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Wsteczne kszta towanie pami!ci 

oceny programu wyborczego polityka. 

Przyczynowa struktura pami!ci wizerunku kandydatów

Andrzej Falkowski, Ma gorzata Michalak

Wydzia  Psychologii Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Wyniki bada" nad oddzia ywaniem opinii politycznej przeprowadzone w paradygmacie wstecznego kszta -
towania pami!ci wskazuj# na mo$liwo%& zniekszta cenia zapisanej w pami!ci wiedzy – nabytej w bez-

po%rednim do%wiadczeniu okre%lonych zdarze" lub po%rednio, przez ich werbalny opis – pod wp ywem 

pó'niej przeczytanej opinii. Osoby badane w eksperymencie wstecznego kszta towania pami!ci ocenia y 

polityków, a nast!pnie, po up ywie tygodnia i przeczytaniu opinii pozytywnej lub negatywnej na temat 

ocenionego kandydata, przypomina y swoje wcze%niejsze oceny. Wyniki eksperymentów wykaza y, $e 

przypominane informacje mog# by& zwi#zane z wiedz#, której pami!& zosta a zniekszta cona przez pó'niej 

odbieran# informacj!. Pokazano ponadto, $e nie cechy osobowe polityka, lecz program jest g ównym ele-

mentem oceny jego wizerunku, co dobrze wpisuje si! w ekonomiczne podej%cie do zachowa" wyborczych. 

Zapami!tane informacje mog# by& skutecznie zmieniane w pami!ci wyborcy w taki sposób, $e nie zdaje on 

sobie sprawy z tych zmian. Konstruowanie rzeczywisto%ci politycznej wed ug kszta towania wstecznego 

umo$liwia wykreowanie fa szywego wizerunku polityka zapisanego w pami!ci wyborcy jako jego w asna 

wiedza o nim.

S owa kluczowe: wizerunek polityka, wsteczne kszta towanie pami!ci, opinia prasowa

Liczba informacji docieraj#cych do dziennikarzy jest 

zbyt du$a, aby ka$da wiadomo%& zosta a przekazana od-

biorcom z równ# atencj#. Przekazywanie informacji kra-

jowych i zagranicznych w %ci%le okre%lonym przedziale 

czasowym czy d ugo%ci tekstu w sposób nieunikniony 

faworyzuje i wspiera pewne punkty widzenia. Tym sa-

mym informacje przekazywane s# w pewnych ramach, 

które wed ug Manoffa (1986) tak porz#dkuj# wydarze-

nia w sposób przyczynowo-skutkowy, aby otaczaj#cy 

%wiat spo eczno-polityczny wydawa  si! odbiorcom sen-

sowny. Jak podaje Kinder (2003), ramy obejmuj# cz!sto 

niewyartyku owane zasady selekcji, akcentowania i pre-

zentacji, które staj# si! decyduj#ce w wyborze informacji 

przekazywanych przez dziennikarzy.

Nale$y jednak pami!ta&, $e zjawisko kszta towania 

(framing) nie tyle dostarcza odbiorcy nowych informacji, 

ile przedstawia okre%lony punkt widzenia, organizuj#c 

w pami!ci odbiór wiadomo%ci lub reorganizuj#c informa-

cje wcze%niej zapami!tane. Na tak# poznawcz# organiza-

cj! wp ywa wiele zmiennych, z których najwa$niejszymi 

z punktu widzenia zachowa" wyborczych s# takie, jak 

wiarygodno%& 'ród a informacji, pozytywny lub nega-

tywny charakter tre%ci, a tak$e znajomo%& polityka.

Poznawcza organizacji rzeczywisto ci – 

podej cie konstruktywistyczne

Koncepcja konstruktywizmu poznawczego zak ada, $e 

cz owiek na podstawie docieraj#cych do niego bod'ców 

tworzy poznawcz# reprezentacj! otoczenia. Zgodnie z tym 

uj!ciem odbiór rzeczywisto%ci jest procesem konstruk-

cyjnym, w którym wcze%niej nabyta wiedza umo$liwia 
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interpretacj! nowych informacji. Rzeczywisto%& jest 

odbierana nie jako obiektywny stan rzeczy, lecz wynika 

z wiedzy, jak# dysponuje cz owiek na temat otoczenia, 

w którym przebywa. Tym samym rozpatrywanie zgodno%-

ci spostrzeganego bod'ca z obiektywn# rzeczywisto%ci# 

w podej%ciu konstruktywistycznym nie ma sensu, po-

niewa$ obrazów rzeczywisto%ci jest tyle, ile mo$liwych 

reprezentacji umys owych tego obrazu. Dzieje si! tak 

dlatego, $e rola, jak# przechowywane informacje odgry-

waj# w przypominaniu, jest analogiczna do roli bod'ców 

w procesie percepcji (Neisser, 1967). Zarówno w proce-

sie przypominania, jak i spostrzegania informacje nie s# 

bezpo%rednio dost!pne %wiadomo%ci, a tak$e nie s# od-

twarzane w dos ownej postaci. S# natomiast elementem 

procesu konstruowania, w którym cz owiek spostrzega-

j#cy czy przypominaj#cy sobie informacje jest %wiadomy 

ju$ tylko efektu tej aktywno%ci.

Uj!cie procesów poznawczych wed ug Neissera nawi#-

zuje do pionierskiej hipotezy Frederica Bartletta (1932), 

która zak ada, $e przypominane zdarzenia nie s# wprost 

przywo ywane z pami!ci, ale jest to materia , który po-

 #czy  si! z ju$ wcze%niej zdobyt# wiedz#. Pami!& nie 

ogranicza si! do przywo ywania wcze%niej zapisanego 

materia u, ale jest procesem aktywnie po #czonym z my-

%leniem i spostrzeganiem. Takie uj!cie podkre%la kon-

strukcyjny charakter percepcji i pami!ci. Sugeruj#c si! 

wyobra$eniem o tym, jak powinien wygl#da& dany bieg 

wypadków, cz owiek konstruuje z zestawu zapami!ta-

nych elementów i zdarze" sprawozdanie tego, co mog o 

zaj%& (Bransford, 1979). Badania nad tym zagadnieniem 

prowadzone s# w paradygmacie wstecznego kszta towa-

nia pami!ci (backward framing).

Wsteczne kszta!towanie pami"ci

Kszta towanie pami!ci wyst!puje w sytuacji, gdy do 

przypominanych zdarze" zostaj# w #czone dodatkowe 

informacje powoduj#ce tak# rekonstrukcj! danego wspo-

mnienia w pami!ci, aby by o one zgodne z otrzymany-

mi wiadomo%ciami. W takiej sytuacji osoby s# sk onne 

wskazywa& te informacje jako elementy zapami!tanego 

wydarzenia. W pami!ci przechowywanych jest wiele 

fragmentów wspomnie", które w trakcie przywo ywania 

sk adane s# ponownie w ca o%&. Jednak podczas przy-

pominania poszczególne elementy zdarzenia mog# ulec 

zniekszta ceniu. Wsteczne kszta towanie pami!ci polega 

na nie%wiadomym zniekszta ceniu pami!ci przesz ego 

do%wiadczenia pod wp ywem pó'niej odebranej infor-

macji lub opinii. W takiej sytuacji istnieje mo$liwo%& 

przypominania zmienionego do%wiadczenia jako w asne, 

wcze%niej nabyte, które jednak nigdy nie mia o miejsca.

Badania dotycz#ce opisanej problematyki doczeka y si! 

szczegó owych opracowa", pocz#tkowo prowadzonych 

na podstawie holograÞ cznej teorii pami!ci zaproponowa-

nej przez Metcalfe’a (1991), pozwalaj#cej na interpreta-

cj! wyników bada" empirycznych prowadzonych przez 

Loftus (1977) nad zmian# pami!ci %wiadków wypadków 

drogowych. W kolejnych badanich Loftus ze wspó -
pracownikami opracowa a procedur! eksperymentaln# 

umo$liwiaj#c# poznanie mechanizmu zniekszta cania za-

pisanych w pami!ci do%wiadcze", opart# na nadmiernym 

wyobra$aniu sobie ró$nych zdarze" (imagination inß a-

tion) (Garry, Manning, Loftus i Sherman, 1996).

Procedura przerostu wyobra'ni zosta a pocz#tkowo 

zastosowana w oryginalnej postaci przez Braun, Ellis 

i Loftus (2002) do badania wp ywu reklam na zniekszta -
cenie pami!ci zdarze". Autorki dowiod y, $e wp yw ten 

okaza  si! najsilniejszy, w sytuacji gdy reklama urucha-

mia a wyobra$enia odbiorcy dotycz#ce przypominanych 

zdarze" z wczesnej m odo%ci. Braun i Loftus (1998) oraz 

Braun (1999) opracowa y zestaw metod do badania znie-

kszta ce" pami!ci sensorycznej dotycz#cej takich wymia-

rów bod'ców marketingowych, jak d'wi!k, kolor i smak 

produktów. Braun wspólnie z Zaltmanem zastosowa a 

metodologi! badania nad zniekszta ceniami pami!ciowy-

mi sk adajac# si! z kilku etapów (Braun i Zaltman, 1998). 

W pierwszej cz!%ci badania uczestnikom eksperymentu 

przedstawiane s# informacje na temat danego zdarzenia. 

W tym celu badani na przyk ad ogl#daj# Þ lm lub zosta-

j# zapoznani z opisem pewnej sytuacji, a nast!pnie pro-

si si! ich o okre%lenie oceny do%wiadczenia nabytego 

w pierwszej cz!%ci badania. W kolejnym etapie osobom 

badanym przedstawiana jest opinia na temat ocenianego 

wcze%niej zdarzenia w postaci pozytywnej lub negatyw-

nej reklamy lub opinii. Nast!pnie badani przypominaj# 

swoje wcze%niejsze oceny, zaznaczaj#c odpowiedzi na 

tych samych skalach, na których oceniali dane do%wiad-

czenie w pierwszej cz!%ci badania. Opisana metodologia 

bada" nad wstecznym ksztaltowaniem pami!ci zosta a 

dostosowana przez Braun-Latour i Zaltmana (2006) do 

bada" w dziedzinie zachowa" konsumenckich, a nast!p-

nie wykorzystana w badaniach zachowa" wyborczych 

przez Falkowskiego i Michalak (2009).

W przeciwie"stwie do konsumentów, którzy dokonu-

j#c zakupu, do%wiadczenie zwi#zane z danym produktem 

nabywaj# bezpo%rednio, wyborcy do%wiadczenia zwi#-

zane z politykiem czy parti# polityczn# cz!sto nabywaj# 

po%rednio, najcz!%ciej przez %rodki masowego przekazu. 

W ten sposób, za po%rednictwem mediów, wyborca zdo-

bywa wiedz! na temat ró$nych podmiotów politycznych 

na konkurencyjnym rynku wyborczym, która to wiedza 

jest nast!pnie kszta towana przez opinie tak pozytywne, 
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jak i negatywne. W dziedzinie bada" nad komunikacj# 

polityczn# wiedza, jak# maj# wyborcy o kandydatach na 

urz!dy polityczne, jest z regu y analizowana w dwóch 

aspektach: w problematyce wyborczej (issue) oraz wi-

zerunku (image). Taki podzia  w konsekwencji ukierun-

kowa  analizy informacji politycznych, mi!dzy innymi 

reklam politycznych, zgodnie z podzia em na przekazy 

problemowe i wizerunkowe (Kaid i Holtz-Bacha, 2006).

W przypadku wstecznego kszta towania pami!ci nale-

$y zwróci& uwag! na pewn# prawid owo%& je charaktery-

zuj#c#. Otó$ kszta towanie pami!ci danego do%wiadcze-

nia lub w asnej oceny wyrobionej na podstawie odbiera-

nej informacji z mediów, w oparciu o które mo$e zosta& 

podj!ta decyzja, na przyk ad wyborcza, nie jest to$same 

ze %wiadom# zmian# zdania wobec przypominanej rze-

czywisto%ci. W przypadku zmiany zdania osoba jest %wia-

doma przewarto%ciowania wcze%niejszych przekona" na 

podstawie nowych informacji, na przyk ad pochodz#cych 

z reklamy, natomiast zjawisko kszta towania pami!ci jest 

procesem nie%wiadomym – przywo ywany i zmieniony 

obraz zapisanej w pami!ci wiedzy wydaje si! taki sam, 

jak w momencie, gdy zosta  zapami!tany.

Sposób konstruowania rzeczywisto%ci zgodnie z meto-

dologi# kszta towania wstecznego umo$liwia wi!c kre-

owanie pami!ci ocen zdarze" politycznych. Istnieje mo$-

liwo%& wp ywu informacji przekazywanych przez %rodki 

masowego przekazu na decyzje wyborcze za pomoc# 

zniekszta cania pami!ci wyborców. W takiej sytuacji wy-

borcy traktuj# przypominane informacje dotycz#ce da-

nego polityka jako nabyte do%wiadczenie zapisane w ich 

pami!ci.

Zostanie teraz przedstawiona operacjonalizacja podsta-

wowych poj!& zastosowanych w przeprowadzonych ba-

daniach nad zniekszta ceniami pami!ci w zachowaniach 

politycznych.

Percepcja wizerunku polityka

Kreowanie wizerunku polityka ma na celu zbudowanie 

jego pozytywnego obrazu, tak aby kandydat uzyska  jak 

najwi!ksze poparcie elektoratu. Wspó cze%nie rozró$-

nia si! dwa podstawowe elementy wizerunku polityka 

wp ywaj#ce na zachowania wyborców: problematyka 

prezentowana przez kandydata (issue) oraz jego cechy 

osobowe (image). Wyniki bada" m.in. Petersona (2005) 

wskazuj#, $e problematyka poruszana przez kandydata 

ma kluczowe znaczenie w podj!ciu decyzji dotycz#cej 

jego poparcia. Peterson przeanalizowa  powody poparcia 

pi!ciu prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wyniki jego 

bada" potwierdzi y, $e program wyborczy jest g ówn# ce-

ch# reprezentacji poznawczej polityka. Scammell (1996), 

analizuj#c sukces polityczny Margaret Thatcher, równie$ 

podkre%la rol! dokona" *elaznej Damy w kreowaniu jej 

wizerunku, a nie cech osobowych czy wygl#du. Jednak 

cz!%& badaczy zajmuj#cych si! naukami politycznymi 

jest zdania, $e wizerunek polityka pe ni wa$niejsz# rol! 

w podj!ciu decyzji wyborczej ni$ proponowany przez 

niego program wyborczy (Carmines i Stimson, 1980; 

Skar$y"ska, 2005). Wed ug O’Shaughnessy’ego (1990) 

dzieje si! tak dlatego, $e zdecydowanie  atwiej jest kre-

owa& image polityków ni$ dostosowywa& program wy-

borczy do oczekiwa" elektoratu.

Trwa dyskusja mi!dzy badaczami, maj#ca na celu 

okre% lenie zwi#zku proponowanego programu wyborcze-

go z wizerunkiem polityka oraz interpretacje tego zwi#z-

ku na podstawie wspó czesnych modeli zachowa" wybor-

czych. Je%li zostanie przyj!te stanowisko zak adaj#ce, $e 

kluczowym elementem kszta tuj#cym zachowania wybor-

cze jest ocena proponowanego przez polityka programu, 

mamy wówczas do czynienia z tak zwanym podej%ciem 

ekonomicznym do zachowa" wyborczych, szczegó owo 

opisanym przez Downsa (1957). Zgodnie z modelem 

ekonomicznym, wyborca udziela poparcia kandydatowi, 

którego ewentualne sprawowanie w adzy przyniesie, zda-

niem wyborcy, najwi!cej korzy%ci. W takiej sytuacji ce-

chy osobowe polityka maj# drugorz!dne znaczenie.

Nale$y jednak przypuszcza&, $e program i wizerunek 

nie s# niezale$ne, ale w okre%lonym zwi#zku przyczyno-

wym oddzia ywaj# na siebie. Kierunek takiej zale$no%ci 

mo$na wyznaczy& w postaci hipotezy ze wspó czesnych 

bada" nad zachowaniami wyborczymi. Na przyk ad zda-

niem Harrisa (2001) i Scammell (1995) program wy-

borczy wp ywa na kszta towanie wizerunku kandydata, 

zw aszcza w zakresie postrzegania jego wiarygodno%ci 

i kompetencji. Mo$e zatem mie& miejsce sytuacja, w któ-

rej kandydatowi zostanie udzielone poparcie ze wzgl!-

du na posiadane cechy osobowo%ciowe, jednak struktura 

tych cech zosta a ukszta towana w umy%le wyborcy jako 

pochodna proponowanego programu wyborczego, który 

by  postrzegany w kategoriach korzy%ci lub strat, jakie 

mo$e mie& wyborca w konsekwencji wyboru danego 

kandydata.

Operacjonalizacj! poj!cia wizerunku kandydata,  #cz#-

c# zarówno proponowan# problematyk! wyborcz#, jak 

i cechy osobowe, mo$na wykona& w oparciu o asocjacyj-

n# koncepcj! wizerunku opracowan# przez Kellera (1993, 

2008). Wed ug tej koncepcji skojarzenia zwi#zane z wi-

zerunkiem marki gospodarczej i politycznej mog# przyj-

mowa& ró$ne formy, klasyÞ kowane do trzech kategorii. 

W zastosowaniu do zachowa" wyborczych klasyÞ kacja 

ta przedstawia si! nast!puj#co.

Kluczowym elementem tego obrazu jest program 

wyborczy – a wi!c podstawowa przes anka, dla której 
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polityk jest wybierany – na przyk ad obietnica, $e obni-

$y podatki czy zmniejszy przest!pczo%&. Jest to za o$enie 

zgodne z podej%ciem ekonomicznym do zachowa" wy-

borczych. Ten element obrazu kandydata jest jego w a%ci-

wo%ci# centraln# i w terminologii Kellera odnosi si! do 

osi#ganych przez wyborc! korzy%ci.

Inne elementy, mniej wa$ne dla wyborców z punktu 

widzenia obietnic wyborczych, za to istotne dla postrze-

gania kandydata, tj. wiek, wzrost czy styl ubierania si!, 

nale$# do cech widocznych peryferycznych obrazu poli-

tyka. S# to cechy, które wyborca mo$e zaobserwowa& go-

 ym okiem. Natomiast cechy osobowo%ciowe kandydata, 

które gwarantuj# (b#d' nie) zrealizowanie jego programu 

wyborczego, nale$y zaliczy& do cech niewidocznych pe-

ryferycznych, na przyk ad inteligencja, odpowiedzialno%& 

czy niekompetencja.

Cechy osobowe widoczne i osobowo%ciowe niewi-

doczne s# na ogó  traktowane jako sk adowe wizerunku 

polityka (image), który jest oddzielany od proponowanej 

przez kandydata problematyki. Natomiast wed ug kon-

cepcji wizerunku Kellera cechy te stanowi# tak zwane 

atrybuty, które – obok korzy%ci – kszta tuj# skojarzenio-

w# struktur! marki politycznej. Poj!cie wizerunku obej-

muje zatem to, co tradycyjnie nazywa si! wizerunkiem 

zawieraj#cym tylko cechy osobowe i Þ zyczne kandydata 

a tak$e korzy%ci, jakich mo$na od polityka oczekiwa& na 

podstawie proponowanego przez niego programu wybor-

czego. Podsumowuj#c, zdaniem Kellera (1993) wizeru-

nek marki produktu sk ada si! z cech charakteryzuj#cych 

produkt (attributes) i korzy%ci wynikaj#cych z posiadania 

tego produktu (beneÞ ts), które s# odpowiednikami cech 

centralnych i peryferycznych wizerunku polityka.

Artyku  prezentuje metodologi! badawcz# pozwalaj#c# 

na empiryczne ustosunkowanie si! do zagadnienia, czy 

cechy osobowe, czy mo$e korzy%ci maj# wi!ksze zna-

czenie w zachowaniach wyborczych oraz na okre%lenie 

wp ywu jednych elementów wizerunku na drugie.

W perspektywie marketingu politycznego mo$na po-

wiedzie&, $e wyborca ocenia osobowo%& kandydata, 

wnioskuj#c o charakterze polityka na podstawie propo-

nowanego przez niego programu wyborczego. Sytuacja 

taka stwarza jednak z udne wra$enie, $e to cechy oso-

bowe kandydatów decyduj# w wyborach politycznych, 

a nie ich programy wyborcze. Tymczasem rzeczywisto%& 

polityczna wskazuje na du$e znaczenie programów dla 

zachowa" wyborców. Na przyk ad w 1992 roku jasny 

program wyborczy Clintona zapewni  mu zwyci!stwo 

nad Bushem, który nie mia  jasnej recepty na popraw! 

sytuacji gospodarczej. Obama w 2008 roku utraci  prze-

wag! w sonda$ach nad Johnem McCainem, na którego 

korzy%& dzia a y wojna w Gruzji oraz wysokie ceny ropy. 

Podobnie w Polsce prób! od%wie$enia swojego wizerun-

ku poprzez zmian! programu wyborczego podejmowa a 

w 2009 roku prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwo%&. 

Liderzy partii przyznali, $e drog# do sukcesu jest przed-

stawienie programu wyborczego dotycz#cego przysz o%ci 

Polski, a nie krytykowanie przesz o%ci kraju.

Taka rzeczywisto%& wyborcza jest zgodna z modelem re-

trospektywnego g osowania Keya (1966) uzupe niaj#cym 

ekonomiczn# teori! g osowania (Cwalina i Falkowski, 

2005). Model ten zak ada, $e wyborcy podejmuj# decyzj! 

wyborcz# w oparciu o ocen! prawdopodobie"stwa polep-

szenia ich sytuacji przez realizacj! obietnic wyborczych 

kandydata.

Sekwencyjny model zachowa# wyborczych

Sekwencyjny model zachowa" wyborczych zapropo-

nowany przez Falkowskiego i Cwalin! (1999) odnosi si! 

do wp ywu komunikatów perswazyjnych na zachowania 

wyborcze. Dotychczasowe badania nad empirycznym 

testowaniem tego modelu precyzyjnie pokaza y zwi#z-

ki przyczynowe, jakie zachodz# pomi!dzy wizerunkiem 

kandydata, kszta towanym podczas spostrzegania rekla-

my pozytywnej i negatywnej, nastawieniem emocjonal-

nym do polityka oraz intencj# wyborcz#. Zgodnie z za-

 o$eniami tego modelu, aby ustali& efektywno%& komuni-

katów perswazyjnych konieczne jest okre%lenie powi#za" 

pomi!dzy czterema komponentami. Wed ug autorów 

modelu komponentami tymi s#: (1) elementy poznaw-

czo-afektywne (wizerunek kandydata); (2) ogólne usto-

sunkowanie emocjonalne wobec kandydata; (3) intencja 

g osowania na okre%lonego kandydata oraz (4) decyzja na 

kogo g osowa&.

W oparciu o sekwencyjny model zachowa" wyborczych 

zostan# przedstawione wyniki bada" wstecznego kszta to-

wania pami!ci, poniewa$ zdaniem autorów umo$liwia to 

prezentacj! zniekszta cenia pod wp ywem pozytywnych 

i negatywnych komunikatów perswazyjnych wcze%niej 

zapisanych w pami!ci informacji na temat polityka, a na-

st!pnie oddzia ywania tych komunikatów na zachowania 

wyborcze. Rysunek 1 przedstawia model decyzji wybor-

czej opartej na przypominanej ocenie wizerunku polityka.

Sekwencyjny model zachowa" wyborczych pozwala na 

ustalenie wp ywu komunikatu perswazyjnego na pami!& 

oceny wizerunku kandydata, na podstawie której podj!-

ta zostaje decyzja wyborcza. Ponadto, zastosowanie tego 

modelu w paradygmacie wstecznego kszta towania pa-

mi!ci umo$liwi o okre%lenie zale$no%ci przyczynowych 

mi!dzy poszczególnymi elementami wizerunku polityka 

i ustosunkowanie si! do znaczenia programu oraz cech 

osobowych w zachowaniach wyborczych.
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W %wietle przedstawionej koncepcji sformu owano na-

st!puj#ce hipotezy:

H1. Przypominane oceny wizerunku polityków b!d# 

zbie$ne z przeczytan# opini# dotycz#c# kandydatów. Po 

przeczytaniu opinii pozytywnej przypominana ocena b!-

dzie istotnie wy$sza ni$ ocena pierwotna, natomiast po 

przeczytaniu opinii negatywnej przypominana ocena wi-

zerunku polityków b!dzie istotnie ni$sza.

H2. Decyzja wyborcza dotycz#ca poparcia polityka 

zostanie podj!ta w wi!kszym stopniu w oparciu o przy-

pominan# ocen! programu wyborczego ni$ o cechy pe-

ryferyczne wizerunku kandydata. Przypominana ocena 

programu wyborczego polityka jest g ównym elementem 

wizerunku kandydata, okre%laj#cym odbiór jego elemen-

tów peryferycznych.

H3. Badani nie b!d# %wiadomi wp ywu informacji za-

wartych w opinii dotycz#cej polityka na przypominanie 

wcze%niejszej oceny tego kandydata. Badane osoby b!d# 

przekonane, i$ przypominana ocena danego polityka wy-

nika z wcze%niej zapami!tanych informacji na jego temat, 

a nie z wp ywu przeczytanej pó'niej opinii.

Pierwsza i trzecia hipoteza testuj# prawid owo%ci za-

chowa" wyborczych ustalone w zachowaniach konsu-

menckich. Natomiast hipoteza druga pokazuje zwi#zek 

przyczynowy elementów programowych i osobowych 

wizerunku polityka i wynika z ekonomicznego podej%cia 

do zachowa" wyborczych.

Badanie: wsteczne kszta!towanie pami"ci

W przeprowadzonych badaniach empirycznych stwo-

rzono szereg sytuacji, z których ka$da wpisuje si! w se-

kwencyjny model zachowa" wyborczych. Ró$ni# si! one 

ze wzgl!du na takie zmienne (przyj!te w badaniu jako 

zmienne niezale$ne), jak znajomo%& polityka (znany vs. 

nieznany), poziom wiarygodno%ci 'ród a informacji (wia-

rygodne vs. niewiarygodne) oraz rodzaj opinii (pozytyw-

na vs. negatywna).

Schemat badania

Uczestnikami eksperymentów by o 230 studentów 

szkó  wy$szych w wieku 18–59 lat (M = 22,88; SD = 4,89), 

w tym 148 kobiet (63,8%) i 82 m!$czyzn (35,2%).

Osoby badane zosta y losowo podzielone na dziewi!& 

grup eksperymentalnych. Badani w zale$no%ci od przy-

nale$no%ci do grupy eksperymentalnej otrzymali opis 

polityka popularnego lub nieznanego. Opis polityka za-

wiera  cechy centralne i peryferyczne wizerunku kandy-

data przedstawione neutralnie, tzn. bez komentarza. Na 

przyk ad, osoby oceniaj#ce Jana Rokit! dowiadywa y si! 

z opisu, $e jest on szefem Platformy Obywatelskiej bez 

jakichkolwiek informacji mówi#cych o tym, jak wywi#-

zuje si! z roli przewodnicz#cego partii. Nast!pnie badani 

zostali poproszeni o ocen! polityków. W tym celu wy-

pe niali kwestionariusz zawieraj#cy twierdzenia dotycz#-

ce kandydatów, na przyk ad „Zapewni wysoki poziom 

nauczania” i okre%lali stopie", w jakim si! z nimi zga-

dzaj#. Twierdzenia by y miar# ustosunkowania si! osób 

badanych do cech centralnych wizerunku kandydata. 

Pomiar ten zosta  okre%lony dla ka$dej cechy centralnej 

wizerunku polityka popularnego oraz nieznanego przez 

zaznaczenie punktu na skali od 0 do 100. Dodatkowo 

osoby badane zosta y poproszone o okre%lenie (na ska-

lach dyferencja u semantycznego) stopnia cechy, która 

charakteryzuje polityków (na przyk ad na skali amator-

ski – profesjonalny), pomiar ten pozwoli  na ocen! przez 

badanych cech peryferycznych kandydatów. Po tygodniu 

badane osoby otrzyma y pozytywn# lub negatywn# opi-

ni! na temat wcze%niej ocenianego polityka z informa-

cj#, $e jest to kopia artyku u wydrukowanego w jednym 

z dzienników. W zale$no%ci od warunku eksperymen-

talnego badani byli informowani, $e opinia pochodzi ze 

'ród a wiarygodnego (dziennik Rzeczpospolita) lub ma o 

wiarygodnego (dziennik Super Ekspress). Wiarygodno%& 

'ród a zosta a przetestowana empirycznie. Osoby badane 

zosta y proszone o ocen! wiarygodno%ci 'ród a, z które-

go pochodzi a opinia (Rzeczpospolita lub Super Express) 

Rysunek 1. 

Model decyzji wyborczej podj!tej na podstawie przypomi-

nanej oceny wizerunku polityka.
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na skali od 1 (zupe nie niewiarygodne) do 10 (ca kowi-

cie wiarygodne). Wyniki pokaza y, $e Rzeczpospolita 

by a oceniana istotnie wy$ej jako 'ród o wiarygodne 

t(204) = 7,31; p < 0,001. Opinia prasowa, któr# czytali ba-

dani, zawiera a te same zawarte wcze%niej w neutralnym 

opisie cechy centralne i peryferyczne wizerunku kandy-

datów, ale tym razem przedstawione w negatywnym lub 

pozytywnym %wietle. Badani, którzy zapoznawali si! 

z pozytywn# opini# o znanym polityku dowiadywali si! 

na przyk ad, $e „…wysoki, szczup y, zawsze elegancko 

ubrany Jan Rokita jest wizytówk# partii”, a proponowa-

ny przez niego plan rz#dzenia jest „…potwierdzeniem 

profesjonalizmu i kompetencji szefa PO, który zak ada 

szybki s#d, skutecznie dzia aj#cy w ci#gu 48 godzin, dla 

wszystkich tych, którzy dopuszczaj# si! czynów bandyc-

kich i chuliga"skich, zw aszcza dla zn!caj#cych si! nad 

rodzin#”. Natomiast badani, którym przedstawiono do 

przeczytania opini! negatywn#, czytali np., $e „Niski, 

z widoczn# nadwag# i zawsze ubrany w ten sam garnitur 

Jan Rokita jest nieciekaw# wizytówk# partii” i $e przed-

stawi  „…ma o wiarygodny raport, który opisuje raczej 

oczekiwania spo eczne ni$ kompetentne i profesjonalne 

pomys y na rozwi#zanie obecnych problemów Polski. 

Raport ten jest potwierdzeniem niewielkiej pracowito%ci 

szefa PO, który woli powtarza& populistyczne has a wy-

borcze”. Artyku y prasowe zosta y przygotowane w ten 

sposób, aby pozytywnie wzmacnia& elementy programo-

we wizerunku polityka i w lepszym %wietle przedstawia& 

jego cechy osobowe lub podwa$a& wiarygodno%& jego 

programu, a tak$e wytyka& wady.

W grupie kontrolnej badani nie czytali $adnej opi-

nii. Nast!pnie badani z ka$dej grupy zostali poproszeni 

o przypomnienie oceny polityka dokonanej w ubieg ym 

tygodniu przez wype nienie kwestionariusza zawiera-

j#cego te same skale ocen, które zosta y wykorzystane 

w pierwszej cz!%ci badania (prete%cie). W tym celu ekspe-

rymentator odczyta  nast!puj#c# instrukcj!: „Uprzejmie 

prosz! o przypomnienie wcze%niejszej oceny kandydata 

i zaznaczenie jej na odpowiednich skalach. Prosz! nie 

ocenia& powtórnie polityka, ale jedynie przypomnie& 

swoj# wcze%niejsz# ocen! kandydata z mo$liwie najwi!k-

sz# dok adno%ci#”.

Wersja kwestionariusza wype niana po przeczytaniu 

opinii na temat wcze%niej ocenianego polityka (posttest), 

oprócz ustosunkowania si! do g ównych 11 celów pro-

gramu wyborczego polityka oraz 12 skal dyferencja u se-

mantycznego, zawiera a równie$ skal! afektu do kandy-

datów, którego pomiar by  dokonywany na skalach 1–10, 

gdzie 10 by o ocen# najbardziej pozytywn#. Skale te wy-

korzystano do pomiaru oceny emocjonalnej polityków 

oraz okre%lenia stopnia ich poparcia w nadchodz#cych 

wyborach. Osoby badane ocenia y tak$e, jaki wp yw 

mia a oryginalna prezentacja polityka, a jaki wp yw prze-

czytana pó'niej opinia na nastawienie emocjonalne oraz 

wielko%& poparcia dla przedstawionego kandydata, wyko-

rzystuj#c w tym celu skal! od 1 do 10, gdzie 10 oznacza o 

wp yw ca kowity.

Elementy wizerunku polityków

Aby wyodr!bni& postrzegane elementy wizerunku po-

lityka wykonano analiz! czynnikow#. W tym celu przed 

i po przeczytaniu opinii na temat polityków zsumowano 

i u%redniono oceny poszczególnych problemów progra-

mu wyborczego oraz dla cech peryferycznych wizerunku 

ka$dego z kandydatów. Wyniki te sta y si! podstaw# ana-

lizy g ównych sk adowych.

Uzyskano rozwi#zanie jednoczynnikowe dotycz#ce 

programu wyborczego, wyja%niaj#ce 71,17% ca kowitej 

wariancji, w sk ad którego wesz o wszystkich jedena%cie 

twierdze" dotycz#cych problematyki poruszanej przez 

kandydatów. Do takich twierdze" nale$a y m.in.: „wp y-

nie na popraw! stanu polskiej gospodarki”, „obni$y po-

datki”, „zmniejszy bezrobocie”.

Analizuj#c cechy peryferyczne wizerunku polityków, 

otrzymano rozwi#zanie dwuczynnikowe.

Czynnik 1 – cechy peryferyczne niewidoczne, odno-

sz#ce si! do cech osobowo%ciowych – wyja%nia 42,68% 

wariancji i sk ada si! z 8 skal: kompetentny – niekompe-

tentny, profesjonalny – amatorski, wiarygodny – niewiary-

godny, otwarty na %wiat – prowincjonalny, uczciwy – nie-

uczciwy, pracowity – leniwy, wysoki – niski, wykszta co-

ny – niewykszta cony. Wy$sze wyniki w tym czynniku 

wskazuj# na percepcj! wizerunku polityka jako osoby, 

która posiada cechy umo$liwiaj#ce realizacj! przedsta-

wionego programu wyborczego.

Czynnik 2 – cechy peryferyczne widoczne odnosz#-

ce si! do cech Þ zycznych – wyja%nia 15,34% wariancji 

i sk ada si! z 4 skal: s aby – silny, pasywny – aktywny, 

stary – m ody, 'le ubrany – dobrze ubrany. Wy$sze wyniki 

w tym czynniku wskazuj# na percepcj! wizerunku poli-

tyka jako atrakcyjnego m!$czyzny. Wyniki analizy czyn-

nikowej oceny cech peryferycznych wizerunku polity-

ków pokaza y klarowny podzia  wizerunku kandydatów 

na cechy osobowe i Þ zyczne. Jednak w sk ad czynnika 

zawieraj#cego cechy peryferyczne niewidoczne wesz a 

skala wysoki – niski, czyli widoczna cecha wizerunku 

polityków. Uzyskany wynik mo$e %wiadczy& o tym, $e 

czynnik 1 – cechy peryferyczne niewidoczne – zawiera 

cechy, które dotycz# osobowo%ci polityków, ale te$ cechy, 

które s# bardzo wa$ne dla wyborców. Wzrost jest cech#, 

której ocena odgrywa wa$n# rol! w postrzeganiu obrazu 

polityków. Preferowanym kandydatom ich zwolennicy 
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przypisuj# wzrost wy$szy ni$ maj# w rzeczywisto%ci 

(Doli"ski, 2003).

Zgodnie z modelem retrospektywnego g osowania Keya 

(1966) pozytywna ocena programu wyborczego stanowi 

powód, dla którego wyborcy oddaj# g os na danego kan-

dydata. Zatem informacje dotycz#ce dzia a" politycznych 

kandydata by y uwa$niej monitorowane przez osoby ba-

dane. Paradoksalnie, skupienie na programie wyborczym, 

który zosta  najpierw przedstawiony w opisie kandydatów, 

a nast!pnie w pozytywnej lub negatywnej opinii prasowej 

o politykach, mog o spowodowa& zniekszta cenie pami!ci 

oceny programu wyborczego kandydatów. Zwi#zek przy-

czynowo-skutkowy oceny programu wyborczego z odbio-

rem cech osobowych i Þ zycznych kandydatów zostanie 

przedstawiony bardziej szczegó owo na podstawie analiz 

równa" strukturalnych w dalszej cz!%ci artyku u.

Kszta!towanie pami"ci oceny wizerunku polityka

W celu analizy zniekszta cenia pami!ci pierwotnej oce-

ny wizerunku polityka od pó'niej przypominanej oceny 

– dokonanej przez ka$d# osob! badan# po przeczytaniu 

opinii pozytywnej lub negatywnej – odejmowana by a 

ocena wcze%niejsza, dokonywana na podstawie opisu po-

lityka znanego lub nieznanego. Otrzymany wynik potrak-

towano jako wska'nik wielko%ci zniekszta cenia pami!ci 

pierwotnej oceny wizerunku polityka.

Wst!pna analiza danych wykaza a, $e zniekszta ceniu 

pami!ci uleg a ocena programu wyborczego polityków. 

Osoby badane przypomina y sobie swoj# pierwotn# oce-

n! programu wyborczego kandydatów istotnie wy$ej po 

przeczytaniu opinii pozytywnej (M = 19,46) i istotnie ni-

$ej po przeczytaniu opinii negatywnej (M = –20,84) w sto-

sunku do pierwotnej oceny programu wyborczego polity-

ków. Test t badaj#cy te ró$nice dla danych skorelowanych 

okaza  si! istotny, t(204) = 2,07; p < 0,05. Zebrane dane 

by y analizowane równie$ w jednoczynnikowym mode-

lu wariancji 3 (rodzaj opinii: pozytywna vs. negatywna 

vs. brak opinii). Otrzymane wyniki nie wykaza y jednak, 

aby rodzaj przeczytanej opinii mia  istotny statystycznie 

wp yw na zniekszta cenie przypominanej oceny progra-

mu wyborczego polityków [F(2, 230) = 2,31, n.i.], cech 

osobowo%ciowych wizerunku polityka [F(2, 247) = 0,89, 

n.i.], jak i przypominanej oceny wygl#du kandydatów 

[F(2, 239) = 0,03, n.i.]. Testy kontrastów wykaza y nato-

miast istotne statystycznie ró$nice mi!dzy przypominan# 

ocen# programu wyborczego dokonan# po przeczytaniu 

opinii pozytywnej, a przypomnian# ocen# dokonan# po 

przeczytaniu opinii negatywnej t(230) = –2,14; p < 0,05. 

Takich ró$nic w stosunku do przypominanej oceny doko-

nanej bez przeczytania opinii na temat wcze%niej ocenia-

nego polityka nie wykryto.

Natomiast przypominana po przeczytaniu opinii na 

temat wcze%niej ocenianych polityków ocena cech oso-

bowo%ciowych kandydatów nie ró$ni a si! istotnie od 

oceny pierwotnej polityków zarówno w przypadku, gdy 

osoby badane czyta y opini! pozytywn# (M = –12,23), jak 

i negatywn# (M = –0,82); t(209) = –0,65; n.i. Podobnie 

nie stwierdzono takich ró$nic dla przypominanej oceny 

wygl#du polityków; t(214) = 0,2; n.i. Uzyskane wyniki 

mog# wskazywa& na uwa$niejsze monitorowanie opinii 

pochodz#cej z mediów dotycz#cej programu wyborcze-

go ni$ odnosz#cej si! do cech osobowych kandydatów. 

Uwa$niejsze skupianie si! na przekazach mediów doty-

cz#cych poruszanej przez kandydata problematyki, a nie 

jego osobowo%ci, jest zgodne z ekonomicznym podej-

%ciem do zachowa" wyborczych.

Wyniki analiz cz!%ciowo potwierdzaj#, $e przypomina-

na ocena wizerunku polityka jest zbie$na z pó'niej prze-

czytan# opini# na temat ocenianego wcze%niej kandydata. 

Je%li oprze& si! na wynikch testów t dla prób niezale$nych 

(tzn. wy #czy& z analiz wyniki grup kontrolnych, w któ-

rych badani przypominali pierwotn# ocen! bez przeczyta-

nia opinii na temat polityka) mo$na podtrzyma& hipotez! 

zak adaj#c#, $e zniekszta cenie pami!ci programu wybor-

czego polityków pod wp ywem informacji prasowej jest 

 atwiejsze ni$ zniekszta cenie cech peryferycznych wize-

runku kandydatów. Uzyskane wyniki wskazuj# bowiem, 

$e  atwiej zniekszta ci& pami!& wyborców dotycz#c# pro-

gramu wyborczego ni$ pami!& wygl#du polityka lub jego 

cech osobowo%ciowych.

Szczegó owe dane dotycz#ce ró$nic w ocenach poli-

tyka znanego i nieznanego przedstawiono w innej pracy 

(Falkowski i Michalak, 2009), natomiast tutaj skoncen-

trowano si! na ustaleniu przyczynowej struktury pami!ci 

wizerunku polityka.

W zwi#zku z tym zastosowano metodologi! równa" 

strukturalnych pozwalaj#c# na precyzyjne okre%lenie 

zwi#zków przyczynowo-skutkowych mi!dzy elemen-

tami wizerunku kandydata, tworz#cymi jego wewn!trz-

n# struktur! w pami!ci wyborcy. Metodologia ta opiera 

si! na danych korelacyjnych, dlatego najpierw zostanie 

przedstawiona analiza regresyjna, a nast!pnie na tej pod-

stawie opisane zostan# równania strukturalne.

Predyktory poparcia i ustosunkowania si" 

emocjonalnego do poszczególnych kandydatów

W celu okre%lenia zmiennych wp ywaj#cych na poparcie 

i afekt do kandydatów podczas najbli$szych wyborów wy-

konano analiz! regresji wielokrotnej – oddzielnie dla ka$-

dego kandydata. Zmiennymi zale$nymi by y poparcie oraz 

afekt badanych osób do polityków. Natomiast predyktora-

mi by y pierwotne i przypominane oceny poszczególnych 
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elementów wizerunku polityka. Szczegó owe wyniki ana-

lizy regresji zosta y zebrane w Tabeli 1.

Poparcie i afekt do obydwu kandydatów, okre%lone 

istotnymi cechami wizerunku polityka oraz przypomina-

nej oceny jego programu wyborczego, s# tak samo wra$-

liwe na obraz danego kandydata. Dodatkowo poparcie 

i afekt do polityka nieznanego s# wyja%niane nie tylko 

przez przypominan# ocen! programu wyborczego tego 

polityka, ale równie$ przez pierwotn# ocen! cech osobo-

wo%ciowych kandydata. Jednak warto%& wspó czynnika 

regresji zarówno afektu, jak i poparcia dla polityka nie-

znanego jest wi!ksza w przypadku przypominanej oceny 

programu wyborczego ni$ pierwotnej oceny cech osobo-

wo%ciowych wizerunku kandydata, co wskazuje na wi!k-

sze znaczenie tej pierwszej. Natomiast poparcie i afekt do 

polityka znanego s# wyja%niane wy #cznie przez przypo-

minan# ocen! jego programu wyborczego.

Uzyskane wyniki s# zgodne z przewidywaniami hi-

potezy drugiej w cz!%ci wskazuj#cej na znaczenie przy-

pominanej oceny dla poparcia i afektu do polityka. 

Potwierdzaj# tak$e ustalenia w psychologii zachowa" 

konsumenckich, $e afekt do marki jest kszta towany 

przypominan# jej ocen#, zniekszta con# przez reklam! 

(Braun, 1999; Braun-Latour i Zaltman, 2006). Nast!pnie 

przetestowano drug# cz!%& tej hipotezy, dotycz#c# wi!k-

szego znaczenia elementów programowych wizerunku 

ni$ osobowych w zachowaniach wyborczych, co jest 

zgodne z podej%ciem ekonomicznym.

Analiza równa# strukturalnych 

wed!ug modelu sekwencyjnego

Rezultaty analiz regresji wielokrotnej pos u$y y do 

skomponowania równa" strukturalnych, które pozwoli y 

na okre%lenie wp ywu pó'niej przeczytanej opinii praso-

wej na przypominan# ocen! wizerunku kandydata, a co 

za tym idzie – na decyzj! wyborców. Analizy rozryso-

wano zgodnie z sekwencyjnym modelem oddzia ywania 

komunikatów perswazyjnych (Falkowski i Cwalina, 

1999; Cwalina i Falkowski, 2005). Badaniom poddano 

wszystkie warianty wp ywu – pierwotn# i przypominan# 

ocen! – na afekt i poparcie oraz wewn!trzn# zale$no%& 

przyczynow# mi!dzy programowymi i osobowymi ele-

mentami wizerunku.

Strukturalna analiza wp ywu oceny peryferycznych 

cech wizerunku polityków na ocen" programu 

wyborczego kandydatów

W modelach równa" strukturalnych rozpisanych 

w schemacie kszta towania pami!ci uwzgl!dniono trzy 

grupy zmiennych. By y to: (1) ocena programu wybor-

czego polityka, jego cechy osobowo%ciowe i Þ zyczne, 

wyodr!bnione w analizie g ównych sk adowych, (2) oce-

na emocjonalna, (3) intencja g osowania na okre%lone-

go kandydata. GraÞ czn# prezentacj! tych zmiennych 

przedstawia Rysunek 1. Testowano modele oddzia ywa-

nia opinii prasowych na preferencje wyborcze w uj!ciu, 

w którym ocena wygl#du polityków wp ywa na ocen! 

osobowo%ci kandydatów, a ta z kolei oddzia uje na ocen! 

programu wyborczego. Taki schemat jest zgodny z kla-

syczn# teori# atrybucji Heidera (1958), zak adaj#c#, $e 

ocena okre%lonego zachowania jest wynikiem rozwa$e-

nia czynników osobowych i pozaosobowych oddzia u-

j#cych na to zachowanie. Zatem przejawem wnioskowa-

nia politycznego zgodnego z teori# atrybucji mo$e by& 

wyja%nianie ch!ci obni$enia podatków dla najubo$szych 

deklarowanej przez danego polityka jego cechami osobo-

wo%ciowymi, takimi jak wra$liwo%& na niepowodzenia 

innych, które mog# by& z kolei wynikiem cech Þ zycznych 

kandydata, takich jak wiek czy pochodzenie.

Dla ka$dego warunku eksperymentalnego wykonano 

analizy %cie$ek, pokazuj#ce wp yw przypominanej oceny 

na preferencje wyborcze oraz zastosowano analogicznie 

rozpisany model konkurencyjny, w którym przedsta-

wiono wp yw pierwotnej oceny wizerunku kandydatów 

Tabela 1. 

Cechy wyja%niaj#ce wariancj! poparcia i afektu z podzia em na kandydatów, na podstawie analizy regresji wielokrotnej

Kandydat
Zmienna 

wyja%niana
R2 # t p Cechy wizerunku polityka

znany poparcie 0,39 0,59 3,45 0,001 przypominany program wyborczy

afekt 0,44 0,7 4,00 0,000 przypominany program wyborczy

nieznany poparcie 0,46 0,46 4,07 0,000 przypominany program wyborczy

0,25 2,96 0,004 pierwotna ocena cech osobowo%ciowych

afekt 0,43 0,42 3,69 0,000 przypominany program wyborczy

0,29 3,22 0,002 pierwotna ocena cech osobowo%ciowych
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(dokonanej na podstawie opisu kandydata) na poziom 

poparcia polityków. Poniewa$ podstawowym celem sto-

sowania analizy %cie$ek jest testowanie teorii poprzez po-

równywanie ró$nych koncepcji zgodnie z tak zwan# za-

sad# racjonalnego krytycyzmu (Popper, 1997), zwrócono 

szczególn# uwag! na analiz! porównawcz# badanych 

modeli zachowa" wyborczych.

Wyniki analiz %cie$ek przedstawiaj#ce ogólne modele 

wp ywu informacji prasowych na preferencje wyborcze, 

w których poddano analizie przypominan# i pierwotn# 

Rysunek 2a. 

Poparcie jako pochodna oceny wizerunku polityków, w sytuacji gdy ocena cech peryferycznych wizerunku wp ywa na ocen! 

programu wyborczego kandydatów ($² = 54,12; df = 11; p = 0,000).

Rysunek 2b. 

Poparcie polityków jako pochodna przypominanej oceny wizerunku kandydatów dokonanej po przeczytaniu opinii, w sytu-

acji gdy ocena cech peryferycznych wizerunku wp ywa na ocen! programu wyborczego polityków ($² = 26,92; df = 11; 

p = 0,005).
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ocen! kandydata znanego i nieznanego  #cznie, bez 

wzgl!du na rodzaj przeczytanej opinii o polityku i 'ród o 

jej pochodzenia, przedstawiaj# Rysunki 2a i 2b. W testo-

waniu tych modeli przyj!to, $e ocena cech Þ zycznych 

i osobowych kandydatów wp ywa na ocen! programu 

wyborczego polityków.

Model oparty na przypominanej ocenie wizerunku po-

lityków okaza  si! istotnie lepiej dopasowany ($² = 26,92; 

df = 11; p < 0,005; AIC = 4,92) ni$ model oparty na 

pierwotnej ocenie kandydatów, która zosta a dokonana 

po przeczytaniu opisu polityków ($² = 54,12; df = 11; 

p < 0,001; AIC = 32,12). Do zbadania istotno%ci ró$nic 

mi!dzy modelami wykorzystano wska'nik AIC (Akaike’s 

Information Criterion; Akaike, 1987)1. Wynik ten ozna-

cza, $e deklarowane poparcie polityków, b!d#ce pochod-

n# emocjonalnego ustosunkowania si! do kandydatów, 

jest oparte na przypominanej ocenie wizerunku polity-

ków, a nie na ich ocenie pierwotnej.

Wyniki testowania hipotetycznych modeli oddzia y-

wania przypominanej oceny, w których wygl#d i osobo-

wo%& polityka wp ywaj# na ocen! programu wyborczego 

kandydata, wskazuj# na trafno%& rozwi#za" przedstawio-

nych na Rysunku 2b. Dodatkowo wykryto istotne ró$nice 

w te%cie $2 pomi!dzy modelem opartym na przypomina-

nej ocenie wizerunku polityka a modelem wyja%niaj#-

cym wp yw pierwotnej oceny na preferencje wyborcze. 

Warto%ci $2 dla ka$dego warunku eksperymentalnego 

przedstawia Rysunek 3.

Modele równa" strukturalnych oparte na przypomina-

nej ocenie wizerunku polityków okaza y si! istotnie lepiej 

dopasowane ni$ modele oparte na pierwotnej ocenie wi-

zerunku polityków dokonanej na podstawie oryginalnej 

prezentacji polityka, których warto%& statystyki $² zdecy-

dowanie ros a, tym samym pokazuj#c wi!ksz# rozbie$-

no%& danych empirycznych z opisuj#cymi je modelami. 

Uzyskane wyniki analizy %cie$ek wskazuj# zatem, $e to 

nie pierwotna ocena, ale ocena przypominana, dokonana 

po przeczytaniu opinii politycznej, wzbudza u wyborcy 

okre%lony poziom poparcia polityka, b!d#cy pochodn# 

stosunku afektywnego do kandydata.

Strukturalna analiza wp ywu oceny programu 

wyborczego polityków na ocen" cech peryferycznych 

wizerunku kandydatów

Decyzja wyborcza dotycz#ca poparcia danego polity-

ka jest skutkiem wspó oddzia ywania zarówno programu 

wyborczego, jak i cech peryferycznych jego wizerunku. 

Istotne znaczenie maj# równie$ si a i kierunek tych od-

dzia ywa", dlatego wykonano analizy równa" struktural-

nych w odniesieniu do modeli oddzia ywania informacji 

prasowych na preferencje wyborcze, w których program 

wyborczy wp ywa na ocen! cech peryferycznych wize-

runku polityków, podczas gdy cechy Þ zyczne wizerunku 

polityka oddzia ywaj# na ocen! osobowo%ci kandydatów. 

Poni$sze rysunki przedstawiaj# graÞ cznie ogólne modele 

równa" strukturalnych oparte na pierwotnej (Rysunek 4a) 

Rysunek 3. 

Warto%ci $² modeli %cie$ek oparte na ocenie pierwotnej i przypominanej, w sytuacji gdy ocena cech peryferycznych wize-

runku polityków wp ywa na ocen! programu wyborczego kandydatów.
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i przypominanej ocenie (Rysunek 4b) wizerunku poli-

tyków.

Podobnie jak w przypadku modeli %cie$ek, w któ-

rych ocena cech peryferycznych wizerunku polityków 

wp ywa na ocen! programu wyborczego, model %cie$ek 

oparty na przypominanej ocenie okaza  si! istotnie lepiej 

dopasowany ($² = 13,38; df = 11; p < 0,27; AIC = 1,26) 

ni$ model oparty na ocenie pierwotnej ($² = 53,29; df = 

12; p < 0,001; AIC = 29,29). Wynik ten wzmacnia przy-

puszczenie, $e deklaruj#c poparcie ocenianych wcze%niej 

Rysunek 4b. 

Poparcie polityków jako pochodna przypominanej oceny wizerunku kandydatów dokonanej po przeczytaniu opinii, w sytu-

acji gdy ocena programu wyborczego okre%la pozosta e elementy wizerunku polityków ($² = 13,38; df = 11; p = 0,27).

Rysunek 4a. 

Poparcie jako pochodna oceny wizerunku polityków, w sytuacji gdy ocena programu wyborczego okre%la pozosta e aspekty 

wizerunku kandydatów ($² = 53,29; df = 12; p = 0,000).
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polityków, osoby badane w wi!kszym stopniu opiera y 

si! na przywo ywanych z pami!ci informacjach znie-

kszta conych opini# pozytywn# lub negatywn# ni$ na 

pierwotnej ocenie.

Wyniki testowania hipotetycznych modeli oddzia y-

wania opinii politycznej na preferencje wyborcze osób 

badanych, wykonane dla ka$dego warunku ekspery-

mentalnego oddzielnie równie$ potwierdzaj#, $e modele 

oparte na przypominanej ocenie wizerunku polityka s# le-

piej dopasowane ni$ modele oparte na ocenie pierwotnej 

(Rysunek 5).

Kolejny rysunek (Rysunek 6) przedstawia graÞ cznie 

warto%ci $2 modeli opartych na przypominanej i pierwot-

nej ocenie testuj#cych wewn!trzn# struktur! wizerunku 

polityka w sytuacjach, w których ocena cech peryferycz-

nych okre%la odbiór programu wyborczego kandydata 

oraz program wyborczy wp ywa na odbiór pozosta ych 

elementów wizerunku polityka.

Warto%ci $2 równa" strukturalnych opartych na przypo-

minanej ocenie wskazuj# na lepsze dopasowanie do da-

nych wej%ciowych. Dodatkowo schematy analiz %cie$ek, 

w których ocena programu wyborczego okre%la percepcj! 

cech peryferycznych wizerunku polityków, okaza y si! 

lepiej dopasowane ni$ modele, w których cechy peryfe-

ryczne polityków okre%laj# ocen! ich programu wybor-

czego. Szczegó owe wyniki dla ka$dego warunku ekspe-

rymentalnego graÞ cznie przedstawia Rysunek 7.

Porównanie wyników analiz %cie$ek, w których cechy 

peryferyczne wizerunku polityka wp ywaj# na ocen! pro-

gramu wyborczego kandydata, oraz modeli, w których 

ocena programu wyborczego okre%la percepcj! cech oso-

bowo%ciowych polityka, wskazuje, $e decyzja wyborcza 

wynika z oceny programu wyborczego. Uzyskane rezul-

taty potwierdzaj# hipotez! zak adaj#c#, $e przypominana 

Rysunek 5. 

Warto%ci $² modeli %cie$ek oparte na ocenie pierwotnej i przypominanej, w sytuacji gdy ocena programu wyborczego poli-

tyków wp ywa na ocen! cech peryferycznych wizerunku kandydatów.

Rysunek 6. 

Warto%ci $² ogólnych modeli %cie$ek testuj#cych wewn!trzn# 

struktur! wizerunku polityka.
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ocena programu wyborczego polityka jest najwa$niej-

szym sk adnikiem wizerunku kandydata, okre%laj#cym 

jego elementy peryferyczne. Taki rezultat jest zgodny 

z ekonomicznym podej%ciem do zachowa" wyborczych. 

Przedstawione badania empiryczne w metodologii rów-

na" strukturalnych wskazuj#, $e to program wyborczy 

kandydata, a nie jego osobowo%& czy wygl#d, pe ni cen-

traln# rol! w podj!ciu decyzji wyborczej.

Otrzymany na podstawie wyników przeprowadzonych 

bada" schemat wzajemnego oddzia ywania poszczegól-

nych elementów wizerunku polityka Schoenwald (1987) 

okre%la jako product-puzzle. Zgodnie z tym modelem wy-

borcy rozwa$aj# atrybuty polityka na tle jego programu 

wyborczego i na tej podstawie wysuwaj# wnioski o jego 

kompetencjach, które kszta tuj# obraz tego programu 

w umys ach wyborców. Na podstawie tak po #czonej 

wiedzy wyborca podejmuje decyzje o poparciu kandy-

data. Dlatego, kreuj#c wizerunek polityka jako osoby 

pragn#cej zapewni& wysoki poziom edukacji, kandydat 

powinien by& przedstawiany jako np. cierpliwy nauczy-

ciel, troszcz#cy si! o umiej!tno%& czytania najm odszych 

uczniów.

$wiadomo % oddzia!ywania opinii na pami"% 

oceny wizerunku polityka

+wiadomo%& oddzia ywania pó'niej przeczytanej 

opinii na przypominan# ocen! wizerunku polityka ma 

kluczowe znaczenie. Zjawisko kszta towania pami!ci 

zachodzi w sytuacji, gdy osoby badane przypominaj# 

Rysunek 7. 

Warto%ci $² modeli %cie$ek, w sytuacji gdy przypominana ocena cech peryferycznych wizerunku polityków wp ywa na ocen! 

programu wyborczego kandydata, i modeli, w których przypominana ocena programu wyborczego okre%la odbiór peryfe-

rycznych elementów wizerunku polityka.

sobie swoj# wcze%niejsz# ocen! wizerunku polityka jako 

zgodn# z kierunkiem pó'niej przeczytanej opinii, jed-

nak nie s# %wiadome wp ywu tej opinii na pami!& oceny. 

W przeciwnym razie badani zmieniliby zdanie na temat 

wcze%niej ocenianego kandydata, czyli %wiadomie prze-

warto%ciowali dotychczasowe przekonania pod wp ywem 

nowych informacji i zdawaliby sobie spraw! z wp ywu 

opinii na przypominan# ocen!.

Badaj#c wsteczne kszta towanie pami!ci wyborców, 

zastosowano procedur! oceny %wiadomo%ci wp ywu 

pó'niej przeczytanej opinii na pami!& pierwotnej oceny, 

zastosowan# przez Braun (1999) oraz Braun i Zaltmana 

(1998) w eksperymentach nad pami!ciowym zniekszta -
caniem bod'ców marketingowych. W ko"cowej cz!%ci 

eksperymentu osoby badane okre%la y (na skali 10-stop-

niowej), w jakim stopniu w swoim nastawieniu emocjo-

nalnym i poparciu kandydata polegaj# na oryginalnej 

prezentacji, a w jakim na pó'niej przeczytanej opinii. 

Rysunek 8 przedstawia przekonanie badanych u%rednione 

dla wszystkich sytuacji badawczych.

Analiza danych przeprowadzona za pomoc# testu t dla 

prób zale$nych wykaza a, $e badani twierdzili, i$ w wi!k-

szym stopniu polegali na oryginalnej prezentacji polityka 

ni$ pó'niej przeczytanej opinii, t(209) = 2,92; p < 0,01. 

Otrzymany wynik sugeruje, $e wyborcy nie s# %wiadomi 

wp ywu opinii zniekszta caj#cej pami!& ich wcze%niej-

szej oceny. Jednak w ewentualnej replikacji badania nale-

$a oby tak rozszerzy& procedur! badawcz#, aby %wiado-

mo%& wp ywu pó'niej otrzymanych informacji na pami!& 
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wcze%niejszych do%wiadcze" politycznych zosta a zbada-

na za pomoc# innych wska'ników ni$ bezpo%rednie pyta-

nie dotycz#ce takiego wp ywu.

Uwagi ko#cowe

Celem przeprowadzonych eksperymentów by a anali-

za psychologicznego mechanizmu kszta towania pami!-

ci oceny wizerunku polityka pod wp ywem przeczytanej 

opinii prasowej. Wyniki bada" cz!%ciowo pokaza y, $e 

istnieje mo$liwo%& wstecznego kszta towania pami!ci 

pierwotnej oceny polityka. Zniekszta cenie pami!ci oce-

ny wizerunku kandydatów jest szczególnie niebezpiecz-

ne, gdy osoby badane nie s# %wiadome wp ywu informa-

cji prasowych na przypominan# ocen! polityków. Istnieje 

mo$liwo%&, $e %rodki masowego przekazu b!d# manipu-

lowa y przekazem informacji w celu kontrolowania za-

chowa" wyborczych obywateli.

Wyniki analiz ukazuj#cych struktur! wp ywu po-

szczególnych cech wizerunku polityka na poparcie kan-

dydatów wskazuj#, $e zwi#zki przyczynowo-skutkowe 

percepcji wizerunku polityków przebiegaj# od oceny 

programu wyborczego do pozosta ych cech wizerunku. 

Modele, w których ocena wizerunku programowego poli-

tyków okre%la a pozosta e cechy kandydatów, okaza y si! 

lepiej dopasowane ni$ modele, w których ocena wygl#du 

i osobowo%ci kandydatów wp ywa a na ocen! programu 

wyborczego. Otrzymane wyniki wskazuj#, $e ocena prog-

ramu wyborczego okre%la ocen! cech osobowo%ciowych 

kandydatów. Wynik ten dowodzi, i$ na podstawie obietnic 

wyborczych dotycz#cych na przyk ad zapewnienia posi -
ków dzieciom z najbiedniejszych rodzin wyborcy mog# 

wnioskowa& o cechach osobowych polityka, tj. o troskli-

wo%ci czy wra$liwo%ci na krzywd! innych. I przeciwnie, 

wyborcy, którzy s# katolikami, na podstawie popierania 

przez polityka aborcji mog# wnioskowa& o negatywnych 

cechach osobowych kandydata, takich jak brak inteligen-

cji czy uczciwo%ci. W takiej sytuacji przekonania polityka 

staj# si! przyczyn#, na podstawie której wyborcy wnios-

kuj# o jego charakterze, co skutkuje pozytywnym lub 

negatywnym ustosunkowaniem si! wyborcy do danego 

kandydata.

W zwi#zku z tym, w przygotowywaniu strategii wy-

borczych nie mo$na skupia& si! jedynie na cechach oso-

bowych lub programie wyborczym polityka. Obydwa 

elementy wizerunku kandydata s# ze sob# po #czone 

w okre%lonym zwi#zku przyczynowo-skutkowym i roz-

patrywanie ich niezale$nie od siebie mo$e zadecydowa& 

o niepowodzeniu kampanii wyborczej. Uzyskane wyniki 

analiz równa" strukturalnych, chocia$ nie pretenduj# do 

ostatecznego rozstrzygni!cia sporu, która z cech wizerun-

ku polityka odgrywa decyduj#c# rol! w decyzji wybor-

czej: program wyborczy versus osobowo%& lub wygl#d 

polityka – to jednak stanowi# wyra'ny argument na rzecz 

tego pierwszego.

Wolno%& podkre%lana w systemach demokratycznych 

oznacza prawo wyboru. Ka$dy obywatel ma prawo 

podj#& decyzj!, wykorzystuj#c wy #cznie w asne prze-

konania i do%wiadczenia. Jednak istniej#ca mo$liwo%& 

podj!cia takiej decyzji na podstawie fa szywej rzeczywi-

sto%ci politycznej skonstruowanej w umys ach wyborców 

mo$e stwarza& pokus! %wiadomej, wyraÞ nowanej kon-

troli ich zachowa", mi!dzy innymi przez wykorzystanie 

mechaniz mów wstecznego kszta towania pami!ci.

LITERATURA CYTOWANA

Akaike, H. (1987). Model selection and Akaike’s Information 

Criterion (AIC): The general theory and its analytical ex -

tensions. Psychometrica, 52, 345–370.

Bartlett, F. (1932), Remembering: A study in experimental and 

social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Bransford, J. (1979). Human cognition: Learning, under stand-

ing, and remembering. Belmont, CA: Wadsworth Publishing 

Company.

Braun, K. A. (1999). Postexperience advertising effects of con-

sumer memory. Journal of Consumer Research, 25, 319–334.

Braun, K. A., Zaltman, G. (1998). Backward Framing Through 

Memory Reconstruction (Raport 98–109). Boston: Marketing 

Sciences Institute.

Braun, K. A., Ellis, R., Loftus, E. F. (2002). Make my memory: 

How advertising can change our memories of the past. 

Psychology and Marketing, 19, 1–23.

Braun, K. A., Loftus, E. F. (1998). Advertising’s misinformation 

effect. Applied Cognitive Psychology, 12, 569–591.

Braun-Latour, K., Zaltman, G. (2006). Memory change. An 

in  timate measure of persuasion. Journal of Advertising 

Research, 46, 57–72.

Carmines, E., Stimson, J. (1980). The two faces of issues voting. 

American Political Science Review, 74, 78–91.

Rysunek 8. 

Oryginalna prezentacja i opinia w przypominaniu oceny 

wizerunku polityków.



WSTECZNE KSZTA(TOWANIE PAMI)CI OCENY PROGRAMU WYBORCZEGO POLITYKA…      365 

Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny. Gda"sk: 

Gda"skie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cwalina, W., Falkowski, A. (2008). Constructivist mind: False 

memory, freedom, and democracy. Journal of Political Mar-

keting, 7, 239–255.

Doli"ski, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. 

Gda"sk: Gda"skie Wydawnictwo Psychologiczne.

Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. New 

York: Harper.

Falkowski, A., Cwalina, W. (1999). Methodology of constructing 

effective political advertising: An empirical study of the 

Polish presidential election in 1995. W: B. I. Newman (red.), 

Handbook of political marketing (s. 283–304). Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications.

Falkowski, A., Michalak, M. (2009). Do%wiadczenie i opinia 

w kszta towaniu wizerunku polityków. W: J. Miluska (red.), 

Polityka w !yciu cz owieka: Polityka i politycy. Diagnozy, 

oceny, do%wiadczenia (s. 249–262). Pozna": Wydawnictwo 

UAM.

Garry, M., Manning, Ch. G., Loftus, E. F., Sherman, S. J. 

(1996). Imagination inß ation: Imagining a childhood event 

inß ates conÞ dence that it occurred. Psychonomic Bulletin and 

Review, 3, 208–214.

Harris, P. (2001). To spin or not to spin, that is the question: 

The emergence of modern political marketing. The Marketing 

Review, 2, 35–53.

Heider, F. (1958). Social perception and phenomenal causality. 

Psychological Review, 51, 358–374.

Kaid, L. L., Holtz-Bacha, C. (red.) (2006). The Sage handbook of 

political advertising. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing 

customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1–22

Keller, K. L. (2008). Strategic brand management. Building, 

measuring and managingbrand equity. New Jersey: Prentice 

Hall.

Key, V. O. (1966). The responsible electorate. Cambridge, MA: 

Belknap.

Kinder, D. R. (2003). Komunikacja i polityka w epoce in -

formacji. W: D. O. Sears, L. Huddy, R. L. Jervis (red.), 

Psychologia polityczna (s. 237–357). Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiello"skiego.

Loftus, E. (1977). Shifting color memory. Memory and Cog-

nition, 5, 696–699.

Manoff, R. K. (1986). Writing the news (by telling the ‘story’). 

W: R. K. Manoff, M. Schudson (red.), Reading the news: 

A pantheon guide to popular culture (s. 197–229). New York: 

Pantheon Books.

Metcalfe, J. (1991). Recognition failure and the composite trace 

memory in CHARM. Psychological Review, 98, 529–553.

Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice Hall.

O’Shaughnessy, N. (1990). The phenomenon of political mar-

keting. London: Macmillan.

Popper, K. R. (1977). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: 

PWN.

Scammell, M. (1995). Designer politics: How elections are 

won. London: Macmillan.

Schoenwald, M. (1987). Marketing a political candidate. 

Journal of Consumer Marketing, 4, 57–63.

Skar$y"ska, K. (2005) Cz owiek a polityka. Zarys psychologii 

politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

PRZYPISY

1. Model istotnie lepiej dopasowany wyznacza wzór: AIC = 

$2 – 2df. Warto%& AIC jest obliczana dla obu porównywanych 

modeli. Model, którego warto%& AIC jest ni$sza, uwa$a si! za 

istotnie lepiej dopasowany.
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Abstract

The aim of the backward-framing study was to show the possibility of re-constructing memories related to 

the directly or indirectly acquired knowledge both by event experience or by post event verbal description. 

Subjects were asked to evaluate politicians according to their program, personality and physical appearance. 

After a week delay and after having read a positive or a negative description of the politician, they were 

asked to recall their previous evaluation of this politician. The results revealed that the recalled informa-

tion was strongly related to the knowledge distorted by exposure to the post event information. Moreover, 

it was shown that it was the politician’s program, and not his/her personality traits that was the core factor 

in evaluation of the politician. The Þndings are consistent with the economical voter’s behavior theory. To 

conclude, the recalled information of a particular experience was subject to distortions caused by the post 

event information. The participants believed that their new opinion was similar to the opinion that they held 

before. We conclude that backward framing in construction of political reality may play a crucial role in 

development of political images and thus may inßuence voters’ behavior.

Key words: politician image, backward framing, press opinion
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