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O naturze eksperymentowania 

w psychologii spo ecznej

Dariusz Doli!ski

Instytut Psychologii PAN

Autor analizuje sposób prowadzenia eksperymentów na gruncie wspó czesnej psychologii spo ecznej. 

Sugeruje, "e psychologowie s# bardziej skoncentrowani na metodach i paradygmatach badawczych ni" 

na teoretycznych ideach czy hipotezach. Autor zwraca te" uwag$, "e wspó czesna psychologia spo eczna 

wi$cej uwagi po%wi$ca badaniu s#dów i przekona! (np. stereotypów i postaw) ni" realnych zachowa! poza-

werbalnych (np. altruizmu czy agresji). 

S owa kluczowe: eksperyment, spo eczne poznanie, zachowania spo eczne

Poj$cie eksperymentu w powszechnej %wiadomo%ci 

spo ecznej wi#"e si$ z badaniem okre%lonego obiektu lub 

zjawiska za pomoc# naukowej aparatury, odczynników 

chemicznych czy wyraÞnowanych procedur laboratoryj-

nych. Narodzinom psychologii towarzyszy o podobne 

rozumienie eksperymentu. PsychoÞzjologowie u"ywali 

skomplikowanych, na owe czasy, aparatur pomiarowych 

i starali si$ precyzyjnie mierzy& ró"ne parametry funkcjo-

nowania organizmów ludzkich i zwierz$cych. Na gruncie 

psychologii spo ecznej by o to mo"e mniej powszechne, 

ale tak"e w badaniach jej pionierów (jak Tripllett czy 

Ringelmann) aparatura laboratoryjna odgrywa a znacz#-

c# rol$. 

Wyra'n# zmian$ w tej materii przynosz# lata 70. XX 

wieku, kiedy coraz bardziej dominuj#cy staje si$ nurt po-

znawczy wraz z modnym wówczas okre%leniem poznaw-

czego przesuni$cia (cognitive shift) czy nawet poznawcze-

go imperializmu (cognitive imperialism) w psychologii 

spo ecznej (por. Wojciszke, 1980). Samo zainteresowanie 

psychologii tym, jak dzia aj#cy podmiot ujmuje otaczaj#-

c# go rzeczywisto%&, jak j# zapami$tuje lub w jaki sposób 

podejmuje decyzje przynios o wiele donios ych odkry&, 

czyni#c wiedz$ z zakresu psychologii spo ecznej pe niej-

sz#, przy czym nast#pi a tak"e wyra'na zmiana charak-

teru eksperymentów psychologicznych. Dominuj#cym 

paradygmatem sta y si$ badania z kr$gu teorii atrybucji, 

technicznie najcz$%ciej polegaj#ce na dostarczaniu 

uczestnikom eksperymentu pewnych historyjek, ró"ni#-

cych si$ w uwzgl$dnionych warunkach szczegó ami. 

Badanym stawiano zadanie udzielenia odpowiedzi na 

seri$ pyta! wprost dotycz#cych przeczytanej historyjki 

(por. np. Kelley i Michela, 1980; Weiner, 1980). Poj$cie 

eksperymentu by o zatem zwi#zane g ównie z samym 

metodologicznym uwzgl$dnieniem planu eksperymental-

nego, w którym manipuluje si$ co najmniej jedn# zmien-

n# niezale"n#, wyznaczaj#c co najmniej dwa jej poziomy. 

Aparatur$ zast#pi a natomiast na d ugie lata kartka papie-

ru i d ugopis. Kolejne dekady wprowadzi y zmian$ raczej 

pozorn#. Papier i d ugopis zosta y wyparte przez monitor 

komputera i klawiatur$, ale nadal chodzi o o udzielenie 

odpowiedzi na seri$ pyta!. W istocie przej%cie z kartki 

papieru na klawiatur$ komputera by o raczej zabiegiem 

u atwiaj#cym "ycie badaczom, którzy nie musieli juz mo-

zolnie wpisywa& danych do baz pakietów statystycznych, 

ni" zmian# wprowadzaj#c# now# jako%& samego ekspery-

mentowania. 

Oczywi%cie nie by o tak, "e przez wszystkie te lata psy-

chologowie spo eczni w ogóle nie korzystali z aparatury 

czy wyraÞnowanych pod wzgl$dem technicznym proce-

dur, ale faktem jest, "e czynili to nader rzadko. (Do lamu-

sa odesz y te" eksperymenty naturalne, w latach 60. i 70. 

XX wieku jeszcze relatywnie cz$ste).

Ponowne zainteresowanie psychologów spo ecznych 

aparatur# notuje si$ wraz z rozwojem nurtu spo ecznego 

poznania (social cognition). Nurt ten wprawdzie wyrós  
na gruncie wspomnianego przesuni$cia poznawczego, ale 
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zdecydowanie bardziej serio potraktowano w nim same 

procesy poznawcze, le"#ce u podstaw zachowa! spo ecz-

nych. Nie chodzi o tu ju" o tak elementarne kwestie, jak 

na przyk ad to, czy podmiot postrzega przyczyny zacho-

wa! innego cz owieka w jego stanach wewn$trznych, 

czy sytuacji zewn$trznej, ale o bardziej z o"one funkcje 

umys u. 

Warto jednak w tym kontek%cie zwróci& uwag$ na 

pewien bardzo symptomatyczny fakt, zwi#zany z kie-

runkiem rozwoju wspó czesnej psychologii spo ecznej. 

Sposób eksperymentowania, wiod#cy w nurcie spo ecz-

nego poznania i opisywany w kolejnych artyku ach tego 

tomu, %wietnie nadaje si$ do badania przekona!, ale 

znacznie gorzej do badania zachowa!, wykraczaj#cych 

poza deklaracje werbalne. Nieprzypadkowo na gruncie 

social cognition tak intensywnie rozwin$ y si$ bada-

nia nad stereotypami (tak"e w tym tomie dwa teksty s# 

wprost tej tematyce po%wi$cone, a pozosta e w ró"nej 

mierze do niej nawi#zuj#), schematami poznawczymi 

oraz – w nieco mniejszym stopniu – postawami. Metody 

„pasuj#” zatem do badanych problemów, sprawiaj#, "e 

uzyskujemy wiarygodne dane, nap$dzaj# post$p w tych 

obszarach psychologii.

Tym, co mnie jednak niepokoi, jest pozostawianie na 

marginesie wspó czesnej psychologii spo ecznej roz-

wa"a! dotycz#cych realnych zachowa! – na przyk ad 

agresji czy altruizmu. Uwa"ny obserwator tego, co si$ 

w naszej nauce dzieje, z  atwo%ci# skonstatuje, "e w tych 

obszarach odkryto ostatnio raczej niewiele. Podr$czniki 

psychologii spo ecznej z pocz#tku lat 80. XX wieku nie 

ró"ni# si$ zbyt wyra'nie w prezentacji wspomnianych 

zjawisk od podr$czników najnowszych. Psychologia spo-

 eczna z nauki o ludzkich zachowaniach pozostaj#cych 

pod rzeczywistym lub wyobra"anym wp ywem innych 

ludzi konsekwentnie przeistacza si$ w nauk$ o ludzkich 

my%lach, przekonaniach i s#dach. 

Charakterystyczn# cech# wspó czesnej psychologii 

spo ecznej jest te" cz$sto bardziej deklaratywne ni" fak-

tyczne odwo ywanie si$ do dorobku psychologów po-

znawczych. Jednym z najcz$%ciej przywo ywanych po-

j$& sta o si$ ostatnio „obci#"enie poznawcze”. S awomir 

)piewak w tek%cie „Dlaczego zupa z kamienia smakuje 

psychologom spo ecznym? O wykorzystywaniu mani-

pulacji obci#"eniem poznawczym w badaniach spo ecz-

nych” poddaje krytycznej analizie ten konstrukt i badania 

prowadzone z jego u"yciem. Dowodzi, "e tylko w sensie 

metaforycznym poj$cie to jest jednoznaczne, a w istocie 

u"ywa si$ go w ró"nych znaczeniach. Autor sugeruje jed-

nak, "e metafora zasobowa jest przydatnym poj$ciem, po-

zwalaj#cym wyja%ni& zmiany w funkcjonowaniu spo ecz-

nym podmiotu. Manipulacja obci#"eniem poznawczym 

sta a si$, z kolei, wygodnym narz$dziem laboratoryj-

nym, symuluj#cym wp yw wielu naturalnych czynników, 

zwi#zanych z typowymi sytuacjami "ycia codziennego. 

Zasadniczo zgadzaj#c si$ z tymi tezami, chcia bym zwró-

ci& uwag$ na to, "e nie zawsze odwo ywanie si$ do za-

sobów pomaga nam znacz#co zbli"y& si$ do rozumienia 

realnych procesów psychologicznych. Zauwa"my bo-

wiem, "e zdecydowana wi$kszo%& wspó czesnych bada! 

z zakresu psychologii spo ecznej, w których manipuluje 

si$ obci#"eniem poznawczym podmiotu, dotyczy proble-

matyki stereotypów. Tymczasem w realnych sytuacjach 

spo ecznych cz owiek raczej nie my!li o cechach dyspo-

zycyjnych konkretnej osoby, maj#c zasoby poznawcze 

zaanga"owane w inn# aktywno%&. Mo"e natomiast mie& 

zasoby zaj$te jak#% aktywno%ci# i jednocze%nie dzia a", 

decyduj#c si$, na przyk ad, na wybór jednej z dwóch osób 

ubiegaj#cych si$ o prac$ czy dziel#c mi$dzy ludzi pewne 

dobra materialne. Ekologicznie trafne, a zarazem istotnie 

rozwijaj#ce wiedz$ psychologiczn# by oby wi$c wyko-

rzystywanie omawianego tu paradygmatu w badaniach 

nad uprzedzeniami. W badaniach nad stereotypami nato-

miast procedura ta bardzo cz$sto wydaje mi si$ po prostu 

sztuczna. Rodzi si$ bowiem kluczowe pytanie: co w a%ci-

wie badamy? Realny proces psychologiczny, czy wydeli-

berowan# sytuacj$, któr# stwarzamy w laboratorium? 

Nie chc$ by& tu pos#dzony o niech$& do bada! labo-

ratoryjnych. Nie chcia bym tak"e, aby Czytelnik odniós  
wra"enie, "e jestem zwolennikiem tezy, i" badania psy-

chologiczne musz# by& „blisko "ycia”. Przeciwnie – uwa-

"am, "e badania zwykle musz# odchodzi& od konkretnych 

sytuacji "yciowych i przewa"nie powinny mie& charakter 

eksperymentu laboratoryjnego. Rzecz jednak w tym, by 

na ich podstawie mo"na by o mówi& o realnych procesach 

spo ecznych. Przyk adem takiej, wielce po"#danej, sytu-

acji mog# by& tak"e przywo ywane przez )piewak bada-

nia Gilberta, Pelhama i Krolla (1988), dotycz#ce procesu 

atrybucji przyczynowej. Eksperymenty te, prowadzone 

z u"yciem paradygmatu obci#"enia poznawczego, %wiet-

nie pokazuj#, które fazy owego procesu s# automatycz-

ne, a które wymagaj# wysi kowych procesów kontroli 

poznawczej. W tym przypadku mamy zatem w a%nie do 

czynienia z laboratoryjnym badaniem realnego procesu 

spo ecznego. 

Podobnie pozytywnie nale"y oceni& wykorzystywanie 

przez psychologów wielu innych metod. O jednej z nich 

pisze Kinga Piber-D#browska w tek%cie „Poznawczy pa-

radygmat rozumienia tekstu jako potencjalna metoda do 

bada! nad stereotypowym wnioskowaniem”. Autorka 

przedstawia alternatywne, wobec tradycyjnego, rozu-

mienie zjawiska stereotypowego wnioskowania, w któ-

rym stereotyp nie jest jedynie przes ank# wyci#gania 
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wniosków, ale czynnikiem potencjalnie zmieniaj#cym 

przebieg integracji danych i wnioskowania z innych ni" 

stereotypowe informacji. Bardzo wa"ne jest to, "e para-

dygmat rozumienia tekstu wydaje si$ znakomitym narz$-

dziem do badania roli stereotypu w rozumowaniu. Nie 

oznacza to zarazem ani tego, "e inne metody badania ste-

reotypów s# po prostu z e, ani "e ta metoda jest zawsze 

dobra. Ta metoda jest po prostu dobra do rozwi#zania 

konkretnego problemu. To tak, jak termometr jest dobry 

do mierzenia temperatury, ale nie nadaje si$ do mierze-

nia ci%nienia atmosferycznego, a barometr – odwrotnie. 

Oczywi%cie, kilof nie nadaje si$ ani do jednego, ani do 

drugiego i z niektórymi metodami u"ywanymi w psycho-

logii jest, niestety, podobnie.

Inny przyk ad tego, "e metoda musi po prostu „pa-

sowa&” do problemu, przedstawia Marcin Bukowski 

w artykule „Zastosowania paradygmatu decyzji leksy-

kalnych do badania aktywizacji stereotypów”. Wielce 

przekonuj#ce s# m.in. wspominane przez niego wyniki 

bada! Bargha i wspó pracowników, wykazuj#ce istnie-

nie zale"no%ci dotycz#cej szybko%ci skojarze! mi$dzy 

poj$ciami oznaczaj#cymi posiadanie w adzy i poj$ciami 

zwi#zanymi z relacjami seksualnymi z jednej strony oraz 

wyników osi#ganych przez badanych m$"czyzn w kwe-

stionariuszach mierz#cych agresj$ seksualn# i sk onno%& 

do molestowania – z drugiej (Bargh, Raymond, Pryor 

i Strack, 1995). Podobnie sugestywnie brzmi# przywo y-

wane przez Bukowskiego doniesienia o korelacjach mi$-

dzy czasami reakcji uzyskiwanymi w zadaniach decyzji 

leksykalnych a bezpo%rednimi miarami rasizmu. Tym, co 

mnie szczególnie przekonuje i wydaje si$ warto%ciowe, 

jest konkluzja, "e miary bezpo%rednie mierz# te same 

struktury wiedzy, co miary po%rednie. Mierz# je po pro-

stu inaczej, a miary po%rednie mog# zabezpiecza& przed 

artefaktami wynikaj#cymi, na przyk ad, z tego, "e badani 

odpowiadaj# nieszczerze, gdy" maj# nasilon# potrzeb$ 

aprobaty spo ecznej b#d' s# skoncentrowani na spo ecz-

nych normach politycznej poprawno%ci. Przyj$cie jasnego 

za o"enia teoretycznego, "e mamy do czynienia z dwoma 

bardzo ró"nymi miarami tego samego fenomenu, przema-

wia do mnie zdecydowanie bardziej ni" cz$ste w takich 

przypadkach w psychologii spo ecznej powo ywanie do 

"ycia kolejnego konstruktu teoretycznego o niejasnym 

statusie. Przyk adem takiej sytuacji mo"e by& cho&by 

wprowadzenie miary postaw utajonych (IAT) przy braku 

okre%lenia, czym w a%ciwie owe utajone postawy s# i jak 

powstaj#. Je%li przy tym przyjmiemy za Wilsonem (np. 

Wilson i Dunn, 2004; Wilson, Lindley i Schooler, 2000), 

"e postawa utajona to dawna postawa jawna, zmieniona 

na inn#, to pojawia si$ wielce k opotliwe dla tego kon-

struktu pytanie: co b$dzie, je%li cz owiek w swoim "y-

ciu kilka razy zmienia  (jawn#) postaw$ wobec jakiego% 

obiektu? Powinien wszak mie& kilka postaw utajonych! 

Któr# zatem z nich mierzy IAT – t$ najstarsza, t$ najnow-

sz# czy te" jeszcze inn#? A mo"e raz tak#, a w kolejnym 

badaniu inn#? 

Badania nad postawami utajonymi (a tak"e samoocen# 

utajon#, z czym wi#"e si$ analogiczny problem) trwaj# jed-

nak w najlepsze, bo badaczom podoba si$ oryginalna me-

toda zaproponowana przez Anthony’ego Greenwalda i je-

go wspó pracowników (Greenwald, McGhee i Schwarz, 

1998). Co wi$cej, ma ona posta& „zabawy kom pu terowej”, 

a wyniki osi#gane przez osob$ badan# „same” si$ obli- 

czaj#.

Zachwyt metod# bywa te" niebezpieczny z innego po-

wodu. Marek Drogosz w tek%cie „Czy negatywne poprze-

dzanie mo"e by& u"ytecznym narz$dziem w badaniach 

poznania spo ecznego?” zauwa"a, "e u"ycie okre%lonego 

narz$dzia mo"e w znacznym stopniu determinowa& spo-

sób my%lenia badacza o danym problemie. Drogosz pod-

kre%la te" trafnie, "e psychologowie czasem tak entuzja-

zmuj# si$ tym, "e za pomoc# jakiej% miary uzyskuj# wy-

ra'ne ró"nice, i" przestaj# nawet zastanawia& si$ nad tym, 

co w a%ciwie mierz#. Przypomina to fascynacj$ dziecka 

tym, "e kto% zrobi  jak#% sztuczk$ karcian#. Niewa"ne jak, 

nie wa"ne po co; wa"ne, "e jest zabawnie. Para cz$sto idzie 

zatem w gwizdek. Z tekstu Drogosza mo"na wywniosko-

wa&, "e dziesi#tki lat pracy setek, a mo"e tysi$cy badaczy 

nad zjawiskiem negatywnego poprzedzania przynios y 

zatrwa"aj#co nik y efekt. Autor ukazuje wprawdzie inte-

resuj#ce implikacje, jakie mo"e dla psychologii spo ecz-

nej przynie%& ten paradygmat badawczy, ale wydaje si$, 

"e do tej pory wi$kszo%& badaczy z tego kr$gu upar a si$, 

by chodzi& po bardzo ju" wydeptanych %cie"kach. 

Wszystko to nie oznacza, oczywi%cie, "e psychologo-

wie spo eczni trac# czas na badania z u"yciem aparatu-

ry Þzjologicznej czy neurologicznej. Przekonuje o tym 

dobitnie Piotr Winkielman w niezwykle interesuj#cym 

tek%cie „Psychologia spo eczna a neuronauki: dominacja, 

separacja czy satysfakcjonuj#cy zwi#zek?”. Rozwiewa 

te" w nim jedn# z wi$kszych obaw psychologów: niepo-

kój przed zredukowaniem uprawianej przez nas dziedziny 

wiedzy do nauki o funkcjonowaniu mózgu. Przekonuj#co 

dowodzi, "e zrozumienie zjawisk z biologicznego po-

ziomu analizy zachowania nie jest w pe ni mo"liwe bez 

uwzgl$dnienia perspektywy spo ecznej, i odwrotnie. 

Poznanie mechanizmów agresji, uzale"nienia od narko-

tyków czy aÞliacji jest po prostu niepe ne – ani wy #cznie 

na gruncie analizy aktywno%ci mózgu, ani te" na podsta-

wie badania samych mechanizmów spo ecznych. Wielce 

sugestywne s# przywo ywane przez niego badania nad 

rezusami, którym podawanie amfetaminy nasila o sk on-
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no%& do przejawiania b#d' zachowa! dominuj#cych, b#d' 

submisywnych, a to, jakie zachowania dany osobnik we 

wzmo"ony sposób przejawia , zale"a o od jego statusu 

w stadzie. 

Nie ma wi$c sensu unikanie przez psychologów eks-

perymentowania w laboratoriach wyposa"onych w naj-

nowsz# aparatur$ badaj#c# reakcje mózgowe. Je%li jednak 

chcemy zrozumie& sens ludzkich zachowa! spo ecznych, 

nie ma te" sensu ograniczanie si$ do parametrów biolo-

gicznych. Konieczne jest integrowanie wiedzy z ró"nych 

poziomów analizy i z ró"nych dyscyplin.

Teza o roli aparatury – czy, szerzej, post$pu technicz-

nego – w ukierunkowywaniu bada! psychologii spo ecz-

nej znajduje te" oparcie w tek%cie „Zastosowania analizy 

ruchu oczu w badaniach spo ecznych” autorstwa Izabeli 

i Krzysztofa Kreutzów oraz Maksymiliana Bieleckiego. 

O ile dawniej %ledzenie ruchów ga ek ocznych mia o cha-

rakter bardzo inwazyjny i by o trudne do zastosowania 

w badaniach z udzia em ludzi, teraz jest to metoda bar-

dzo dogodna. Wa"ne, "e stosuj#c ten paradygmat, mo"na 

 #czy& wska'niki psychoÞzjologiczne z behawioralnymi, 

co pozwala na pe ny pomiar w asno%ci dynamicznych 

procesów uwagowych i pami$ciowych. Kapitalne zna-

czenie wydaje si$ tu mie& przezwyci$"enie (co najmniej 

cz$%ciowe) problemu braku kontroli eksperymentato-

ra nad reakcjami osób badanych na docieraj#ce do nich 

informacje. Z faktu, i" badacz stwarza w okre%lonych 

warunkach eksperymentalnych jednakowe warunki dla 

wszystkich badanych, nie wynika jeszcze, "e do wszyst-

kich docieraj# te same informacje. Niektórzy badani mog# 

by& rozkojarzeni, inni koncentruj# si$ na jakim% fragmen-

cie instrukcji, ignoruj#c dalsze informacje itp. )ledzenie 

ruchów ga ek ocznych przynajmniej cz$%ciowo pozwala 

na kontrolowanie tych efektów. Psychologia spo eczna 

powinna stara& si$ wypracowa& podobne procedury kon-

troli rzeczywistych reakcji osób badanych tak"e w para-

dygmatach innych ni" %ledzenie ruchu oczu.

Na koniec tych rozwa"a! chcia bym powróci& do tezy, 

"e wspó czesna psychologia spo eczna coraz bardziej od-

dala si$ od studiowania zachowa!, wykraczaj#cych poza 

formu owanie s#dów i przekona!. Czy to cena, któr# p a-

cimy za integracj$ psychologii spo ecznej z neuronauka-

mi i za wi$ksze wyraÞnowanie bada! laboratoryjnych, 

czy te" tylko kwestia swoistej mody, która zapanowa a 

w ostatnim czasie? Prawd$ mówi#c: nie wiem. Chc$ wie-

rzy&, "e jednak to drugie. Mam nadziej$, "e jeszcze nast#-

pi renesans eksperymentalnego badania zachowa! innych 

ni" tylko werbalne.
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How are experiments conducted in social psychology?

Dariusz Doli!ski
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Abstract

The paper attempts to discuss the way experiments are conducted in the modern social psychology. It is 

argued that psychologists are more concentrated on methods than on theoretical ideas and hypotheses. 

Besides, current social psychology is focused on beliefs and judgments (e.g. stereotypes and attitudes) 

rather than on human behavioral reactions (e.g. altruism or aggression).

Key words: experiment, social behavior, social cognition


