawy. Wymaga odniesienia do kryterium, któ-

re powinny stanowi' inne miary postaw. Wyznaczaj!c 

aspekt zbie"ny trafno%ci, odwo ali%my si$ do wska&nika 

najbardziej fasadowo ujawnianej postawy jawnej oraz 

wyniku popularnego testu postawy utajonej. Pierwszy 

uzyskano w odpowiedziach na pytanie wprost: „Jaka jest 

twoja postawa wobec chrze%cija)stwa, islamu, buddyzmu, 

seksu, sportu?”. Badani udzielali odpowiedzi na siedmio-

stopniowych skalach od „bardzo negatywna” do „bardzo 

pozytywna”. Drugi ustalono w te%cie IAT (Greenwald 

i in., 1998). Spo%ród wielu niekompatybilnych miar po-

staw utajonych wybrano IAT, gdy" test ten w opinii wie-

lu badaczy ma najlepsze w asno%ci psychometryczne 

(Karpinski i Steinman, 2006; Nosek, Greenwald i Banaji, 

2005). Ponadto jest miar! opart! na sile asocjacji mi$dzy 

reprezentacjami obiektu postawy i afektu. Nawi!zuj!c do 

procesualnego uj$cia postawy w modelu APE, zak ada-

my, "e w tendencji behawioralnej przejawiaj! si$ zarówno 

efekty procesu aktywacji istniej!cych sieci asocjacyjnych 

(które pokazuje IAT), jak i efekty procesu walidacji – wy-

krywalnego w postawie deklarowanej. Obecno%' ka"dego 

rodzaju efektów zale"y od motywacji i zasobów podmio-

tu. W warunkach swobody czasowej (czas przeznaczony 

na reakcje by  relatywnie d ugi – 5 sek.), spodziewamy 

si$ korelacji wska&nika tendencji behawioralnej (tu: od-

leg o%ci ustawienia) ze wska&nikiem zarówno postawy 

utajonej, jak i jawnej – chyba "e wyst!pi a motywacja 

do hamowania tej pierwszej lub zabrak o motywacji do 

opracowania drugiej2 i wówczas stwierdzimy korelacje 

wyników SDU tylko z t! „aktywn!” postaw!.

W pomiarze metod! IAT wykorzystano ten sam, co 

w metodzie SDU, zestaw bod&ców reprezentuj!cych wy-

brane kategorie w a%ciwe (chrze%cija)stwo, islam, seks 

i sport) i kategorie kontekstowe (przyjemne, nieprzyjem-

ne). Dodatkowo wprowadzono tak"e pomiar preferencji 

samych bod&ców, wyra"anej na siedmiostopniowej skali. 

Pomiar ten odbywa  si$ po badaniu metodami IAT i SDU, 

stosowanymi naprzemiennie.

Przeprowadzono analiz$ regresji wielokrotnej najpierw 

na wynikach uzyskanych w Próbie 1, w której badano 

postawy wobec religii, a potem w po !czonych Próbach 

2 i 3, w których badano postawy wobec seksu i sportu. Do 

analizy regresji, w której zmienn! obja%nian! zawsze by a 

odleg o%' ustawienia wyznaczona metod! SDU, wprowa-

dzano miary postaw jawnych i utajonych w nast$puj!cej 

kolejno%ci: (1) wska&nik preferencji bod&ców – by naj-

pierw „wytr!ci'” ilo%' wariancji wyja%nianej przez ten 

zwi!zany z konstrukcj! metody czynnik (Shavit, 1990); 

(2) wska&nik postawy deklarowanej – gdy" zwi!zany 

jest z najbardziej tradycyjnym rozumieniem postaw; 

(3) wska&nik postawy utajonej – by sprawdzi', czy w ten-

dencji behawioralnej obecny jest jeszcze swoisty %lad 

(nieprzej$ty przez postaw$ jawn!) wywo anej na wst$pie 

asocjacji. W celu umo"liwienia porówna) pos u"ono si$ 

wska&nikiem simple IAT, pozwalaj!cym na wyznacze-

nie utajonego afektu wzgl$dem pojedynczych kategorii 

(Chybicka i Fila-Jankowska, 2004; Neumann i in., 1998).

W przypadku odleg o%ci ustawiania si$ wzgl$dem bod&-

ców reprezentuj!cych chrze%cija)stwo predyktor pierw-

szy – wska&nik preferencji bod&ców – wyja%ni  istotn! 

ilo%' wariancji, R² = 0,19; F(1, 74) = 17,72; p < 0,01. 

Istotny okaza  si$ równie" wska&nik deklarowanej po-

stawy jawnej, który powi$kszy  wariancj$ wyja%nian! do 

30%, R² = 0,30; F(1, 73) = 10,65; p < 0,01. Dodatkowej 

istotnej zmiany R² nie wniós  wska&nik postawy utajonej 

wzgl$dem chrze%cija)stwa, a wi$c nie wyja%ni  (ponad 

wymienione czynniki) reakcji badanych wobec reprezen-

tuj!cych t$ kategori$ bod&ców. Korelacje mi$dzy odle-

g o%ci! ustawienia a pozosta ymi miarami postaw przed-

stawiono w Tabeli 4.

Wska&niki korelacji maj! znak ujemny ze wzgl$du na 

charakter wska&nika odleg o%ci – im bardziej pozytywna 

postawa, tym mniejsza jest ta odleg o%'. Jedynie korela-

cja semicz!stkowa odleg o%ci ustawienia (pozbawionej 

wspólnej wariancji pozosta ych predyktorów) z postaw! 

deklarowan! okaza a si$ istotna. Postawa jawna, ma wi$c 

decyduj!ce znaczenie dla wykonywanego przez bada-

nych ruchu wzgl$dem bod&ców reprezentuj!cych chrze-

%cija)stwo. 

Tabela 4. 

Korelacje mi$dzy odleg o%ci! ustawienia wzgl$dem reprezentacji chrze%cija)stwa a miarami postaw jawnej i utajonej

Predyktor Korelacje rz$du zerowego Korelacje semicz!stkowe

Lubienie obrazów –0,44** –0,11**

Deklarowany stosunek do chrze%cija)stwa –0,53** –0,37**

Simple IAT wobec chrze%cija)stwa –0,22** –0,13**

* p < 0,05; ** p < 0,01.
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W przypadku odleg o%ci ustawiania si$ wzgl$dem bod&-

ców reprezentuj!cych islam predyktor pierwszy – wska&-

nik preferencji bod&ców – wyja%ni  istotn! ilo%' warian-

cji, R² = 0,20; F(1, 74) = 20,24; p < 0,01. Istotny okaza  
si$ równie" wska&nik deklarowanej postawy jawnej, któ-

ry powi$kszy  wariancj$ wyja%nian! do 26%, R² = 0,26; 

F(1, 73) = 4,29; p < 0,05. Dodatkow! istotn! zmian$ R² 

(do 31%) wniós  wska&nik postawy utajonej wobec isla-

mu, F(1, 72) = 4,85; p < 0,05. Korelacje mi$dzy odleg o-

%ci! ustawienia a pozosta ymi miarami postaw przedsta-

wiono w Tabeli 5.

Wszystkie trzy omawiane wska&niki postaw okaza y si$ 

istotnymi predyktorami zachowania badanych na ekranie 

wobec bod&ców reprezentuj!cych islam.

W przypadku odleg o%ci ustawiania si$ wzgl$dem 

bod&ców reprezentuj!cych seks predyktor pierwszy 

– wska&nik preferencji bod&ców – wyja%ni  istotn! ilo%' 

wariancji, R² = 0,15; F(1, 77) = 14,70; p < 0,01. Istotny 

okaza  si$ równie" wska&nik deklarowanej postawy 

jawnej, który powi$kszy  wariancj$ wyja%nian! do 20% 

R² = 0,20; F(1, 76) = 4,00; p < 0,05. Dodatkowej istotnej 

zmiany R² nie wniós  wska&nik postawy utajonej wobec 

seksu, a wi$c nie wyja%ni  (ponad wymienione czynniki) 

reakcji badanych wobec reprezentuj!cych seks bod&ców. 

Korelacje mi$dzy odleg o%ci! ustawienia a pozosta ymi 

miarami postaw przedstawiono w Tabeli 6.

Oba wska&niki postaw jawnych (deklarowana w odpo-

wiedzi na pytanie o postaw$ i wyra"ona afektem wobec 

zdj$') okaza y si$ istotnymi predyktorami zachowania 

badanych na ekranie wobec bod&ców reprezentuj!cych 

seks, natomiast nie wyja%nia tego zachowania postawa 

utajona wyznaczona IAT. 

W przypadku odleg o%ci ustawiania si$ wzgl$dem 

bod&ców reprezentuj!cych sport predyktor pierwszy 

– wska&nik preferencji bod&ców – wyja%ni  istotn! ilo%' 

wariancji, R² = 0,11; F(1, 77) = 9,45; p < 0,01. Nieistotny 

okaza  si$ wska&nik deklarowanej postawy jawnej, który 

nie powi$kszy  wariancji wyja%nianej. Dodatkow! istotn! 

zmian$ R² (do 19%) wniós  wska&nik postawy utajonej 

wzgl$dem seksu, F(1, 76) = 6,91; p < 0,01. Korelacje 

mi$dzy odleg o%ci! ustawienia a pozosta ymi miarami 

postaw przedstawiono w Tabeli 7.

Preferencja bod&ców u"ywanych w te%cie SDU powin-

na istotnie korelowa' ze wska&nikami odleg o%ci, je%li 

prawdziwe jest za o"enie, które leg o u podstaw konstruk-

cji metody, "e odleg o%' wyra"a afekt wzgl$dem bod&-

ca. Okaza o si$, "e wszystkie korelacje rz$du zerowego 

mi$dzy tymi wska&nikami s! istotne na poziomie 0,01. 

Preferencja bod&ców cz$sto jest samodzielnym predyk-

torem odleg o%ci ustawienia si$ wzgl$dem nich, czasami 

jednak same bod&ce nie odgrywaj! tak du"ej roli, jak kate-

goria, któr! reprezentuj!. Tak te" by o przy wyznaczaniu 

behawioralnego aspektu postawy wobec chrze%cija)stwa. 

Niektóre z bod&ców przedstawia y cierpienie, a zbli"anie 

si$ do nich by o zapewne wyrazem ogólniejszej postawy 

wobec religii. Potwierdza to wysoka korelacja zacho-

wania z jawn! postaw! wobec chrze%cija)stwa, co nie 

przeczy jednak trafno%ci metody – wr$cz przeciwnie, na 

przyk ad fakt, "e w przypadku konßiktu afektywnego to 

nie afekt wobec bod&ców, ale wobec kategorii decyduje 

o reakcji, jest argumentem na rzecz trafno%ci metody IAT 

(De Houwer, 2001; Maison, 2004). 

Podsumowuj!c wyniki analizy aspektu zbie"nego traf-

no%ci miar SDU, mo"na stwierdzi', "e miary te wykazuj! 

Tabela 5. 

Korelacje mi$dzy odleg o%ci! ustawienia wzgl$dem reprezentacji islamu a miarami postaw jawnej i utajonej

Predyktor Korelacje rz$du zerowego Korelacje semicz!stkowe

Lubienie obrazów –0,46** –0,23**

Deklarowany stosunek do islamu –0,45** –0,30**

Simple IAT wobec islamu –0,31** –0,24**

* p < 0,05; ** p < 0,01.

Tabela 6. 

Korelacje mi$dzy odleg o%ci! ustawienia wzgl$dem reprezentacji seksu a miarami postaw jawnej i utajonej

Predyktor Korelacje rz$du zerowego Korelacje semicz!stkowe

Lubienie obrazów –0,40** –0,40**

Deklarowany stosunek do seksu –0,23** –0,23**

Simple IAT wobec seksu –0,03** –0,05**

* p < 0,05; ** p < 0,01.
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zadowalaj!c! zbie"no%' z miarami postaw deklarowanych 

przy istniej!cej motywacji do konstrukcji tych postaw 

w zetkni$ciu z obiektem. Tak rzecz si$ mia a w przypadku 

postaw wobec kategorii uznanych za istotne dla jednostki 

w polskiej rzeczywisto%ci, do których typowano chrze%ci-

ja)stwo, islam i seks. Korelacje wska&ników uzyskanych 

metod! SDU ze wska&nikami postaw deklarowanych 

przez badanych s! w wymienionych przypadkach istotne, 

a postawa jawna wyja%nia wariancj$ wyników ponad t$ 

wywo an! preferencj! samych zdj$'. Je"eli jednocze%nie 

nie by o motywacji do hamowania efektów spontanicz-

nych skojarze) z obiektem, w tendencji behawioralnej 

eksponowa a si$ swobodnie tak"e postawa utajona. Tak 

by o w przypadku „niezagra"aj!cej” poprzez sw! po-

pularno%' postawy wzgl$dem islamu – niepozytywnej 

i skorelowanej istotnie na poziomie utajonym i jawnym 

(Brewi)ska, 2004).

Inny wzór zale"no%ci tendencji behawioralnej ujawni  
si$ w odniesieniu do kategorii „chrze%cija)stwo”. W tym 

przypadku za o"ono motywacj$ do kontroli przejawów 

postawy utajonej i rzeczywi%cie nie ujawni a si$ ona 

w reakcjach badanych (nie korelowa a z tendencj! beha-

wioraln!). Ju" samo pojawienie si$ bod&ców reprezentu-

j!cych chrze%cija)stwo, jako silnie zwi!zanych z polski-

mi warto%ciami, mo"e wzmaga' czujno%' niezale"nie od 

warto%ci postawy utajonej. Wzmo"ona czujno%' zapewnia 

pe n! uwag$ (i „wykonawstwo”) postawie jawnej, elimi-

nuj!c wp yw postawy utajonej. Zgodnie z modelem APE 

mog o tu nast!pi' odrzucenie postawy utajonej w wykry-

waj!cym niezgodno%' procesie weryÞkacji, gdy" brak 

istotnej korelacji postawy utajonej i jawnej (Brewi)ska, 

2004). 

Podobne zale"no%ci mi$dzy postawami a tendencj! be-

hawioraln! wyst!pi y w przypadku kategorii „seks”. Tu 

równie" za o"yli%my motywacj$ do kontroli przejawów 

postawy utajonej i tu równie" nie ujawni a si$ ona kore-

lacj! z reakcjami badanych. Ujawnienie „spontanicznej” 

postawy wobec seksu (jakakolwiek by by a) mo"e wyda-

wa' si$ kompromituj!ce czy cho'by wstydliwe. Dlatego 

pojawienie si$ odpowiednich bod&ców mo"e wzmaga' 

czujno%' badanych i w konsekwencji w tendencji do 

zachowania przejawia si$ jedynie deklarowana postawa 

jawna. 

Zastanawia jednak fakt, "e w tym przypadku korelacja 

postawy utajonej i jawnej by a istotna, r = 0,03; p < 0,05. 

By' mo"e mo"liwe jest odrzucenie postawy utajonej nie 

tylko na podstawie jej niezgodno%ci z oszacowaniami jaw-

nymi, ale i na podstawie uzasadnionego okoliczno%ciami 

„skrócenia” procesu weryÞkacji. Proces ten pozostawia -
by sterowanie zachowaniem postawie jawnej bez analizy 

zgodno%ci z ni! postawy utajonej. Za o"enie to wymaga 

dalszych bada) w celu ustalenia, na przyk ad, tego, jak 

kszta tuj! si$ relacje postaw i tendencji do zachowania 

przy braku swobody czasowej na reakcj$. 

W przypadku bod&ców reprezentuj!cych sport nie wy-

st!pi a korelacja deklarowanej postawy jawnej z tendencj! 

behawioraln!, stwierdzono natomiast korelacj$ postawy 

utajonej z t! tendencj! oraz samodzielny (niezale"ny od 

pozosta ych wska&ników afektu) wp yw postawy utajonej 

na reakcje. Zgodnie z za o"eniem nie by o tu motywacji 

do kontroli spontanicznego zachowania (ujawnienie ja-

kiejkolwiek postawy wobec sportu nie jest zagra"aj!ce). 

Nie by o te" motywacji do tworzenia ogólnej postawy jaw-

nej wobec ma o wa"nej kategorii „sport” podczas ruchu 

wzgl$dem obrazów przedstawiaj!cych poszczególne jego 

dyscypliny. Postawy jawne i utajone wobec tej kategorii 

ró"ni y si$ (co potwierdza brak korelacji mi$dzy nimi), 

nie wywo uj!c zapewne konßiktu u badanego (np. sport 

jest po"yteczny, ale nie ci!gnie mnie do niego, bo wymaga 

wysi ku). Tendencja behawioralna ujawnia a wi$c zasobo-

oszcz$dny automatyzm, czyli postaw$ utajon!. 

Aspekt ró!nicowy trafno#ci

Ten aspekt trafno%ci wymaga braku korelacji miar cech 

ró"ni!cych si$ zgodnie z teori!, wyznaczonych t! sam! 

metod!. W przypadku omawianych bada) takimi ró"ni!-

cymi si$ „cechami” mog! by' postawy wobec bod&ców 

pozytywnych i negatywnych (korelacja w Próbie 1 r = 

–0,06; p = 0,60, w Próbie 2 r = –0,04; p = 0,82, a w po-

zosta ych próbach wygl!da podobnie), wobec islamu 

i chrze%cija)stwa (r = 0,11; p = 0,33), buddyzmu i chrze-

%cija)stwa (r = –0,07; p = 0,55), sportu i seksu (r = 0,15; 

Tabela 7.

Korelacje mi$dzy odleg o%ci! ustawienia wzgl$dem reprezentacji sportu a miarami postaw jawnej i utajonej

Predyktor Korelacje rz$du zerowego Korelacje semicz!stkowe

Lubienie obrazów –0,33** –0,40**

Deklarowany stosunek do sportu –0,18** –0,05**

Simple IAT wobec sportu –0,31** –0,29**

* p < 0,05; ** p < 0,01.
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p = 0,41) czy te" seksu i w$"y (r = 0,14; p = 0,46) albo 

sportu i w$"y (r = 0,19; p = 0,29). Wyniki te potwierdzaj! 

trafno%' ró"nicow! metody.

Trafno#$ prognostyczna

Poj$cie trafno%ci prognostycznej odnosi si$ do stopnia, 

w jakim test przewiduje zachowanie jednostki w sytuacji 

pozatestowej. 

Do okre%lenia tego rodzaju trafno%ci pos u"y o bada-

nie Próby 7, z o"onej z 45 harcerzy (uczestników letnie-

go obozu), w tym 20 ch opców i 25 dziewcz!t w wieku 

od 11 do 16 lat (Sidor, 2007). Celem badania by o m.in. 

wyznaczenie behawioralnego aspektu postawy wobec sa-

mego siebie, przy czym w zakres bod&ców prezentowa-

nych metod! SDU w !czono imiona uczestników obozu. 

Czas do pojawienia si$ ostrze"enia „za wolno” wynosi  
3 sekundy, ale bodziec nie znika  do momentu wykonania 

ruchu. Na pó&niejszym etapie badania trzech ochotników 

o niepowtarzaj!cych si$ w grupie imionach ustawia o 

si$ (ka"dy z osobna) pod %cian! ty em do reszty grupy. 

Pozosta ych cz onków grupy proszono o ustawienie si$ 

wzgl$dem ochotników tak blisko, jak blisko si$ z nimi 

czuj!. Po zaj$ciu przez nich stabilnych pozycji zmierzo-

no odleg o%ci ka"dego uczestnika od ochotnika stoj!ce-

go pod %cian!. Analizowano równie" odleg o%' od imion 

ochotników, uzyskan! metod! SDU. Obliczono korelacje 

mi$dzy wska&nikami otrzymanymi obiema metodami. 

Przedstawiono je w Tabeli 8.

Powy"sze zale"no%ci wskazuj!, "e metoda SDU ma 

zadowalaj!c! trafno%' prognostyczn!. Podczas porusza-

nia si$ ludzikiem na ekranie badani z regu y nie kieru-

j! si$ "adn! hipotez!. W wi$kszo%ci nie s! nawet %wia-

domi, dlaczego ustawiaj! si$ w wybranych miejscach. 

Reaguj! zgodnie z instrukcj!, która mówi: „Zatrzymaj si$ 

tam, gdzie chcesz”, a wybór nie wymaga uzasadnienia. 

Nieliczni zauwa"aj!, "e lubi!c obiekt, podchodz! do nie-

go bli"ej, jeszcze mniej liczni (nie wi$cej ni" 5% w do-

tychczasowych próbach) kieruj! swoimi ruchami %wia-

domie zgodnie z t! zasad!. W realnej natomiast sytuacji 

harcerze ustawiali si$ zgodnie z instrukcj!, prowokuj!c! 

do %ledzenia w asnych odczu' dotycz!cych danej osoby. 

Korelacje, które wyst!pi y pomi$dzy tymi dwoma zacho-

waniami s! istotne, mimo "e w komputerowym te%cie 

wykorzystano bod&ce, wzgl$dem których postawa kszta -
towa a si$ tylko dwa tygodnie. Co wi$cej, bod&ce te by y 

niejednoznaczne, gdy" imi$ wyzwala afekt przypisywany 

nie tylko nosz!cej je osobie, która przebywa w naszym 

otoczeniu, ale tak"e innym znanym badanemu reprezen-

tantom populacji.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono metod$ komputerow!, po-

zwalaj!c! wyznacza' tendencj$ do zachowania wzgl$-

dem klasy bod&ców reprezentuj!cych dane zjawisko. 

Skonstruowane narz$dzie generuje miary charaktery-

zuj!ce si$ wysok! rzetelno%ci! i trafno%ci! teoretyczn!, 

diagnostyczn! i prognostyczn!. Wykorzystany program 

komputerowy ma du"e mo"liwo%ci dostosowania do sy-

tuacji badawczej. Uwzgl$dniono w nim opcj$ wyboru 

sposobu reprezentacji obiektów (s ownej lub obrazowej), 

liczby kategorii, wobec których chcemy bada' postaw$ 

oraz liczby bod&ców ka"dej kategorii. Metoda jest prosta 

w u"yciu, napisana wprost w systemie Windows, nie wy-

maga dodatkowego oprogramowania ani j$zyka skrypto-

wego, wykorzystuje  atwy w modyÞkacji plik konÞgura-

cyjny oraz generuje nietrudne do przeliczenia i interpre-

tacji wyniki.

Zgodnie z omówionym modelem APE (Gawronski 

i Bodenhausen, 2006, 2007) postawa utajona jest „wej-

%ciem”, a postawa jawna efektem ko)cowym proce-

su ewaluacji, który pojawia si$ w momencie kontaktu 

z obiektem. Postawa utajona staje si$ baz! do tworzenia 

postawy jawnej (i tym samym mo"e przejawi' si$ w za-

chowaniu), o ile nie zostanie odrzucona w procesie wa-

Tabela 8. 

Korelacje pomi$dzy wska&nikami odleg o%ci ustawienia si$ harcerzy od osób bod&cowych w rzeczywisto%ci i na ekranie 

komputera

Obiekt Osoba 1 real Osoba 2 real Osoba 3 real Osoba 1 ekran Osoba 2 ekran Osoba 3 ekran

Osoba 1 real – –0,210 0,698** 0,484** –0,181** 0,282**

Osoba 2 real – –0,162*** –0,172*** 0,323* –0,217***

Osoba 3 real – 0,578** –0,152** 0,385**

Osoba 1 ekran – 0,019* 0,543**

Osoba 2 ekran – –0,041**

Osoba 3 ekran –

* p < 0,05; ** p < 0,01.
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lidacji. Postawa jawna przejawia si$ za% w zachowaniu, 

je%li w trakcie tego zachowania istnia y wystarczaj!ce 

zasoby (np. czasowe) i motywacja do jej utworzenia (czy 

te" odtworzenia). W zaprezentowanych próbach pozo-

stawiono badanym na reakcj$ relatywnie d ugi czas 5 se-

kund. Wykazano, "e udzia  postawy utajonej (mierzony 

IAT ujawniaj!cym si $ automatycznie aktywizowanych 

asocjacji) oraz postawy jawnej (która wskazuj!c ogólny 

stosunek do kategorii, jest efektem – g $bszej lub p yt-

szej – analizy poznawczej) zwi!zany by  z motywacj!. 

Mo"liwo%' regulacji czasu pozostawianego badanym na 

reakcj$ oraz czasu prezentacji bod&ców (z podprogowymi 

w !cznie) pozwala na analiz$ zale"no%ci przejawianych 

w tendencji behawioralnej postaw jawnych i utajonych 

od czynnika zwi!zanego z zasobami (Fila-Jankowska, 

2008a). 

Przeprowadzone analizy trafno%ci metody odwo ywa-

 y si$ do &róde  tendencji behawioralnej w postaci afektu 

okre%lonego za pomoc! pomiaru postawy utajonej b!d& 

jawnej i wykaza y, "e wyniki SDU koresponduj! z tymi 

pomiarami. Jednak SDU nie daje tylko powielenia wy-

ników uzyskiwanych wymienionymi metodami. Wnosi 

warto%' dodan! ponad postawy jawne i utajone, mierzone 

standardowymi metodami (jak IAT, deklaracje na skalach, 

kwestionariusze) – na przyk ad przy wyja%nianiu przyna-

le"no%ci do grup (Fila-Jankowska, 2008b). Metoda wolna 

jest od efektu wi!zania kategorii parami (jak w klasycz-

nym IAT) i od wp ywów zmiennej aprobaty spo ecznej 

(jak w deklaracjach i testach jawnych). Odwo uj!c si$ do 

nerwowo-mi$%niowej „transformacji” afektu w reakcj$ 

d!"enia – unikania idzie o krok dalej ni" dotychczasowe 

metody badania postaw – od razu okre%la zachowanie 

w jego elementarnej formie.

Miara postawy uzyskana metod! SDU ukazuje beha-

wioralny przejaw afektu „aktywnego” w danej chwili, to 

jest w momencie podj$cia decyzji o ruchu – a" do jego za-

ko)czenia. Poruszaj!c myszk!, nie kontrolujemy wolicjo-

nalnie ruchu (poza nielicznymi wyj!tkami, kiedy badani 

reaguj! zgodnie z w asnym wyobra"eniem poprawno%ci 

tego ruchu). Kontroluje go natomiast do%wiadczany afekt. 

Metoda ukazuje prawdopodobny kierunek zachowania 

w warunkach zbli"onych do warunków badania, a wi$c 

bezpiecznych dla badanego pod tym wzgl$dem, "e jego 

reakcje nie powoduj! konsekwencji w realnym %wiecie. 

Ten brak konsekwencji uszczupla proces walidacji o s!dy 

dotycz!ce konsekwencji reakcji dla otoczenia (i zwrot-

nie dla podmiotu) i w tym sensie czyni reakcje sponta-

nicznymi. Likwiduje cenzur$ zewn$trzn!, pozostawiaj!c 

jednak towarzysz!ce elaboracji oceny w asne. Komu si$ 

mo"e przyda' taka miara? Wszystkim zainteresowanym 

tendencjami rodz!cymi si$ w grupach ludzkich, które 

mog yby si$ ujawni', gdyby zabrak o kontroli zwi!zanej 

z przewidywaniem konsekwencji. Mo"e, na przyk ad, 

przybli"y' to, co uczniowie naprawd$ czuj! do nauczy-

cieli (i vice versa), podw adni do prze o"onych, pracow-

nicy do pracodawców i do miejsc pracy, petenci do in-

stytucji itp. Istotny jest wi$c w badaniu dobór bod&ców 

w a%ciwie reprezentuj!cych interesuj!ce nas zjawisko, 

by symulowa' warunki typowe czy te" takie, w których 

tendencj$ behawioraln! chcemy przewidzie'. Poza rol! 

w predykcji zachowania miara uzyskana metod! SDU 

– jako wypadkowa oznacze) afektywnych, aktywnych 

w danym momencie – pozostaje wska&nikiem postawy. 

Jako wska&nik postawy (z deÞnicji zwi!zanej z zachowa-

niem) mo"e z powodzeniem spe nia' funkcje przypisane 

w psychologii temu poj$ciu.
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PRZYPISY

1. Za ó"my, "e cz owiek jest mechanizmem losowym, z o-

"onym z wielkiej liczby niezale"nych zmiennych losowych (np. 

postaw jawnych i niejawnych, czynników %rodowiska) o ró"-

nych rozk adach i ograniczonej wariancji, z których "adna nie 

dominuje we wp ywie na jego reakcj$. W takim przypadku jego 

zachowanie wobec jakiego% bod&ca w danym momencie okre-

%lone b$dzie rozk adem normalnym o pewnej warto%ci %redniej 

i odchyleniu standardowym (centralne twierdzenie graniczne, 

sformu owane przez Lapunowa, za: Sobczak, Konorski i Ko-

z owska, 2004). Przy niesko)czonej liczbie prób przeprowadzo-

nych w identycznych warunkach oraz za o"eniu, "e dotycz! one 

tego samego cz owieka (tzn. "e nie uczy si$ on przy próbach), 

jego zachowanie (reakcja) b$dzie d!"y o z prawdopodobie)-

stwem 1 do rozk adu normalnego o tej samej %redniej i odchyle-

niu standardowym, co przy jednej próbie (prawo wielkich liczb 

Bernoulliego, za: Sobczak i in., 2004). Pobranie jednej próby 

zachowania (np. 10-elementowej) z zamiarem dokonania na 

jej podstawie predykcji innego zachowania w takim samym 

%rodowisku w niezbyt odleg ym czasie, pozwoli zatem wyzna-

czy' z pewnym poziomem ufno%ci estymowan! warto%' %redni! 

i wariancj$ interesuj!cego nas rozk adu normalnego. 

2. U"ywamy spójnika „lub”, gdy" wydaje si$, "e niemo"li-

wa jest koniunkcja wymienionych warunków. Motywacja do 

hamowania postawy utajonej (a dok adniej afektywnych reak-

cji z niej wyp ywaj!cych) wynika z odrzucenia jej w procesie 

walidacji (cho'by nawet walidacja mia a posta' jednego s!du: 

„Spontanicznych skojarze) z seksem si$ nie ujawnia”). Istnieje 

wówczas motywacja do przejawienia w zachowaniu postawy, 

któr! mo"na ujawni'. Nie jest to równoznaczne ze %wiadomo-

%ci! ruchu, jakim si$ ona ujawnia. Do%wiadczanie afektu ze &ró-

de  procesu walidacji przejawi si$ aktywno%ci! nerowo-m$%nio-

wego systemu d!"enia–unikania i w konsekwencji wypadkow! 

reakcj! cia a. 

Psychometric parameters 
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Abstract

The article introduces a computer-based method of measurement of the behavioral aspect of attitudes. It 

is obtained by simulation of behavior, in which reactions do not evoke consequences in real world, but 

show only „where we are pulled”. As an assessment of the behavioral tendency, distances on a computer 

screen between representations of the Self and objects of attitude were adopted. Data collected from 7 tests 

conÞrm the validity, internal consistency, test-retest reliability, expected factorial structure and prognostic 

properties. Ease of use of the method makes it useful for research in a wide range of milieus, including other 

cultures.
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