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Wp yw orientacji na dominacj! spo eczn"
i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie
o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych
Marek B a#ewicz
Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Spo ecznych

Wed ug teorii podwójnego procesu Duckitta (2001), prawicowy autorytaryzm i orientacja na dominacj!
s" ró#ni"cymi si! dyspozycjami psychologicznymi, pozwalaj"cymi radzi$ sobie odpowiednio z nieprzewidywalnym, zagra#aj"cym %wiatem oraz ze %wiatem widzianym jak arena walki o pozycj!. Je%li tak jest,
w procesach wnioskowania o innych wysoki autorytaryzm powinien kierowa$ uwag! na cechy zwi"zane
ze wspólnotowo%ci" (w celu redukcji nieprzyjemnych odczu$ poprzez oparcie w grupie i zaufanie innym),
natomiast orientacja na dominacj! winna zwi!ksza$ wyczulenie na cechy kompetencji (w celu okre%lenia, w jakim stopniu druga osoba jest konkurencyjna). Badanie przeprowadzone na grupie 91 studentów
wykaza o, #e autorytaryzm wi"#e si! z wy#sz" inferencj" cech wspólnotowych pozytywnych, dominacja za% – z ni#sz" inferencj" zarówno pozytywnych, jak i negatywnych cech wspólnotowych, obie natomiast zmienne nie mia y zwi"zku ze zwyk " preferencj" tych cech. Wyniki mo#na t umaczy$, opieraj"c si!
na zapotrzebowaniu psychologicznym, jakie stoi za rozwojem okre%lonego zespo u przekona& spo ecznych.
S owa kluczowe: autorytaryzm, orientacja na dominacj! spo eczn", poznanie spo eczne

WPROWADZENIE
Badania w obszarze prawicowego autorytaryzmu (right-wing authoritarianism – RWA) i orientacji na dominacj!
spo eczn" (social dominance orientation – SDO) od lat
skupiaj" si! przede wszystkim na ich zwi"zkach z przekonaniami politycznymi (takimi jak konserwatyzm czy te#
orientacja prawicowo-lewicowa) oraz postawami mi!dzygrupowymi (np. tendencj" do dyskryminowania cz onków
obcych grup). Studia te doprowadzi y do wykrycia wielu
istotnych ró#nic mi!dzy tymi konstruktami jako predyktorami postaw i zachowa&, jednak nie udzielaj" one jasnej
odpowiedzi na pytanie, z czego wspomniane ró#nice wynikaj" i jakie procesy przetwarzania informacji spo ecznych
mog" za nie odpowiada$. Celem omawianego tutaj badania
by o wyj%cie poza dotychczasow" tradycj! i przeanalizowanie, czy RWA i SDO mog" modyfikowa$ podstawowe
funkcje spostrzegania spo ecznego innych ludzi, takie jak
wnioskowanie o posiadaniu okre%lonych cech.
Marek B a#ewicz, Instytut Studiów Spo ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa,
e-mail: mablazewicz@gmail.com

Jak podaje Altemeyer (1981), RWA jest kowariancj"
trzech komponentów:
1) konwencjonalizmu – upodobania w tym, co by o,
w obowi"zuj"cych od lat zasadach i normach spo ecznych;
2) uleg o%ci autorytarnej – wobec autorytetów pe ni"cych funkcj! „ojców” grupy;
3) agresji autorytarnej – wobec osób nieprzestrzegaj"cych grupowych norm i zasad.
To podej%cie jest wynikiem ewolucji klasycznych uj!$
tematu osobowo%ci autorytarnej (np. Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, Sanford, 1950). Z kolei teoria
SDO zrodzi a si! jako uzupe nienie teorii autorytaryzmu
w latach dziewi!$dziesi"tych (Pratto, Sidanius, Stallworth,
Malle, 1994). Osoby o wysokim poziomie orientacji na
dominacj! spo eczn" s" przekonane, #e istnienie ró#nic
mi!dzy grupami w spo ecze&stwie jest uzasadnione, a ich
w asna grupa powinna dominowa$ nad innymi. Obie
zmienne – RWA i SDO – wywieraj" znaczny negatywny
wp yw na postawy mi!dzygrupowe. Gdy mierzone s" jednocze%nie, ich wp yw na te postawy ma z regu y charakter
addytywny, nie interakcyjny (Sibley, Robertson, Marc,
Wilson, 2006). Je%li chodzi o relacje wewn"trzgrupowe,
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to obecno%$ osób o wysokim nat!#eniu b"d) jednej, b"d)
drugiej zmiennej mo#e zapewnia$ grupie wysok" spójno%$.
Stwierdzono np., #e wysoce komplementarnym uk adem
jest grupa ludzi autorytarnych, której przewodzi lider
zorientowany na dominacj! (Son Hing, Bobocel, Zanna,
McBride, 2007).
Modelem popularnym i, co najwa#niejsze, poddaj"cym
analizie przyczyny rozwoju wymienionych dyspozycji –
jest teoria podwójnego procesu Duckitta (2001). Wedle
tego modelu czynnik sprawczy, odpowiedzialny za rozwój
autorytaryzmu, to przekonanie, #e %wiat jest miejscem
zagra#aj"cym, a porz"dek, w którym #yjemy, pozostaje
chwiejny. Odpowied) na zagro#enia i niepewno%$ stanowi
konformizm spo eczny, daj"cy poczucie oparcia w grupie.
Skutkiem opisanego procesu rozwojowego jest skupienie
si! jednostki na przynale#no%ci do w asnej grupy i podporz"dkowanie jej normom i zasadom oraz niech!$ wobec
tych, którzy je kwestionuj" i próbuj" cokolwiek zmieni$.
Wed ug Duckitta u pod o#a orientacji na dominacj! stoi
z kolei darwinizm spo eczny, a wi!c prze%wiadczenie, #e
%wiat to arena walki o status i pozycj! (potrzeba dominowania jest realizowana poprzez wywy#szanie w asnej grupy ponad inne). W zwi"zku z tym rozwija si!
u takiej osoby tzw. osobowo%$ twarda: bezwzgl!dna,
nastawiona na konkurencj! i pozbawiona skrupu ów, gdy#
na szali znajduje si! najwy#sza warto%$ – w asny status.
To wszystko powoduje, #e ludzie ci reaguj" niech!ci"
(pogard") wobec jednostek zajmuj"cych ni#sz" pozycj!
w strukturze spo ecznej oraz wrogo%ci" w odniesieniu do
osób kwestionuj"cych hierarchiczny porz"dek i postuluj"cych równo%$. Omawiany model znalaz potwierdzenie
w badaniach (Duckitt, 2001, 2006; Duckitt, Wagner, du
Plessis, Birbum, 2002; Radkiewicz, 2012).
Niezale#nie od istotnych ró#nic w uwarunkowaniach
obu orientacji, zarówno za rozwojem RWA, jak i SDO stoi
najprawdopodobniej podwy#szone poczucie zagro#enia,
a wi!c nieprzyjemny stan afektywny, który musi ulec
redukcji, aby cz owiek móg poprawnie funkcjonowa$.
Istniej" pewne dowody na to, #e i jedna, i druga orientacja pe ni tak" w a%nie, podstawow" funkcj! regulacyjn".
Na przyk ad, badania udowadniaj" zwi!kszon" wra#liwo%$ osób autorytarnych na zagro#enie ekonomiczne.
W odró#nieniu od ludzi nieautorytarnych zagro#enie
takie owocuje u nich np. nasileniem stereotypów na temat
czarnoskórych, zmniejszeniem poparcia dla praw gejów
(Feldman, Stenner, 1997), a tak#e dla aborcji i polityki socjalnej (Rickert, 1998). Osoby autorytarne reaguj"
na zagro#enie silniejszym pobudzeniem negatywnych
emocji (Cohrs, Ibler, 2009). Wyniki bada& wskazuj" te#
na istnienie zró#nicowania dyskutowanych tu wymiarów osobowo%ci pod wzgl!dem charakteru zagro#enia,

do którego predysponuj". O ile RWA wi"#e si! przede
wszystkim z odczuwaniem zagro#enia typu symbolicznego (czyli w odniesieniu do norm i zasad), o tyle SDO
dotyczy g ównie zagro#enia interesów i pozycji, czyli
realistycznego (Cohrs, Asbrock, 2009).
Podsumowuj"c, mo#na stwierdzi$, #e:
1. Jednym ze )róde rozwoju RWA i SDO jest odczuwane zagro#enie psychologiczne, odmiennego typu dla
ka#dego z tych konstruktów.
2. RWA i SDO stanowi" rozdzielne dyspozycje, ró#ni"ce si! uwarunkowaniami oraz nast!pstwami, do których
prowadz" (nie s" to ró#ne strategie radzenia sobie z tym
samym problemem).
3. Skutkami dyspozycji RWA i SDO s" okre%lone, negatywne postawy wobec innych grup.
Poniewa# celem pracy jest zbadanie, czy RWA i SDO
mog" modyfikowa$ sposób spostrzegania spo ecznego
ludzi, chcia bym obecnie krótko opisa$ jego podstawowe
wymiary. Spróbuj! te# sformu owa$ hipotezy dotycz"ce
ró#nic mi!dzy osobami autorytarnymi a osobami zorientowanymi na dominacj! spo eczn" pod wzgl!dem stylów
inferencyjnych.
W psychologii dawno zauwa#ono, #e wymiar „lubi!–
nie lubi!” nie jest adekwatny do opisania sposobu spostrzegania spo ecznego. Fiske, Xu, Cuddy i Glick (1999)
wyodr!bnili dwa istotne czynniki le#"ce u podstaw budowania opinii o innych. S" to: ciep o (ocena przyjazno%ci,
blisko%ci, stopnia, w którym mo#na komu% zaufa$) oraz
kompetencje (inteligencja, spryt, bystro%$ drugiej osoby).
Ellemers, Pagliaro, Barreto i Leach (2008) wysuwaj" natomiast argumenty na rzecz tezy, #e to raczej postrzegana
moralno%$ jednostki, a nie ciep o (towarzysko%$) odgrywa
kluczow" rol! zarówno w indywidualnej i grupowej samoocenie, jak i ocenie innych ludzi. W wymiarze tym chodzi
w gruncie rzeczy o opis innej osoby lub grupy pod wzgl!dem tego, czy jest ona godna zaufania, post!puje uczciwie
i zas uguje na zbli#enie i przyja)&. Wojciszke (2010) godzi
oba podej%cia i postuluje rozwa#anie dwóch wymiarów:
sprawczo%ci (zwi"zanej z ocen" w asnych kompetencji
i efektywno%ci dzia ania, z poczuciem kontroli nad biegiem zdarze& itp.) oraz wspólnotowo%ci (na któr" sk adaj"
si! zarówno ciep o, jak i moralno%$ jako bardzo sobie
bliskie). S" to podstawowe wymiary, na jakich dokonuje
si! ewaluacji, ale mo#na tak#e mówi$ o ogólnej orientacji zwi"zanej z nimi, charakteryzuj"cej dan" osob!.
Sprawczo%$ to przede wszystkim d"#enie jednostki do
bycia odr!bn" od innych i skupienie na sobie oraz na
skutecznej realizacji w asnych celów. Osoby wykazuj"ce
siln" orientacj! sprawcz" stawiaj" w asne „ja” w centrum.
Wspólnotowo%$ jest czym% odmiennym: wykazuj"cy tak"
postaw! pragn" by$ cz!%ci" spo eczno%ci i troszcz" si!
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o innych (Wojciszke, 2010). Autor ten zwraca równie#
uwag! na korespondowanie tych wymiarów z takimi konstruktami, jak postrzegane cechy typu twarde–mi!kkie
czy te# m!skie–kobiece. W a%nie miejsce, w którym dana
osoba umieszcza poszczególne jednostki i grupy na p aszczy)nie wspólnotowo%ci, decyduje w du#ej mierze o tym,
jaka b!dzie ich ostateczna ocena. Proces ten jest dodatkowo modyfikowany tym, czy ocena dotyczy grupy w asnej,
czy obcej (lub te# siebie w stosunku do kogo% innego). Jak
si! okazuje, w porównaniu z kompetencjami „ciep o” jest
cech" wa#niejsz" w opisie innego cz owieka b"d) grupy
– s"dy z nim zwi"zane maj" niejako pierwsze&stwo przed
ocen" sprawczo%ci, równie# poci"gaj" ze sob" silniejsz"
reakcj! emocjonaln" i w wi!kszym stopniu wp ywaj" na
zachowanie (Fiske, Xu, Cuddy, Glick, 2002). Badania
Wojciszkego (1994) udowodni y, #e kluczowe znaczenie
ma tu perspektywa, z której dokonuje si! ewaluacji: gdy
czynimy to z perspektywy aktora – mamy tendencj! do
wyja%niania w asnego zachowania w kategoriach kompetencyjnych, kiedy jednak oceniamy to samo zachowanie
jako obserwator – wnioskujemy w znacznie wi!kszym
stopniu o cechach wspólnotowych.
Gdy proszono badanych o ocen! ludzi im znanych, ta
dokonana na wymiarach ciep a i moralno%ci wyja%nia a
"cznie ponad 80% zmienno%ci wra#enia na temat danej
osoby (Wojciszke, Bazi&ska, Jaworski, 1998). Kolejn",
nie mniej wa#n" kwesti", jest zwi"zek ocen moralnych
i kompetencyjnych z ich zabarwieniem pozytywnym b"d)
negatywnym. Okazuje si!, #e w dziedzinie ocen moralnych cechy negatywne pozwalaj" na lepsze rozró#nienie
post!powania i ewaluacj!, gdy tymczasem na wymiarze kompetencji cechy pozytywne maj" znacznie wi!kszy wp yw na generaln" ocen! innej osoby (Wojciszke,
2005a).
W tej pracy istotn" kwesti" jest ustalenie, jaki zwi"zek
mo#e zachodzi$ mi!dzy dyskutowanymi tu zmiennymi
osobowo%ciowymi a preferowanymi przez podmiot rodzajami informacji o innych ludziach. Przyjrzyjmy si! zatem
bli#ej ka#dej z tych zmiennych.
Orientacja na dominacj! spo eczn" akcentuje rol! si y,
zdobywania pozycji i walki, wiecznie zagro#onej pozycji
i statusu. Kluczowe dla tych celów s" cechy zwi"zane
z umiej!tno%ciami przetrwania, a wi!c przede wszystkim
kompetencje (powi"zane ze skuteczno%ci", poczuciem
kontroli, umiej!tno%ci" dominacji, zarówno u siebie, jak
i u innych). Z kolei prawicowy autorytaryzm odpowiada
na deficyty poczucia bezpiecze&stwa, uporz"dkowania
%wiata spo ecznego i przewidywalno%ci. Dyspozycji tej
towarzyszy negatywne przekonanie o %wiecie spo ecznym,
w którym klasyczne warto%ci s" zagro#one, a przeró#ne
grupy d"#" do przewrócenia istniej"cego porz"dku, co
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ma doprowadzi$ do ogólnej anarchii. Dla takiej orientacji
wa#niejsze wydaj" si! cechy zwi"zane z moralno%ci", przyjazno%ci" i zaufaniem. Przynajmniej cz!%ciowego wsparcia
dla formu owanych tu oczekiwa& dostarczaj" badania
nad systemami warto%ci. I tak, Duriez i Van Hiel (2002)
próbuj"c odpowiedzie$ na pytanie, co "czy RWA i SDO
z wyznawanymi warto%ciami, m.in. z modelu Schwartza
(1992), odkryli pozytywny zwi"zek SDO z przekonaniem
o istotno%ci w adzy i osi"gni!$, a tak#e z hedonizmem,
a ujemny – z uniwersalizmem i #yczliwo%ci". W tym
samym badaniu RWA korelowa dodatnio z bezpiecze&stwem, konserwatyzmem, tradycj" i ortodoksj", ujemnie
za% – z relatywizmem i niezale#no%ci" s"dów moralnych.
Podobne relacje autorytaryzmu z warto%ciami odkryli Cohrs, Moschner, Maes i Kielmann (2005). Mo#na
zauwa#y$ ogóln" prawid owo%$, polegaj"ca na powi"zaniu
RWA ze sfer" warto%ci wspólnotowych, tradycyjnych,
zapewniaj"cych poczucie bezpiecze&stwa, SDO za% ze
skupieniem na sobie, panowaniem nad innymi lud)mi
i d"#eniem do samorealizacji.

HIPOTEZY
Opieraj"c si! na powy#szym rozumowaniu, formu uj!
nast!puj"ce hipotezy:
1. Osoby o wysokim poziomie SDO przy ocenianiu
innych zwracaj" szczególn" uwag! na cechy zwi"zane
z ich kompetencjami (sprawno%ci"), pozytywnymi i negatywnymi. Tendencja ta mo#e wynika$ z postrzegania
%wiata jako areny walki o pozycj! i z ch!ci osi"gni!cia
wysokiego statusu poprzez przynale#no%$ do grupy dominuj"cej. Koncentracja na cechach kompetencyjnych mo#e
pomóc identyfikacji osoby lub grupy zagra#aj"cej (skupienie na pozytywnych kompetencjach). Mo#e te# s u#y$
obronie w asnej, wysokiej pozycji w hierarchii (poprzez
odmawianie innym osobom b"d) grupom kompetencji
i zdolno%ci).
2. Osoby o wysokim poziomie RWA przy ocenianiu
innych kieruj" uwag! na pozytywne i negatywne cechy
moralno%ci i ciep a, okre%lone ogólnie jako wspólnotowe.
,ród em tej tendencji jest najprawdopodobniej, typowe
dla ludzi autorytarnych, zagro#enie poczucia bezpiecze&stwa. Z jednej strony, mo#e ono motywowa$ takie osoby
do poszukiwania u innych pozytywnych cech wspólnotowych, czyli okre%lania ich jako przyjaznych i mi ych
(zw aszcza u tych nale#"cych do tej samej grupy spo ecznej, co podmiot). Z drugiej strony, jest w stanie uwra#liwia$ na negatywne cechy wspólnotowe, co wi"#e si!
z unikaniem negatywnych odczu$; takie cechy stanowi"
sygna , #e bezpiecze&stwo mo#e by$ zagro#one (przez
zachowania aspo eczne, amanie powszechnie przyj!tych
norm moralnych, oboj!tno%$ wobec innych w potrzebie
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itp.). Prawdopodobnie w a%nie takie mechanizmy sprawiaj", #e ludzie autorytarni atwo wi"#" si! w grupy –
przypisuj" cz onkom w asnej zbiorowo%ci pozytywne
cechy wspólnotowe (aby poczu$ si! bezpieczniej) i reaguj" bardzo negatywnie na odst!pstwo od tych norm
(kiedy zauwa#aj" negatywn" postaw! wspólnotow", atwo
wykluczaj" j" z obr!bu grupy w asnej).

METODA
Badanie metod" papier-o ówek przeprowadzono na studentach warszawskich uczelni: Szko y G ównej Handlowej
i Uniwersytetu Warszawskiego (z wy "czeniem studentów
psychologii) w kwietniu 2010 roku, na ogó w domach
studenckich tych uczelni. Otrzymano 103 ankiety; odrzucono te, które zawiera y znaczne braki danych (wi!cej ni#
siedem pustych miejsc w te%cie historii lub wi!cej ni# trzy
w innych fragmentach). To zredukowa o ich liczb! do 91.
W ostatecznej próbie 57 osób to kobiety, 34 m!#czy)ni,
%rednia wieku wynios a M = 21,58 (SD = 1,97). Badani
wype niali w kolejno%ci:
• Test inferencji (historyjki): badani byli proszeni o zapoznanie si! z seri" 16 krótkich historii i podanie po ka#dej
z nich, jakie cechy osobowo%ci ma osoba przedstawiona
w niej z imienia. Procedura taka stosowana by a wcze%niej w kontek%cie badania procesów spostrzegania
spo ecznego (Wojciszke, 1994). Proszono o zapisanie
dwóch cech, gdy# pozostawa o to w zgodzie z konstrukcj" historii, które z za o#enia mia y by$ niejednoznaczne w interpretacji. Przyk adowo: „Radek rozlicza
si! z przyjació mi co do grosza, co wi!cej – ho dowa
zawsze zasadzie: «dobry zwyczaj – nie po#yczaj»”.
Procedura wyboru historii. Przeprowadzono badanie pilota#owe, w którym 58 osób poproszono, tak jak
w badaniu w a%ciwym, o podanie dwóch cech osobowo%ci bohaterów danej historii. Na tym etapie by o to
37 historii, prezentuj"cych ró#ne zachowania ludzkie.
Wszystkie cechy zebrano, a nast!pnie poproszono o ich
ocen! pi!$ osób. Mia y one okre%li$, czy dana cecha pasuje do podanych przez badacza definicji typów: wspólnotowy b"d) kompetencyjny (sprawno#ciowy). Trzeci"
opcj" by a odpowied) trudno zakwalifikowa$/nie wiem.
Dodatkowo zaznaczali oni, czy dana cecha jest w ich
odczuciu pozytywna, czy negatywna. Definicja cech
wspólnotowych, któr" dysponowali s!dziowie, opiera a
si! zarówno na elementach kojarzonych z ciep em, jak
i z moralno%ci", natomiast cech kompetencyjnych – na
zwi"zanych ze sprawno%ci", efektywno%ci" i kompetencjami. Z uzyskanych odpowiedzi sklasyfikowano cechy
na podstawie kryterium wi!kszo%ciowego: wybierano
kategori! przewa#aj"c" (dla g osów 5 : 0, 4 : 1, 4 : 0)
b"d) nie kwalifikowano cechy (kategoria inne, np. dla

g osów 1 : 1). Zgodno%$ pi!ciu s!dziów wynios a W = 0,54
(W Kendalla), natomiast dla trzech najbardziej zgodnych
– W = 0,71. Problemem takiej procedury jest nieuwzgl!dnienie mo#liwo%ci przynale#no%ci danej cechy do ró#nych
kategorii. Cz!%ciowo rozwi"za to charakter swobodnej
inferencji: bardziej rozbudowane opisy pozwoli y okre%li$, jaka interpretacja jest w a%ciwa (za przyk ad mo#na
uzna$ okre%lenie ambitny, które cho$ jest okre%leniem
pozytywnej kompetencji, zmienia znaczenie, gdy badany
podaje zbyt ambitny – na negatywn" cech! wspólnotow").
W nast!pnym kroku, na podstawie cz!sto%ci podawania
cech danego typu dla danych historii, wyeliminowano te,
w których przewa#a a zdecydowanie jedna interpretacja zachowania. Ostateczne 16 historii dobrano tak, aby
ka#dy typ cech by reprezentowany w równym stopniu
i wyst!powa w opozycji do ró#nych innych typów cech.
Historie u#yte w badaniu zamieszczone s" w za "czniku.
• Test preferencji (nowa osoba): badani zapoznawali si!
z nast!puj"cym poleceniem: „Wyobra) sobie, #e za
chwil! masz pozna$ now" osob!, z któr" b!dziesz przez
d u#szy czas wspó pracowa$ lub mieszka$. Mo#esz
wcze%niej dowiedzie$ si!, czy osoba ta posiada okre%lone cechy osobowo%ci. Twoim zadaniem jest wybranie
z poni#szej listy cech pi!ciu takich, o których wiedza
by aby dla Ciebie najistotniejsza”. Lista, z której dokonywano wyboru, zawiera a 16 cech, w po owie pozytywnych, w po owie negatywnych, spo%ród nich za%
cztery dotyczy y kompetencji, a cztery – wspólnotowo%ci. Kryterium ich wyboru by a istotno%$ w ocenie innej
osoby. Proszono o wybór cech, aby si! dowiedzie$, jakie
b!d" dla badanego najwa#niejsze.
• Kwestionariusz SDO w polskim t umaczeniu (Klebaniuk, 2009), sk adaj"ca si! z szesnastu pozycji, w tym
o%miu odwróconych, odpowiedzi na skali siedmiostopniowej. Rzetelno%$ skali w tym badaniu: % = 0,89.
• Kwestionariusz RWA – wersja skrócona autorstwa Funkego (2005) w polskim t umaczeniu (Grzesiak-Feldman,
2012), wyró#niaj"ca si! podzia em na podskale odpowiadaj"ce postulowanym przez Altemeyera wymiarom prawicowego autorytaryzmu: Autorytarna agresja,
Autorytarna uleg o#$, Konwencjonalizm. Ma 12 pozycji
(po cztery na ka#dy wymiar), sze%$ pyta& odwróconych,
skala dziewi!ciostopniowa (od –4 do 4). Rzetelno%$
w tym badaniu: % = 0,72.
• Na ko&cu proszono o podanie podstawowych danych
demograficznych (p e$, wiek, wykszta cenie).
Ostatecznie badanym przedstawiano ró#ne wersje arkusza, które ró#ni y si! kolejno%ci" historii i cech w te%cie
preferencji oraz p ci" bohaterów historii (w ka#dej wersji
osiem dotyczy o kobiet, osiem – m!#czyzn, natomiast
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ka#da historia by a prezentowana po owie badanych jako
„#e&ska”, a drugiej po owie jako „m!ska”).
Przed przej%ciem do prezentacji wyników nale#y odnie%$ si! do dwóch problemów. Istotn" kwesti", która
mog aby okaza$ si! kluczowa dla mierzenia inferencji,
by o okre%lenie przynale#no%ci danej cechy do danej kategorii. W badaniu pilota#owym zdecydowano si! na
jednoznaczn" klasyfikacj!, tzn. na podstawie wi!kszo%ci
ocen s!dziów. Minusem tego podej%cia jest nieuwzgl!dnienie mo#liwej wielorakiej interpretacji danej cechy:
w przypadku niektórych cech kierowanie si! kryterium
wi!kszo%ci g osów s!dziów „maskowa o” s abszy, ale
jednak istniej"cy adunek tej cechy dla innych typów.
Na potrzeby obliczenia wyniku w badaniu w a%ciwym
zmodyfikowano poprzednio stosowan" procedur!:
a) w pierwszym kroku ci sami s!dziowie zaklasyfikowali nowe cechy (jedynie te, które nie pojawi y si!
w badaniu pilota#owym), ponownie okre%laj"c, czy cecha
nale#y do kategorii wspólnotowe/kompetencyjne/trudno
powiedzie$ oraz czy jest ona pozytywna, czy negatywna;
b) nast!pnie przyznano ka#demu wyrazowi odpowiednie wagi na podstawie ocen s!dziów, tzn.: je%li dany wyraz trzech s!dziów oceni o jako pozytywny wspólnotowy,
a dwóch – jako negatywny kompetencyjny, wyraz taki
otrzymywa wag! 3 dla zmiennej Pozytywny wspólnotowy
i 2 na skali Negatywny kompetencyjny; teoretycznie ka#da
waga mog a zosta$ przypisana innej zmiennej;
c) ostatecznie dla ka#dego badanego utworzono wska)nik inferencji cech danego typu, sumuj"c wszystkie wagi
odpowiadaj"ce danemu typowi cech: w sk ad tej sumy
wesz y zarówno wagi 5 (pe na zgodno%$ s!dziów), jak
i cz"stkowe (od 4 do 0); w powy#szym przyk adzie, gdy
obliczano wska)nik dla i-tej osoby, a poda a ona wyraz
oceniony przez s!dziów tak jak w punkcie b), zwi!kszano
warto%$ zmiennej pozytywne wspólnotowe o 3, a negatywne kompetencyjne – o 2.
Pojedyncze wska)niki inferencji cech korelowa y ze
sob" umiarkowanie (tabela 1).
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Pojawia a si! zatem pewna trudno%$ interpretacyjna,
zwi"zana ze wspó zale#no%ci" zmiennych zale#nych. Aby
zaadresowa$ ten problem, dla ka#dej zmiennej zale#nej
(w przypadku testu inferencji i preferencji) przeprowadzono analizy regresji (odpowiednio: liniowej i Poissona
– ze wzgl!du na specyficzny typ i rozk ad zmiennych preferencji), w których zmiennymi niezale#nymi by y wska)niki inferencji pozosta ych cech. Nast!pnie w przypadku
ka#dej z tych analiz zapisano reszty regresyjne, które sta y
si! ostatecznym wska)nikiem inferencji (i preferencji).
W przypadku ka#dej z tych analiz wska)nik VIF dla
zmiennych inferencyjnych i preferencyjnych nie przekroczy 2,5, co nie wskazuje na istnienie wspó liniowo%ci.

WYNIKI
-redni wynik skal RWA to M = 1,25; SD = 13,56, minimalny wynik: min = –26, max = 45 (skala od –4 do 4,
12 pyta&). Dla SDO s" to odpowiednio: M = 59,49;
SD = 16,17, min = 27, max = 108 (skala 1–7, 16 pyta&).
Sumy przyznanych wag w podziale na historie prezentuje tabela 2. Cechom pozytywnym wspólnotowym
odpowiada o 18,98% wszystkich wag, negatywnym
wspól notowym – 32,36%, pozytywnym kompetencyjnym – 25,23%, kompetencjom negatywnym – 23,43%. Dla
wszystkich historii ogólny procent wag kwalifikuj"cych
si! do danej kategorii wyniós 92,49%, co oznacza, #e
7,51% wag dotyczy o cech neutralnych pod wzgl!dem
walencji lub zabarwienia. Korelacja SDO z RWA wynios a
r = 0,33 (p = 0,002).
Wyniki analiz regresji dla wska)nika (resztowego) inferencji danego typu cech w te%cie historii ilustruje tabela 3.
Z racji faktu, #e RWA i SDO mierzone by y na ró#nych skalach, dla atwiejszej interpretacji wyniki te
wystandaryzowano. W przypadku ka#dej ze zmiennych
zale#nych do równania wprowadzano jednocze%nie RWA
i SDO. Stwierdzono istotny zwi"zek RWA z inferencj"
cech pozytywnych wspólnotowych [& = 0,27; SE = 0,11;
t(88) = 2,57; p = 0,012), podobnie, lecz w odwrotnym

Tabela 1
Korelacje mi!dzy wska'nikami inferencji cech danego typu

Pozytywne wspólnotowe

Negatywne wspólnotowe

Pozytywne kompetencyjne

Negatywne kompetencyjne

–0,37**

–0,13 ni

–0,57**

–0,61**

–0,08 ni

Negatywne wspólnotowe
Pozytywne kompetencyjne
** Korelacje istotne (p = 0,001), ni – korelacje nieistotne.

–0,38**

0089

0332

0063

0041

0312

0055

0319

0069

0294

0041

0304

0003

0021

0041

0545

0027

2556

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1:16

Wspólnotowe
pozytywne

1

Nr
historii

4358

0595

0032

0270

0364

0360

0055

0483

0103

0436

0091

0429

0002

0558

0243

0098

0239

Wspólnotowe
negatywne

3398

0100

0099

0353

0412

0091

0083

0259

0315

0130

0049

0298

0537

0130

0020

0110

0412

Kompetencyjne
pozytywne

Suma wag dla danej cechy

3155

0089

0204

0139

0055

0426

0391

0085

0119

0199

0384

0069

0025

0119

0525

0253

0073

Kompetencyjne
negatywne

18,98%

03,33%

61,93%

05,11%

02,46%

00,34%

36,49%

04,72%

35,38%

08,27%

37,84%

06,46%

35,62%

04,83%

07,40%

41,87%

10,95%

Wspólnotowe
pozytywne

32,36%

73,37%

03,64%

33,62%

42,72%

40,91%

06,60%

55,65%

12,39%

52,28%

10,79%

50,41%

00,23%

65,80%

28,55%

12,36%

29,40%

Wspólnotowe
negatywne

25,23%

12,33%

11,25%

43,96%

48,36%

10,34%

09,96%

29,84%

37,91%

15,59%

05,81%

35,02%

61,30%

15,33%

02,35%

13,87%

50,68%

Kompetencyjne
pozytywne

Procent udzia u

23,43%

10,97%

23,18%

17,31%

06,46%

48,41%

46,94%

09,79%

14,32%

23,86%

45,55%

08,11%

02,85%

14,03%

61,69%

31,90%

08,98%

Kompetencyjne
negatywne

92,49%

89,12%

96,70%

88,24%

93,63%

96,70%

91,54%

95,38%

91,32%

91,65%

92,64%

93,52%

96,26%

93,19%

93,52%

87,14%

89,34%

Procent
nasycenia

Tabela 2
Wskazania cech danego typu na podstawie badania w a#ciwego. W kolumnach: suma wag dla poszczególnych typów cech; procent, jaki w#ród sumy wszystkich
wag stanowi" wagi danej cechy; procent nasycenia: ile spo#ród mo(liwych wag stanowi y wagi przypisane do jednej z czterech kategorii. Dla ka(dej historii
maksymalna suma wag to 910 = 2 (cechy) × 5 (maksymalna suma wag) × 91 (badanych)
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Tabela 3
RWA i SDO jako predyktory inferowania cech: wyniki dla regresji wielokrotnej. Wspó czynniki standaryzowane. Pogrubiono
istotne wspó czynniki
Zmienna zale!na (reszty regresyjne po usuni"ciu zmienno#ci zwi$zanej z inferowaniem pozosta ych cech)
wspólnotowe pozytywne

wspólnotowe negatywne

kompetencje pozytywne

kompetencje negatywne

RWA

0,29* [0,11]

0,17 [0,11]

0,12 [0,11]

0,14 [011]

SDO

–0,27* [0,11]

–0,27* [0,11]

–0,21+ [0,11]

–0,13 [0,11]

R2

0,11

0,07

0,04

0,02

Skorygowane R2

0,08

0,04

0,02

0,00

F(2, 88)

5,25

3,29

1,98

1,07

p

0,007

0,042

0,144

0,349

* wyniki istotne (p = 0,05), + poziom tendencji; w nawiasach b !dy standardowe.

kierunku, dla SDO (& = –0,29; SE = 0,11; t(88) = –2,70;
p = 0,008]. Dla cech wspólnotowych negatywnych nieistotny by wynik dla RWA, istotny za% dla SDO [RWA:
& = 0,17; SE = 0,11; t(88) = 1,52; p = 0,132; SDO: & = –0,27;
SE = 0,11; t(88) = –2,45; p = 0,017]. W przypadku pozytywnych kompetencji – nieistotny zwi"zek z RWA:
& = 0,12; SE = 0,11; t(88) = 1,06; p = 0,291, podczas
gdy wynik dla SDO by istotny na poziomie tendencji:
& = –0,21; SE = 0,11; t(88) = –1,94; p = 0,056. Nieistotny
okaza si! zwi"zek SDO z inferencj" negatywnych cech
kompetencyjnych [& = –0,13; SE = 0,11; t(88) = –1,15;
p = 0,255], analogicznie dla RWA [& = –0,14; SE = 0,11;
t(88) = –1,23; p = 0,222].
Dla testu preferencji przeprowadzono analogiczn" liniow" analiz! regresji, wprowadzaj"c RWA i SDO do
jednego równania jednocze%nie. Nie otrzymano istotnych
wyników. Dla preferencji cech pozytywnych wspólnotowych (reszt regresyjnych) i kolejnych zmiennych otrzymano: SDO: & = –0,04; SE = –0,11; t(88) = –0,38; p =0,707;
RWA: & = 0,09; SE = –0,11; t(88) = –0,79; p = 0,433. Cechy
negatywne wspólnotowe: SDO: & = 0,05; SE = –0,11;
t(88) = –0,48; p = 0,635; RWA: & = 0,09; SE = –0,11;
t(88) = –0,85; p = 0,400. Dla cech pozytywnych kompetencyjnych SDO: & = –0,15; SE = –0,11; t(88) = –1,32;
p = 0,191; RWA: & = 0,05; SE = –0,11; t(88) = 0,44;
p = 0,664, i w ko&cu negatywnych kompetencji SDO:
& = –0,17; SE = –0,11; t(88) = –1,49; p = 0,139; RWA:
& = –0,01; SE = –0,11; t(88) = 0,048; p = 0,961.
Grupa badanych by a jednolita pod wzgl!dem wieku
i wykszta cenia, w zwi"zku z czym nie przeprowadzono
analiz uwzgl!dniaj"cych te zmienne. Ma a liczebno%$
podgrup wyró#nionych ze wzgl!du na p e$ nie pozwala

na rzeczowe wnioski w tej kwestii (zbyt du#e prawdopodobie&stwo b !du II typu).
Analizy przeprowadzono za pomoc" programów PSPP
i RStudio.

DYSKUSJA
Sformu owano dwie hipotezy: pierwsza z nich mówia o zwi"zku SDO ze sk onno%ci" do inferowania cech
kompetencyjnych, w przypadku RWA analogicznej relacji
oczekiwano w odniesieniu do cech wspólnotowych.
Zacznijmy od wyników zwi"zanych z RWA: potwierdzi a si! jedynie cz!%$ tej hipotezy dotycz"ca skupienia uwagi osób autorytarnych na pozytywnych cechach
wspólnotowych. Istotne dla interpretacji tego rezultatu
mo#e by$ odniesienie do hipotetycznych funkcji regulacyjnych autorytaryzmu. Chocia# uzyskany wynik nie
w pe ni potwierdza oczekiwania wywiedzione z teorii
podwójnego procesu Duckitta (2001), to jednak wydaje
si! bardzo spójny z obrazem osoby autorytarnej jako cierpi"cej na deficyt poczucia bezpiecze&stwa, odczuwaj"cej
zagro#enie nieprzewidywalno%ci" zdarze& spo ecznych
oraz dzia aniami ami"cymi zasady i normy spo ecznego
wspó #ycia. Wyczulenie na cechy pozytywne wspólnotowe mo#e by$ interpretowane jako poszukiwanie bezpiecznego, przewidywalnego (respektuj"cego normy moralne)
i przyjaznego %rodowiska spo ecznego. Nastawienie takie
niejednokrotnie te# sprzyja wysokiemu poziomowi identyfikacji z grup" w asn" – to charakterystyczny rys osób
autorytarnych.
Maj"c na wzgl!dzie istotno%$ kontekstu mi!dzygrupowego w ocenie innych, mo#na zada$ dodatkowe pytanie:
czy nie gra tu g ównej roli fakt, #e jednostki autorytarne
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domy%lnie uzna y osoby, które opisywa y, za cz onków
grupy w asnej (Polacy, studenci), co spowodowa o asymetri! spostrzegania (zadzia a a zwyk a tendencja do
przedstawiania grupy w asnej w pozytywnym %wietle)?
Je#eli to ostatnie wyja%nienie by oby s uszne, nale#a oby
si! spodziewa$, #e – stwierdzona w obecnym badaniu –
preferencja osób autorytarnych w zakresie inferowania
pozytywnych cech wspólnotowych obserwowana by aby
tylko w odniesieniu do cz onków grupy w asnej, zanika aby natomiast w stosunku do przedstawicieli grup obcych.
Innym wa#nym wynikiem obecnej pracy jest stwierdzenie, #e orientacja na dominacj! spo eczn" wi"#e si! ze
zmniejszon" sk onno%ci" do inferowania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych cech wspólnotowych oraz (na
poziomie tendencji) pozytywnych cech kompetencyjnych.
Wydaje si! wi!c, #e wymiar wspólnotowo%ci jest istotnie
mniej dost!pny dla zwolenników silnej grupowej stratyfikacji. Osoby takie nie zauwa#aj" zatem cech moralno%ci
i ciep a u innych, co samo w sobie mo#e prymowa$ spoeczny darwinizm w spojrzeniu na spo ecze&stwo i innych
ludzi. Poniewa# wymiar ten jest dla nich nieistotny, nie
odgrywa roli w formowaniu opinii o %wiecie i innych.
Z kolei tendencja do nieinferowania pozytywnych cech
kompetencyjnych u osób zorientowanych na dominacj! spo eczn" wymaga aby potwierdzenia. Mog aby by$
rezultatem potrzeby utrzymania pozytywnego obrazu
w asnej osoby w kontek%cie walki o pozycj!: poprzez
odmawianie innym inteligencji, sprytu i mo#liwo%ci efektywnego dzia ania.
Ró#nice w stylach inferencyjnych, zwi"zanych z RWA
i SDO, mog" wynika$ z ró#nic w orientacjach aksjologicznych mi!dzy osobami autorytarnymi a osobami
zorientowanymi na dominacj! spo eczn" (Duriez, Van
Hiel, 2002; Cohrs i in., 2005). Zwi!kszona sk onno%$
do inferowania cech danego typu mo#e by$ wynikiem
podwy#szonej dost!pno%ci poznawczej cech zwi"zanych
z danymi warto%ciami (dla RWA s" to przede wszystkim
bezpiecze&stwo i tradycja, dla SDO – w adza i osi"gni!cia). W przypadku autorytaryzmu wysokie warto%ciowanie bezpiecze&stwa powinno sk ania$ do poszukiwania
oparcia w grupie i inferowania u innych pozytywnych
cech wspólnotowych. Z kolei szacunek dla tradycji – inna
warto%$, której ho duj" autorytarni – winien sprzyja$ inferowaniu cech %wiadcz"cych o poszanowaniu moralno%ci
i porz"dku spo ecznego. W przypadku orientacji na dominacj! spo eczn" mo#na wskaza$ na zwi"zki wysokiego
warto%ciowania w adzy i osi"gni!$ z indywidualizmem,
koncentracj" na w asnych potrzebach i d"#eniach, co jest
w stanie zaowocowa$ radykalnym obni#eniem znaczenia
wymiaru wspólnotowo%ci w procesach inferencyjnych.

Chocia# niektóre hipotezy, sformu owane w obecnym
opracowaniu, w pewnym stopniu si! potwierdzi y, dzia o
si! tak jedynie w przypadku jednego z dwóch zada& testu
inferencji cech. Aby wyja%ni$, dlaczego tak si! sta o,
warto przeanalizowa$ ró#nice mi!dzy zadaniem inferencji (historie) a prostym wyborem. Jedna z nich wi"za a
si! przede wszystkim z pe n" swobod" w generowaniu
cech, dzi!ki czemu przetwarzanie materia u odbywa o
si! na g !bszym poziomie i bli#sze by o rzeczywistemu procesowi wnioskowania o innych. Jej siln" stron"
pozostawa o tak#e zró#nicowanie tematyki: by y to ró#ne
historie, podczas gdy w zadaniu wyboru badany postawiony by przed jedn", konkretn" sytuacj": tj. preferencji
wobec osoby, z któr" b!dzie si! sp!dza o du#o czasu.
Cechy wspólnotowe by y tu zbyt oczywistym wyborem
jako maj"ce uprzywilejowan" pozycj! w kszta towaniu
oceny drugiej osoby (Wojciszke, 2005b). Sam fakt, #e
cechy okre%lono z góry, móg czyni$ zadanie bardziej
podatnym na aprobat! spo eczn" i efekt popularno%ci czy
dost!pno%ci leksykalnej danego s owa. Uniemo#liwia
te# wy apanie specyficznego efektu zmiany zabarwienia
cechy: odpowiedzi" na dane zachowanie w te%cie historii
mog o by$ przypisanie cechy „uczciwy” (pozytywna
wspólnotowa), lecz z drugiej strony równie# „frajer”, co
zaliczymy ju# do negatywnych cech kompetencyjnych.
Brak efektu dla zadania wyboru mo#na wi!c t umaczy$
zarówno wp ywem poziomu przetwarzania, jak i odmienno%ci" obu testów na poziomie ich konstrukcji.
Uzyskane w powy#szym badaniu rezultaty mog" stanowi$ interesuj"cy punkt wyj%cia dla dyskusji o )ród ach
i naturze SDO i RWA jako zmiennych osobowo%ciowych
i instrumentów poznania spo ecznego. Istotne pytania, na
które nie odpowiedzia o to badanie, a które zas uguj" na
uwag! w kontek%cie otrzymanych wyników, to:
1. Jaki zwi"zek z wnioskowaniem o innych b!d" wykazywa$ SDO i RWA w przypadku dostarczenia dodatkowej
informacji o przynale#no%ci grupowej osoby ocenianej
(w asna, obca)? By aby to odpowied) na pytanie, czy
stwierdzone w badaniu efekty to zgeneralizowane tendencje inferencyjne, czy wynikaj" one z faktu, #e badani
– bez takiej informacji – dokonuj" spontanicznej kategoryzacji osoby bod)cowej jako cz onka grupy w asnej (lub obcej). Takie hipotetyczne badanie pozwoli oby
umiejscowi$ dyskutowane zale#no%ci w kontek%cie relacji
mi!dzygrupowych, z których pochodz" oba konstrukty
(RWA i SDO).
2. Jak zwi"zek SDO i RWA ze spostrzeganiem zmieni
si! pod wp ywem eksperymentalnie wzbudzonego poczucia zagro#enia? Wychodz"c z za o#e& teorii podwójnego
procesu, manipulacja tego typu powinna wzmocni$ reakcje obronne, co mog oby prze o#y$ si! na dalsze zmiany

WP'YW ORIENTACJI NA DOMINACJ* SPO'ECZN+ I PRAWICOWEGO AUTORYTARYZMU…

w postrzeganiu innych, niekoniecznie w zaobserwowanych kierunkach.
3. Jak istotne s" dane typy cech (wspólnotowe dla RWA
i kompetencyjne dla SDO) w formu owaniu ogólnej, afektywnej oceny innych? Hipotez" robocz" by oby twierdzenie, #e obok zwi!kszenia wyczulenia na dany typ cech
RWA i SDO, zwi!ksza te# istotno%$ tego typu cech dla
ogólnej oceny innych.
Dalsze poszukiwania wydaj" si! zasadne i pomog yby
w ustaleniu, czy interpretacje uzyskanych w obecnym
badaniu zale#no%ci w kategoriach unikania zagro#enia,
b"d) te# koncentracji na warto%ciach, maj" sens. Do rozwa#anych tu interpretacji teoretycznych nale#y jednak
podchodzi$ z du#" doz" ostro#no%ci, gdy# opieraj" si! one
na jednym badaniu. By$ mo#e istotn" rol! w uzyskaniu
omawianych zale#no%ci odgrywa dobór historii lub te#
specyfika badanej grupy.
Konkluduj"c – najciekawszym wnioskiem z badania
jest konstatacja, #e okre%lona dyspozycja, która fasadowo
wydaje si! zwi"zana jedynie z przekonaniami politycznymi (RWA), mo#e mie$ swoje )ród o w okre%lonych potrzebach psychologicznych. Potwierdza to przypuszczenia
(np. Jost, Glaser, Kruglanski, Sulloway, 2003), z którymi
zgodzi si! wielu psychologów spo ecznych, #e przekonania polityczne maj" swoje )ród o w silnie motywowanych psychologicznie procesach poznania spo ecznego
i mog" mie$ zwi"zek ze struktur" osobowo%ci cz owieka.
Zniekszta caj" one sposób, w jaki postrzegamy innych,
gdy# ludzie aktywnie poszukuj" czego%, co potwierdzi
ich przekonania i odpowie na ich potrzeby.
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!CZNIK

1

Lista historii u ytych w badaniu w!a"ciwym
01. Radek rozlicza si! z przyjació mi co do grosza, co wi!cej – ho dowa zawsze zasadzie: „dobry zwyczaj – nie
po#yczaj”.
02. Marta lubi a organizowa$ przyj!cia dla swoich znajomych, cz!sto nie licz"c si! z kosztami i sama wszystko
funduj"c.
03. Tomek mia znowu z y humor. Tym razem powodem by fakt, #e szef skarci go za kolejne spó)nienie do pracy.
04. Sandra kierowa a prac" swojej grupy w konkursie. Jej wk ad by najbardziej znacz"cy, wi!c po wygranej uzna a,
#e zas uguje na wi!kszo%$ nagrody, mimo innych, wcze%niejszych ustale&.
05. Stefan studiowa medycyn!, zawsze zdobywa stypendium naukowe. Przyjaciele, nim poszli do lekarza, konsultowali si! z nim, a on zawsze pomaga i nigdy nie myli si! w diagnozie.
06. Piotrek cz!sto by poni#any przez szefa. Pracowa wi!c ci!#ej, zostaj"c po godzinach i osi"gaj"c coraz lepsze
wyniki. W ko&cu przeskoczy go w hierarchii firmy i przypomniawszy sobie o zniewagach, wyrzuci tamtego
z pracy.
07. Ewelina po#yczy a znaczn" sum! kole#ance, mimo #e by a prawie pewna, i# ta, jak i poprzednia po#yczka, nie
zostanie sp acona.
08. Iwona by a dziennikark" przej!t" losem lasów równikowych. Aby zwróci$ uwag! czytelników na ten problem,
%wiadomie pos u#y a si! sfa szowanymi danymi.
09. Jerzy pracowa w kinie, w kasie. Znajomi wiele razy prosili go, by za atwi im darmowe bilety, on jednak wola
tego nie robi$.
10. Jola wraz z przyjació k" prowadzi a firm!. Uznaj"c, #e wspólniczka j" ogranicza, wyst"pi a ze spó ki, zabieraj"c
ze sob" nazw! marki i wi!kszo%$ pracowników.
11. Julia, b!d"c szefow" oddzia u firmy, stawia a przede wszystkim na mi ", bezstresow" atmosfer! w pracy. Odbija o
si! to niestety na wynikach tego oddzia u.
12. Bogdan nie potrafi sko&czy$ #adnej szko y. Uzna , #e jedyn" drog" jest kupno matury w obiegu nielegalnym,
i tak te# post"pi .
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13. Mirek zna si! na ekonomii i gie dzie. Zarabia du#o na akcjach, nigdy nie dziel"c si! ze znajomymi sekretami
dobrych inwestycji.
14. Monika odmówi a przyj%cia na imprez!, t umacz"c, #e boi si! wyda$ za du#o.
15. Ewa nie z o#y a swojej pracy w terminie, gdy#, jak si! okaza o, pomaga a mniej zdolnej kole#ance z podobnym
problemem.
16. Czarek by doskona ym %piewakiem. Odmówi krótkiego wyst!pu na weselu przyjaciela, t umacz"c si! swoim
profesjonalizmem.

Inßuence of social dominance orientation and right-wing
authoritarianism on inference of communion
and competence traits
Marek B a#ewicz
University of Warsaw, Institute for Social Studies

ABSTRACT
According to Duckitt’s two process theory (2001), right-wing authoritarianism and social dominance orientation are different psychological dispositions, allowing to cope either with unpredictable, dangerous social
world or a world seen as a place of continuous struggle for position. If so, while forming impressions
about others, authoritarianism should direct attention to the communion related traits (in order to reduce
unpleasant feelings through trust in others and group membership), whereas dominance should be connected
to competence traits (to determine who is the competitor). In this research (91 university students) it was
shown that authoritarianism increases inference of positive communion traits, while SDO decreases inferences
of both positive and negative communion traits.. The results are discussed in terms of psychological needs
behind each of the dispositions.
Key words: authoritarianism, social dominance orientation, social cognition
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