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Czy ludzie s$ zdolni bezstronnie oceni% to, czy dana zasada dystrybucji dóbr jest sprawiedliwa? Takie zasady
nierzadko sprzyjaj$ lub zagra!aj$ interesowi w asnemu oceniaj$cego, co niesie ryzyko utraty obiektywizmu. Jawnie niesprawiedliwa zasada mo!e zosta% zinterpretowana pozytywnie, je#li oznacza korzy#% dla
oceniaj$cego. Przedstawiamy trzy badania weryÞkuj$ce hipotez", !e w asne zaanga!owanie zniekszta ca
proces wnioskowania dotycz$cy sprawiedliwo#ci zasad dystrybucji dóbr w taki sposób, i! za bardziej sprawiedliwe uwa!ane s$ zasady s u!$ce interesowi oceniaj$cych. W Badaniu pilota!owym (N = 34) doktoranci psychologii uwa!ali kontrowersyjny regulamin przyznawania stypendium za bardziej sprawiedliwy, je#li ich faworyzowa . W Badaniu 1 (N = 97) nierówne traktowanie kobiet i m"!czyzn w #rodowisku
pracy by o oceniane przez m"!czyzn za bardziej sprawiedliwe, kiedy wi$za o si" z ich faworyzowaniem.
W Badaniu 2 (N = 80) u!ytkownicy toru gokartowego ocenili jego regulamin jako bardziej sprawiedliwy,
kiedy ten skutkowa wyj$tkow$ korzy#ci$ dla nich, lecz nie wówczas, gdy skutkowa tak$ korzy#ci$ dla
kogo# innego. Zaobserwowane efekty dyskutujemy w odniesieniu do koncepcji automatycznego egocentryzmu (Epley, Caruso, 2004).
S owa kluczowe: etyka egotyzmu, moralno"#, korupcja, sprawiedliwo"# dystrybutywna

„Jedynym prawid em ludzkiego post"powania jest egoizm, poddany prawu determinizmu wewn"trznego;
co znaczy, !e ka!dorazowe, zupe nie empiryczne i egoistyczne pobudki
b"d$ w ka!dym pojedynczym wypadku okre#la y post"powanie cz owieka, niepodzielnie i bez przeszkód”
Arthur Schopenhauer, O podstawie moralno"ci
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temat estetyki przestrzeni publicznej (Springer, 2013).
Dlaczego przestrze' publiczna w Polsce pozostaje tak nieuporz$dkowana? Jednym z powodów jest brak przepisów,
które szczegó owo regulowa yby np. to, w jakim miejscu
i w jakiej formie mo!na w owej przestrzeni publicznej
reklamowa% swoj$ ofert". Obok powodu natury legislacyjnej nie bez znaczenia jest fakt, !e brak Ustawy o ochronie krajobrazu le!y w interesie wielu osób. Jak mówi
Filip Springer w rozmowie z Micha em Wybieralskim na
amach Gazety Wyborczej: „Deweloperzy zarabiaj$ na
rozlewaniu si" miast i chaotycznej zabudowie przedmie#%
(…). Na ba aganie zarabia bran!a reklamowa. Wielkie
firmy te! !yj$ z tego, !e dooko a jest tak brzydko (…).
A na pastelozie zarabiaj$ architekci” (Wybieralski, 2013,
s. 22–23). Wra!liwi na estetyk" mieszka'cy opowiadaj$
si" za wprowadzeniem wi"kszej kontroli nad tym, jak
zagospodarowuje si" przestrze' publiczn$ w Polsce. Tymczasem przedsi"biorcy, na których zlecenie owe szyldy s$
zawieszane, czy politycy korzystaj$cy podczas kompanii
wyborczych na banerowej samowolce (poprzez oklejanie
ca ych miast plakatami z w asnym wizerunkiem) nie
b"d$ zapewne tak przychylni wej#ciu w !ycie podobnej
ustawy. Ten przyk ad ujawnia zjawisko oczywiste, acz
bardzo powa!ne w swoich konsekwencjach – ludzie za
sprawiedliwe i s uszne uznaj$ regulacje dla nich samych
korzystne, te za#, które zagra!aj$ ich interesowi, widz$
jako niesprawiedliwe i nies uszne. W niniejszym artykule
podejmujemy si" empirycznej analizy mechanizmu psychologicznego wydawanych w ten sposób ocen.
Przywileje szlacheckie, afera hazardowa, afera Rywina
– to tylko nieliczne przyk ady z historii, kiedy to przewodni$ ide$ osób maj$cych realny wp yw na uchwalane
prawo by a bynajmniej nie sprawiedliwo#%, lecz osobista korzy#%. O powszechno#ci przedk adania interesu
w asnego nad obiektywnie rozumian$ sprawiedliwo#%
#wiadcz$ popularne w debacie publicznej zarzuty wobec
osób maj$cych w adz" – o apówkarstwo, o nadawanie
przywilejów cz onkom rodziny, o nadu!ywanie powierzonego bud!etu, o wp yw lobbystów na ustawodawstwo
itd. (Jarosz, 2004). Cho% zwykle pozostawanie u w adzy
hamuje przyjmowanie perspektywy innych, a nasila kierowanie si" w asnym interesem (Galinsky, Magee, Inesi,
Gruenfeld, 2006), to czy „zwykli” ludzie potrafi$ uciszy%
osobiste pobudki, oceniaj$c, czy co# jest (obiektywnie)
sprawiedliwe, czy nie?
Odpowiadamy na pytanie, czy s$ oni zdolni bezstronnie oceni% sprawiedliwo#% zasad dystrybucji dóbr, kiedy
te wi$!$ si" z bezpo#redni$ korzy#ci$ lub zagro!eniem
dla ich interesu. W trzech badaniach wykazali#my, !e
ocena sprawiedliwo#ci spotykanych na co dzie' kryteriów
dystrybucji dóbr (zawartych w regulacjach, normach,

przepisach) zale!y od tego, czy dane uregulowanie promuje interes w asny oceniaj$cego, czy te! znajduje si" do niego w opozycji. Postawione przez nas hipotezy rozwa!amy
na podstawie fenomenu „automatycznego egocentryzmu”
(Epley, Caruso, 2004).
Etyka egoizmu
Zagadnienie sprawiedliwo#ci w literaturze naukowej
odnosi si" do trzech podstawowych kwestii (Jost, Kay,
2010). Po pierwsze, rozwa!ania dotyczy% mog$ sprawiedliwo#ci dystrybutywnej, a wi"c sprawiedliwo#ci kryteriów rozdzia u dóbr. To np. kwestia tego, czy sprawiedliwiej jest, gdy dane dobro zostanie rozdzielone ka!demu
po tyle samo, czy mo!e wedle zas ug, czy te! ka!demu
wedle potrzeb itd. Innymi jeszcze zagadnieniami s$: sprawiedliwo#% proceduralna, która dotyczy sposobów (procedur), w jakich dochodzi do podejmowania decyzji, oraz
sprawiedliwo#% retrybutywna, odnosz$ca si" do karania
ludzi za ich wyst"pki. Jednak to w a#nie sprawiedliwo#%
dystrybutywna najcz"#ciej stanowi przedmiot rozwa!a'
i sporów, jako !e ustawicznie ponosimy konsekwencje
jakiej# dystrybucji dóbr. Jost i Kay (2010) przekonuj$,
!e na ocen" sprawiedliwo#ci dystrybucji dóbr wyra(nie
wp ywa kontekst spo eczny (w relacjach rodzinnych sprawiedliwsze wydaje si" kryterium równo#ci lub potrzeb,
a w relacjach formalnych – kryterium zas ug).
Popularne w naszej kulturze regu y moralne, takie jak
„nie rób drugiemu, co tobie niemi e”, „nie kradnij”, implikuj$ prze#wiadczenie, !e dzia anie na niekorzy#% innych
jest niemoralne. Jednak niemoralno#% cudzej krzywdy
nie musi jednocze#nie oznacza%, !e dzia anie na w asn$
korzy#% jest niemoralne. Obserwacja !ycia spo ecznego
sugerowa aby funkcjonowanie prawid a o wr"cz przeciwnym znaczeniu – ludzie ch"tnie uwa!aj$ to, co im s u!y,
za zasadniczo etyczne. Na przyk ad wtedy, gdy wyra!aj$
zdanie na temat tego, czy podatek liniowy jest sprawiedliwym rozwi$zaniem, albo kiedy oceniaj$, czy dokonany
przez szefa podzia zada' mi"dzy pracowników jest fair.
Empirycznych dowodów na to, !e podejmuj$c decyzje, ludzie dokonuj$ wyborów egoistycznych, dostarczaj$
badania Batsona (Batson, Kobrynowicz, Dinnerstein,
Kampf, Wilson 1997), które pokaza y, !e je!eli ludzie
maj$ wybór mi"dzy dzia aniem na rzecz w asnego lub
cudzego interesu, z regu y wybieraj$ w asny. Uczestnicy
jego bada' musieli wyznaczy% siebie albo inn$ osob" do
wykonania jednego z dwóch zada', z których jedno by o
bardziej atrakcyjne. 80% uczestników przydzieli o sobie
zadanie atrakcyjne, chocia! 95% z nich uwa!a o takie
zachowanie za nieuczciwe.
Seria eksperymentów przeprowadzonych przez Bermana i Small (2012) dowodzi, !e ludzie czerpi$ równie!
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wi"ksz$ przyjemno#% z wyborów s u!$cych ich interesom
ni! z tych, które s$ korzystne dla innych, pod warunkiem,
!e nie maj$ poczucia odpowiedzialno#ci za te wybory
(dokonuje ich komputer lub inna osoba). Wnioskowa% wi"c
mo!na, !e cho% lubi$ egoistyczne wybory, to jednocze#nie
nie chc$ czu% si" egoistami.
Tego, !e podejmuj$c dzia ania, decyzje lub dokonuj$c ocen, ludzie kieruj$ si" w asnym interesem, dowodz$ dziesi$tki bada' z zakresu decyzji ekonomicznych
oraz poznania spo ecznego (Epley, Keysar, Van Boven,
Gilovich, 2004; Epley, Morewedge, Keysar, 2004; Messick, Bloom, Boldizar, Samuelson, 1985; Messick, Sentis,
1979; Ross, Sicoly, 1979). Dowody empiryczne zebrane w grupie przedsi"biorców wskazuj$, !e liderzy nie
pot"piaj$ niemoralnego zachowania cz onków swojej
grupy, gdy na tym zachowaniu zyskuj$ (Hoogervoorst,
De Cremer, van Dijke, 2010). Z kolei Cis ak i Wojciszke
(2006) pokazali, !e polityk jest oceniany przez emerytów
jako bardziej moralny, je!eli dzia a na ich rzecz ni! wbrew
ich interesom, podczas gdy sposób dzia ania polityka
w ogóle nie wp ywa na ocen" jego moralno#ci, kiedy
oceniaj$cymi byli studenci.
Do podobnego wniosku prowadz$ równie! nasze wcze#niejsze badania (Bocian, Wojciszke, 2014), w których
dowiedli#my, !e zaanga!owanie w asnego interesu prowadzi do zniekszta ce' w moralnej ocenie nieetycznego
zachowania innych ludzi i w ocenach wydawanych na ich
temat. W jednym z eksperymentów studenci zyskuj$cy
na nieuczciwym zachowaniu innego studenta nie tylko
oceniali jego zachowanie jako mniej niemoralne ni! ci,
których interes nie zosta zaanga!owany, lecz tak!e bardziej go lubili. Warto podkre#li%, !e postawa w stosunku
do zachowuj$cego si" nieetycznie studenta nie zale!a a od
obiektywnych wskazówek, takich jak post"powanie zgodnie z norm$ uczciwo#ci, a od subiektywnego przekonania,
!e obserwowane dzia anie s u!y interesowi oceniaj$cego. Analiza mediacyjna potwierdzi a, !e zaanga!owanie
interesu oceniaj$cego prowadzi do nasilenia lubienia ocenianej osoby, a to z kolei zmienia kszta t oceny moralnej,
która staje si" agodniejsza (Bocian, Wojciszke, 2014).
Rozumowanie moralne kontra intuicje moralne
Klasyczna psychologia moralno#ci Kohlberga (1984),
wywodz$ca si" z podej#cia poznawczo-rozwojowego,
g osi, !e u podstaw rozumowania moralnego le!y wieloetapowe, niezale!ne od kontekstu my#lenie werbalne.
Kohlberg zak ada , !e istot$ s$dów moralnych jest ocena
dzia a' cz owieka z uwagi na ogólne regu y etyczne,
które w ostateczno#ci sprowadzaj$ si", wed ug niego, do
sprawiedliwo#ci. Sama operacja rozstrzygania, co jest
dobre, a co z e, mia aby by% poprzedzona wieloetapow$
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analiz$ obowi$zuj$cych regu !ycia spo ecznego. Jednak
wspó czesne badania systematycznie wykazuj$, !e ludzie,
podejmuj$c decyzje o charakterze etycznym, nie wywodz$ ich z deliberatywnych rozwa!a', lecz cz"sto kieruj$
si" tzw. intuicjami moralnymi (Graham, Haidt, Nosek,
2009; Haidt, 2007, 2001; Van den Bos, 2003; Schnall,
Haidt, Clore, Jordan, 2008; Wheatley, Haidt, 2005).
Zgodnie ze stanowiskiem intuicjonistów, oceny moralne
oparte s$ przede wszystkim na do#wiadczanym afekcie,
a dopiero pó(niej dochodzi do ich racjonalizacji. Za takim
charakterem ocen moralnych przemawiaj$ ró!ne argumenty. Po pierwsze, oceny moralne ulegaj$ zniekszta ceniu pod wp ywem silnych emocji (np. wstr"tu; Rozin,
Haidt, Fincher, 2009; Van Den Bos, 2003). W badaniu
Schnall i wspó pracowników (2008) studenci pracuj$cy w pomieszczeniu, w którym unosi si" odpychaj$cy zapach, wydawali surowsze s$dy moralne ni! grupa
pracuj$ca w pomieszczeniu bezwonnym. Zale!no#% ta
jest najprawdopodobniej dwukierunkowa – zachowania
ami$ce normy moralne (w tym etyk" sprawiedliwo#ci)
mog$ wywo ywa% wstr"t (Cannon, Schnall, White, 2011;
Parzuchowski, Bocian, Bary a, 2012). Po drugie, oceny
moralne maj$ cz"sto natychmiastowy charakter, a wi"c jest
ma o prawdopodobne, aby wydany s$d zosta wcze#niej
g "boko przemy#lany (Haidt, 2001). Po trzecie, bywa te!
tak, !e oceny moralne nie daj$ si" uzasadni% !adnymi
racjonalnymi wzgl"dami, a jedynym ich wyt umaczeniem
jest „poczucie, !e to co# z ego” (Haidt, 2001). W jednym
z bada' Haidt, Koller i Dias (1993) prosili uczestników
o przeczytanie historii dotycz$cej m"!czyzny, który raz
w tygodniu kupowa w supermarkecie martwego i oprawionego kurczaka, aby si" nim masturbowa%, a nast"pnie
jego mi"so gotowa i zjada na kolacj". Mimo !e w zachowaniu tego cz owieka nie by o ani intencji skrzywdzenia
zwierz"cia, ani rzeczywistego wyrz$dzenia mu krzywdy
(kurczak by ju! martwy), badani oceniali to zachowanie
jako moralnie niew a#ciwe. Przede wszystkim dlatego,
!e wzbudza o w nich wstr"t, a emocja ta stanowi% mo!e
wskazówk" do oceny zachowania jako nieetycznego i godnego pot"pienia (Haidt, Koller, Dias, 1993).
Opieraj$c si" na modelu intuicjonistycznym, przewidujemy, !e kiedy ludzie oceniaj$ sprawiedliwo#% dzia ania,
które bezpo#rednio dotyczy ich interesu, oceny te w wi"kszym stopniu bazuj$ na moralnych intuicjach ni! na obiektywnych zasadach etyki sprawiedliwo#ci. Zak adamy, !e
dzia ania s u!$ce interesowi w asnemu (zarówno takie,
których jeste#my aktorami, jak i wówczas, gdy pozostajemy obserwatorami) s$ natychmiastowo i automatycznie oceniane jako uczciwe i sprawiedliwe, natomiast
te powoduj$ce, !e nasz interes zostaje naruszony – jako
niemoralne (Bocian, Wojciszke, 2014). Tego rodzaju s$dy
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moralne nie powstaj$ wi"c na podstawie oszacowania
zgodno#ci danego dzia ania z normami, a raczej jako efekt
monitorowania zgodno#ci dzia ania z w asnymi interesami. Mechanizmem, który najlepiej t umaczy postulowane
przez nas zjawisko zniekszta cania s$dów moralnych pod
wp ywem zaanga!owania interesu w asnego, jest automatyczny egocentryzm (Epley, Caruso, 2004).
Automatyczny egocentryzm
Epley i Caruso w artykule „Egocentric ethics” (2004)
dowodzili, !e automatyczny egocentryzm to b $d poznawczy, którego nie sposób unikn$%, poniewa! #wiat spostrzegamy za po#rednictwem swoich zmys ów. Podczas gdy
w asnej perspektywy #wiata do#wiadczamy, perspektyw"
innych osób musimy symulowa%. Do#wiadczanie wydarze' ma t" przewag" nad interferowaniem, !e przebiega bezwysi kowo i jest poznawczo bardziej oszcz"dne,
dlatego te! ludzie domy#lnie oceniaj$ obiekty i wydarzenia w sposób egocentryczny, koryguj$c swoj$ ocen" sporadycznie i tylko wtedy, gdy to niezb"dne (Epley
i in., 2004; Gilbert, Gill, 2000; Keysar, Barr, Horton,
1998; Nickerson, 1999). Wed ug Epleya i Caruso (2004)
s$dy moralne cz"sto bywaj$ egocentrycznie zniekszta cone – oceniaj$cy widzi dzia ania sprzyjaj$ce interesowi w asnemu jako moralnie uzasadnione. Ocena taka
powstaje w wyniku nie#wiadomego i automatycznego
procesu, a impulsem dla niej s$ niejednokrotnie reakcje
afektywne na dany problem etyczny. Co wi"cej, oceniaj$cy pozostaje przekonany, !e jego ocena jest obiektywna
i niezniekszta cona.
W przytoczonych ju! wcze#niej badaniach Batsona
i in. (1997), uczestnicy, mimo !e kilka minut wcze#niej
dopu#cili si" nieetycznego wyst"pku (dokonali niesprawiedliwego podzia u zada', przydzielaj$c sobie atwe,
przyjemne i skutkuj$ce wynagrodzeniem, a partnerowi oddaj$c zadanie trudne, nieprzyjemne i pozbawione
korzy#ci finansowych), pozostawali we w asnych oczach
moralni (Batson i in., 1997). Jest to klasyczny przyk ad
zjawiska hipokryzji moralnej, kiedy to mimo ewidentnie
egoistycznego i niesprawiedliwego zachowania ludzie
okre#laj$ swoje decyzje jako uczciwe i moralne. Co ciekawe, dalsze badania z zastosowaniem paradygmatu
Batsona dowodz$ równie!, !e egoistyczne zachowania
osób z grupy w asnej postrzegane s$ – podobnie jak w asne – jako moralne i sprawiedliwe (Valdesolo, DeSteno,
2007, 2008).
Analogicznie, Wojciszke i Bary a (2006) sugeruj$, !e
powodem, dla którego ludzie uwa!aj$ si" za moralnych,
jest to, i! podejmuj$ wy $cznie te dzia ania, które uznaj$
za s uszne i moralne. W wielu przypadkach faktycznie

takie w a#nie dzia ania s$ wybierane, natomiast gdy pod
wp ywem pewnych czynników (jak nadzieja na zysk czy
presja zewn"trzna) ludzie anga!uj$ si" w dzia ania niemoralne, ch"tnie porzucaj$ interpretacj" swojego zachowania
w kategoriach moralnych na rzecz innych kategorii (np.
widz$ to zachowanie jako #wiadectwo w asnej sprawno#ci). Z odziej rzadko przyzna, !e dopu#ci si" czynu niemoralnego, bo co# ukrad , ale powie, !e by wystarczaj$co
niem$dry, aby da% si" z apa%.
Z przytoczonej przez nas literatury wynika, !e ludzie
w wielu przypadkach zachowuj$ si" egoistycznie, a co
wi"cej – dysponuj$ poznawczymi mechanizmami pozwalaj$cymi te egoistyczne zachowania widzie% jako etyczne
i moralnie w a#ciwe. Zadali#my sobie pytanie, czy do
egocentrycznego zniekszta cenia ocen moralnych dochodzi równie! wtedy, gdy ich przedmiotem nie s$ dzia ania
w asne lub innych, lecz bardziej abstrakcyjne idee – formalnie ustanowione kryteria dystrybucji dóbr. Zasady
moralne typu „nie rób drugiemu, co tobie niemi e” maj$
cz"sto charakter nieformalny, funkcjonuj$ jako element
kultury i wychowania, tymczasem uregulowane prawid a
dystrybucji dóbr (takie jak regulaminy b$d( kodeksy) s$
formalnymi narz"dziami egzekucji owych nieformalnych
zasad. Stosowanie tych drugich ma na ogó powa!ne
i bezpo#rednie konsekwencje dla !ycia ludzi, st$d te!
w przypadku oceny sprawiedliwo#ci regulacji szczególnie
wskazana by aby obiektywno#%, uciszenie osobistych
pobudek na rzecz racjonalnego i logicznego wnioskowania. Niemniej jednak si a dowodów przemawiaj$ca za
dzia aniem automatycznego egocentryzmu sk ania raczej
do postawienia hipotezy, !e ludzie zniekszta caj$ ocen"
sprawiedliwo#ci takich regulacji, kiedy te naruszaj$ ich
w asny interes.
Zak adamy wi"c, !e w przypadku, gdy ów interes
zostaje zaanga!owany w przedmiot oceny, obiektywne
wnioskowanie o tym przedmiocie w kategoriach sprawiedliwo#ci jest utrudnione. Testowali#my, czy dana
zasada dystrybucji dóbr b"dzie oceniona jako bardziej
sprawiedliwa, gdy sprzyja interesowi w asnemu oceniaj$cego. W tym celu przeprowadzili#my trzy badania –
dowodzimy, !e zarówno studenci oceniaj$cy regulamin
stypendium (badanie pilota!owe), jak i kobiety i m"!czy(ni oceniaj$cy warunki pracy faworyzuj$ce jedn$ z p ci
(badanie 1) oraz klienci toru gokartowego oceniaj$cy
zasady post"powania w przypadku awarii pojazdu (badanie 2) uwa!aj$ za bardziej sprawiedliwe takie zasady, które s$ zgodne z ich interesem. Pokazujemy tak!e, !e efekt
ten ogranicza si" jedynie do sytuacji, gdy dana zasada ma
szczególnie korzystne brzmienie, a jej beneficjentem jest
osoba oceniaj$ca.
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BADANIE PILOTA

OWE

W badaniu tym chcieli#my uzyska% wst"pne informacje
na temat s uszno#ci naszych hipotez oraz przetestowa%
czteroitemow$ miar" sprawiedliwo#ci, któr$ zamierzali#my stosowa% w dalszych badaniach. Wykorzystali#my
rzeczywiste zdarzenie, w które zaanga!owani byli studenci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS.
Uczestników badania prosili#my o ocen" sprawiedliwo#ci
regulaminu przyznawania stypendium naukowego.

METODA
Uczestnicy
Uczestnikami badania by o 34 studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS na kierunku
psychologia (w tym 31 kobiet i 3 m"!czyzn) o #redniej
wieku M = 27,15; SD = 4,31.
Procedura i materia!y
Badanie mia o charakter quasi-eksperymentu naturalnego, poniewa! dotyczy o prawdziwego wydarzenia,
a uczestnikami by y osoby bezpo#rednio zaanga!owane
w opisan$ poni!ej sytuacj". W pa(dzierniku 2011 roku
doktoranci psychologii ISD SWPS otrzymali informacj"
o mo!liwo#ci ubiegania si" o atrakcyjne (1000 z /mies.)
stypendium naukowe (Stypendium Dziekana SWPS).
W regulaminie stypendium widnia o jednak zastrze!enie,
!e aplikowa% o nie mog$ jedynie doktoranci, których opiekun naukowy jest zatrudniony na Wydziale Psychologii
SWPS w Warszawie. Tym samym, grupa doktorantów,
których opiekunowie pracowali w zamiejscowych wydziaach SWPS, pozbawiona zosta a szansy ubiegania si"
o to stypendium. Ten punkt regulaminu wzbudzi kontrowersje, bo cho% zastrze!enie dotycz$ce zatrudnienia
promotora podyktowane by o wzgl"dami formalnymi
(#rodki na stypendia pochodzi y z bud!etu wydzia u warszawskiego), to pojawi y si" opinie, !e zasada ta dyskryminuje cz"#% doktorantów. Na fali tego wydarzenia zaprosili#my doktorantów do udzia u w ankiecie internetowej.
Korzystaj$c z listy mailingowej Sekretariatu ISD SWPS,
wys ali#my im e-maile z odno#nikiem do internetowego
kwestionariusza dotycz$cego regulaminu przyznawania
stypendiów doktoranckich.
Badanie rozpoczyna opis procedury przyznawania
owych stypendiów b"d$cych przedmiotem tego badania:
Na pocz$tku pa(dziernika Komisja Wydzia u Psychologii ds.
Bada' og osi a konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów psychologii SWPS, z zastrze!eniem, !e o stypendium
ubiega% si" mog$ jedynie ci doktoranci, których opiekun
naukowy jest etatowym pracownikiem Wydzia u Psychologii
SWPS w Warszawie. Ze stypendium nie mog$ skorzysta%
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studenci, których opiekunowie s$ zatrudnieni na innych
wydzia ach SWPS-u. *rodki na stypendia pochodz$ z bud!etu wydzia u warszawskiego.

Nast"pnie uczestnicy byli proszeni o ocen", na ile sprawiedliwe, fair, w a"ciwe i s uszne s$ takie zasady przydzielania stypendium (ka!da pozycja osobno na skali
od 1 – zdecydowanie nie do 7 – zdecydowanie tak); miara zosta a zaczerpni"ta z bada' Van den Bosa, Maas,
Waldring i Semina (2003). W kolejnej cz"#ci ankiety pytali#my uczestników, czy ich opiekun naukowy jest etatowym
pracownikiem Wydzia u Psychologii SWPS w Warszawie.
Pozwoli o nam to si" dowiedzie%, czy uczestnik by uprawniony do ubiegania si" o stypendium (regulamin go/j$
faworyzuje), czy nie (regulamin go/j$ dyskryminuje). Na
ko'cu umie#cili#my pytanie kontrolne o szacowan$ szans"
otrzymania stypendium, gdyby zastrze!enie o miejscu
zatrudnienia promotora nie by o zawarte w regulaminie
(„Oszacuj, prosz", swoj$ szans" otrzymania stypendium,
gdyby zastrze!enie o miejscu zatrudnienia promotora
nie by o zawarte w regulaminie”); odpowied( na skali
od 1 – zdecydowanie ma a szansa do 7 – zdecydowanie
du!a szansa.
Wyniki i dyskusja
Ankiet" wype ni o 34 doktorantów, w tym 17 pod opiek$ promotora zatrudnionego na wydziale warszawskim
i 17 pod opiek$ promotora spoza wydzia u warszawskiego.
Odpowiedzi uczestników na cztery pozycje skali sprawiedliwo#ci u#rednili#my do postaci jednego wska(nika oceny
sprawiedliwo"ci regulaminu ($ Cronbacha = 0,98). Analiza
ujawni a tendencj", !e doktoranci pod opiek$ promotora
zatrudnionego w wydziale warszawskim oceniali #rednio
regulamin jako bardziej sprawiedliwy (M = 3,28; SD = 1,71)
ni! doktoranci pod opiek$ promotora spoza wydzia u warszawskiego (M = 2,38; SD = 1,28), t(32) = 1,73; p = 0,094;
d = 0,61.
Co ciekawe, doktoranci pod opiek$ promotora w wydziale warszawskim oceniali swoje szanse na otrzymanie
stypendium jako mniejsze (M = 4,06; SD = 1,56) ni!
doktoranci pod opiek$ promotora spoza wydzia u warszawskiego (M = 4,94; SD = 1,25), t(32) = 1,82; p = 0,078;
d = 0,62. Inaczej mówi$c, studenci s$dzili, !e maj$ wi"ksze szanse na stypendium, je#li regulacja uniemo!liwia
im jego otrzymanie. Wynik ten wydaje si" przejawem
egotyzmu atrybucyjnego (Campbell, Sedikides, 1999).
Badani byli przekonani, !e tylko regulacja powstrzymuje
ich od otrzymania warto#ciowego stypendium (a ocena
w asnej niechybnej skuteczno#ci w uzyskaniu tej nagrody
nie by a powi$zana z ocen$ sprawiedliwo#ci).
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Wyniki pilota!u okaza y si" obiecuj$ce dla naszych
kolejnych bada'. Osoby przez regulamin faworyzowane ocenia y go jako bardziej sprawiedliwy ni! te, które
regulamin dyskryminowa . Cho% obie grupy uczestników
postrzega y go jako raczej niesprawiedliwy, to s$dy tych,
w przypadku których owa niesprawiedliwo#% wp ywa a
korzystnie na ich interes, by y z agodzone.
To badanie ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, jego
uczestnikami byli doktoranci psychologii, najpewniej
dobrze zaznajomieni z metodologi$ bada', istnieje wi"c
du!e ryzyko, !e niektórzy z nich domy#lili si" hipotezy.
Po drugie, nie mo!na wykluczy% ewentualno#ci, !e do
badania ch"tniej przyst"powa y osoby, które regulamin
stypendium uwa!a y za dyskryminuj$cy, licz$c na to,
!e ankieta stanowi narz"dzie interwencji w sprawie stypendiów i jej wyniki przyczyni$ si" do zmiany zasad.
W zwi$zku z tym, ci doktoranci mogli traktowa% j$ jako
forum „wykrzyczenia” swoich pretensji. Niemniej jednak
mieli#my okazj" zaobserwowa% wnioskowanie o sprawiedliwo#ci w odniesieniu do rzeczywistej i wa!nej dla
uczestników sprawy, co stanowi istotn$ warto#% tego
badania (zob. Baumeister, Vohs, Funder, 2007).

BADANIE 1
W badaniu 1, b"d$cym podobnie jak pilota! quasi-eksperymentem, uczestnicy oceniali sprawiedliwo#%
niektórych realiów !ycia zawodowego kobiet i m"!czyzn
w Polsce. Prezentowane uczestnikom przyk ady ukazywa y nierówno#% w traktowaniu kobiet i m"!czyzn jako
pracowników, jednak w jednym przyk adzie nierówno#%
wi$za a si" z faworyzowaniem kobiet, w drugim za# –
m"!czyzn. Tym razem to p e% oceniaj$cego decydowa a
o tym, czy dana okoliczno#% jest zgodna, czy niezgodna
z jego/jej interesem. Sprawdzali#my, jak bior$cy udzia
w badaniu kobiety i m"!czy(ni oceni$ sprawiedliwo#%
takich zasad. Dodatkowo mierzyli#my emocje uczestników po zapoznaniu si" z przedstawion$ okoliczno#ci$
oraz ich pogl$dy polityczne jako potencjalne moderatory
powy!szej relacji.

METODA
Uczestnicy
W badaniu wzi" o udzia 97 osób, studentów studiów
podyplomowych Wy!szej Szko y Bankowej, w tym
53 kobiety i 44 m"!czyzn o #redniej wieku M = 31,47;
SD = 10,69. Uczestnicy wype niali kwestionariusz na
ko'cu zaj"% (badanie by o grupowe, zadbali#my jednak
o to, !eby siedzieli w sporej odleg o#ci od siebie i byli
przekonani o anonimowym charakterze badania).

Procedura i materia!y
W pierwszej kolejno#ci uczestnicy zapoznawali si" ze
spreparowanym przez nas wycinkiem prasowym. Cz"#%
uczestników czyta a, !e:
Zgodnie z art. 173 Kodeksu pracy, prawo chroni kobiety przed
wykonywaniem prac szczególnie uci$!liwych i szkodliwych
dla zdrowia. Zawody niebezpieczne, gro!$ce utrat$ zdrowia
i !ycia, wykonuj$ przede wszystkim m"!czy(ni.

Pozostali za# dowiadywali si", !e:
Z bada' G ównego Urz"du Statystycznego wynika, !e kobiety w Polsce, pracuj$c na tym samych stanowiskach, zarabiaj$
mniej ni! m"!czy(ni.

Tym samym niektórym uczestnikom prezentowali#my
okoliczno#% faworyzuj$c$ kobiety, a innym – okoliczno#%
faworyzuj$c$ m"!czyzn. Nast"pnie uczestnicy mieli oceni%, na ile to, o czym przeczytali, jest sprawiedliwe, fair,
w a"ciwe i s uszne (ka!da pozycja oceniana osobno na
skali 1–7). Odpowiadali tak!e na pytanie: „Czy uwa!asz,
!e ludzie maj$cy wp yw na taki stan rzeczy (urz"dnicy,
fundacje, politycy) powinni podj$% dzia ania zmierzaj$ce
do zmiany tej sytuacji w kierunku wyrównania przywilejów?” (wybór na sze#ciostopniowej skali od 1 – zdecydowanie nie do 6 – zdecydowanie tak). Chcieli#my si"
dowiedzie%, czy postulowany przez nas wp yw zaanga!owania interesu w asnego na ocen" sprawiedliwo#ci mo!e
mie% spo eczne konsekwencje, np. skutkowa% wi"kszym
poparciem dla podmiotów bezpo#rednio wp ywaj$cych na
!ycie spo eczne. W dalszej cz"#ci kwestionariusza mierzyli#my emocje uczestników za pomoc$ skali PANAS
(Watson, Clark, Tellegen, 1988) w celu sprawdzenia, czy
efekt interesu w asnego na ocen" sprawiedliwo#ci jest
zapo#redniczony stanami emocjonalnymi (np. nasileniem
emocji negatywnych). Na koniec uczestnicy deklarowali
swoje pogl$dy polityczne, pos uguj$c si" skal$ od 1 –
skrajnie konserwatywne do 7 – skrajnie liberalne1.

WYNIKI I DYSKUSJA
Wyniki by y analizowane w schemacie analizy wariancji 2 (nierówno#%: na korzy#% kobiet vs. na korzy#%
m"!czyzn) × 2 (p e%: kobiety vs. m"!czy(ni). Cztery
pozycje s u!$ce do oceny sprawiedliwo#ci zaprezentowanej okoliczno#ci u#rednili#my do postaci wska(nika
oceny sprawiedliwo"ci ($ Cronbacha = 0,96). Analiza
1

Na koniec badania uczestnicy wype niali równie! zadanie
pomiaru motywacji do odbudowy poczucia sensu, wcze#niej wykorzystywane w badaniach Proulxa i Heinego (2008), oraz Skal%
potrzeby domkni%cia poznawczego (Kossowska, 2003), ale nie jest
to przedmiotem obecnego artyku u.
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wariancji ujawni a efekt g ówny rodzaju nierówno#ci –
to, !e kobiety s$ chronione przed wykonywaniem szczególnie niebezpiecznych zawodów, by o ocenione jako
bardziej sprawiedliwe (M = 4,32; SD = 1,71; N = 51) ni!
to, !e m"!czy(ni uzyskuj$ wy!sze zarobki w porównaniu z kobietami na tych samych stanowiskach (M = 1,74;
SD = 1,32; N = 42), F(1, 89) = 62,66; p = 0,001; &2 = 0,41.
Co wa!niejsze dla naszych hipotez, wyst$pi równie!
efekt interakcji typu nierówno#ci i p ci, F(1, 89) = 7,27;
p = 0,008; &2 = 0,08 (rysunek 1). Analiza efektów prostych
ujawni a, !e wi"ksze zarobki m"!czyzn w porównaniu
z kobietami na tych samych stanowiskach by y oceniane
jako bardziej sprawiedliwe przez m"!czyzn (M = 2,39;
SD = 0,55; N = 24) ni! przez kobiety (M = 1,26; SD = 1,73;
N = 18), F(1, 89) = 5,82; p = 0,018; &2 = 0,06. Drugi interesuj$cy nas efekt prosty p ci na ocen" sprawiedliwo#ci tego,
!e kobiety s$ chronione przed wykonywaniem szczególnie
niebezpiecznych zawodów, nie by istotny statystycznie (p = 0,18). Poza ocen$ sprawiedliwo#ci, uczestników
pytali#my o to, czy ich zdaniem powinny zosta% podj"te
dzia ania w kierunku wyrównania zaprezentowanych im
przywilejów. Uzyskiwanie wy!szych zarobków przez
m"!czyzn w porównaniu z kobietami na tych samych
stanowiskach by o uznawane za sytuacj", która w wi"kszym stopniu wymaga zmian (M = 5,17; SD = 1,27; N = 42)
ni! ochrona kobiet przed wykonywaniem szczególnie
niebezpiecznych zawodów (M = 3,76; SD = 1,4; N = 54),
F(1, 92) = 23,99; p = 0,001; &2 = 0,212. Analiza mediacji
metod$ bootstrappingu Preachera i Hayesa (2008) wykaza a, !e efekt interesu w asnego na ch"% zmiany istniej$cych okoliczno#ci by mediowany ocen$ sprawiedliwo#ci
(95% CI = [0,12–1,05], 1000 próbek).
Konsekwentnie, wycinek na temat faworyzowania
m"!czyzn wywo ywa u uczestników mniej emocji pozy tywnych (M = 2,05; SD = 0,73; N = 42) ni! wycinek
o faworyzowaniu kobiet (M = 2,34; SD = 0,78; N = 50),
F(1, 88) = 3,88; p = 0,05; &2 = 0,04, a tak!e wi"cej emocji negatywnych (M faworyzowanie m%!czyzn = 1,80; SD = 0,70;
N = 42 vs. M faworyzowanie kobiet = 1,52; SD = 0,61; N = 50;
F(1, 88) = 3,40; p = 0,069; &2 = 0,04. Niemniej, ani emocje

155

negatywne, ani pozytywne nie po#redniczy y we wp ywie
zaanga!owania interesu w asnego na ocen" sprawiedliwo#ci. Uwzgl"dnienie orientacji politycznej uczestników
w analizach nie zmienia o kierunku i si y testowanych
efektów.
Podsumowuj$c, wykazali#my, !e nierówno#% w traktowaniu kobiet i m"!czyzn w !yciu zawodowym polegaj$ca
na tym, !e m"!czy(ni zarabiaj$ wi"cej w porównaniu
z kobietami na tych samych stanowiskach, by a oceniana
jako mniej niesprawiedliwa przez m"!czyzn, a wi"c osoby,
które ta nierówno#% faworyzuje, ni! przez kobiety – grup"
ow$ nierówno#ci$ poszkodowan$. Odwrotna zale!no#%
w odniesieniu do nierówno#ci faworyzuj$cej kobiety nie
osi$gn" a poziomu istotno#ci statystycznej. Tym samym,
uzyskali#my cz"#ciowe potwierdzenie hipotezy, !e ocena
sprawiedliwo#ci danej sytuacji b"dzie wy!sza w przypadku osób, którym ta okoliczno#% sprzyja ni! w przypadku tych, którym szkodzi. Cho% zaanga!owanie interesu
w asnego nie wp ywa o na zmienn$ „ch"% zmiany sytuacji” (uczestnicy ogólnie uwa!ali za bardziej wymagaj$c$
zmiany okoliczno#% faworyzuj$c$ m"!czyzn), wyst$pi
efekt mediacyjny – ocena sprawiedliwo#ci nierówno#ci
mediowa a zwi$zek mi"dzy interesem w asnym a ch"ci$
zmiany nierówno#ci. Potwierdzenia nie uzyska o natomiast nasze przewidywanie o afektywnym mechanizmie
wp ywu interesu na ocen" sprawiedliwo#ci (emocje negatywne i pozytywnie nie mediowa y tego zwi$zku). Nie
odnotowali#my równie! !adnych moderacyjnych efektów
orientacji politycznej uczestników.
Podejrzewamy, !e brak potwierdzenia tej hipotezy dla
warunku okoliczno#ci faworyzuj$cej m"!czyzn mo!e
wynika% z niedoskona ego doboru materia ów do badania.

2

Efekt interakcji typu nierówno#ci i p ci dla zmiennej „ch"%
zmian” nie by istotny statystycznie, F(1,92) = 2,65; p = 0,12;
&2 = 0,03. Uwzgl"dnienie zmiennej „ch"% zmian” wraz z czynnikami sta ymi i zmienn$ „ocena sprawiedliwo#ci” nie mia o wp ywu na uzyskany wzór wyników. Podobnie rzecz si" mia a przy
uwzgl"dnieniu emocji pozytywnych i negatywnych jako zmiennych
po#rednicz$cych. Analiza korelacji ujawni a korelacj" mi"dzy
„ocen$ sprawiedliwo#ci” a „ch"ci$ zmiany” (r = –0,71; p = 0,001),
a tak!e mi"dzy „emocjami pozytywnymi” a „ocen$ sprawiedliwo#ci” (r = 0,21; p = 0,05) oraz „emocjami negatywnymi” a „ocen$
sprawiedliwo#ci” (r = –0,22; p = 0,05), „emocjami negatywnymi”
a „ch"ci$ zmiany” (r = 0,23; p = 0,05).

Rysunek 1. Porównanie #rednich ocen sprawiedliwo#ci przyk adów nierówno#ci na korzy#% kobiet i na korzy#% m"!czyzn
ze wzgl"du na p e% osób badanych. S upki b "dów przedstawiaj$ warto#ci b "dów standardowych.
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Po pierwsze, prezentowane uczestnikom wycinki dotyczy y dwóch ró!nych spraw – raz chodzi o o p ace, raz
o Kodeks pracy. Ze wzgl"du na to, !e chcieli#my wykorzysta% w badaniu prawdziwe okoliczno#ci, a zmienn$
niezale!n$ (decyduj$c$ o korzy#ci b$d( niekorzy#ci dla
interesu w asnego) stanowi a niepodlegaj$ca manipulacji
p e%, niezwykle trudno by o dobra% takie przyk ady sytuacji dla obu warunków, które by yby bardzo podobne. Oba
przyk ady, których u!yli#my, zwi$zane s$ z kontekstem
pracy, niemniej jednak dotycz$ dwóch ró!nych kwestii.
W$tpliw$ zasadno#% metodologiczn$ ma wi"c oczekiwanie symetrycznych efektów w przypadku obu wycinków.
Po drugie, trzeba podkre#li%, !e tre#ci obu wycinków
ró!ni$ si" czym# wi"cej ni! tylko przedmiotem sprawy.
Tekst informuj$cy o tym, !e kobiety s$ chronione przez
prawo przed wykonywaniem szczególnie niebezpiecznych zawodów, odnosi si" do regulacji prawnej, natomiast traktuj$cy o tym, i! m"!czy(ni zarabiaj$ wi"cej
w porównaniu z kobietami na tych samych stanowiskach,
jest jedynie empiryczn$ obserwacj$ realiów !ycia zawodowego w Polsce. Tym samym sytuacja przedstawiona
w wycinku pierwszym ma charakter sformalizowany,
ustanowiony przez prawo, a ta druga takiego charakteru
nie ma. Co do niej, mo!na jedynie s$dzi%, !e powinna by%
regulowana przez prawo jako przejaw dyskryminacji ze
wzgl"du na p e%.
Po trzecie, i jest to, naszym zdaniem, argument najwa!niejszy, okoliczno#% faworyzuj$ca m"!czyzn by a
ogólnie, przez wszystkich uczestników, oceniana jako
zdecydowanie bardziej niesprawiedliwa i wymagaj$ca
zmiany ni! okoliczno#% faworyzuj$ca kobiety. Wszak
niedopuszczanie kobiet do niebezpiecznych zawodów
mo!e wydawa% si" bardziej obiektywnie uzasadnione
(ró!nice w motoryce du!ej to silna i uniwersalna ró!nica p ci potwierdzona licznymi badaniami [Eaton, Enns,
1986]) ni! jawnie niesprawiedliwe i nieuzasadnione lepsze op acanie m"!czyzn ni! kobiet.
Bior$c pod uwag" te trzy argumenty, wysnuwamy wniosek, !e dobór wycinków do badania by niefortunny, co
mog o przyczyni% si" do braku krzy!owej interakcji, której
oczekiwali#my. Informacja o tym, !e Kodeks pracy chroni
kobiety przed wykonywaniem niebezpiecznych zawodów,
nie zosta a najprawdopodobniej odczytana przez naszych
uczestników jako zagra!aj$ca b$d( dzia aj$ca na rzecz
w asnego interesu, lecz jako regulacja, której zasadno#%
nie podlega kwestionowaniu.
W badaniu 2, ostatnim, zaprojektowali#my pe ny schemat eksperymentalny i stworzyli#my histori" fasadow$,
która umo!liwia a pe n$ kontrol" nad manipulowaniem
zarówno zaanga!owaniem interesu w asnego, jak i typem
regulacji podlegaj$cej ocenie.

BADANIE 2
Uczestnikami tego badania byli klienci toru gokartowego, których poprosili#my o ocen" sprawiedliwo#ci
regulaminu na nim obowi$zuj$cego. W przeciwie'stwie
do dwóch poprzednich bada', tym razem mieli#my pe n$
kontrol" nad interesuj$cymi nas zmiennymi niezale!nymi.
Manipulowali#my zaanga!owaniem interesu w asnego
w opisan$ sytuacj" oraz rodzajem ocenianego regulaminu
(bardzo korzystny dla klienta vs. bardzo niekorzystny dla
klienta). Ponadto, uczestnicy nie mieli #wiadomo#ci, !e
bior$ udzia w badaniu naukowym. Byli informowani,
!e ich odpowiedzi w kwestionariuszu mog$ mie% realny
wp yw na regulamin obowi$zuj$cy w przysz o#ci na torze,
z którego korzystaj$.

METODA
Uczestnicy
W badaniu wzi" o udzia 80 klientów toru gokartowego
(17 kobiet i 63 m"!czyzn) o #redniej wieku M = 26,63;
SD = 6,4.
Materia!y i procedura
Korzystaj$c z listy mailingowej firmy KartCenter do
wszystkich sta ych klientów toru rozes ali#my e-maila
z pro#b$ o wype nienie ankiety internetowej. Zosta on
wys any z adresu pocztowego KartCenter, aby uczestnicy
s$dzili, !e to w a#nie ta firma prowadzi badanie i chodzi o prawdziwy regulamin, którego klienci zobowi$zani s$ przestrzega%. Z wiadomo#ci mailowej uczestnicy
dowiadywali si", !e ankieta zwi$zana jest z pracami nad
stworzeniem najbardziej optymalnego regulaminu toru
gokartowego, opinia klientów na temat niektórych punktów tego regulaminu stanowi za# wa!n$ pomoc w jego sfinalizowaniu3. W#ród respondentów rozlosowano nagrody
w postaci karnetów na przejazd gokartem.
Ankieta rozpoczyna a si" wyja#nieniem, w jakim celu
zosta a stworzona (opracowywanie regulaminu toru),
a nast"pnie prezentowali#my uczestnikom przyk ad pewnej sytuacji, która mo!e mie% miejsce podczas korzystania
z toru (awaria gokarta w trakcie wy#cigu) oraz procedur"
3
Przestrzeganie regulaminu korzystania z toru gokartowego
jest #ci#le wymagane od wszystkich u!ytkowników tego obiektu.
Ka!dy zawodnik przed przyst$pieniem do wy#cigu jest zapoznawany z regulaminem i zobowi$zuje si" go respektowa%. Klienci toru
s$ z regu y silnie zorientowani na rywalizacj" oraz uzyskiwanie
jak najlepszych wyników (osi$gane wyniki zapisuje si" na ich
indywidualnych profilach w systemie komputerowym; tworzone
s$ rankingi najlepszych zawodników wy#wietlane w widocznym
miejscu na torze oraz na stronie internetowej), dlatego ka!dy zapis
w regulaminie, który mo!e mie% wp yw na wynik zawodników, ma
dla nich du!e znaczenie.

TO NIE FAIR (BO MI SZKODZI): ZAANGA)OWANIE INTERESU W&ASNEGO…

post"powania wobec klienta w tej sytuacji okre#lon$ regulaminem. Wykorzystali#my cztery wersje opisu takiej
sytuacji, które by y losowo przyporz$dkowane respondentom (schemat badania mi"dzy osobami). Wersje operacjonalizowa y, po pierwsze, zaanga!owanie interesu
w asnego w sytuacj" (interes w asny zaanga!owany lub
nie), a po drugie – typ regulacji (bardzo korzystna dla
klienta vs. bardzo niekorzystna dla klienta).
Na przyk ad wersja opisu, która anga!owa a interes
w asny oraz przedstawia a regulacj" korzystn$ dla klienta,
brzmia a nast"puj$co:
Za ó!my, !e bierzesz udzia w zawodach na naszym torze,
rywalizujesz z innymi 10 osobami. Jeden wy#cig trwa
20 mi nut, rejestrujemy liczb" okr$!e' przejechan$ przez
ka!d$ osob" w tym czasie. Zawody sk adaj$ si" z 3 takich
wy#cigów, wygrywa osoba, która w sumie przejecha a najwi"cej okr$!e'. Niestety, w trakcie jednego z Twoich przejazdów nast$pi a awaria gokarta. Zgodnie z regulaminem
KartCenter w takiej sytuacji za ten jeden wy#cig naliczamy
Ci tak" sam" liczb# okr"$e%, jak" mia! najlepszy zawodnik z ca!ej grupy.

W wersjach z brakiem zaanga!owania interesu w asnego fragment: „Niestety, w trakcie jednego z Twoich
przejazdów nast$pi a awaria gokarta” zast$pili#my zdaniem: „Niestety, w trakcie przejazdu innego zawodnika
nast$pi a awaria jego gokarta”. W wersjach z niekorzystn$
regulacj$ zamiast fragmentu: „naliczamy ci (mu) tak$
sam$ liczb" okr$!e', jak$ mia najlepszy zawodnik z ca ej
grupy” znalaz o si": „naliczamy ci (mu) tak$ sam$ liczb"
okr$!e', jak$ mia najgorszy zawodnik z ca ej grupy”.
Po przeczytaniu opisu uczestnicy odpowiadali na dwa
pytania: „Czy taka zasada w regulaminie KartCenter jest,
Twoim zdaniem, sprawiedliwa?” oraz „Czy zosta e# (ten
zawodnik zosta ) potraktowany w tej sytuacji w a#ciwie?”
(skala od 1 – zdecydowanie nie do 7 – zdecydowanie tak).
W dalszej cz"#ci badania uczestnicy mieli zdecydowa%,
jakie rozwi$zanie w tej sytuacji by oby ich zdaniem najw a#ciwsze – zaliczenie najlepszego wyniku w wy"cigu,
zaliczenie najgorszego wyniku, zaliczenie "redniego wyniku (decyzj$ by wybór jednego z trzech zaprezentowanych
rozwi$za').
Na ko'cu kwestionariusza znalaz y si" pytania kontrolne o cz"sto#% korzystania z toru gokartowego – zadali#my
je, aby ewentualnie wykluczy% z analizy osoby, które
z niego nie korzystaj$, a dodatkowo chcieli#my sprawdzi%,
czy wp yw zaanga!owania interesu na ocen" sprawiedliwo#ci b"dzie silniejszy w#ród osób cz"sto je!d!$cych,
a wi"c maj$cych wi"ksz$ szans" do#wiadczy% konsekwencji regulaminu, ni! w#ród klientów rzadziej odwiedzaj$cych tor. Po wype nieniu ostatniego pola odpowiedzi
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pojawia a si" informacja odk amuj$ca – uczestnicy dowiadywali si", !e ankieta, któr$ wype niali, nie ma zwi$zku
z regulaminem KartCenter, lecz stanowi cz"#% badania
naukowego.
Wyniki i dyskusja
Zapytani o to, jakie rozwi$zanie w sytuacji awarii gokarta by oby najw a#ciwsze, uczestnicy w wi"kszo#ci
przyznawali, !e – naliczenie zawodnikowi #redniego
wy niku (takiego wyboru dokona o 79% uczestników,
tj. 63 z 80 osób), co #wiadczy o tym, i! zdawali sobie
spraw", !e dwa pozosta e rozwi$zania nie by y uczciwe
(zbyt surowe lub zbyt pob a!liwe)4.
W konsekwencji zastosowania manipulacji eksperymentalnej powsta y cztery nast"puj$ce grupy – uczestnicy,
którym zaprezentowali#my: (1) opis anga!uj$cy w asny
interes, z korzystnym rozwi$zaniem dla klienta, (2) opis
anga!uj$cy w asny interes, z niekorzystnym rozwi$zaniem dla klienta, (3) opis nie anga!uj$cy w asnego interesu, z korzystnym rozwi$zaniem dla klienta, (4) opis nie
anga!uj$cy w asnego interesu, z niekorzystnym rozwi$zaniem dla klienta.
Pytanie o sprawiedliwo#% regulaminu i pytanie o w a#ciwe potraktowanie zawodnika u#rednili#my do postaci
wska(nika sprawiedliwo"ci ($ Cronbacha = 0,86). Przeprowadzona analiza wariancji w schemacie 2 (interes
w asny: obecny vs. brak) × 2 (typ regulacji: korzystna
vs. niekorzystna) dla zmiennej „sprawiedliwo#%” ujawni a efekt g ówny typu regulacji – regulacja korzystna
dla klienta by a oceniana jako bardziej sprawiedliwa
(M = 4,41; SD = 1,46; N = 41) ni! regulacja niekorzystna
dla klienta (M = 3,29; SD = 1,63; N = 39), F(1, 76) = 12,89;
p = 0,001; &2 = 0,15. Uzyskali#my równie! efekt g ówny
interesu w asnego – kiedy sytuacja by a opisana w sposób anga!uj$cy interes w asny uczestnika, rozwi$zania
oceniano jako bardziej sprawiedliwe (M = 4,4; SD = 1,67;
N = 43) ni! wtedy, gdy interes w asny nie by anga!owany
(M = 3,26; SD = 1,38; N = 37), F(1, 76) = 13,94; p = 0,001;
&2 = 0,16.
Interpretacja opisanych powy!ej efektów g ównych
jest ograniczona efektem interakcji czynników interes
4
Wybór rozwi$zania naliczenia najgorszego czasu by cz"stszy
u osób w warunku braku zaanga!owania interesu w asnego (n = 7)
ni! u uczestników w warunku zaanga!owania interesu w asnego
(n = 2), podczas gdy wybór rozwi$zania naliczenia najlepszego
czasu by cz"stszy u osób w warunku zaanga!owania interesu
w asnego (n = 6) ni! u badanych w warunku braku zaanga!owania
interesu w asnego (n = 2), '(1, N = 17) = 2,85; p = 0,57; Phi = 0,53.
Rozwi$zanie naliczenia #redniego czasu by o wybierane równie
cz"sto przez osoby z warunku anga!uj$cego w asny interes, jak
i warunku braku zaanga!owania w asnego interesu.
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w asny i typ regulacji na poziomie tendencji statystycznej
F(1, 76) = 3,67; p = 0,059; &2 = 0,05 (rysunek 2). Regulacj"
korzystn$ dla klienta oceniano jako bardziej sprawiedliw$, gdy zaanga!owany by interes w asny (M = 5,29;
SD = 1,09; N = 21) ni! wtedy, gdy zaanga!owania w asnego interesu nie by o (M = 3,50; SD = 1,22; N = 20),
F(1, 76) = 16,50; p = 0,001; &2 = 0,18. Ró!nica taka nie
wyst$pi a jednak w przypadku regulacji niekorzystnej
dla klienta. W przypadku, gdy opis awarii gokarta przedstawiono w sposób anga!uj$cy interes w asny, uczestnicy uwa!ali, !e rozwi$zanie korzystne dla klienta jest
bardziej sprawiedliwe (M = 5,29; SD = 1,09; N = 21) ni!
rozwi$zanie niekorzystne (M = 3,55; SD = 1,7; N = 22),
F(1, 76) = 16,434; p = 0,001; &2 = 0,18. Natomiast, gdy
opis nie anga!owa interesu w asnego, lecz dotyczy innego zawodnika, uczestnicy uwa!ali oba typy regulacji (korzystny i niekorzystny) za tak samo sprawiedliwe (a precyzyjniej – za tak samo niesprawiedliwe, gdy!
#rednie warto#ci dla tych grup to M = 3,5 i M = 2,97 na
skali siedmiostopniowej ró!ni$ si" istotnie od punktu
indyferencji).
Kontrola wp ywu cz"sto#ci korzystania z toru (umieszczona jako kowariant) nie zmienia a kierunku i si y wp ywu w asnego interesu na spostrzeganie sprawiedliwo#ci
regulaminu.
Podsumowuj$c, w badaniu 2 postawili#my uczestników przed zadaniem ocenienia sprawiedliwo#ci dwóch
procedur, z których, obiektywnie rozumuj$c, obie nie
by y fair – jedna nad wyraz korzystna (naliczenie najlepszego czasu), a druga nad wyraz niekorzystna (naliczenie
najgorszego czasu). W wi"kszo#ci przypadków uczestnicy oceniali sprawiedliwo#% procedur zgodnie z tym, co

Rysunek 2. Porównanie #rednich ocen sprawiedliwo#ci regulacji korzystnej i niekorzystnej dla klienta ze wzgl"du na
zaanga!owanie interesu w asnego. S upki b "dów przedstawiaj$ warto#ci b "dów standardowych.

nakazywa oby logiczne my#lenie – jako umiarkowanie
niesprawiedliwe. By jednak jeden wyj$tek, gdy, zdawaoby si", obiektywna ocena ust"powa a miejsca ocenie
subiektywnej. Ten wyj$tkowy przypadek to sytuacja,
w której zastosowanie tej obiektywnie niesprawiedliwej
procedury przyczyni oby si" do uzyskania korzy#ci przez
oceniaj$cego.

DYSKUSJA OGÓLNA
We wprowadzeniu do niniejszego artyku u przytaczamy badania przemawiaj$ce na rzecz tezy, !e ludzie cz"sto
kieruj$ si" w !yciu egoistycznymi pobudkami. Autorzy
tych bada' analizowali przede wszystkim wp yw interesu
w asnego na podejmowanie decyzji oraz na oceny moralne siebie i innych. Interesowa o nas, czy zaanga!owanie
interesu w asnego b"dzie zniekszta ca% oceny moralne, a konkretnie – oceny sprawiedliwo#ci, odnosz$ce
si" nie do zachowania w asnego lub innych ludzi, lecz
do kwestii bardziej abstrakcyjnych – zasad dystrybucji
dóbr. Zbadanie tego problemu uwa!amy za szczególnie
istotne. Skoro ide$ istnienia pewnych zasad czy prawa
(kodeksów, przepisów, regulaminów) jest sprawiedliwa
regulacja stosunków mi"dzyludzkich, umiej"tno#% bezstronnego spojrzenia na te zasady wydaje si" konieczna
nie tylko dla twórców zasad czy prawa, lecz tak!e dla
ich podmiotów. Kierowanie si" interesem w asnym przy
ocenie sprawiedliwo#ci zasad, które z za o!enia dotycz$
ca ych grup osób, mo!e mie% krytyczny wp yw zarówno
na tre#% zasad, jak i na zachowanie adu spo ecznego.
W serii trzech bada' pokazujemy, !e obawa o zniekszta cenie ocen sprawiedliwo#ci zasad dystrybucji dóbr
w wyniku zaanga!owania interesu w asnego jest w pe ni
uzasadniona. W badaniu pilota!owym doktoranci psychologii uznali, !e kontrowersyjny regulamin przyznawania
stypendium jest bardziej sprawiedliwy, kiedy faworyzowa ich w asny interes. W badaniu 1 m"!czy(ni w porównaniu z kobietami uwa!ali za bardziej sprawiedliwe to, !e
w Polsce m"!czy(ni zarabiaj$ wi"cej ni! kobiety na tych
samych stanowiskach. W badaniu 2 klienci toru gokartowego ocenili jego regulamin jako bardziej sprawiedliwy,
kiedy ten zosta zaprezentowany jako skutkuj$cy wyj$tkow$ korzy#ci$ dla nich, lecz nie wtedy, gdy w opisie
oferowa tak$ korzy#% komu# innemu.
Podsumowuj$c, cho% takie zasady nie powinny by% oceniane subiektywnie z uwagi na interes w asny, lecz obiektywnie przez wzgl$d na dobro ogó u, w naszych badaniach zaobserwowali#my prawid owo#% przeciwn$ temu
zdroworozs$dkowemu stanowisku, jakkolwiek zgodn$
z postulowan$ przez wielu autorów etyk$ egoizmu.
Wykazana w naszych badaniach prawid owo#% jest
zgodna z intuicjonistycznym modelem ocen moralnych
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(Haidt, 2007). Uczestnicy, oceniaj$c sprawiedliwo#%
przedstawionych im zasad, kierowali si" intuicj$, czy
dana zasada jest dla nich dobra, czy z a – korzystna czy
niekorzystna. Prezentowane przez nas wyniki potwierdzaj$ tak!e za o!enia teorii automatycznego egocentryzmu (Epley, Caruso, 2004). Co wa!niejsze, w badaniach
uzyskali#my kolejne dowody potwierdzaj$ce fakt, !e
interes w asny zniekszta ca sposób wydawania s$dów
moralnych. Do tej pory udowodniono, !e interes w asny
prowadzi do moralnej hipokryzji (Valdesolo, DeSteno,
2007, 2008), zniekszta cenia moralnej oceny polityka
(Cis ak, Wojciszke, 2006), przymykania oka na nieuczciwe zachowania pracowników (Hoogervorst i in., 2010) czy
w ko'cu – do z agodzenia moralnej oceny nieuczciwego
zachowania drugiej osoby (Bocian, Wojciszke, 2014). My
tymczasem pokazujemy, !e interes w asny zniekszta ca
tak!e sposób formu owana ocen dotycz$cych sprawiedliwo#ci ustanowionych z zewn$trz regu dystrybucji dóbr.
Jeden z pi"ciu kodów etycznych wyró!nionych przez
Haidta i Kesebira (2010) to kod etyki kolektywistycznej.
Opiera si" on na za o!eniu, !e etyczne s$ te dzia ania,
które wyra!aj$ lojalno#%, po#wi"cenie i szacunek dla
grupy w asnej, nieetyczne za# te #wiadcz$ce o braku dla
niej szacunku i o zdradzie. Trudno oprze% si" wra!eniu,
!e przestrzeganie etyki kolektywistycznej bliskie jest egoizmowi. W ko'cu grupa w asna mo!e oznacza% zarówno
du!$ wspólnot", np. naród czy nawet gatunek ludzki, jak
i bardzo w$sk$: my – emeryci, my – ja i mój partner. By%
mo!e u podstaw etyki kolektywistycznej le!y w istocie
etyka egoizmu, tyle !e rozszerzona na ca $ grup" w asn$.
Aby to rozstrzygn$%, nale!a oby przeprowadzi% badania
nad ocenami dzia a', w których dobro w asne i dobro grupy w asnej s$ ze sob$ sprzeczne. Wyniki naszych bada'
nie stanowi$ odpowiedzi na to pytanie, s$ jednak zach"t$
do bada', które pomog yby rozstrzygn$%, jak du!y jest
wp yw dba o#ci o w asny interes na wnioskowanie moralne w stosunku do wp ywu pozosta ych kodów etycznych.
Nale!y zaznaczy%, !e nasze badania maj$ pewne ograniczenia. W badaniu pilota!owym doktoranci mogli liczy%
na to, !e ich odpowiedzi w ankiecie b"d$ mia y wp yw
na zmian" regulaminu przyznawania stypendium; tym
samym mo!na mie% w$tpliwo#ci, czy próbowali by%
w swoich ocenach bezstronni. W badaniu 1 nie uzyskali#my oczekiwanej ró!nicy ocen sprawiedliwo#ci jednego
z zaprezentowanych uczestnikom przyk adów (okoliczno#% faworyzuj$ca kobiety), niemniej warto by oby je
powtórzy% z zastosowaniem trafniejszych, uprzednio
wys"dziowanych przyk adów okoliczno#ci w równym
stopniu faworyzuj$cych kobiety i m"!czyzn.
W naszych badaniach uczestnicy oceniali sprawiedliwo#% bardzo ró!nych regulacji – od regulaminu przy-
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znawania stypendium naukowego, przez sprawiedliwo#%
regulaminu toru gokartowego, po sprawiedliwo#% nierówno#ci w traktowaniu kobiet i m"!czyzn jako pracowników.
W kolejnych badaniach warto by oby wykorzysta% jako
przedmiot oceny powszechnie obowi$zuj$ce (ród a polskiego prawa, takie jak konstytucja czy ustawy, kontroluj$c jednocze#nie korzystno#% zaprezentowanych przepisów dla interesu w asnego osoby oceniaj$cej. Ponadto,
interesuj$ce by oby sprawdzenie, czy do zniekszta cenia
s$dów dotycz$cych sprawiedliwo#ci regulacji prawnych
pod wp ywem zaanga!owania w asnego interesu dochodzi równie! w przypadku osób, które maj$ realny wp yw
na liter" prawa (pos owie, senatorzy, ministrowie, pracownicy organów pa'stwowych, prawnicy).
Wyniki naszych bada' zach"caj$ do testowania hipotezy na temat tego, jak zapobiega% zniekszta ceniom ocen
sprawiedliwo#ci pod wp ywem zaanga!owania interesu
w asnego. Opisywany przez nas efekt zniekszta cenia
ocen zanika , kiedy regulacja by a przedstawiona jako
dotycz$ca innej osoby (w przypadku pewnego warunku
badania 2 regulamin odnosi si" do innego zawodnika).
By% mo!e jednym z mechanizmów hamuj$cym wp yw
interesu jest #wiadomo#% odpowiedzialno#ci, jak$ musimy
ponie#%, uzasadniaj$c osobom trzecim, dlaczego wydali#my taki, a nie inny s$d moralny. Liczne badania
przekonuj$ o wp ywie odpowiedzialno#ci jako sposobie
redukowania b "dów poznawczych zachodz$cych w czasie wydawania s$dów spo ecznych oraz dokonywania
wyborów (Lerner, Tetlock, 1999; Tetlock, 1992; Tetlock,
Boettger, 1989). Innym ciekawym mechanizmem zapobiegaj$cym wp ywowi interesu na oceny moralne mo!e
by% samo#wiadomo#% wywo ywana na przyk ad przez
patrzenie na w asne odbicie w lustrze. Poprzednie badania
wykaza y, !e zwi"kszenie samo#wiadomo#ci zwraca uwag" na rozbie!no#% mi"dzy w asnym zachowaniem a standardami moralnymi, co sk ania do zachowania zgodnego
z normami (Batson, Thompson, Seuferling, Whitney,
Strongman, 1999; Wicklund, 1975). Co ciekawe, ju! sam
widok oczu oraz poczucie bycia obserwowanym nasila
uczciwe zachowanie (Bateson, Nettle, Roberts, 2006).
W przysz ych badaniach warto by oby dok adniej przetestowa%, czy zaproponowane wy!ej zabiegi efektywnie
hamuj$ deformacj" ocen.
Podsumowuj$c, przedstawili#my dowody empiryczne
na rzecz hipotezy, !e ludzie nie s$ bezstronni w swoich
ocenach sprawiedliwo#ci obowi$zuj$cych zasad dystrybucji dóbr, kiedy te anga!uj$ ich interes. Zasady skutkuj$ce w asn$ korzy#ci$ widziane s$ jako sprawiedliwe,
niezale!nie od tego, czy sprzyjaj$, czy szkodz$ innym
osobom obj"tym tymi zasadami. Na podstawie ujawnionego w naszych badaniach efektu mo!na przewidywa%,
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!e zakaz stawiania szyldów przy drogach dojazdowych
b"dzie jawi si" jako sprawiedliwy wra!liwym na estetyk"
kierowcom, lecz jako niesprawiedliwy – producentom
szyldów. Tym samym, wej#cie w !ycie Ustawy o ochronie krajobrazu mo!e by% niestety uzale!nione od tego,
co sprzyja g osuj$cym nad ustaw$ pos om, nie za# krajobrazowi.
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It’s not fair if I don’t gain from it: Engaging self-interest
distorts the assessment of distributive justice
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ABSTRACT
Are people able to objectively evaluate fairness of the principles ruling the distribution of goods? Such
principles often encourage or threaten their own interests and as such people may lose objectivity. But maybe
howling injustice is evaluated positively if it is in favour of one’s interest? We present three experiments,
that aim to verify the hypothesis that engagement of one’s interest distorts the evaluation of the principles of
fairness of distribution of goods. Consequently, principles serving one’s interest are regarded as more just. In
Pilot Study (N = 34) doctoral students considered controversial scholarship regulations to be more just when
it was in favour of their own interest. In Experiment 1 (N = 97) men evaluated unequal treatment of women
in job environment as just when it favoured their own sex. In Experiment 2 (N = 80) go-cart racetrack users
evaluated racing rules as more just when they beneÞted from them, but not when they were beneÞcial to others.
We discuss the observed effects in reference to automatic egocentrism conception (Epley & Caruso, 2004).
Keywords: egotism, morality, corruption, distributive justice
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