
307 Copyright 2012 Psychologia Spo eczna

ISSN  1896-1800Psychologia Spo eczna

2012  tom 7  4 (23) 307–321

Ró!nice mi"dzyp ciowe 
w reakcjach na jawn# i ukryt# rad"

Aleksandra Gronostaj
Uniwersytet Jagiello!ski

Eksperyment przeprowadzony na grupie studentek i studentów uczelni krakowskich mia  na celu zbadanie 
ró!nic mi"dzyp ciowych w reakcji na dwa rodzaje komunikatu – rad" kierowan# bezpo$rednio i po$rednio 
do osoby, która znajdowa a si" w sytuacji stresu zwi#zanego z przygotowywaniem wypowiedzi. Za o!ono, 
!e ze wzgl"du na tre$% stereotypów zwi#zanych z p ci# zarysuj# si" ró!nice mi"dzy kobietami i m"!czy-
znami w tym, jak postrzegaj# rad", co w zwi#zku z ni# czuj# i my$l# oraz jak odbieraj# osob", która jej 
udziela. Sprawdzano równie!, czy po$rednio$% i bezpo$rednio$% komunikatu, zgodnie z teori# uprzejmo-
$ci Brown i Levinsona (1987), b"dzie zmienia a jego dzia anie. Uzyskane wyniki ujawni y, !e m"!czy&ni 
ogólnie wydawali si" lepiej od kobiet znosi% negatywne efekty tak jawnej, jak i ukrytej rady. Na przyk ad, 
w przeciwie'stwie do badanych studentek, nie dokonywali niekorzystnych porówna' z osob#, która jej 
udziela a, jak równie! nie tracili przekonania, !e zadanie, w zwi#zku z którym im pomagano, wykonaj# 
dobrze. Okaza o si" równie!, !e kobiety i m"!czy&ni reaguj# na rady ró!nie w zale!no$ci od p ci osoby, 
która ich udziela. M"!czy&ni reagowali z o$ci# na studentów, ale nie na studentki udzielaj#ce rady wprost, 
natomiast kobiety z o$ci y si" najbardziej w sytuacjach, gdy student dawa  im rad" ukryt#, a studentka nie 
odzywa a si" wcale. Uzyskane wyniki omawiane s# w $wietle doniesie' badawczych o zachowaniu kobiet 
i m"!czyzn w sytuacjach wyzwa', reakcji na informacje zwrotne oraz w kontek$cie ról p ciowych.

S owa kluczowe: ró"nice mi#dzyp ciowe, udzielanie rad, uprzejmo$%

W badaniach nad reakcjami osób w sytuacjach stresu 
udzielanie rady jest traktowane jako szczególny rodzaj 
wsparcia spo ecznego, mianowicie jako wsparcie infor-
macyjne. Spo$ród ró!nych mo!liwych zachowa' w in-
terakcjach pomocowych rady s# rozdzielane wyj#tkowo 
szczodrze (por. Cutrona i Suhr, 1994; Goldsmith i Dun, 
1997), mimo !e ich efekty bywaj# ró!ne. Osoby, które 
otrzymuj# rady, raz oceniaj# je bardzo pozytywnie, raz 
zdecydowanie negatywnie (por. Dakof i Taylor, 1990; 
Goldsmith i Fitch, 1997; MacGeorge, Graves, Feng, 
Gillihan i Burleson, 2004) i dotychczas nie ma pe nej 
jasno$ci co do czynników, które tak# ocen" determinuj#. 
MacGeorge, Feng, Butler i Budarz (2004) zaproponowa-
 y list" w asno$ci, które decyduj# o skuteczno$ci i kon-
sekwencjach rad. Wed ug autorek prawdopodobie'stwo, 
!e rada b"dzie oceniana pozytywnie przez osob", która j# 

dostaje, wzrasta, je$li rada jest: 1) u!yteczna – to znaczy 
jest zrozumia a i odnosi si" do problemu, z którym oso-
ba wspierana si" zmaga, 2) potencjalnie skuteczna, czyli 
ma szans" rozwi#za% problem, 3) wykonalna i 4) je$li jej 
zastosowanie nie wi#!e si" ze zbyt du!ymi dodatkowymi 
obci#!eniami. Sens i tre$% rady nie s# jednak wy #cznymi 
determinantami jej skuteczno$ci. Wsparcie otrzymane, 
czyli faktyczna wymiana pomocowa, w przeciwie'stwie 
do wsparcia postrzeganego (przekonania, !e w razie k o-
potów otoczenie b"dzie &ród em skutecznej pomocy) nie-
sie ze sob# specyÞ czne obci#!enia (Endler i Parker, 1990; 
Fisher, Nadler i Whitcher-Alagna, 1982; Mikulincer 
i Florian, 1997; Newsom, 1999). S# przynajmniej czte-
ry hipotetyczne powody, dla których osoba otrzymuj#-
ca rad", nawet je$li ta rada jest trafna i dobra, mo!e si" 
w zwi#zku z ni# poczu% niekomfortowo (Amarel, 2002; 
Gable i Algoe, 2010; Schrout, Herman i Bolger, 2006). Po 
pierwsze, relacja mi"dzy osob#, która rad" dostaje, i oso-
b#, która jej udziela, jest niesymetryczna. Dawca wsparcia 
informacyjnego to kto$, kto dysponuje wi"ksz# wiedz#, 
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co prowokuje niekorzystne porównania spo eczne. Po 
drugie, doradzanie mo!e skupia% uwag" odbiorcy rady 
na jego trudnej sytuacji b#d& wr"cz mu j# u$wiadamia%, 
by% sygna em o znajdowaniu si" w k opotach. Po trze-
cie, zgodnie z regu # wzajemno$ci, doradzanie poci#ga za 
sob# zobowi#zanie wobec osoby, która rad" oÞ arowa a, 
co mo!e by% szczególnie obci#!aj#ce, gdy odwdzi"czenie 
si" nie jest mo!liwe. Czwarty mechanizm dotyczy nato-
miast oczekiwania co do wyniku (performance expecta-

tions) – gdy na etapie przygotowa' do jakiego$ zadania 
udzielane s# rady, mo!na straci% wiar" w to, !e si" osi#-
gnie sukces.

Bezpo rednio ! i po rednio ! rad

W zwi#zku z tym, !e rada nieod #cznie zawiera w so-
bie obci#!enia dla osoby wspieranej, w badaniach nad 
jej skutkami zacz"to przygl#da% si" stylistycznym ce-
chom wypowiedzi, których mo!na by u!ywa% do  ago-
dzenia tych obci#!e' – zacz"to bada% facework, czyli 
strategie pozwalaj#ce biorcy wsparcia zachowa% twarz 
(MacGeorge, Lichtman i Pressey, 2002). W klasycznej 
ju! teorii uprzejmo$ci Brown i Levinsona termin „twarz”, 
wprowadzony wcze$niej przez Goffmana (1955), jest 
znaczeniowo zbli!ony do poczucia w asnej warto$ci 
(Brown i Levinson, 1987). Rozró!niono twarz pozytywn# 
(positive face) – pragnienie bycia cenionym, rozumianym 
przez innych, bycia lubianym oraz twarz negatywn# (ne-

gative face) – potrzeb" samosterowno$ci, bycia wolnym 
od nacisków. W wi"kszo$ci interakcji mi"dzyludzkich 
ci#gle nara!amy w asne i cudze twarze – zwracamy in-
nym uwag" (zagra!amy twarzy pozytywnej), czego$ od 
kogo$ chcemy, odmawiamy, co$ proponujemy (zagra!a-
my twarzy negatywnej). Nadaj#c komunikat, mo!emy 
wybiera% miedzy dwoma du!ymi strategiami: on-record – 
wyra!aj#c wprost, o co chodzi, lub off-record – maskuj#c 
wypowied&, przebieraj#c j# tak, by udawa a komunikat 
odmiennej tre$ci. Dodatkowo wypowied& wprost mo!e 
by% podana bez ogródek lub mo!e by%  agodzona wyra!e-
niami grzeczno$ciowymi. Upraszczaj#c zatem i pos ugu-
j#c si" przyk adem, do wyboru s# trzy opcje: „Po!ycz mi 
pieni"dzy”, „Czy móg by$ mi po!yczy% kilka z otych?” 
albo „Zapomnia am z domu portfela”.

Niewielka liczba bada' dotycz#cych rad nie pozwa-
la jeszcze dok adnie okre$li% lingwistycznych $rodków, 
które by pomaga y osobie wspieranej zachowa% twarz 
(MacGeorge i in., 2002). Wiadomo natomiast, !e je$li 
taki wymiar jest w radzie zauwa!any, ocenia si" j# jako 
potencjalnie bardziej skuteczn# (Goldsmith i MacGeorge, 
2000). Postuluje si" tak!e, !e komunikat jest tym bardziej 
uprzejmy, im jest bardziej po$redni, im wi"ksza jest swo-
boda w sposobie jego interpretacji (Tomiczek, 1991). 

W my$l strategii off-record rada mo!e by% maskowana 
na przyk ad w formie opowie$ci o w asnych do$wiad-
czeniach lub przez pytanie, jak samemu powinno si" co$ 
zrobi%. Ten ostatni sposób zastosowali Bolger i Amarel 
(2007) w badaniach nad skutkami widoczno$ci wspar-
cia. Autorzy badali wy #cznie kobiety i w ich grupie rada 
wprost by a zwi#zana z wi"kszym dystresem ni! rada po-
dana w formie pytania.

Stereotypy p"ciowe w kontek cie 

dawania i otrzymywania rad

Tre$% i sensowno$% rady oraz to, w jakiej formie jest 
podawana, nie wyczerpuj# czynników, które warunkuj# 
wywo ywane przez ni# efekty. MacGeorge z zespo em 
(2004) dodatkowo wskaza y na wag" gotowo$ci osoby 
wspieranej (receptiveness) do otrzymywania takiej for-
my pomocy. W ich badaniach wp yw otwarto$ci na rad", 
na jej ocen" i efekty by  kluczowy i silniejszy ni! wp yw 
aspektów tre$ciowych i stylistycznych. Bior#c pod uwa-
g" znaczenie tej otwarto$ci oraz pami"taj#c o zagro!eniu 
dla zachowania twarzy, które nieod #cznie towarzyszy 
otrzymywaniu rad, mo!na si" spodziewa% ró!nic mi"dzy-
p ciowych w reakcjach na nie. M"!czyzna, stereotypowo 
okre$lany jako aktywny, przedsi"biorczy, niezale!ny, 
kompetentny, agresywny, dominuj#cy, ambitny, skutecz-
ny, samowystarczalny, z poczuciem wy!szo$ci i potrze-
b# bycia mistrzem (Mandal, 2004; Miluska, 1996), rad 
ewentualnie móg by udziela%, ale nie powinien by% ich 
biorc#. Uczuciowa, wra!liwa, nastawiona na relacje z in-
nymi lud&mi, opieku'cza, troskliwa, labilna emocjonal-
nie, bierna, delikatna, krucha, boja&liwa i uprzejma ko-
bieta (Mandal, 2004; Miluska, 1996) mo!e by% natomiast 
i biorc#, i dawc# rad (cho% jako$% i trafno$% tych, których 
udzieli, mo!e by% podawana w w#tpliwo$%).

Stereotyp p ci i ról p ciowych jest szablonem, który lu-
dzie przyk adaj# do siebie nawzajem i do siebie samych, 
nawet je$li s# $wiadomi sztywno$ci obowi#zuj#cych 
schematów, mimo niezgody na nie i prób ich zwalczania. 
Stereotyp p ciowy poza spo eczn# $wiadomo$ci# istnieje 
jako jednostkowa psychiczna reprezentacja kobiety/m"!-
czyzny z silnym wp ywem na obraz w asnej osoby i p cio-
wo$ci (Mandal, 2004). W procesie socjalizacji m"!czy&ni 
s# uczeni prezentowania kompetencji i kontroli (Brannon, 
2002; O’Neil, 1981) i wyniki bada' systematycznie poka-
zuj#, !e kobiety rzeczywi$cie cz"$ciej od nich i z wi"ksz# 
 atwo$ci# si"gaj# po pomoc i j# odbieraj#. Na przyk ad 
w$ród pacjentów chorych na raka to pacjentki zwykle ko-
rzystaj# z grup wsparcia, podczas gdy m"!czy&ni robi# 
to niech"tnie (Volkers, 1999). Badania nad nastoletnimi 
ch opcami pokaza y, !e stroni# od wsparcia rówie$ni-
czego, by zachowa% wizerunek macho (Covie, Naylor, 
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Chauhan i Smith, 2002). Podczas gdy kobiety maj# sze-
rokie sieci wsparcia (Oygard, 2001), m"!czy&ni polegaj# 
g ównie na swoich ma !onkach i partnerkach, których 
pomoc przyjmuj# z jednej strony jako co$ naturalnego, 
wpisanego w rol", jak# pe ni#, a z drugiej, jest ona dostar-
czana tak subtelnie, !e, jak pisze Hobfoll (1998), pomaga 
utrzyma% m"!czyznom iluzj" samodzielnego radzenia so-
bie. Tannen (1990), badaj#c style komunikacyjne kobiet 
i m"!czyzn, zauwa!y a, !e z jednej strony w rozmowach 
o problemach m"!czy&ni cz"$ciej ni! kobiety udzielaj# 
rad, ale z drugiej, gdy je otrzymuj#, s# bardziej nara!e-
ni na prze!ywanie poni!enia. Michaud i Warner (1997) 
zorganizowa y eksperyment, w którym pyta y kobiety 
i m"!czyzn o to, jak zachowaliby si" jako dawcy wsparcia 
i co by czuli jako biorcy rad w hipotetycznych sytuacjach 
rozmów o problemie. Chocia! nie znaleziono ró!nic mi"-
dzyp ciowych w tym, jak cz"sto badani udzielaliby rad, 
zgodnie z wcze$niejszymi obserwacjami Tannen m"!-
czy&ni cz"$ciej ni! kobiety stwierdzali, !e jako biorcy rad 
prze!ywaliby uczucia z o$ci, urazy i poni!enia, natomiast 
kobiety twierdzi y, !e reagowa yby raczej wdzi"czno$ci#, 
czu yby si" pocieszone, wspomo!one i w bliskiej relacji 
z dawc# wsparcia.

Mimo !e niewiele bada' nad zachowaniami pomoco-
wymi ma pe ny krzy!owy schemat, podejrzewa si", !e 
wsparcie mo!e by% ró!nie odbierane przez kobiety i m"!-
czyzn w zale!no$ci od p ci osoby, która je zapewnia. Na 
przyk ad w badaniach Glynn, Christenfeld i Gerin (1999) 
szczególnie nieskuteczna okaza a si" relacja pomocowa 
m"!czyzna – m"!czyzna. Podczas gdy wsparcie dawa-
ne przez kobiety by o uniwersalnie koj#ce (obni!a o ci-
$nienie krwi w sytuacji stresu), pomoc zapewniana przez 
m"!czyzn u kobiet nie dawa a !adnych tego typu skut-
ków, a m"!czyznom podnosi a t"tno.

Mi#dzyp"ciowe ró$nice w reakcji na rady – 

hipotezy badawcze

Bior#c pod uwag" dotychczasowe wyniki bada' nad 
skutkami rady (cho% dotyczy y one sytuacji hipotetycz-
nych) oraz przygl#daj#c si" stereotypowej m"sko$ci i ko-
bieco$ci, wydaje si", !e radzenie b"dzie ró!nie wp ywa o 
na kobiety i m"!czyzn. Powinno by% bardziej obci#!aj#ce 
dla tych ostatnich, dlatego !e mi"dzy innymi kwestionuje 
ich kompetencj" i samodzielno$%. Niekoniecznie jednak 
nale!y si" spodziewa%, !e m"!czy&ni b"d# zg asza% wi"k-
szy dystres ni! kobiety. Ekspresj" emocjonaln# m"!czyzn 
charakteryzowano jako ograniczon# (Chentsova-Dutton 
i Tsai, 2007), przy czym w szczególno$ci niew a$ciwe 
by o dla nich wyra!anie takich uczu%, jak strach, niepo-
kój, smutek czy niewiara w siebie (Brody i Hall, 2008; 
O’Neil, 1981; Plant, Hyde, Keltner i Devine, 2000). 

Matsumoto i wspó pracownicy (1998) w badaniach mi"-
dzynarodowych nad kontrol# emocji ustalili, !e nieza-
le!nie od kr"gu kulturowego m"!czy&ni lepiej od kobiet 
panowali nad strachem i zaskoczeniem, natomiast zna-
cz#co gorzej nad z o$ci# i pogard#. Mandal (2004) wska-
zuje tak!e na to, !e m"!czy&nie negatywne emocje wol-
no wyra!a% poprzez agresj". Fisher i wspó pracownicy 
(1982) opisali dwa sposoby, na jakie mo!na zareagowa% 
wobec otrzymywania wsparcia – mo!na albo poczu% si" 
gorszym i mniej kompetentnym w porównaniu z osob# 
dostarczaj#c# pomocy, albo mo!na osob" pomagaj#c# 
zdeprecjonowa% i zdyskwaliÞ kowa% jej wysi ki. Wydaje 
si", !e m"!czy&ni reaguj# w ten drugi sposób – prze!ywa-
j#c z o$% i mniej przychylnie oceniaj#c osob" daj#c# rady. 
Dzi"ki temu mog# si" chroni% przed negatywnym po-
równaniem spo ecznym. Wydaje si" te!, !e zastosowanie 
wobec nich strategii off-record, czyli stworzenie sytuacji, 
w której maj# wolno$% w interpretowaniu komunikatu 
osoby wspieraj#cej, mia oby potencjalnie du!e znaczenie 
ochraniaj#ce zagro!on# twarz. Mo!na by zatem si" spo-
dziewa%, !e ró!nica w reakcjach m"!czyzn na rad" wprost 
i na rad" zamaskowan# b"dzie wi"ksza ni! w przypadku 
kobiet. W szczegó ach za o!ono zatem, !e:

1. M"!czy&ni b"d# zg aszali ogólnie mniejszy dystres 
ni! kobiety.

2. W warunku rady bezpo$redniej m"!czy&ni b"d# 
zg a sza% wi"cej z o$ci ni! kobiety.

3. W warunku rady bezpo$redniej m"!czy&ni b"d# do-
konywa% bardziej negatywnej oceny partnera ni! kobiety.

4.  M"!czy&ni b"d# dokonywa% mniej niekorzystnych 
porówna' spo ecznych z partnerem interakcji ni! kobiety.

5. Ró!nice w reakcjach na bezpo$redni# i po$redni# 
rad" b"d# wyra&niejsze u m"!czyzn ni! u kobiet.

Ró!nic mi"dzyp ciowych spodziewano si" tak!e 
w przy  padku innych potencjalnie obci#!aj#cych czynni-
ków zwi#zanych z otrzymywaniem rady. Co do nich nie 
formu  owano jednak hipotez kierunkowych, przyjmuj#c 
podej$cie eksploracyjne, cho% prawdopodobne wydawa o 
si", !e rada b"dzie „sygna em o znajdowaniu si" w k opo-
tach” raczej dla kobiet. One równie! b"d# si" czu% bardziej 
zobowi#zane do odwdzi"czenia si" oraz !e bardziej ni! 
m"!czy&ni zaczn# w#tpi% w to, !e z sukcesem wykonaj# 
czekaj#ce na nie zadanie. Postanowiono sprawdzi% tak!e 
ewentualne istnienie efektów interakcyjnych p ci osoby 
badanej i p ci osoby wspieraj#cej. W zwi#zku z niewielk# 
ilo$ci# wcze$niejszych bada' i tym razem nie formu owa-
no hipotez kierunkowych, cho% – uwzgl"dniaj#c wyniki 
Glynn i in. (1999) – spodziewano si", !e dla m"!czyzn 
szczególnie obci#!aj#ca b"dzie rada bezpo$rednia dawa-
na przez innego m"!czyzn".
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Metoda

Osoby badane i procedura

W badaniu wzi" o udzia  89 studentek i 90 studentów 
studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych ró!nych 
wy!szych uczelni krakowskich. Nie uczestniczy y w nim 
osoby studiuj#ce psychologi", poniewa! spodziewano 
si", !e znana im b"dzie procedura decepcji, któr# zasto-
sowano w niniejszym eksperymencie. ,redni wiek ba-
danych wynosi  23 lata, odchylenie standardowe 1,32, 
a zakres zmienno$ci to 20 do 27 lat (dla kobiet M = 22,8; 
SD = 1,32, zakres zmienno$ci od 20 do 26 lat, dla m"!-
czyzn M = 23,2; SD = 1,31, zakres zmienno$ci od 20 do 
27 lat). Udzia  w eksperymencie by  dobrowolny i nie 
wi#za  si" z !adnymi gratyÞ kacjami. Rekrutacj" prowa-
dzono metod# kuli $nie!nej.

W eksperymencie pos u!ono si" przet umaczonymi 
przez autork" badania scenariuszem i kwestionariu-
szami, których oryginalnie u!ywa  w swojej dysertacji 
David Amarel (2002; por.: Bolger i Amarel, 2007), po 
konsultacjach i uzyskaniu jego zgody. Ze wzgl"du na 
brak polskiego odpowiednika stosowanej przez niego 
miary nastroju, do narz"dzi dodano pomiar stresu Skal# 
Wysokiej Aktywacji ze skróconej wersji kwestionariusza 
Thayera Activation-Deactivation Adjective Check List 
(Thayer, 1978, 1989) w t umaczeniu Klonowicz (1984). 
Zrezygnowano z miar stylów radzenia sobie ze stresem, 
które nie by y przedmiotem zainteresowania. Oryginalne 
badania Bolgera i Amarela skupia y si" na efektach wi-
docznego i niewidocznego wsparcia i by y prowadzone 
na grupie studentek psychologii.

Z osobami, które godzi y si" na udzia  w polskim bada-
niu, autorka umawia a si" telefonicznie na konkretny ter-
min spotkania. Eksperyment odbywa  si" w dwu u!yczo-
nych przez Uniwersytet Jagiello'ski pomieszczeniach, 
z których jedno spe nia o rol" poczekalni. Osoby badane 
wiedzia y, !e maj# si" tam kierowa%. W poczekalni by  
obecny wspó pracuj#cy student/studentka, udaj#cy dru-
giego badanego. Eksperymentatorka, nie pozwalaj#c na 
niezaplanowan# interakcj", zaprasza a obydwie osoby do 
sali, gdzie mia o przebiega% badanie, o którym wcze$niej 
informowa a jedynie, !e dotyczy stronniczo$ci w sta-
wianiu ocen. Przed przedstawieniem historii fasadowej, 
rozdawa a obojgu studentom pierwszy kwestionariusz, 
który oprócz pyta' o p e%, wiek i rok studiów zawiera  
pytania o uzyskiwane $rednie i najwy!sze oceny, pyta-
nia dotycz#ce stosunku do osi#gni"% szkolnych, pomiar 
nastroju oraz punkt, w którym nale!a o wskaza% jeden 
ze spo ecznie wa!nych tematów jako najistotniejszy dla 
siebie (spo$ród: aborcja, p atne us ugi medyczne, u!ywki, 
nakaz powszechnej s u!by wojskowej, nauczanie religii 

w szko ach lub inny, który badani mogli wpisywa% samo-
dzielnie). Proszono tak!e, by oceni% subiektywn# wag" 
tego tematu. Nast"pnie eksperymentatorka wyja$nia a, !e 
w badaniu chodzi o opisanie tendencyjno$ci w stawianiu 
ocen i !e obie osoby czeka typowo szkolne zadanie, przy 
czym wspó pracownicy dowiadywali si", !e zostali wy-
losowani do pisania eseju, a faktyczne osoby badane do 
przygotowywania wypowiedzi ustnej. Esej i wypowied& 
mia y by% oceniane przez dwóch s"dziów, z których je-
den mia  wiedzie% o stopniach i $rednich, jakie osi#gaj# 
uczestnicy badania. Eksperyment mia  sprawdzi%, czy 
taka uprzednia wiedza o osi#gni"ciach szkolnych wp ywa 
na wysoko$% stawianych not. Wyja$niono tak!e, !e osoby 
badane s# po to zapraszane parami, by ten, kto wylosowa  
esej, móg  pos u!y% za próbn# publiczno$% osobie kom-
ponuj#cej mow". Wyg oszenie próbnej mowy przedsta-
wiono jako optymalny sposób %wiczenia, gdy! mia  by% 
najbardziej zbli!ony do sytuacji docelowej – mówienia 
do s"dziów. Osoby badane informowano tak!e, !e tema-
tem ich wypowiedzi b"dzie ten ze spo ecznie wa!nych, 
który zaznaczy y jako osobi$cie najwa!niejszy w pierw-
szym kwestionariuszu. Po wyja$nieniach, osobie bada-
nej i wspó pracuj#cej rozdawano drugi kwestionariusz, 
w którym oprócz pyta' podtrzymuj#cych histori" fasa-
dow# by y wst"pne miary dotycz#ce oczekiwania co do 
wyniku i oceny partnera. Uzupe niwszy kwestionariusz, 
osoba badana dostawa a pi"% minut na wyg oszenie prób-
nej mowy (nie musia a wykorzystywa% ca ego czasu), 
przy czym eksperymentatorka prosi a, by kierowa a j# 
do swojej jednoosobowej, próbnej publiczno$ci. Poleca a 
jednocze$nie wspó pracownikowi/wspó pracowniczce, 
by s ucha /a w milczeniu i z neutralno$ci#, bo tak b"d# 
zachowywa% si" s"dziowie.

Wszystkie osoby badane, mimo cz"sto manifestowane-
go napi"cia, podejmowa y si" postawionego przed nimi 
zadania. Po wypowiedzi otrzymywa y (tylko one, wspó -
pracuj#cy student/studentka nie wype niali tego kwestio-
nariusza) krótk#, sk adaj#c# si" z jednego pytania miar" 
jako$ci mowy, gdzie dokonywa y samooceny wypowie-
dzi na pi"ciopunktowej skali (od 1– s abo, do 5 – $wiet-

nie, M = 1,91; SD = 0,84, brak ró!nic mi"dzyp ciowych).
Nast"pnie zachodzi a manipulacja rodzajem rady. 

Przed wype nieniem ostatniej z ankiet, po której rzeczy-
wisty badany mia  przej$% do pokoju s"dziów, a wspó -
pracownik/wspó pracowniczka do pisania eseju, ekspe-
rymentatorka zwraca a si" do osoby wspó pracuj#cej: 
„Przed tym jak przejdziesz do swojej cz"$ci zadania (na 
ko'cu kwestionariusza mia a by% wpi"ta instrukcja do 
eseju) – czy masz jaki$ komentarz dla (imi" badanego) 
lub jakie$ pytania do mnie?”. Szczegó owe odpowiedzi 
osób wspó pracuj#cych w poszczególnych warunkach 
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eksperymentalnych opisano poni!ej. Do o!ono stara', 
by tre$% dawanej rady by a dobra w my$l zasad sformu-
 owanych przez MacGeorge i in. (2002). Kontekst jej 
udzielania by  naturalny – wi"kszo$% osób badanych by a 
niezadowolona ze swojej próbnej wypowiedzi i by a na 
chwil" przed wyg aszaniem mowy, któr# mieli ocenia% 
s"dziowie. Po manipulacji rodzajem rady i po wype nie-
niu ostatniego kwestionariusza, który zawiera  oprócz py-
ta' podtrzymuj#cych histori" fasadow# miary wszystkich 
zmiennych zale!nych oraz kontrol" poziomu podejrzli-
wo$ci (!adna z osób badanych nie mia a $wiadomo$ci, !e 
podany jej cel eksperymentu by  fa szywy), osoby badane 
by y odk amywane, a osoba wspó pracuj#ca przechodzi a 
do poczekalni. Poniewa! w eksperymencie pos ugiwano 
si" decepcj# i nara!ano osoby badane na stres, procedu-
ra odk amywania by a obszerna i przebiega a wed ug 
wskazówek Millsa (1976). W #cznie z ni#, ca e spotkanie 
z jedn# osoba badan# trwa o oko o pó  godziny.

Zmienne i ich pomiar

Zmienne niezale"ne

Rodzaj rady – rada bezpo$rednia, po$rednia lub jej 
brak. Manipulacja nast"powa a zaraz po próbnej mowie 
badanego i polega a na okre$lonym zachowaniu osoby 
wspó pracuj#cej. Eksperymentatorka, podaj#c ostatni 
kwes  tionariusz, zwraca a si" do niej z pytaniem: „Przed 
tym jak przejdziesz do swojej cz"$ci zadania, czy masz 
jaki$ komentarz dla (imi" badanego) lub jakie$ pytania 
do mnie?”. Wspó pracuj#cy student/studentka, je$li oso-
ba badana by a w grupie kontrolnej, odpowiadali „Nie, 
nie mam”, gdy by a w grupie z rad# bezpo$redni# mówili 
„To znaczy… (zwracaj#c si" do badanego) powiniene$/
powinna$ jako$ nada% struktur" swojej wypowiedzi. Na 
przyk ad na pocz#tku stre$% to, co chcesz powiedzie%, 
a zako'cz jakim$ zdecydowanym twierdzeniem”, a gdy 
by a w grupie z rad# ukryt#, zwracaj#c si" do prowadz#cej 

eksperyment, mówili „Mam pytanie. S ysza am/s ysza-
 em, !e dobrze jest nada% jak#$ struktur" swojej wypowie-
dzi, na przyk ad na pocz#tku stre$ci% to, co si" chce po-
wiedzie%, a zako'czy% jakim$ zdecydowanym twierdze-
niem”. Osoby wspó pracuj#ce dowiadywa y si" o tym, na 
który ze sposobów maj# zareagowa%, dopiero po próbnej 
wypowiedzi osoby badanej – na podawanym im kwestio-
nariuszu znajdowa  si" kod liczbowy sygnalizuj#cy waru-
nek eksperymentalny.

Skuteczno$% manipulacji widoczno$ci# rady sprawdza-
no, pytaj#c osoby badane o to, czy towarzysz#cy im stu-
dent/studentka byli pomocni. Dwa przymiotniki, pomoc-
ny i wspieraj#cy, zosta y w #czone w list" o$miu innych 
okre$le' pod instrukcj#: „Poni!ej znajduje si" lista s ów 
do opisu drugiego studenta. Oce' prosz" jak dobrze do 
niego pasuj#”. Skala szacowania by a pi"ciopunktowa od 
0 – wcale do 4 – bardzo dobrze.

P e%. Na pocz#tku pierwszego kwestionariusza znaj-
dowa o si" miejsce na stosowny wpis. Osoby badane 
by y rozlosowywane do poszczególnych warunków eks-
perymentalnych. W warunku z rad# jawn# znalaz o si" 
30 m"!czyzn (16 towarzyszy a wspó pracuj#ca student-
ka, 14 student) i 29 kobiet (14 ze studentk# i 15 ze stu-
dentem), natomiast w warunkach z rad# ukryt# i brakiem 
rady by o po 30 kobiet i m"!czyzn (po owie towarzyszy  
student, po owie wspó pracuj#ca studentka).

P e% osoby wspó pracuj&cej. Trzech studentów i trzy 
studentki uczestniczy y w badaniu jako osoby pomagaj#-
ce eksperymentatorowi. Tabela 1 zawiera dok adny opis 
liczby osób badanych, z którymi osoby wspó pracuj#ce 
spotyka y si" w poszczególnych warunkach eksperymen-
talnych. Wszystkie osoby wspó pracuj#ce by y szczegó-
 owo instruowane i %wiczone, je$li chodzi o zachowanie 
i wypowiedzi w trakcie badania. Poniewa! interesuj#cy 

Tabela 1. 

Liczba osób badanych w obecno$ci poszczególnych osób wspó pracuj#cych

Rada jawna Rada ukryta Brak rady

Kobieta M"!czyzna Kobieta M"!czyzna Kobieta M"!czyzna

Studentka
1
2
3

4
4
6

7
5
4

4
5
6

6
5
4

4
6
5

5
5
5

Student
1
2
3

6
5
4

4
6
4

6
4
5

4
5
6

5
5
5

4
5
6
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by  wp yw p ci osób wspó pracuj#cych, a nie ich jednost-
kowych charakterystyk na efekty jawnej i ukrytej rady 
dla kobiet i m"!czyzn, zbadano czy wyst"powa y ró!nice 
mi"dzy poszczególnymi pomocnikami. Prowadz#c anali-
zy osobno dla studentek i studentów, stwierdzono zarów-
no brak efektów g ównych, jak i brak efektów interakcyj-
nych dla wszystkich badanych zmiennych w zale!no$ci 
od tego, która z osób s u!y a jako s uchacz mowy próbnej 
i dawca rady. Wzmacnia to interpretacj", !e ewentualnie 
znalezione ró!nice w reakcjach kobiet i m"!czyzn na 
ró!ne komunikaty od studentek i studentów zale!a y od 
p ci osób wspó pracuj#cych, a nie indywidualnych ró!nic 
mi"dzy nimi.

Zmienne zale"ne

Dystres. Skala Wysokiej Aktywacji Thayera sk ada si" 
z pi"ciu okre$le': napi"ty, $ci$ni"ty, pe en obaw, prze-
wra!liwiony i zdenerwowany. Po #czono je w jedn# list" 
z miar# z o$ci oraz kilkoma pozytywnymi okre$leniami 
i opatrzono instrukcj#: „Prosz" oce' jak si" czujesz do-
k adnie w tym momencie”. Badani szacowali swój na-
strój dwukrotnie: na pocz#tku spotkania i po otrzymaniu 
wsparcia, oceniaj#c nat"!enie poszczególnych uczu% na 
pi"ciopunktowej skali od 0 – wcale si# tak nie czuj# do 
4 – zdecydowanie tak si# czuj# (' Cronbacha wynosi a 
0,74 i 0,84). Zmienna dystres by a ró!nic# mi"dzy $redni-
mi z dwóch pomiarów.

Z o$%. Mierzona by a na podstawie trzech przymiot-
ników: zez oszczony, zirytowany i ura!ony, w #czonych 
do skali mierz#cej nastrój. Do analiz brano zmian" po-
mi"dzy $rednim pomiarem przed i po otrzymaniu rady 
(' Cronbacha wynosi a 0,54 i 0,75).

Oczekiwanie co do wyniku (performance expectations). 
Dwukrotnie, przed i po wyg oszeniu próbnej mowy, oso-
by badane by y proszone („Prosz" oce', na ile si" zga-
dzasz z poni!szymi stwierdzeniami”) o ustosunkowanie 
si" do dwu punktów: „My$l", !e moja wypowied& b"dzie 
dobra” i „Jestem przekonany, !e dobrze mi pójdzie”, w #-
czonych w list" zda', z których cz"$% by a nastawiona 
na podtrzymanie historii fasadowej. Odpowiedzi udzie-
lano na pi"ciopunktowej skali od 1 – ca kowicie si# nie 

zgadzam do 5 – ca kowicie si# zgadzam. Do analiz u!yto 
ró!nicy mi"dzy $rednimi z obu pomiarów (' Cronbacha 
dla pierwszego i drugiego pomiaru wynosi a odpowied-
nio 0,84 i 0,88)

Porównanie spo eczne. Pod instrukcj# „Gdy przygoto-
wujemy si" pracuj#c z innymi, uczucia wobec nich mog# 
wp yn#% na jako$% ko'cowego efektu. Oce', jak czu e$/a$ 

si" z drugim studentem podczas %wiczenia wypowiedzi” 
znajdowa y si" dwie pozycje mierz#ce porównanie spo-
 eczne: „Z mniejsz# wiedz# ni! on” i „Bardziej zdenerwo-
wany ni! on”. Stopie' zgody z tymi zdaniami szacowano 
na pi"ciopunktowych skalach od 0 – wcale si# tak nie czu-

 am/em do 4 – zdecydowanie tak si# czu am/em. W anali-
zach pos ugiwano si" $redni# obu oszacowa' (' Cronba -
cha 0,51)

Ocena partnera. W kwestionariuszach przed i po otrzy-
maniu rady umieszczono punkt: „Poni!ej znajduje si" 
lista s ów do opisu drugiego studenta. Oce' prosz", jak 
dobrze do niego pasuj#”. Skala do oceny by a pi"ciostop-
niowa od 0 – wcale do 4 – bardzo dobrze. W$ród charak-
terystyk znalaz y si" okre$lenia „inteligentny” i „z du!# 
wiedz#”. W analizach pos ugiwano si" zmian# oceny – 
ró!nic# mi"dzy $rednimi z pierwszego i drugiego szaco-
wania (' Cronbacha wynosi a 0,71 i 0,74).

Krytyczno$%. Poniewa! rada mo!e by% odebrana jako 
sygna  o nieradzeniu sobie, jako krytyka, w ostatnim 
kwestionariuszu, w punkcie, gdy badany decydowa , jak 
dobrze do drugiego studenta pasuj# rozmaite charakterys-
tyki, znalaz  si" tak!e przymiotnik „krytyczny”.

Podkre$lenie problemu (problem appraisal). Dwie po -
zycje w kwestionariuszu administrowanym po otrzyma-
niu rady mówi y o tym, czy osoba badana mia a poczu-
cie, !e wed ug drugiego studenta nie poradzi a sobie zbyt 
dobrze. Pod instrukcj# „Niektórzy wol# pracowa% w gru-
pach lub parami, inni samodzielnie. Prosz", odnie$ si" do 
poni!szych twierdze', które dotycz# tego, jak %wiczy a$/
 e$ wypowied& w obecno$ci s uchacza” w$ród ró!nych 
twierdze' znajdowa y si" zdania: „Wydaje mi si", !e 
wed ug mojego s uchacza sz o mi dobrze” (odwrócone) 
i „Wydaje mi si", !e mój s uchacz my$la , !e by o mi 
trudno”. Osoby badane by y proszone o ustosunkowanie 
si" do nich na pi"ciopunktowych skalach od 1 – zdecy-

dowanie nie zgadzam si# do 5 – zdecydowanie si# zga-

dzam. W analizach pos ugiwano si" $redni# obu ocen 
(' Cronbacha 0,69).

Zobowi&zanie do odwdzi#czenia si#. Pod wy!ej przy-
toczon# instrukcj# znajdowa y si" tak!e dwie pozycje: 
„Czuj", !e jestem co$ winny mojemu s uchaczowi” 
i „Czu em si" zobowi#zany wobec niego”. W analizach 
u!ywano u$rednionego stopnia zgody z tymi twierdzenia-
mi (' Cronbacha 0,70).
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Wyniki

Statystyki opisowe

,rednie i odchylenia standardowe dla badanych zmien-
nych zale!nych zawiera Tabela 2.

Analizy podstawowe

Zgodnie z za o!eniami, perspektywa wyg aszania 
mowy wywo ywa a napi"cie u uczestników eksperymen-
tu. Strach zwi#zany z wyst#pieniami publicznymi jest 
standardowo wykorzystywany w badaniach nad wspar-
ciem, jako okazja do jego dostarczania (por.: Pierce, 
Sarason i Sarason, 1992; Uchino Garvey, 1997). Wyniki 
testu t Studenta pokaza y, !e dystres mierzony Skal# 
Wysokiej Aktywacji wzrasta  z M = 0,61 (SD = 0,62) do 
M = 1,41 (SD = 0,95) i ta ró!nica by a istotna statystycz-
nie, t (178) = –14,12; p < 0,01, d = –1. Poniewa! osoby 
by y losowo przydzielane do warunków eksperymen-
talnych, nie spodziewano si" rozbie!no$ci w poziomie 
wyj$ciowego napi"cia mi"dzy poszczególnymi grupa-
mi. Brak ró!nic potwierdzi y analizy, F(2, 176) = 0,72; 
p > 0,05. Nie by o tak!e mi"dzyp ciowych ró!nic w po-
ziomie wyj$ciowego dystresu, t (177) = 0,38; p > 0,05. 
Wzrost napi"cia nie korelowa  z wiekiem badanych ani 
rokiem studiów, co sprawdzono, by zbada%, czy ewentu-
alne nabywane w trakcie nauki wi"ksze do$wiadczenie 
w wypowiadaniu si" nie wp ywa o na dystres.

Zaanga!owanie w zadanie eksperymentalne dodatkowo 
mia  zapewnia% temat wypowiedzi osób badanych. By a 
nim ta ze spo ecznie wa!nych spraw, któr# ka!dy badany 
wskazywa  jako najistotniejsz#. ,redni wynik dla wagi 
tematu wynosi  M = 2,95 (SD = 0,76) na skali od 0 – wca-

le do 4 – bardzo wa"ny. Znakomita wi"kszo$% badanych 
zaznaczy a odpowied& 3 – wa"ny. Tak jak w przypadku 
napi"cia, dla wagi tematu nie by o wyj$ciowych ró!nic 
mi"dzy poszczególnymi grupami eksperymentalnymi, 
F(2, 176) = 0,62; p > 0,05, nie by o tak!e ró!nic mi"-
dzyp ciowych, t (174) = 0,29; p > 0,05. Fakt, !e tematem 
wypowiedzi osób badanych stawa  si" ten, który wska-
zywa y samodzielnie, mia  zapobiega% sytuacji, w której 
cz"$% z nich b"dzie ekspertami w odgórnie przydzielonej 
dziedzinie.

Oprócz sprawdzenia, czy postawione przed osobami 
badanymi zadanie by o emocjonalnie anga!uj#ce, warun-
kiem przeprowadzenia dalszych testów by a kontrola sku-
teczno$ci manipulacji rodzajem rady. Oczekiwano ró!nic 
mi"dzy grupami w okre$laniu drugiego studenta jako 
pomocnego, co potwierdzi y analizy, F(2, 176) = 12,05; 
p < 0,001; (2 = 0,12. W szczególno$ci w warunku z rad# 
bezpo$redni# spodziewano si" ocen wy!szych ni! w wa-
runkach z rad# ukryt# i bez niej. Porównania zaplanowano 

zgodne z powy!szymi za o!eniami. Osoby, do których 
kierowano rad" bezpo$rednio, ocenia y s uchacza jako 
bardziej pomocnego ni! osoby z grupy kontrolnej i z gru-
py z rad# ukryt#, t (176) = 4,24; p < 0,01; d = 0,63 i t (176) 
= 4,30; p < 0,01; d = 0,65. Nie stwierdzono natomiast 
ró!nic mi"dzy warunkiem kontrolnym i warunkiem z ko-
munikatem niebezpo$rednim, t (176) = 0,09; p > 0,05. Ry -
sunek 1 obrazuje $redni# pomocno$% drugiego studenta 
dla ka!dego z warunków eksperymentalnych.

WeryÞ kacja hipotez badawczych. 

Porównania mi#dzyp"ciowe

Hipoteza 1. M#"czy)ni i mniejszy dystres

Tak w przypadku kobiet, jak i m"!czyzn stres istot-
nie wzrasta  w czasie trwania eksperymentu. U ko-
biet z poziomu M = 0,59 na M = 1,53; t (89) = –11,49; 
p < 0,01; d = –1,09, u m"!czyzn z M = 0,63 na M = 1,30; 
t (88) = –8,65; p < 0,01, d = –0,9. Ró!nica mi"dzy p ciami 
polega a na tym, !e, zgodnie z za o!on# hipotez#, zmiana 
by a mniejsza dla m"!czyzn, t (177) = –2,36; p < 0,05; 
d = –0,35. Zmiany dystresu u kobiet i m"!czyzn oddaje 
Rysunek 2.

Tabela 2. 

Statystyki opisowe

Zmienna M SD

Dystres –0,79 0,75

Podkre$lenie problemu –3,49 0,72

Porównanie spo eczne –2,26 0,96

Oczekiwanie co do wyniku –0,15 0,60

Zobowi#zanie do odwdzi"czenia si" –2,51 0,91

Ocena partnera –0,14 0,68

Z o$% –0,30 0,68

Krytyczno$% –1,38 1,15

Rysunek 1. 

Zmiana oceny drugiego studenta jako pomocnego w ró!nych 
warunkach eksperymentalnych.
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Hipoteza 2. Z o$% i bezpo$rednio$% rady

Z o$% mierzono za pomoc# trzech przymiotników: ze-
z oszczony, zirytowany i ura!ony. a Cronbacha dla tak 
skonstruowanej miary wynosi a 0,54 w kwestionariuszu 
administrowanym przed manipulacj# eksperymental-
n# i wzrasta a do 0,74 w kwestionariuszu ko'cowym. 
Ró!nica mi"dzy wzrostem z o$ci w warunku jawnej rady 
u m"!czyzn i u kobiet okaza a si" nieistotna statystycz-
nie, cho% faktycznie $redni poziom z o$ci m"!czyzn by  

wy!szy (M = 1,16) ni! u kobiet (M = 0,55), t (173) = 1,13; 
p > 0,05. Kiedy jednak do analiz oprócz p ci i warunku 
eksperymentalnego w #czono p e% osoby wspó pracuj#-
cej, ujawni a si" interesuj#ca interakcja: F(2, 167) = 4,36; 
p < 0,05; (2 = 0,05. Jak obrazuje Rysunek 3, w warun-
ku rady jawnej m"!czy&ni reagowali z o$ci#, gdy dawa  
im j# inny m"!czyzna, ale nie kobieta: t (167) = 2,67; 
p < 0,01; d = 0,41. U kobiet natomiast z o$% wzrasta a 
w warunku rady ukrytej, gdy dawa  j# m"!czyzna (kon-
trast porównuj#cy wspó pracuj#cych studentów i student-
ki: t (167) = 2,27; p < 0,05; d = 0,35) i gdy !adnych uwag 
nie mia a s uchaj#ca wypowiedzi studentka [analogiczny 
kontrast: t (167) = 2,00; p < 0,05; d = 0,31].

Hipoteza 3. M#"czy)ni i dewaluacja wspieraj&cego

Rysunek 4 obrazuje zmian" oceny drugiego studenta 
w poszczególnych warunkach eksperymentalnych w gru-
pie kobiet i m"!czyzn. Odwrotnie ni! oczekiwano, m"!-
czy&ni, którym jawnie radzono nie tylko nie dezawuowali 
drugiego studenta, ale wr"cz ich ocena partnera w tym 
warunku eksperymentalnym by a najwy!sza (niezale!-
nie od tego, jakiej p ci by a osoba wspó pracuj#ca). Gdy 
w$ród m"!czyzn zbadano wp yw rodzaju rady na zmian" 
oceny partnera, efekt g ówny by  istotny statystycznie, 
F(2, 87) = 3,12; p < 0,05; (2 = 0,068. Analiza kontrastów 
pokaza a, !e warunek jawnego komentarza ró!ni  si" od 
warunku z rad# ukryt# [t (87) = 2,39; p < 0,05; d = 0,51] 
i od warunku kontrolnego [t (87) = 1,84; p = 0,064; 
d = 0,39], cho% to ostatnie porównanie by o na granicy 
istotno$ci statystycznej. Rada jawna zatem powodowa a, 
!e m"!czy&ni, którzy byli jej biorcami, podnosili ocen" 
drugiego studenta na skalach „inteligentny” i „z du!# wie-
dz#”.

Rysunek 2. 

Wzrost dystresu w trakcie eksperymentu u kobiet i m"!-
czyzn.

Rysunek 3. 

Wzrost z o$ci u kobiet i m"!czyzn w ró!nych warunkach 
eksperymentalnych w zale!no$ci od p ci osoby daj#cej rad".

Rysunek 4. 

Zmiana oceny partnera u kobiet i m"!czyzn w ró!nych 
warunkach eksperymentalnych.
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Hipoteza 4. M#"czy)ni i korzystniejsze 

porównanie spo eczne

Na porównanie spo eczne sk ada a si" ocena siebie jako 
„bardziej zdenerwowanego” i „z mniejsz# wiedz#” w po-
równaniu z drugim studentem. Poniewa! rzetelno$% takiej 
miary by a s aba (' Cronbacha = 0,51), kontrolnie prze-
prowadzono tak!e osobne analizy dla obu stwierdze', 
które jednak nie ujawni y !adnych rozbie!nych efektów. 
*#cz#c wszystkie warunki eksperymentalne, zgodnie 
z postawion# hipotez#, m"!czy&ni oceniali siebie w ze-
stawieniu z drugim studentem $rednio lepiej ni! robi y to 
kobiety (M = 2 vs. M = 2,48), t (177) = –3,21; p < 0,01; 
d = –0,48.

Gdy do analiz oprócz p ci badanych w #czono tak!e 
warunek eksperymentalny i p e% osoby wspó pracuj#-
cej, oprócz efektu g ównego dla p ci ujawni y si" dwie 
interakcje – p ci badanych i warunku eksperymental-
nego oraz p ci osoby wspó pracuj#cej i warunku eks-
perymentalnego, F(2, 167) = 3,06; p < 0,05; (2 = 0,035 
i F(2, 167) = 2,95; p < 0,05; (2= 0,034. Zobrazowano je 
na Rysunkach 5 i 6.

W przypadku m"!czyzn nie by o podstaw do mówie-
nia o ró!nicach mi"dzy poszczególnymi warunkami eks-
perymentalnymi, je$li chodzi o porównanie spo eczne, 
F(2, 87) = 1,02; p > 0,05. Kobiety natomiast ocenia y 
siebie gorzej od partnera/partnerki interakcji, gdy otrzy-
mywa y rad" – widoczn# lub ukryt# (kontrast widoczna 
vs. brak rady – t (173) = 2,09; p < 0,05; d = 0,32, kontrast 
ukryta vs. brak rady – t (173) = 1,88; p = 0,06; d = 0,28). 
Nie by o ró!nic mi"dzy warunkami eksperymentalnymi, 
je$li chodzi o porównywanie siebie ze wspó pracuj#c# 
studentk#, F(2, 87) = 0,69; p > 0,05. Student natomiast 

w warunku rady jawnej sprawia , !e badani mieli wi"ksz# 
tendencj" do oceniania siebie jako „bardziej zdenerwo-
wanych” i „z mniejsz# wiedz#” ni! on (kontrast widoczna 
rada vs. brak rady – t (173) = 1,96; p = 0,05; d = 0,3 kon-
trast rada widoczna vs. ukryta – t (173) = 2,02; p < 0,05; 
d = 0,31).

Hipoteza 5. Ró"nice mi#dzy rad& jawn& i ukryt& 

u m#"czyzn i kobiet

Sens hipotezy o wyra&niejszej ró!nicy mi"dzy jawnym 
i ukrytym doradzaniem w przypadku m"!czyzn sprowa-
dza  si" do postulatu istnienia specyÞ cznej dla nich od-
porno$ci, tendencji do samochronienia si", do interpre-
tacji zachowa' drugiego na w asn# korzy$%. W warunku 
z rad# ukryt# kierowane przez wspó pracuj#cego studenta 
do eksperymentatorki pytanie: „S ysza em, !e dobrze jest 
nada% jak#$ struktur" swojej wypowiedzi…”, badani mo-
gli odczytywa% albo jako uwag" pod w asnym adresem, 
albo mogli my$le%, !e drugi student mówi o eseju, któ-
ry sam ma do napisania. Spodziewano si", !e m"!czy&ni 
cz"$ciej ni! kobiety b"d# przyjmowa% drugi z mo!liwych 
sposobów interpretacji, tak !e warunek z przytoczon# nie-
jednoznaczn# uwag# nie b"dzie dla nich obci#!ony kon-
sekwencjami, na przyk ad wzrostem dystresu. Zak adano 
zatem, !e ró!nica w zmianach nastroju po bezpo$redniej 
i ukrytej radzie b"dzie wi"ksza u m"!czyzn ni! u kobiet, 
dlatego !e dla m"!czyzn b"d# to dwie zupe nie inne sytu-
acje. Hipoteza ta nie znalaz a jednak potwierdzenia w da-
nych, F(1, 173) = 0,019; p > 0,05. Zaznaczy% natomiast 
nale!y, !e rodzaje rad u m"!czyzn w ogóle nie wp ywa y 
na dystres, F(2, 87) = 1,09; p > 0,05 (Rysunek 7).

Rysunek 5. 

Niekorzystne porównanie spo eczne u kobiet i m"!czyzn 
w zale!no$ci od rodzaju otrzymanej rady.

Rysunek 6. 

Niekorzystne porównanie spo eczne w ró!nych warunkach 
eksperymentalnych w zale!no$ci od p ci osoby daj#cej rad".
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W perspektywie postawionej hipotezy ciekawe okaza y 
si" analizy dotycz#ce postrzeganej przez badanych kry-
tyczno$ci drugiego studenta. Ró!nica w postrzeganej kry-
tyczno$ci mi"dzy warunkiem z rad# jawn# i ukryt# by a 
istotnie wi"ksza dla m"!czyzn ni! dla kobiet, F(1, 173) 
= 3,2; p < 0,05; (2 = 0,024. Sugeruje to, !e m"!czy&ni 
dwuznaczn# wypowied& drugiego studenta w warun-
ku rady ukrytej rzadziej ni! kobiety interpretowali jako 
komentarz pod w asnym adresem (interakcj" obrazuje 
Rysunek 8).

Analizy pozosta"ych czynników obci%$aj%cych 

zwi%zanych z otrzymywaniem rady

Oprócz analiz dla porównania spo ecznego, szukaj#c 
ró!nic mi"dzyp ciowych, zbadano trzy pozosta e poten-
cjalnie obci#!aj#ce czynniki zwi#zane z rad#: zobowi#-
zanie wobec dawcy, oczekiwanie co do wyniku i pod-
kre$lenie problemu. Zobowi#zanie wobec dawcy oka-
za o si" nie zmienia% pod wp ywem ró!nych rodzajów 
komunikatów tak dla kobiet, jak i dla m"!czyzn, nieza-
le!nie od tego, jakiej p ci by a osoba daj#ca rad" (cho% 
interesuj#ce by o to, !e poziom istotno$ci statystycznej 
prawie osi#gn#  efekt g ówny p ci osoby wspó pracuj#-
cej: F(1, 174) = 3,38; p = 0,069, przy czym badani czu-
li wi"ksz# wdzi"czno$% dla studentów ni! studentek). 
Analizy dotycz#ce oczekiwania co do wyniku (pewno$ci, 
!e wypowied& dobrze pójdzie), ujawni y wyj$ciowe ró!-
nice mi"dzyp ciowe. Jeszcze przed mow# próbn# kobie-
ty ocenia y, !e wypadn# gorzej ni! m"!czy&ni (M = 2,8 
vs. M = 3,1), t (176) = –2,62; p < 0,01; d = –0,39. Po wy-
powiedzi natomiast ujawni a si" interakcja p ci osób ba-
danych i warunku eksperymentalnego, F(2, 171) = 4,06; 
p < 0,05; (2 = 0,044. Jak obrazuje Rysunek 9, m"!czy&ni 
w poszczególnych grupach eksperymentalnych nie ró!ni-
li si" mi"dzy sob# w przekonaniach co do tego, jak dob-
rze pójdzie im wypowied&, natomiast kobiety, którym 
otwarcie radzono, w porównaniu z tymi, którym nie ra-
dzono wcale lub radzono w sposób niejawny, by y naj-
mniej optymistyczne [kontrasty: rada widoczna vs. ukryta 
t (171) = 3,11; p < 0,01; d = 0,48 i widoczna vs. brak rady 
t (171) = 3,26; p < 0,01; d = 0,50]. P e% osoby wspó pra-
cuj#cej dla tych efektów nie mia a znaczenia.

Rysunek 7. 

Zmiana dystresu u kobiet i m"!czyzn w ró!nych warunkach 
eksperymentalnych.

Rysunek 8. 

Ocena krytyczno$ci osoby daj#cej rad" przez kobiety i m"!-
czyzn w ró!nych warunkach eksperymentalnych.

Rysunek 9. 

Zmiana oceny mo!liwo$ci dobrego poradzenia sobie z cze-
kaj#cym zadaniem u kobiet i m"!czyzn w zale!no$ci od 
rodzaju rady.
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Podkre$lenie problemu zmienia o si" w zale!no$ci od 
warunku eksperymentalnego podobnie dla m"!czyzn 
i kobiet. Warunek rady widocznej istotnie statystycznie 
ró!ni  si" od jej braku: (t [172] = 3,26; p < 0,01; d = 0,50). 
Wygl#da o na to, !e dostarczenie jawnej rady prowoko-
wa o tak u m"!czyzn, jak i u kobiet poczucie, !e partner 
interakcji postrzega ich jako znajduj#cych si" w k opo-
tach.

Dyskusja wyników

Hipoteza, !e sytuacja otrzymywania rady, w szczegól-
no$ci jawnej, b"dzie bardziej obci#!aj#ca dla m"!czyzn 
ni! dla kobiet, w du!ej mierze nie znalaz a potwierdze-
nia. M"!czy&ni (zgodnie z oczekiwaniami) raportowali 
ogólnie mniejszy dystres ni! kobiety i w ich przypadku 
poszczególne warunki eksperymentalne nie ró!nicowa y 
wzrostu napi"cia. W przewidywany sposób nie zmienia a 
si" jednak z o$%, któr# zak adano, !e b"d# odczuwa% i oka-
zywa% (w formie dewaluowania) wobec osób pomagaj#-
cych. Cho% m"!czy&ni faktycznie w warunku rady jawnej 
byli $rednio bardziej zez oszczeni ni! kobiety, ró!nica ta 
nie by a istotna statystycznie. Jedyny istotny statystycz-
nie efekt sprowadza  si" do reagowania wi"ksz# z o$ci# 
w warunku rady jawnej, je$li udziela  jej inny m"!czy-
zna, ale nie kobieta. Tak!e odwrotnie ni! przypuszczano 
warunek udzielania rady bezpo$redniej by  jedyn# sytu-
acj#, w której m"!czy&ni podnosili ocen" wspó pracuj#-
cych studentek/studentów na wymiarach „inteligentny” 
i „z du!# wiedz#”. Tak jak si" spodziewano, m"!czy&ni 
mieli istotnie mniejsz# tendencj" ni! kobiety do dokony-
wania negatywnych porówna' spo ecznych. Dla nich, po-
dobnie jak w wypadku dystresu, na porównanie spo eczne 
nie mia y wp ywu ró!ne warunki eksperymentalne. Mimo 
!e doradzanie zdawa o si" m"!czyzn ogólnie niespecjal-
nie dotyka%, da si" jednak wskaza% wyniki, które sugeru-
j#, !e – zgodnie z Hipotez# 5 – w ich przypadku komu-
nikat niebezpo$redni bardziej ró!ni  si" od tego wprost, 
ni! to mia o miejsce w przypadku kobiet. Wskazuj# na to 
analizy dotycz#ce oceny partnera, z o$ci i spostrzeganej 
krytyczno$ci osoby wspó pracuj#cej: reakcje m"!czyzn 
w warunku z rad# jawn# by y odmienne, ni! w dwu po-
zosta ych sytuacjach eksperymentalnych, oraz fakt, !e 
w !adnej z analiz warunek z rad# ukryt# nie by  istotnie 
ró!ny od warunku bez rady. W przypadku kobiet nato-
miast rada ukryta dawa a znacznie cz"$ciej efekty zbli!o-
ne do rady jawnej i ró!ne od warunku kontrolnego.

Takie wyniki s# spójne z obserwacjami lingwistów 
dotycz#cymi ró!nic w naturze j"zyka kobiet i m"!czyzn 
oraz wra!liwo$ci kobiet na tak zwane drugie dno komuni-
katów. Lakoff (1975) i kolejni badacze (por. Peck, 2006) 
obserwowali, !e wypowiedzi kobiet s# bardziej uprzejme 

i nie wprost, a Holtgraves (1991) pokaza , !e w przypadku 
uwag, które mo!na rozumie% albo zgodnie z ich dos ow-
nym znaczeniem jako pytania, albo zgodnie ze znacze-
niem ukrytym jako pro$by, kobiety cz"$ciej ni! m"!czy&-
ni interpretowa y na drugi z tych sposobów. Rada ukryta 
zatem nie by a tak dobrze ukryta w przypadku badanych 
studentek. Nie znaczy to jednak, !e forma komunikatu 
zupe nie nie mia a dla nich znaczenia. Oczekiwanie co 
do wyniku, czyli przekonanie, !e dobrze poradz# sobie 
z czekaj#c# je wypowiedzi#, mala o przy radzie wprost, 
ale nie wtedy, gdy rada by a maskowana.

Ogólnie wi"ksze negatywne skutki dawania rad w przy-
padku kobiet s# spójne z wynikami bada' nad ró!nicami 
mi"dzyp ciowymi w odbiorze informacji zwrotnych oraz 
obserwacjami dotycz#cymi pewno$ci siebie w sytuacjach 
wyzwa'. Kobiety maj# mniej ufno$ci w osi#gni"cie dob-
rych wyników i s# wra!liwsze na ocen" ich dokona' 
przez innych (Johnson i Helgeson, 2002; Lenney, 1977; 
Maccoby i Jacklin, 1974). W wi"kszym stopniu ni! 
m"!czy&ni licz# si" z uwagami obserwatorów i na ich 
podstawie koryguj# swoje zachowanie (Roberts, 1991). 
W badaniu Djamasbi i Loiacono (2008) studentki i stu-
denci w trakcie zadania komputerowego otrzymywali 
informacje zwrotne o liczbie b "dów, które pope niali, 
przy czym losowo byli przydzieleni do grup z gorszym 
lub lepszym feedbackiem. Nastrój kobiet, które by y prze-
konane o tym, !e radzi y sobie s abo, istotnie si" obni-
!a , natomiast m"!czy&ni z grupy z negatywn# informa-
cj# zwrotn# nie raportowali pogorszenia samopoczucia. 
W obecnym badaniu studentki ju! wyj$ciowo ocenia y 
swoje mo!liwo$ci sprostania zadaniu ni!ej ni! studen-
ci, a udzielana rada zdawa a si" dzia a% jak wiadomo$% 
o niezbyt dobrym radzeniu sobie – osoba wspó pracuj#ca 
by a postrzegana jako krytyczna, kobietom obni!a  si" na-
strój po obu rodzajach rady i w ich przypadku prowoko-
wane by o negatywne porównanie spo eczne. Odporno$% 
m"!czyzn na negatywny feedback mo!e t umaczy% na 
przyk ad teoria socjalizacji i ról p ciowych – interakcje 
ch opców zawieraj# elementy agresji, dominacji i wal-
ki o pozycj", jest w nich wi"cej gró&b, !#da', odrzuce' 
(Maccoby, 2000; Ostrov i Keating, 2004), co z czasem 
mo!e skutkowa% desensytyzacj# i niezwracaniem uwagi 
na krytyk". By% mo!e tak!e dzi"ki tej perspektywie da si" 
wyja$ni% fakt podnoszenia przez m"!czyzn oceny osoby 
wspó pracuj#cej, która dawa a rad" wprost – mog a w ten 
sposób ujawnia% cenione przez nich cechy, jak inicjatywa 
lub $mia o$%. W badaniu MacGeorge i wspó pracowni-
czek (2002) studenci istotnie wy!ej ni! studentki oceniali 
nie tylko rad", która by a bezpo$rednia, ale tak!e tak#, 
która by a obra&liwa, co sugeruje istnienie odmiennych 
norm dla obu p ci.
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Strategia off-record, komunikat niebezpo$redni, cz"-
$ciowo i szczególnie w przypadku m"!czyzn zdawa  
si" mitygowa% negatywne efekty rady. Tylko w jednym 
aspekcie uwaga ukryta wypada a gorzej ni! jawna – ko-
biety reagowa y wi"ksz# z o$ci#, je$li dawa  j# m"!czy-
zna. Zaznaczy% od razu nale!y, !e poniewa! w najmniej-
szej komórce u!ywanej do analiz znajdowa o si" jedynie 
po 15 osób (15 kobietom rady ukrytej udziela y studentki, 
innym 15 studenci; liczebno$ci rozk ada y si" analogicz-
nie w pozosta ych warunkach eksperymentalnych oraz 
w przypadku badanych m"!czyzn), wszystkie wyniki 
wskazuj#ce na efekty interakcyjne p ci badanych i p ci 
wspó pracowników nale!y traktowa% bardzo ostro!nie. 
Niemniej fakt, !e m"!czy&ni w warunku rady jawnej 
reagowali wi"ksz# z o$ci# na studenta ni! na studentk", 
a kobiety z o$ci y si" na wspó pracuj#cego studenta, kie-
dy dawa  rad" maskowan#, i na studentk", kiedy nie ofero-
wa a !adnego komentarza, wskazuje na potrzeb" kontro-
lowania p ci osób pomagaj#cych. U badanych m"!czyzn 
by% mo!e do g osu dochodzi a postawa rywalizacyjna, 
a wyniki kobiet mog# wskazywa% na istnienie oczekiwa' 
co do typowych, w a$ciwych dla p ci zachowa' (masko-
wanie wypowiedzi nie jest typowo m"skie, a po kobie-
tach, gdy mog# pomóc, spodziewana jest reakcja).

Chocia! ukrywanie rady  agodzi o w pewnym stopniu 
jej negatywne skutki, mo!na si" zastanawia% dlaczego, 
odwrotnie ni! w badaniach Amarela (2002; por. Bolger 
i Amarel, 2007), nie odnaleziono pozytywnego wp ywu 
rady maskowanej na nastrój. Odpowiedzi# mog# by% tu 
ró!nice mi"dzykulturowe w u!ywanych zwrotach i za-
biegach grzeczno$ciowych. Kultura anglosaska jest opi-
sywana jako preferuj#ca po$rednio$% wypowiedzi i kon-
wencjonaln# uprzejmo$%, która zachowuje „negatywn# 
twarz” rozmówcy, w Polsce natomiast ch"tniej si"ga 
si" po komunikaty adresowane do „twarzy pozytywnej” 
i bardziej bezpo$rednie (D#browska, 2001; Kalisz, 1992). 
Oznacza to, !e w warunku rady ukrytej intencja pomoco-
wa osoby, która jej udziela a, mog a by% ma o czytelna 
i mniej doceniana, wobec czego nie podnosi a na duchu.

Wyniki niniejszego eksperymentu, poza danymi doty-
cz#cymi wi"kszej z o$ci kobiet na milcz#ce wspó pracu-
j#ce studentki, zdaj# si" sugerowa%, !e w sytuacji zada-
niowej dla dobra osoby w stresie lepsze b"dzie powstrzy-
mywanie si" od radzenia. Rada sygnalizuje partnerowi 
i partnerce interakcji, !e si" ich postrzega jako b"d#cych 
w k opotach, prowokuje niekorzystne porównanie spo-
 eczne (szczególnie u kobiet i szczególnie gdy udziela jej 
m"!czyzna), pogarsza nastrój. W $wietle wyników wy-
daje si" tak!e, !e je$li jest ju! podawana, lepiej, by by a 
niebezpo$rednia, cho% zysk z tego nie jest wielki – ko-
biety, dla których rada jest wi"kszym obci#!eniem, i tak 

ukrywanie przejrz#. Radzi% wprost mo!na ewentualnie 
m"!czy&nie wtedy, gdy chce si" na nim zrobi% wra!enie 
osoby inteligentnej. Wyci#ganie podobnych wniosków 
jest jednak z kilku powodów ograniczone. Po pierwsze, 
sytuacja zbierania danych by a szczególna – w interakcji 
uczestniczyli obcy sobie m odzi ludzie i !adna z osób nie 
by a ekspertem od zadania, które nale!a o wykona%. Rada 
od osoby bliskiej, starszej albo specjalisty prawdopodob-
nie dzia a inaczej (S"k, 2004). Po drugie, mimo !e rada 
wi#za a si" z emocjonalnym obci#!eniem, nie sprawdzo-
no, czy wp ywa a na jako$% wyg aszanych mów. W ba-
daniach Djamasbi i Loiacono (2008), kobiety, cho% ich 
samopoczucie pogarsza o si" po negatywnym feedbacku, 
bra y pod uwag" zawarte w nim informacje i korygowa y 
w asne zachowanie, czego nie robili m"!czy&ni. Studentki 
mog y zatem dzi"ki radzie zyskiwa% na poziomie wyko-
nania zadania. Interesuj#ce by oby tak!e si"gni"cie po 
miary odpowiedzi Þ zjologicznej przy sprawdzaniu, jak 
skutecznie m"!czy&ni bronili swojej negatywnej twarzy. 
Mimo !e dystres mierzono za pomoc# Skali Wysokiej 
Aktywacji Thayera, która dobrze koreluje z biologiczny-
mi wska&nikami napi"cia (Clements, Hafer i Vermillion, 
1976; Thayer, 1970), m"!czy&ni mogli w samoopisie 
mniej ch"tnie przyznawa% si" do pogorszenia nastroju. 
W badaniu Fritz, Nagurney i Helgeson (2003), gdy poja-
wi y si" doniesienia o negatywnych skutkach pomocy dla 
m"!czyzn, wychwycono je w a$nie przez monitorowanie 
Þ zjologii – ci#g y pomiar ci$nienia krwi. Pomiar biolo-
giczny móg by wskaza%, ile w samoopisach m"!czyzn 
by o autoprezentacji. W $wietle wyników dotycz#cych 
z o$ci wydaje si", !e przysz e badania warto tak rozsze-
rzy%, aby da o si" dok adniej $ledzi% wp yw interakcji rad, 
p ci osób, którym si" ich udziela i p ci osób, które je daj#.

Nale!y tak!e pami"ta%, !e uzyskane wyniki dotycz# 
sytuacji laboratoryjnej i szczególnej populacji osób ba-
danych – studentek i studentów z Polski. Badania w wa-
runkach naturalnych i na innych grupach da yby wi"k-
sze mo!liwo$ci wyci#gania i uogólniania wniosków. 
Pami"ta% nale!y tak!e, !e zmienne w tym badaniu by y 
mierzone w wi"kszo$ci za pomoc# wska&ników skonstru-
owanych na jego potrzeby – krótkich, sk adaj#cych si" 
zwykle z dwu pozycji – których rzetelno$% w przypadku 
porównania spo ecznego i z o$ci by a niezadowalaj#ca. 
Replikacja wyników przy u!yciu innych narz"dzi po-
miarowych pozwoli aby na pewniejsz# ich interpretacj". 
Wreszcie, w obecnym badaniu nie prowadzono analiz, 
które pozwoli yby sprawdzi%, co tak naprawd" odpo-
wiada za sugerowan# przez wyniki, a niezgodn# z wyj-
$ciowymi oczekiwaniami wi"ksz# odporno$% m"!czyzn 
na negatywne skutki rady. W szczególno$ci nie kon-
trolowano stopnia internalizacji stereotypów m"sko$ci 
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i kobieco$ci osób badanych. Wydaje si", !e kierunkiem 
nast"pnych bada', oprócz replikacji stwierdzonych efek-
tów na innych populacjach, by oby poszukiwanie efek-
tów mediacyjnych.
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Gender differences in reactions to blunt and mitigated advice
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Abstract

The aim of this study was to investigate gender differences in reactions to two types of advice: blunt and 
mitigated, when preparing for a speech task. Because of the content of gender stereotypes, it was presumed 
that women and men will differ in terms of how they perceive advice, what they feel and think when it is 
given, and what is their attitude toward the advice giver. It was also examined if the directness of advice, 
as Brown and Levinson politeness theory predicts, changes its outcomes. The results suggest that men cope 
better with negative effects of receiving advice, both blunt and mitigated. Male subjects for example did not 
make negative social comparisons with the advice giver and did not lose faith in doing well in the speech 
task. It was also discovered that the sex of advice giver was important for subjects’ reactions. Men were 
more angry, when a man was advising them bluntly, whereas women were more angry when a man was giv-
ing them mitigated advice and when a woman skipped the opportunity of commenting on their performance. 
The results are discussed in light of previous reports on gender differences in tackling achievement tasks, 
reactions to feedback, and in the context of gender roles.
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