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Orientacja na dominacj! spo eczn" 

i usprawiedliwianie systemu 

w kontek#cie nierówno#ci mi!dzypa$stwowych

Jaros aw Klebaniuk

Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski

Stosunek do hierarchicznego  adu spo ecznego jest przedmiotem zainteresowania mi!dzy innymi teorii 

dominacji spo ecznej (SDT: Sidanius i Pratto, 1999) i teorii usprawiedliwiania systemu (SJT: Jost i Bana-

ji, 1994). Obie dostrzegaj" zmienne sytuacyjne jako jedne z wyznaczników postaw wobec nierówno#ci. 

W prezentowanych badaniach sprawdzano wp yw eksperymentalnie kreowanego kontekstu informacyj-

nego na percepcj! #wiata spo ecznego. Osobom badanym (N = 512) w trzech warunkach eksperymental-

nych przedstawiano teksty eksponuj"ce ró%nice ekonomiczne pomi!dzy pa$stwami, w grupie kontrolnej 

– ró%nice w g!sto#ci zaludnienia. Niezgodnie z przewidywaniami, osoby, którym wskazano niski status ich 

grupy, mia y tendencj! do wi!kszej orientacji na dominacj! spo eczn" i do mniejszego usprawiedliwiania 

systemu. Ocenia y te% #wiat spo eczny jako z y (rywalizacyjny i niebezpieczny). Osoby odczuwaj"ce mniej-

sz" wi!& z w asn" grup" narodow", a jednocze#nie nienak onione do my#lenia o jakichkolwiek nierówno-

#ciach mi!dzypa$stwowych, by y sk onne w nieco mniejszym stopniu ni% pozosta e akceptowa' hierar-

chiczny porz"dek mi!dzygrupowy. Zale%no#ci daj" si! w wi!kszym stopniu wyja#ni' w SJT ni% w SDT.

S owa kluczowe: orientacja na dominacj! spo eczn", usprawiedliwianie systemu, nierówno#ci spo eczne, 

postrzeganie #wiata spo ecznego, wspó czucie

Wprowadzenie

Nierówno#ci mi!dzygrupowe s" zjawiskiem powszech-

nym. Dotycz" one statusu spo eczno-ekonomicznego, do-

st!pu do w adzy i szeroko rozumianych dóbr – pocz"wszy 

od wody i %ywno#ci, przez warunki mieszkaniowe, do-

st!p do opieki zdrowotnej, edukacji, dobrze p atnej i bez-

piecznej pracy, a sko$czywszy na luksusowych warun-

kach %ycia i mo%liwo#ci realizowania w asnych aspiracji, 

znacznie wykraczaj"cych poza biologiczne przetrwanie 

w asne i rodziny. Po#ród uwarunkowa$ tych nierówno#ci, 

oprócz przyczyn o charakterze spo eczno-ekonomicznym 

i geopolitycznym, zwi"zanych z warunkami naturalnymi 

z jednej strony, a ustrojem i polityk" pa$stwa z drugiej, 

mo%na wskaza' na ich pod o%e psychologiczne. Masowa 

akceptacja i poparcie jednostek dla nierówno#ci mog" 

przyczynia' si! do przyjmowania takich rozwi"za$ praw-

nych i instytucjonalnych, które konserwuj" nierówny 

status grup, czy to w obr!bie danego spo ecze$stwa, czy 

te% mi!dzy krajami. Wybieranie hierarchicznie zorien-

towanych partii i polityków nie jest przy tym jedynym 

behawioralnym przejawem jednostkowych postaw przy-

chylnych nierówno#ciom. Inne zachowania mog" bezpo-

#rednio dotyczy' grup uznawanych za gorsze – uprzedze-

nia, dyskryminacja i wrogo#' s u%" ich represjonowaniu 

i utrzymywaniu w niekorzystnym po o%eniu. 

Na pytanie o przyczyny tych postaw i zachowa$ odpo-

wied& oferuje kilka podej#' teoretycznych, m.in. teori! 

to%samo#ci spo ecznej (Tajfel, 1978), zgodnie z któr" mo-

tyw autowaloryzacji realizowany jest dzi!ki identyÞkacji 

z grup" o postrzeganym wysokim statusie, a korzystna 

ocena w asnej grupy mo%liwa jest poprzez dokonywanie 

porówna$ „w dó ” z grupami uznawanymi za gorsze, de-

precjonowanymi, poddawanymi uprzedzonej percepcji. 
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Z kolei wed ug teorii stygmatyzacji nierówno#ci mi!dzy-

grupowe s" bezpo#rednio kszta towane przez mechani-

zmy dyskryminacji stygmatyzowanych, potwierdzanie 

si! oczekiwa$ i automatyczn" aktywizacj! stereotypu, 

a po#rednio – przez zagro%enie dla to%samo#ci osobistej 

i spo ecznej stygmatyzowanych (Major i O’Brien, 2005). 

Inn" perspektyw! oferuje teoria opanowywania trwo-

gi (Greenberg, Pyszczynski i Solomon, 1986), zgodnie 

z któr" intensywnie do#wiadczana to%samo#' grupowa 

mo%e by' rezultatem odczuwania w asnej #miertelno#ci 

przez cz onków grupy, a radzenie sobie z negatywnymi 

emocjami mo%e prowadzi' do deprecjonowania grup in-

nych ni% w asna. Z teorii pozapsychologicznych na uwa-

g! zas uguje teoria spirali milczenia (Noelle-Neumann, 

2004), która pozwala wyja#ni' ró%nice w g oszonych 

publicznie ocenach poszczególnych grup spo ecznych, 

odwo uj"c si! do mechanizmu konformizmu.

Po#ród licznych teorii dotycz"cych genezy nierówno#ci 

w ostatnich latach najwi!ksze znaczenie odgrywaj" teo-

ria dominacji spo ecznej (The Social Dominance Theory 

– SDT) i teoria usprawiedliwiania systemu (The System 

JustiÞcation Theory – SJT). Ka%da z nich formu uje inne 

tezy dotycz"ce zarówno przyczyn akceptacji nierówno-

#ci mi!dzygrupowych, jak i mo%liwo#ci wp ywania na 

postawy dotycz"ce hierarchicznego  adu spo ecznego. 

Niniejszy raport z bada$ stanowi prób! odpowiedzi na 

pytania o uwarunkowania akceptacji nierówno#ci spo-

 ecznych w kontek#cie nierówno#ci mi!dzypa$stwowych. 

Eksponowanie ró%nic w zamo%no#ci pa$stw (wyra%anej 

wysoko#ci" PKB per capita), a wi!c odnosz"ce si! do 

grup mieszka$ców pa$stw, w zale%no#ci od miejsca zaj-

mowanego przez grup! osób badanych, a tak%e rozmiaru 

tych ró%nic, stworzy o warunki sk aniaj"ce do formu o-

wania ró%nych s"dów dotycz"cych #wiata spo ecznego. 

Teoretyczn" p aszczyzn! przewidywa$ oraz interpretacji 

wyników dostarczy y wspomniane dwie koncepcje.

Orientacja na dominacj  spo!eczn"

Akceptacja hierarchicznego  adu spo ecznego jest 

uderzaj"c" cech" wszelkich spo ecze$stw, których  ad 

spo eczno-ekonomiczny pozwala wytwarza' warto#' do-

datkow" (Lukacs, 1988; Marks, 1968). Jej nierówna dys-

trybucja wi"%e si! z dominacj" jednych grup nad innymi. 

Istniej" trzy g ówne osie ucisku mi!dzygrupowego: zwi"-

zana z wiekiem, p ci", a tak%e z arbitralnie dokonywa-

nymi podzia ami. Starsi dominuj" wi!c nad m odszymi, 

m!%czy&ni nad kobietami, a ró%nego rodzaju mniej lub 

bardziej umownie wyodr!bnione grupy spo eczne – nad 

innymi grupami. Ten ostatni rodzaj nierówno#ci dotyczy 

podzia ów o charakterze klasowym, religijnym, #wiato-

pogl"dowym, politycznym, rasowym, etnicznym, kasto-

wym czy narodowym. Uprzywilejowana pozycja jednych 

grup spo ecznych w porównaniu z innymi mo%liwa jest 

do utrzymania z jednej strony dzi!ki istnieniu instytucjo-

nalnego aparatu represji (w formie oÞcjalnej, pó oÞcjalnej 

i nieoÞcjalnej), z drugiej za# – dzi!ki tak zwanej asyme-

trii behawioralnej. Cz onkowie grup dyskryminowanych 

w mniejszym stopniu ni% cz onkowie grup uprzywilejo-

wanych faworyzuj" w asn" grup!, niekiedy za# wr!cz 

j" deprecjonuj", faworyzuj"c grupy obce. S u%" temu 

umacniaj"ce hierarchi! legitymizuj"ce mity ( hierarchy-

-enhancing – LM) – ideologie, warto#ci, postawy i po-

gl"dy sankcjonuj"ce intelektualnie i moralnie system 

spo eczny oparty na nierówno#ciach. Po#ród tych mitów 

wyró%ni' mo%na mi!dzy innymi rasizm, nacjonalizm, 

klasizm. Ich rozpowszechnienie przyczynia si! do kon-

serwowania hierarchicznego uk adu relacji mi!dzygrupo-

wych (Sidanius i Pratto, 1999).

Mechanizm asymetrii behawioralnej nie wyja#nia 

wszystkich ró%nic w akceptacji nierówno#ci mi!dzygru-

powych. Istnieje znaczna interpersonalna zmienno#' pos-

taw wobec  adu hierarchicznego, niezale%na od miejsca 

w strukturze spo ecznej. Uogólnion" akceptuj"c" posta-

w! wobec nierówno#ci mi!dzygrupowych autorzy SDT 

okre#lili jako orientacj! na dominacj! spo eczn" (social 

dominance orientation – SDO), przypisuj"c jej w pier-

wotnej wersji swojej teorii status cechy osobowo#ciowej, 

determinuj"cej uleganie legitymizuj"cym mitom, a wi!c 

konkretnym uprzedzeniom wobec grup s abszych czy 

mniejszo#ciowych (Pratto, Sidanius, Stallworth i Mal-

le, 1994; Sidanius, Pratto, Bobo, 1994; Sidanius, Pratto, 

Mitchell, 1994; Sidanius, Liu, Pratto i Shaw, 1994). Pod 

wp ywem licznych bada$ empirycznych przekonanie 

o sta ym charakterze SDO zosta o znacz"co zrewidowane 

na rzecz tezy, %e w istotnym stopniu zale%y od kontekstu 

(Sidanius, Pratto, van Laar i Levin, 2004). Wi!kszo#' pro-

wadzonych wspó cze#nie bada$ koncentruje si! jednak na 

konsekwencjach orientacji na dominacj! spo eczn", a nie 

na jej uwarunkowaniach. 

Usprawiedliwianie systemu

Teoria usprawiedliwiania systemu g osi, %e istnieje 

ogólny motyw usprawiedliwiania istniej"cego porz"dku 

spo ecznego, który jest przynajmniej cz!#ciowo odpowie-

dzialny za uwewn!trznienie poczucia gorszo#ci (inferiori-

ty) w#ród cz onków grup pokrzywdzonych, deÞniuj"c ka-

tegori! usprawiedliwiania systemu (system justiÞcation) 

jako „proces, poprzez który istniej"ce stosunki spo eczne 

s" usprawiedliwiane, nawet kosztem interesu osobistego 

i grupowego” (Jost i Banaji, 1994, s. 2). Obserwowa' 

go mo%na zw aszcza na wewn!trznym, nie#wiadomym 

poziomie i, paradoksalnie, bywa silniejszy w#ród osób, 
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którym system wyrz"dza najwi!cej szkód. Szczególnie 

frapuj"cym zjawiskiem jest faworyzowanie grupy obcej 

(outgroup) przez cz onków grup pokrzywdzonych (cz!sto 

nale%" do nich mi!dzy innymi czarnoskórzy, osoby star-

sze, geje i lesbijki). Zjawisko to nie tylko nie jest intuicyj-

nie oczywiste, lecz tak%e zdaje si! pozostawa' w sprzecz-

no#ci z powszechnie uznawanymi w psychologii twier-

dzeniami, %e grupy s u%" w asnym interesom, rozwijaj" 

ideologie usprawiedliwiaj"ce te interesy, preferuj" swo-

ich cz onków i osoby do nich podobne, przejawiaj" wro-

gie i pe ne uprzedzenia postawy wobec obcych, a tak%e 

s" skore do wchodzenia w konßikt, je#li to tylko mo%e 

s u%y' ich stronniczym i partykularnym celom. Tezy te s" 

wspólne dla tak zwanych teorii usprawiedliwiania grupy 

(na przyk ad teoria to%samo#ci spo ecznej: Tajfel, 1978; 

teoria kategoryzacji spo ecznej: Turner, 1985; por. te%: 

Kwiatkowska, 1999), zgodnie z którymi lud&mi kieruj" 

motywy etnocentryczne, dzi!ki którym budowana jest 

wewn"trzgrupowa solidarno#', a to%samo#' oraz ko-

rzy#ci cz onków grupy s" uzasadniane i bronione przed 

cz onkami grup zewn!trznych. Zgodnie z tymi teoriami 

pomi!dzy uprzywilejowanymi i krzywdzonymi istnieje 

podstawowy konßikt, w którym pierwsi wykorzystuj" 

swoj" przewag!, a drudzy s" potencjalnymi rewolucjoni-

stami (Jost, Banaji i Nosek, 2004). Przeczy temu poparta 

analiz" historyczn" obserwacja, %e zarówno dominuj"cy, 

jak i podporz"dkowani w toku historii stronili od konßik-

tów i antagonizmów, preferuj"c wspó prac!, nawet je#li 

relacje mi!dzy nimi by y tak antyegalitarne, jak to mia-

 o miejsce w przypadku niewolnictwa (Jackman, 1994). 

Podobnie w relacjach mi!dzyp ciowych ewentualna wza-

jemna awersja, zw aszcza wyst!puj"ca niekiedy niech!' 

czy antypatia m!%czyzn do kobiet, nie t umacz" wszyst-

kich postaw i zachowa$ konserwuj"cych nierówno#ci. 

Oprócz wrogiej odmiany seksizmu mo%na wyró%ni' jego 

form! %yczliw" (benevolent), która tak%e pozwala zacho-

wa' nierówno#ciowy stosunek p ci i s u%y systemowi 

dyskryminacji, cho' wiele kobiet nie rozpoznaje w niej 

uprzedzenia i uznaje za zjawisko pozytywne (Glick i Fis-

ke, 2001). Tak%e stereotypy rasowe nie s" przejawia-

ne wy "cznie przez cz onków rasy uprzywilejowanej. 

Badania z pocz"tku lat 90. ub. wieku pokaza y, %e czarni 

Amerykanie generalnie zgadzali si! z rasistowskim ste-

reotypem w asnej grupy jako leniwej, nieodpowiedzial-

nej i agresywnej (Sinderman i Piazza, 1993). Wszystko to 

wskazuje, %e faworyzowanie grupy w asnej, a pomniej-

szanie obcej, cho' znajduj" potwierdzenie w cz!#ci ba-

da$, nie stanowi" jedynego mo%liwego rodzaju postaw 

mi!dzygrupowych, a ca e zagadnienie okazuje si! o wie-

le bardziej z o%one ni% ongi# s"dzono (Smith i Mackie, 

2002). Jost i Hunyady (2002) wygenerowali z perspekty-

wy usprawiedliwiania systemu a% 18 hipotez, które zna-

laz y wsparcie empiryczne. Ich zdaniem ideologie uspra-

wiedliwiaj"ce system pe ni" funkcj! „znieczulaj"c"”, 

poniewa% redukuj" niepokój, poczucie winy, dysonans, 

dyskomfort i niepewno#' zarówno u uprzywilejowanych, 

jak i poszkodowanych. 

Kontekstowe uwarunkowania 

akceptacji nierówno#ci spo!ecznych

Postrzeganie po o%enia w asnej grupy wzgl!dem innych 

grup wp ywa na poziom akceptacji nierówno#ci mi!dzy-

grupowych. Osoby o wy%szym statusie spo eczno-eko-

nomicznym wykazuj" wy%szy poziom SDO ni% osoby 

o niskim statusie (systematycznie wyst!puj" ró%nice na 

przyk ad mi!dzy bia ymi a czarnymi mieszka$cami USA 

oraz pomi!dzy lud&mi o wy%szym i ni%szym statusie spo-

 eczno-ekonomicznym). Wy%sza orientacja na dominacj! 

cz onków grup uprzywilejowanych wynika z ich d"%enia 

do zachowania swojej pozycji, a wi!c  atwiejszego dost!-

pu do zasobów spo ecznych i ekonomicznych. Im wi!k-

sze obiektywne ró%nice w statusie grup, tym wi!ksza ró%-

nica w poziomie SDO ich cz onków (Sidanius, Levin, Liu 

i Pratto, 2000). Jednak na poziomie psychologicznym nie 

sam status, ale jego postrzeganie jest odpowiedzialne za 

stosunek do nierówno#ci mi!dzygrupowych. Je%eli tak, to, 

manipuluj"c kontekstem sytuacyjnym w celu zmiany per-

cepcji statusu grupy w asnej przez osob! badan", mo%emy 

spodziewa' si! tak%e zmiany w poziomie jej orientacji na 

dominacj! spo eczn". Przynale%no#' do tej samej grupy, 

mo%e bowiem wi"za' si! z my#leniem o niej zarówno 

jako o lepszej, jak i gorszej od jakiej# grupy odniesienia, 

a wi!c jako o grupie dominuj"cej lub podporz"dkowa-

nej. Po eksperymentalnym utorowaniu my#lenia o sobie 

przez badanych jako o przynale%nych do grupy pierw-

szej, przejawiali oni znacznie wy%szy poziom SDO ni% 

w sytuacji, w której torowanie sk oni o ich do dokonania 

porównania spo ecznego „w gór!”. W badaniach prowa-

dzonych w#ród trzech kategorii %ydów: aszkenazyjczy-

ków (o wysokim statusie), sefardyjczyków (o niskim sta-

tucie) i mieszanych (o po#rednim statusie), Shana Levin 

(1996, za: Sidanius i in., 2004) torowa a my#lenie o jed-

nym z dwóch konßiktów mi!dzygrupowych – etnicznym 

pomi!dzy aszkenazyjczykami i sefardyjczykami oraz 

narodowo#ciowym – pomi!dzy +ydami i Palesty$czyka-

mi. Nak onieni do my#lenia o konßikcie etnicznym asz-

kenazyjczycy przejawiali znacznie wy%sze poziomy SDO 

ni% sefardyjczycy, mieszani za# plasowali si! po#rodku. 

Jednak wtedy, gdy my#leli o konßikcie narodowo#cio-

wym, +ydzi z wszystkich trzech grup wykazali wzrost 

poziomu SDO, ró%nice za# mi!dzy tymi trzema grupami 

zanik y. Warto podkre#li', %e status badanych grup po-
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strzegany by  przez wszystkich jej cz onków jednakowo. 

Nie by o wi!c w tym przypadku ró%nicy pomi!dzy obiek-

tywnie a subiektywnie ocenianym statusem grup (Levin 

i Sidanius, 1999). 

Z kolei w badaniach przeprowadzonych w Izraelu, 

Irlandii Pó nocnej i Stanach Zjednoczonych, ró%nice 

w poziomie SDO pomi!dzy cz onkami arbitralnie usta-

nowionych grup (np. etnicznych i religijnych), ale nie 

pomi!dzy kobietami i m!%czyznami, by y zale%ne od 

postrzeganej ró%nicy w statusie porównywanych grup, 

a dok adniej: by y wi!ksze wtedy, gdy osoby badane s"-

dzi y, %e wi!kszo#' ludzi postrzega te ró%nice jako du%e. 

Postrzegana ró%nica w statusie grup okaza a si! wi!c mo-

deratorem zwi"zku pomi!dzy przynale%no#ci" do grupy 

a SDO. Zatem istotny okaza  si! nie obiektywnie deÞnio-

wany, lecz subiektywnie postrzegany status grupy (Levin, 

2004). 

W innym studium Schmitt ze wspó pracownikami 

(Schmitt, Branscombe i Kappen, 2003, badania 3, 4 i 5) 

zaobserwowali bardziej pozytywny stosunek do nierów-

no#ci u osób, które pod wp ywem manipulacji ekspery-

mentalnej zalicza y siebie do grupy uprzywilejowanej. 

Ponadto poziom orientacji na dominacj! spo eczn" zmie-

nia  si! w zale%no#ci od tego, o których grupach spo ecz-

nych badani my#leli w trakcie ustosunkowania si! do 

twierdze$ skali SDO. Osoby, które we wst!pnym badaniu 

wykaza y wysoki poziom rasizmu, by y tym bardziej zo-

rientowane na dominacj! spo eczn", im wi!cej my#la y 

o grupach rasowych w trakcie wype niania kwestionariu-

sza (Schmitt i in., Badanie 1). Równie% manipulacja kon-

tekstem, a konkretnie sk onienie badanych za pomoc" to-

rowania, %eby w trakcie ustosunkowania si! do twierdze$ 

dotycz"cych dominacji spo ecznej my#leli o konkretnych 

grupach (rasowych lub p ciowych) sprawi a, %e seksizm 

stanowi  predykator orientacji na dominacj! spo eczn", 

gdy przedmiotem torowania by a p e' (gender), a rasizm 

– gdy prymowana by a rasa. Wi!ksza dost!pno#' katego-

rii podzia u na grupy spo eczne odegra a wi!c decydu-

j"c" rol! przy ustalaniu zwi"zku pomi!dzy konkretnym 

uprzedzeniem a orientacj" na dominacj! spo eczn", przy 

czym autorzy sugeruj", %e – odwrotnie ni% wynika z teo-

rii dominacji spo ecznej – to specyÞczna postawa wobec 

grupy jest przyczyn" ogólnej akceptacji nierówno#ci mi!-

dzygrupowych w danym momencie (Schmitt i in., 2003, 

Badanie 2). 

W polskich badaniach studenci, którym przedstawiono 

ich perspektywy zawodowe jako gorsze w porównaniu 

z perspektywami innych grup, a tak%e ci, którym przedsta-

wiono studentów jako grup! biedniejsz" od innych grup, 

przejawiali ni%sz" SDO ni% studenci z grupy kontrolnej. 

O ile przedstawienie pozycji w asnej grupy jako gorszej 

spowodowa o spadek akceptacji nierówno#ci mi!dzy-

grupowych, o tyle ukazanie tej pozycji jako uprzywile-

jowanej nie spowodowa o skutku odwrotnego, co mo%na 

t umaczy' powszechnym, kreowanym przez media prze-

konaniem o korzy#ciach p yn"cych ze zdobywania i po-

siadania formalnego wykszta cenia (Klebaniuk, 2009c). 

Wzgl!dnie sta y interpersonalnie i do pewnego stop-

nia zale%ny od postrzeganego statusu grupy w asnej cha-

rakter SDO sprawia, %e nie we wszystkich przypadkach 

eksperymentalnie kreowany kontekst istotnie zmienia 

SDO. Przedstawienie #wiata jako rywalizacyjnego nie 

wywo a o spadku akceptacji nierówno#ci mi!dzygrupo-

wych (Klebaniuk, 2009a). By' mo%e naturalnie istniej"cy 

kontekst (wybory parlamentarne 2007 roku, w czasie któ-

rych przeprowadzono badanie) okaza  si! silniejszy ni% 

sztuczny kontekst eksperymentalny, ale bez potwierdze-

nia w badaniach przypuszczenie to pozostaje tylko speku-

lacj". Brak efektu mo%na tak%e zapewne wyja#ni' w ka-

tegoriach teorii usprawiedliwiania systemu. Z akceptacji 

hierarchicznego  adu, p ynie bowiem oczywista korzy#' 

psychologiczna – unikni!cie negatywnych emocji, które 

pojawi yby si!, gdyby relacje mi!dzygrupowe zosta y 

uznane za bezzasadne i niesprawiedliwe.

Ogólnie rzecz bior"c, przedstawione dane (por. tak%e 

Skar%y$ska, 2005) wskazuj" jednak na to, %e akceptacja 

nierówno#ci mi!dzygrupowych, wyra%aj"ca si! orienta-

cj" na dominacj! spo eczn", mo%e podlega' sytuacyjnie 

zmiennym oddzia ywaniom. Problem postrzeganej pozy-

cji grupy w asnej w stosunku do innych grup wydaje si! 

mie' kluczowe znaczenie dla SDO, a ró%ne rodzaje iden-

tyÞkacji z grup", podobnie jak ró%ne kryteria porówna$ 

mi!dzygrupowych, pozwalaj" kreowa' i testowa' zmiany 

pogl"dów na nierówno#ci w ró%nych kontekstach. 

Tak%e badania prowadzone w ramach teorii uspra-

wiedliwiania systemu zwracaj" uwag! na rol! aktualnie 

nap ywaj"cych informacji w poznawczym radzeniu so-

bie z relacjami mi!dzygrupowymi opartymi na nierów-

no#ciach. Ludzie racjonalizuj" aktualne lub oczekiwane 

status quo przez ocen! zdarze$ bardziej prawdopodob-

nych jako bardziej po%"danych, nawet je#li nie maj" na 

nie wp ywu i je#li postrzegali je pierwotnie jako nieatrak-

cyjne, a zw aszcza gdy s" w nie zaanga%owani. Ponadto 

u%ywaj" stereotypów do racjonalizacji ró%nic spo eczno-

-ekonomicznych mi!dzy grupami w taki sposób, %e ta 

sama grupa jest stereotypizowana inaczej, w zale%no#ci 

od tego, czy jej status postrzegany jest jako wysoki czy 

niski (Jost, 2001; Jost i Burgess, 2000), a pod wp ywem 

zagro%enia oceniaj" ró%nice pomi!dzy grupami o wy-

sokim i niskim statusie jako wi!ksze ni% w warunkach 

pozbawionych zagro%enia, przy czym zagro%enie mo%e 

by' rozpatrywane na jednym z trzech, nie zawsze  atwo 
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rozró%nialnych, poziomów: indywidualnym, grupowym 

lub systemowym (Jost i Hunyady, 2002). Postrzeganie 

ró%nic mi!dzygrupowych jako wi!kszych prowadzi do 

wi!kszej obrony i usprawiedliwiania systemu w sytuacji 

zagro%enia zewn!trznego, prawdziwego lub wyobra%one-

go, jak to mia o miejsce po atakach 11 wrze#nia – wzros o 

wówczas poparcie dla dzia a$ administracji, które w in-

nych warunkach wzbudzi yby %ywe protesty, np. wy-

mierzony w wolno#ci osobiste tzw. Patriot Act (cho' ten 

wzrost poparcia mo%na wyja#nia' tak%e w kategoriach 

teorii opanowywania trwogi lub teorii prawicowego au-

torytaryzmu; Altemeyer, 1996). Dostarczanie wyja#nie$ 

(i pseudowyja#nie$) ró%nic pomi!dzy grupami w zakre-

sie w adzy i statusu powoduje zwi!kszone u%ycie stereo-

typów dla racjonalizacji tych ró%nic i sk ania cz onków 

grup upo#ledzonych do wyra%ania wi!kszej liczby uczu' 

pozytywnych (w porównaniu do liczby negatywnych) 

dotycz"cych ich sytuacji. Cz onkowie grup upo#ledzo-

nych mylnie przypominaj" sobie te% wyja#nienia w asnej 

bezsilno#ci jako bardziej uprawnione ni% by y w rzeczy-

wisto#ci. Nawet bezwarto#ciowe wyja#nienia ich opresji, 

podsuwane cz onkom grup upo#ledzonych sprawiaj", %e 

przypisuj" oni pozytywne cechy cz onkom grup obcych, 

które maj" nad nimi w adz! (Haines i Jost, 2000). 

Du%a rola, jak" orientacja na dominacj! spo eczn" oraz 

usprawiedliwianie systemu odgrywaj" w my#leniu i usto-

sunkowywaniu si! do konkretnych relacji mi!dzygrupo-

wych, sprawia, %e badania nad ich kontekstowymi uwa-

runkowaniami maj" istotne znaczenie dla praktyki %ycia 

spo ecznego. Uruchamianie pewnych sposobów my#lenia 

o grupie w asnej w relacji do innych grup spo ecznych, 

mo%e prowadzi' bowiem do zmian w pogl"dach i wybo-

rach o charakterze politycznym. Podobne zmiany mog" 

mie' miejsce wtedy, gdy #wiat postrzegany b!dzie jako 

miejsce zagra%aj"ce i pe ne bezwzgl!dnej rywalizacji. 

Opis badania

Cel badania

Celem prezentowanych bada$ eksperymentalnych by a 

próba ustalenia, czy informacja wp ywaj"ca na postrzega-

nie w asnego pa$stwa jako mniej lub bardziej zamo%nego 

od innych wywo a zmian! akceptacji nierówno#ci mi!dzy-

grupowych oraz spowoduje uznanie istniej"cego systemu 

spo eczno-politycznego za prawomocny. Dodatkowo 

poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy informacja 

o istnieniu skrajnych nierówno#ci mi!dzypa$stwowych 

doprowadzi do postrzegania #wiata jako gorszego, czyli 

bardziej niebezpiecznego i rywalizacyjnego. Wprawdzie 

w dwutorowym modelu motywacyjnym (dual-process 

motivational model) kszta towania si! pogl"dów poli-

tycznych postrzeganie #wiata jako niebezpiecznego i ry-

walizacyjnego traktowane jest jako niezale%ne od siebie 

(Duckitt i Sibley, 2009), ale pierwsze wyniki polskich 

bada$ (Klebaniuk, 2009a) pokaza y, %e tak rozumiane 

i operacjonalizowane dwa rodzaje postrzegania #wiata 

s" ze sob" silnie powi"zane (r = 0,70). )"czne traktowa-

nie tych dwóch aspektów postrzegania #wiata wydaje si! 

wi!c uzasadnione, zw aszcza gdy przedmiotem bada$ nie 

jest weryÞkacja modelu psychologów z Nowej Zelandii. 

S"dy normatywne dotycz"ce wzajemnej relacji poszcze-

gólnych grup spo ecznych oparte s" cz!sto na stereotypo-

wych reprezentacjach tych grup (por. Jost, Kivetz, Rubini, 

Guermandi i Mosso, 2005; Kenrick, Neuberg i Cialdini, 

2002; Kofta, 2004). Równie% s"dy dotycz"ce statusu eko-

nomicznego poszczególnych pa$stw przy braku  atwo 

dost!pnych danych statystycznych, s" najprawdopodob-

niej formu owane na podstawie stereotypowych przeko-

na$ (np. o biednym Po udniu i bogatej Pó nocy, bogatej 

Ameryce i biednej Afryce). Dostarczenie syntetycznej 

informacji o rzeczywistych ró%nicach w statusie grup wy-

odr!bnionych wed ug kryterium zamieszkiwania w kon-

kretnym pa$stwie pozwala u#wiadomi' osobom badanym 

skal! ró%nic, a tak%e – w zale%no#ci od dokonanych po-

równa$ – miejsce w asnej grupy obywateli pa$stwa w#ród 

innych grup. Odpowiednie manipulowanie informacjami 

powinno wywo a' tak%e zmiany w poziomie akceptacji 

nierówno#ci spo ecznych oraz istniej"cego systemu spo-

 eczno-politycznego. Zgodnie z teori" dominacji spo ecz-

nej przedstawienie w asnej grupy jako b!d"cej w gorszym 

po o%eniu powinno doprowadzi' do spadku orientacji na 

dominacj! spo eczn", a przedstawienie jej jako znajduj"-

cej si! w lepszym po o%eniu – wzrost SDO. Poziom tej 

zmiennej jest bowiem wra%liwy nie tylko na chroniczne, 

lecz tak%e na przej#ciowe ró%nice w postrzeganym statusie 

spo ecznym wyrazistych grup. Zarówno cytowane bada-

nia (Klebaniuk, 2009c; Levin, 2004; Schmitt i in., 2003), 

jak i zawarta w zmodyÞkowanej wersji teorii dominacji 

spo ecznej teza o cz!#ciowo kontekstowej genezie SDO 

(Sidanius i in., 2004), pozwalaj" sformu owa' Hipotez! 

1. W odró%nieniu od wcze#niejszych bada$ jej weryÞka-

cja pozwoli odpowiedzie' na pytanie, czy postrzeganie 

statusu gospodarczego (mierzonego poziomem PKB per 

capita) w asnego pa$stwa w relacji do innych pa$stw 

doprowadzi do zmian w akceptacji hierarchicznego  adu 

mi!dzygrupowego mierzonej poziomem SDO.

Z kolei teoria usprawiedliwiania systemu pozwala 

przewidywa', %e postrzeganie nierówno#ci na poziomie 

mi!dzypa$stwowym jako znacznych, wywo a wzrost 

akceptacji systemu. Ta zmiana poziomu usprawiedliwia-

nia systemu zgodnie z teori" i wynikami licznych bada$ 

Josta i wspó pracowników (2004) umo%liwia unikni!cie 

poczucia niesprawiedliwo#ci. Hipoteza 2 proponuje pod-
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danie weryÞkacji twierdzenie, %e aktywizacja motywu 

usprawiedliwiania systemu doprowadzi do zwi!kszonej 

tendencji do usprawiedliwiania systemu, tak%e na pozio-

mie wewn"trzpa$stwowym, który stanowi bardziej natu-

ralny poziom my#lenia o nierówno#ciach.

 Ponadto zagro%enie spo eczne, nawet je#li jest tylko 

eksperymentalnie stworzone, mo%e wp yn"' na postrze-

ganie #wiata jako niebezpiecznego i na orientacje ideolo-

giczne: prawicowy autorytaryzm, a poprzez niego tak%e 

na orientacj! na dominacj! spo eczn" (Duckitt i Fisher, 

2003). W innych badaniach przekonanie o tym, %e #wiat 

jest miejscem rywalizacji, cechuj"cym si! nierówno#ci" 

i niedostatkiem zasobów, okaza o si! predykatorem SDO 

(Sibley, Wilson i Duckitt, 2007). Konsekwentnie, percep-

cja nierówno#ci jako ekstremalnych (przy porównaniu 

krajów najbogatszych z najbiedniejszymi) przyczyni' 

si! powinna do wi!kszej akceptacji twierdze$ wskazuj"-

cych na to, %e #wiat jest „rywalizacyjn" d%ungl"”. Silny 

zwi"zek mi!dzy postrzeganiem #wiata jako miejsca bez-

wzgl!dnej rywalizacji oraz jako miejsca niebezpieczne-

go, stwierdzony we wcze#niejszych polskich badaniach 

(Klebaniuk, 2009a), pozwala formu owa' takie przewi-

dywanie dla obu trybów postrzegania, a wi!c dla „z ego 

#wiata”, co znalaz o odzwierciedlenie w Hipotezie 3.

Hipotezy

Hipoteza 1. Przedstawienie Polski jako s abszej gospo-

darczo wywo a u badanych ni%sz", a przedstawienie jej 

jako silniejszej – wy%sz" orientacj! na dominacj! spo-

 eczn". 

Hipoteza 2. Przedstawienie nierówno#ci mi!dzypa$-

stwowych, zarówno dotycz"cych Polski, jak i dotycz"cych 

wy "cznie innych krajów, wywo a u badanych wi!ksz" 

tendencj! do usprawiedliwiania systemu pa$stwowego.

 Hipoteza 3. Przedstawienie skrajnych nierówno#ci 

mi!dzypa$stwowych wywo a spostrzeganie #wiata jako 

bardziej niebezpiecznego i rywalizacyjnego. 

Metoda 

Osoby badane

512 studentów (277 kobiet, 233 m!%czyzn, dwie osoby 

nie poda y p ci) wroc awskich wy%szych uczelni (g ównie 

uniwersytetu, politechniki i Uniwersytetu Przyrodniczego) 

w wieku od 19 do 47 lat (#rednia wieku 22,7).

Przebieg i plan eksperymentu

W maju i czerwcu 2009 roku na pocz"tku zaj!' dy-

daktycznych prowadzonych na wy%szych uczelniach 

Wroc awia dwie studentki lub dwoje studentów psycho-

logii, po uzyskaniu zgody prowadz"cego zaj!cia, przed-

stawia o si! i prosi o studentów o zgod! na udzia  w bada-

niach. Po jej uzyskaniu ka%da z dwóch osób proponowa a 

udzia  w rzekomo niezale%nych badaniach prowadzonych 

na zaliczenie. Pierwsze badanie by o prezentowane jako 

dotycz"ce „percepcji tekstu”. Badanym wr!czano do 

przeczytania tekst o d ugo#ci jednej strony formatu A4. 

Ta cz!#' badania obejmowa a trzy warunki ekspery-

mentalne („s aba Polska”, „silna Polska”, „skrajne nie-

równo#ci”) i jeden warunek kontrolny („g!sto#' zalud-

nienia”). 

W materiale maj"cym na celu prymowanie my#lenia 

osoby badanej o sobie jako o obywatelu pa$stwa s ab-

szego gospodarczo (warunek „s aba Polska”), znalaz  si! 

mi!dzy innymi nast!puj"cy fragment: Wed ug tych da-

nych Niemcy s! od nas ponadtrzykrotnie bogatsi, Czesi 

o po ow" bogatsi, za# S owacy o jedn! trzeci!. Oznacza 

to, $e jeste#my jednym z najbiedniejszych krajów Unii 

Europejskiej. Pod wzgl"dem PKB na mieszka%ca Polska 

znajduje si" dopiero na 50. miejscu na #wiecie, a wi"c da-

leko w tyle za wi"kszo#ci! krajów rozwini"tych. Niewiele 

wskazuje na to, $eby sytuacja materialna nas, Polaków, 

mia a si" zasadniczo polepszy& w przewidywalnej przy-

sz o#ci.

W materiale u o%onym z my#l" o prymowaniu my-

#lenia osoby badanej o sobie jako o obywatelu pa$stwa 

silniejszego gospodarczo (warunek „silna Polska”), zna-

laz  si! mi!dzy innymi nast!puj"cy fragment: W naszym 

kraju PKB na mieszka%ca wyniós  w 2008 roku a$ 13 800 

USD. Wed ug tych danych mieszka%cy Mo dawii s! od 

nas prawie o#miokrotnie ubo$si, Ukrai%cy – trzyipó krot-

nie, za# Bia orusini – ponaddwukrotnie. Jeste#my bogatsi 

od wielu krajów Europy i 'wiata. Pod wzgl"dem PKB na 

mieszka%ca Polska znajduje si" na wysokim 50. miejscu 

na #wiecie po#ród 179 krajów obj"tych statystyk!. Liczne 

przes anki (m.in. pomoc Unii Europejskiej) przemawiaj! 

za tym, $e sytuacja materialna nas, Polaków, polepszy si" 

w przysz o#ci.

W materiale przygotowanym po to, by prymowa' my-

#lenie osoby badanej o #wiecie jako miejscu bardzo du-

%ych nierówno#ci gospodarczych mi!dzy pa$stwami (wa-

runek „skrajne nierówno#ci”), po przedstawieniu szeregu 

danych statystycznych o dochodzie narodowym brutto na 

jednego mieszka$ca, znalaz  si! nast!puj"cy fragment: 

Z powy$szych statystyk wynika, $e PKB na jednego miesz-

ka%ca w najbogatszym kraju #wiata jest 818 razy wi"kszy 

ni$ PKB na jednego mieszka%ca w najubo$szym kraju. 

Tak$e w innych biednych krajach Afryki dochód krajowy 

brutto per capita jest kilkaset razy ni$szy ni$ w najbogat-

szych krajach Europy.

Materia  przygotowany dla grupy kontrolnej nie ró%ni  
si! d ugo#ci" ani fasadowym wygl"dem od tego, który 

otrzyma y grupy eksperymentalne. Zawiera  jednak dane 
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statystyczne i porównania dotycz"ce g!sto#ci zaludnie-

nia, a wi!c nieodnosz"ce si! do ró%nic mi!dzy poszcze-

gólnymi pa$stwami pod wzgl!dem PKB na mieszka$ca, 

wokó  których dokonywane by y prymowania w grupach 

eksperymentalnych.

Na odwrocie kartki zawieraj"cej jeden z czterech wa-

riantów tekstu (trzech warunków z prymowaniem i jedne-

go dla grupy kontrolnej) znajdowa y si! pytania dotycz"ce 

tre#ci poszczególnych tekstów. Obok pyta$ zamieszczone 

zosta y odpowiedzi do wyboru. Oto przyk adowa tre#' 

pytania wraz z formatem odpowiedzi dla warunku „s aba 

Polska”: Dochód krajowy brutto (PKB) przypadaj!cy na 

jednego Polaka w porównaniu z PKB przypadaj!cym na 

jednego Niemca jest: a) 2 razy mniejszy; b) 3 razy mniej-

szy; c) 4 razy mniejszy. 

Przyk adowa pozycja dla warunku „silna Polska” wy-

gl"da a tak: Dochód krajowy brutto (PKB) przypadaj!cy 

na jednego Polaka w porównaniu z PKB przypadaj!cym 

na jednego Bia orusina jest: a) o jedn! czwart! wi"kszy; 

b) o po ow" wi"kszy; c) 2 razy wi"kszy.

Analogiczne pytanie dla warunku „skrajne nierówno-

#ci” brzmia o: Dochód krajowy brutto (PKB) przypadaj!-

cy na jednego mieszka%ca Burundi w porównaniu z PKB 

przypadaj!cym na jednego mieszka%ca Luksemburga jest: 

a) 200 razy mniejszy; b) 400 razy mniejszy; c) 800 razy 

mniejszy. Natomiast w warunku kontrolnym pytano mi!-

dzy innymi: G"sto#& zaludnienia w Mongolii jest w po-

równaniu z g"sto#ci! zaludnienia w Monako: a) 3000 

razy mniejsza; b) 5000 razy mniejsza; c) ponad 8000 razy 

mniejsza.

Nast!pnie druga osoba prowadz"ca badania prosi a 

o wype nienie „kwestionariusza przekona$ na tematy spo-

 eczne” wydrukowanego na obu stronach kartki formatu 

A4 (ich tre#' znajduje si! w Za "cznikach 1–5). Na jego 

ko$cu znajdowa a si! metryczka (nie by o jej w pierwszej 

cz!#ci bada$ – „nie zmie#ci a si!”). Gdy badani zako$-

czyli prac!, zbierano równocze#nie obie cz!#ci bada$, 

starannie zachowuj"c obie kartki  "cznie.

Osobom badanym pozwalano zagl"da' do tekstu w ce-

lu udzielenia trafnych odpowiedzi na pytania kontrolne. 

Tre#' pyta$ drugiej cz!#ci (miar zmiennej zale%nej) by a 

identyczna we wszystkich grupach. Dystrybucja pierw-

szej cz!#ci odbywa a si! w sposób losowy: w ka%dej 

grupie dokonywano naprzemiennego rozdzia u czterech 

rodzajów tekstów i pyta$. Ich struktura i d ugo#' wskazy-

wa y na pierwszy rzut oka, %e s" to takie same teksty. 

Manipulacja eksperymentalna.

 Dostarczano prawdziwych (Ko odko, 2008), ale wy-

selekcjonowanych informacji liczbowych, dotycz"cych 

wielko#ci PKB (produktu krajowego brutto) na miesz-

ka$ca poszczególnych pa$stw. Dokonywano w ten spo-

sób prymowania informacji na temat miejsca w asnej 

grupy narodowej na tle innych grup lub skali nierówno-

#ci mi!dzypa$stwowych. Narodowy charakter pa$stwa 

polskiego upowa%nia do traktowania jego mieszka$ców 

jako grupy narodowej Polaków. W pierwszym warunku 

eksperymentalnym porównywano PKB na g ow! Polaka 

z PKB krajów bogatszych, w drugim warunku – z PKB 

krajów biedniejszych. W trzecim warunku przedstawiano 

porównania krajów najbiedniejszych z najbogatszymi, 

za# w warunku kontrolnym porównywano g!sto#' za-

ludnienia krajów najrzadziej i najg!#ciej zaludnionych. 

W warunku kontrolnym zachowano struktur! tekstu, fa-

sadowe podobie$stwo danych oraz rodzaj operacji mate-

matycznych potrzebnych do odpowiedzi na pytania (ilo-

razy, iloczyny). Cz!#' z pytaniami pomy#lana by a tak, 

%eby konieczne by o przetwarzanie warto#ci liczbowych, 

a co za tym idzie istotnych informacji dotycz"cych pry-

mowanych zjawisk. Sama kontrola zapoznania si! z tek-

stem traktowana by a jako drugorz!dna funkcja zadawa-

nych pyta$.

Pomiar zmiennych zale$nych

Zmienne zale%ne mierzono kwestionariuszowo. Po to, 

aby zamaskowa' cel badania kwestionariusze mia y nu-

meracj! ci"g " (w nawiasach podane s" numery przypi-

sane pytaniom poszczególnych skal). Wszystkie kwestio-

nariusze mia y jednakowy format odpowiedzi (1 – „zde-

cydowanie si! nie zgadzam”, 2 – „nie zgadzam si!”, 3 

– „raczej si! nie zgadzam”, 4 – „ani si! zgadzam, ani nie 

zgadzam”, 5 – „raczej si! zgadzam”, 6 – „zgadzam si!”, 

7 – „zdecydowanie si! zgadzam”), zgodny z formatem 

Skali SDO.

U%yte narz!dzia to:

1. Skala Z ego ,wiata (Klebaniuk, 2009a) (pozycje 

1–12 Kwestionariusza Przekona$ na Tematy Spo eczne 

– KPnTS; Za "cznik 1). Sk ada si! z dwunastu twier-

dze$, po#ród których nieparzyste stanowi" t umaczenia 

wybranych twierdze$ skali „Dangerous and threatening 

social world view”, za# parzyste – wybranych twierdze$ 

skali „Competitive jungle social world view” (Duckitt, 

Wagner, du Plessis i Birum, 2002, Appendix B, s. 92). 

We wcze#niejszych badaniach (Klebaniuk, 2009a) kore-

lacja mi!dzy dwiema skalami: „Niebezpiecznego #wiata” 

i „Rywalizacyjnego #wiata” wynios a r(183) = 0,70. 

2. Skala Usprawiedliwiania Systemu (pozycje 13–20 

KPnTS) jest polskim t umaczeniem „kwestionariusza 

mierz"cego postrzeganie sprawiedliwo#ci, prawomocno-

#ci i usprawiedliwialno#ci panuj"cego systemu spo ecz-

nego (…) skonstruowanego (…) by mierzy' sytuacyjny 

(a nie dyspozycyjny) wp yw na usprawiedliwianie syste-
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mu” (Kay i Jost, 2003, s. 828). Sk ada si! z o#miu twier-

dze$ (zob. Za "cznik 2). 

3. Skala Wspó czucia (pozycje 21–29 KPnTS) jest 

t umaczeniem skali Sympathy – jednego ze sk adowych 

czynnika Ugodowo#' modelu pi!cioczynnikowego (IPIP: 

NEO A6, Sympathy). Sk ada si! z dziewi!ciu twierdze$ 

(zob. Za "cznik 3).

 4. Skala SDO (pozycje 30–45 KPnTS) jest polskim t u-

maczeniem Social Dominance Scale; (Sidanius i Pratto, 

1999 SDO6, s. 67). Sk ada si! z szesnastu twierdze$ (zob. 

Za "cznik 4) i by a wielokrotnie u%ywana w polskich ba-

daniach, wykazuj"c wysok" rzetelno#' (np. Klebaniuk, 

2006, 2007a, 2007b, 2009a, 2009b, 2009c).

5. Skala IdentyÞkacji z Polsk" jest w asnym narz!-

dziem maj"cym na celu pomiar si y identyÞkacji z w asn" 

grup" narodow" (Polakami). Sk ada si! z pi!ciu twierdze$ 

(pozycje: 46, 47, 49, 51, 52 KPnTS; zob. Za "cznik 5).

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem pakietów sta-

tystycznych SPSS 14.0PL i 17.0PL. 

Wyniki 

 Narz!dzia s u%"ce pomiarowi poszczególnych zmien-

nych wykaza y nast!puj"c" rzetelno#' (( Cronbacha): 

Skala Z ego ,wiata – 0,71; Skala Usprawiedliwiania 

Systemu – 0,67; Skala Wspó czucia – 0,68; Skala SDO 

– 0,84; Skala IdentyÞkacji z Polsk" – 0,75.

Analiza czynnikowa skali SDO (metoda sk adowych 

g ównych, rotacja Varimax z normalizacj" Kaisera, 

warto#ci w asne > 0,54) da a rozwi"zanie trzyczynniko-

we, wyja#niaj"ce w sumie 54,9% wariancji. Pierwszy 

czynnik (26,2% wariancji) obj"  drug" po ow! twier-

dze$. Utworzona z tych o#miu twierdze$ podskala 

Antyegalitaryzmu ma wysok" rzetelno#' (( Cronbacha = 

0,87). Drugi czynnik (15,4% wariancji)  aduj"cy twierdze-

nia od 4 do 8 pozwoli  wyodr!bni' podskal! Opresyjno#ci 

(( Cronbacha – 0,70). Trzeci (13,3% wariancji), przeja-

wiaj"cy si! w pierwszych trzech twierdzeniach – pos u%y  
do utworzenia podskali Przemocy (( Cronbacha = 0,76). 

Jednoczynnikowa ANOVA jedynie dla Antyegalitaryzmu 

da a istotny efekt: F(3, 503) = 3,31, p = 0,02, natomiast 

analiza post hoc testem t Dunnetta wykaza a istotne ró%-

nice jedynie pomi!dzy grup" „s aba Polska” a grup" kon-

troln", t(255) = 3,39; SD = 1,11; p < 0,01. Ró%nice po-

mi!dzy pozosta ymi grupami a grup" kontroln" nie by y 

istotne statystycznie.

Spo#ród wszystkich osób badanych 461 (90% ogó u) 

udzieli o poprawnych odpowiedzi na wi!kszo#' (co naj-

mniej 4) pyta$ kontrolnych. 

Wykonano jednoczynnikow" analiz! wariancji z przy-

nale%no#ci" do jednej z czterech grup jako czynnikiem. 

Wyst"pi y istotne ró%nice pomi!dzy grupami pod wzgl!-

dem identyÞkacji z Polsk" (ANOVA: F(3, 508) = 2,97; 

p = 0,03) i usprawiedliwiania systemu (F(3, 507) = 7,49; 

p < 0,001), a na poziomie tendencji tak%e po wzgl!dem 

orientacji na dominacj! spo eczn" (F(3, 506) = 2,41; 

p = 0,07) oraz z ego #wiata (F(3, 507) = 2,17; p = 0,09). 

Nie wyst"pi  efekt g ówny dla wspó czucia, które stanowi 

zmienn" osobowo#ciow" (F(3, 508) = 0,56, n.s.).

Wyniki w poszczególnych grupach przedstawione s" 

w Tabeli 1.

Testy hipotez da y nast!puj"ce rezultaty:

H1. Odwrotnie ni% przewidywano, test t Dunnetta dla 

równych wariancji wykaza , %e w grupie „s aba Polska” 

orientacja na dominacj! spo eczn" by a marginalnie 

wy%sza ni% w grupie kontrolnej przy poziomie istotno#ci 

p = 0,07. Niezgodnie z przewidywaniami, ró%nica pozio-

mu SDO pomi!dzy grup" „silna Polska” a grup" kontrol-

Tabela 1. 

Orientacja na dominacj! spo eczn", usprawiedliwianie systemu, identyÞkacja z Polsk" i postrzeganie z ego #wiata – #rednie 

w poszczególnych grupach. W nawiasach – odchylenia standardowe

Orientacja na dominacj! 

spo eczn"
Usprawiedliwianie 

systemu

IdentyÞkacja z Polsk" Postrzeganie z ego #wiata

„S aba Polska”

N = 129

55,20

(13,99)

21,80

(6,45)

22,72

(6,10)

54,75

(9,48)

„Silna Polska”

N = 131

54,14

(14,29)

24,21

(5,63)

24,35

(6,20)

53,57

(9,29)

„Skrajne nierówno#ci” 

N = 116

55,62

(15,62)

24,91

(6,50)

24,79

(6,08)

54,07

(9,38)

Grupa kontrolna

N = 132

51,06

(16,28)

25,22

(7,07)

23,07

(7,23)

51,92

(9,31)

Ogó em

N = 508

53,95

(15,13)

24,02

(6,55)

23,70

(6,47)

53,56

(9,40)
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n" okaza a si! nieistotna statystycznie. Ponadto w grupie, 

w której zaprezentowano skrajne nierówno#ci, SDO by a 

wy%sza ni% w grupie kontrolnej przy poziomie istotno#ci 

p < 0,05.

Test r Pearsona wykaza , %e istnieje zwi"zek pomi!dzy 

IdentyÞkacj" z Polsk" a SDO, przy czym s aba ujem-

na korelacja w grupie „silna Polska”, r(131) = –0,19; 

p < 0,05, uleg a odwróceniu w grupie kontrolnej, r(131) 

= 0,26; p < 0,01. Ponadto stwierdzono ujemn" korelacj! 

mi!dzy wspó czuciem a orientacj" na dominacj! spo-

 eczn", ale jedynie w grupach eksperymentalnych: „s aba 

Polska”, r(128) = –0,28; „silna Polska”, r(131) = –0,30; 

„skrajne nierówno#ci”, r(116) = –0,58 (zobacz: Tabela 2). 

Nie wyst"pi y istotne statystycznie ró%nice mi!dzy grupa-

mi pod wzgl!dem wspó czucia, F(3, 508) = 0,56. 

W celu sprawdzenia, czy istnieje istotna dla SDO in-

terakcja pomi!dzy si " identyÞkacji z Polsk" a manipula-

cj" eksperymentaln" dokonano przekszta cenia zmiennej 

„identyÞkacja z Polsk"” do postaci trzykategorialnej, 

gdzie (z uwagi na brak normalno#ci rozk adu) przyna-

le%no#' do grupy o wysokiej identyÞkacji okre#la y wy-

niki surowe powy%ej warto#ci uzyskanej przez dodanie 

do mediany po owy ró%nicy mi!dzy trzecim a pierwszym 

kwartylem, przynale%no#' do grupy o niskiej identyÞka-

cji okre#la y wyniki surowe poni%ej warto#ci uzyskanej 

przez odj!cie od mediany tej ró%nicy, a wyniki typowe 

– pozosta e wyniki surowe. Podobnej transformacji doko-

nano dla wspó czucia.

Umo%liwi o to dokonanie analizy regresji: z przyna-

le%no#ci" do grup, poziomami identyÞkacji z Polsk", 

poziomami wspó czucia, a tak%e interakcjami mi!dzy 

przynale%no#ci" do grup i poziomami tych dwóch zmien-

nych jako predyktorami, a SDO jako zmienn" zale%n". 

Zastosowano metod! eliminacji wstecznej. Spo#ród mo%-

liwych modeli regresji najwi!ksz" moc predykcyjn" mia  
model o nast!puj"cych parametrach: R(7, 502) = 0,33; 

R2 = 0,11; R2 skorygowane = 0,10; F(7, 502) = 8,84; 

p < 0,001. Obejmowa  on zmienne i interakcje przedsta-

wione w Tabeli 3. 

Cho' si a efektów jest skromna, to za najwa%niejsze 

z nich nale%y uzna' wp yw niskiego patriotyzmu (bez 

wzgl!du na grup!) i interakcji niskiego wspó czucia 

z przynale%no#ci" do grupy eksperymentalnej, w któ-

rej przedstawiano skrajne nierówno#ci, a tak%e z grup", 

w której przedstawiano Polsk! jako silniejsz" gospodar-

czo od innych pa$stw, na poziom orientacji na dominacj! 

spo eczn" (SDO). Nale%y zauwa%y', %e w grupie kontro-

lnej (tej, w której nie przedstawiano nierówno#ci) niska 

identyÞkacja z Polsk" wp ywa a na os abianie SDO, za# 

wysoka identyÞkacja z Polsk" (bez wzgl!du na grup!) 

przyczynia a si! do jej wzmacniania. Pozosta e dwa efek-

ty w modelu s" istotne jedynie na poziomie tendencji lub 

na granicy tendencji.

H2. Odwrotnie ni% przewidywano, test t Dunnetta dla 

równych wariancji wykaza , %e w grupie „s aba Polska” 

usprawiedliwianie systemu by o ni%sze ni% w grupie kon-

trolnej, przy poziomie istotno#ci p < 0,001. Natomiast po-

zosta e porównania, niezgodnie z hipotez", nie wykaza y 

statystycznie ró%nic poziomu usprawiedliwiania systemu 

Tabela 2. 

Wspó czynniki korelacji pomi!dzy orientacj" na dominacj! 

spo eczn" (SDO) a identyÞkacj" z Polsk" i wspó czuciem. 

Wspó czynniki r Pearsona 

SDO a identyÞkacja 

z Polsk"
SDO a wspó czucie

„S aba Polska” 

N = 129 –0,065** –0,280***

„Silna Polska” 

N = 132 –0,192** –0,302***

„Skrajne 

nierówno#ci” 

N = 117 –0,154** –0,583***

Grupa kontrolna 

N = 132 –0,262** –0,031***

Ogó em 

N = 510 –0,005** –0,275***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Tabela 3. 

Model regresji liniowej z uwzgl!dnieniem przynale%no#ci 

do grupy eksperymentalnej, identyÞkacji z Polsk" i wspó -
czucia oraz interakcji pomi!dzy manipulacj" eksperymen-

taln" i ka%d" z dwóch pozosta ych zmiennych

Zmienna Beta t Istotno#'

Niska identyÞkacja z Polsk" –0,205 –4,119 < 0,001

„Polska s aba” 

* wysokie wspó czucie –0,069 –1,628 – 0,104

„Polska silna” 

* niskie wspó czucie –0,088 –2,056 – 0,040

„Skrajne nierówno#ci 

* niskie wspó czucie –0,208 –4,846 < 0,001

Grupa kontrolna 

* niskie wspó czucie –0,090 –1,931 – 0,054

Grupa kontrolna 

* niska identyÞkacja –0,174 –3,350 – 0,001

Wysoka identyÞkacja 

z Polsk" –0,088 –1,974 – 0,049
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mi!dzy grup" kontroln" a grup" „silna Polska” oraz grup" 

„skrajne nierówno#ci”.

H3. Test t Dunnetta dla równych wariancji wykaza , %e 

przedstawienie skrajnych nierówno#ci mi!dzypa$stwo-

wych – niezgodnie z oczekiwaniami – nie wywo a o po-

strzegania #wiata jako bardziej niebezpiecznego i rywa-

lizacyjnego. Osoby z grupy „s aba Polska” postrzega y 

#wiat jako gorszy (bardziej rywalizacyjny i niebezpiecz-

ny) ni% osoby z grupy kontrolnej przy poziomie istotno#ci 

p = 0,04. Wyniki w skali „z ego #wiata” w poszczegól-

nych grupach przedstawione zosta y w Tabeli 1.

Korelacja r Pearsona mi!dzy podskalami „rywali-

zacyjnego #wiata” i „niebezpiecznego #wiata” wynio-

s a r(510) = 0,45, p < 0,001. Korelacja pomi!dzy SDO 

a „z ym #wiatem” wynios a r(508) = 0,04 i by a nieistot-

na statystycznie, przy czym mi!dzy SDO a podskal" „ry-

walizacyjnego #wiata” by a istotna statystycznie, r(509) 

= 0,10, p < 0,03, a mi!dzy SDO z podskal" „niebezpiecz-

nego #wiata” – nieistotna statystycznie, r(508) = –0,03. 

W modelu regresji liniowej z SDO jako zmienn" zale%n", 

a wspó czuciem, identyÞkacj" z Polsk" i obiema pod-

skalami „z ego #wiata” istotno#' zachowa y: wspó czu-

cie, Beta = –0,295; p < 0,001, i „rywalizacyjny #wiat”, 

Beta = 1,121; p < 0,02. Parametry modelu to: R(4, 504) 

= 0,308; R2 = 0,10; R2 skorygowane = 0,09; F(4, 504) 

= 13,23; p < 0,001.

Dyskusja

Wyniki okaza y si! niezgodne z wi!kszo#ci" przewi-

dywa$. Zgodnie z teori" dominacji spo ecznej przedsta-

wienie grupy w asnej jako s abszej powinno spowodo-

wa' spadek akceptacji nierówno#ci mi!dzygrupowych 

(Hipoteza 1). Tymczasem wyst"pi  efekt odwrotny: ak-

ceptacja hierarchicznych relacji mi!dzygrupowych by a 

marginalnie wi!ksza w grupie, w której przedstawiono 

Polsk! jako ubo%sz" ni% inne kraje. Efekt ten uzyska  
istotno#' statystyczn" jedynie dla wyodr!bnionej w wyni-

ku analizy czynnikowej skali Antyegalitaryzmu. Tak wi!c 

to nie preferowanie przemocy czy aktywnych #rodków 

utrzymywania nierówno#ci, ale sama tylko akceptacja 

nierówno#ci mi!dzygrupowych wyst"pi a we wzmo%o-

nym stopniu u badanych, którzy przetwarzali dane o gor-

szej sytuacji grupy w asnej. Wynik ten wydaje si! zgodny 

z teori" usprawiedliwiania systemu, ale nie z teori" domi-

nacji spo ecznej (SDT). 

Informacje dostarczone przez analiz! regresji rzucaj" 

dodatkowe #wiat o na zale%no#ci, cho' dane nie s"  atwe 

do interpretacji. Skrajne poziomy (a wi!c zarówno niski, 

jak i wysoki) identyÞkacji z Polsk" (IP), które mog" by' 

miar" konkretnego rodzaju to%samo#ci spo ecznej, okaza-

 y si! (s abym) predyktorem wy%szej SDO. Brak informa-

cji o statusie grupy (wewn"trz pa$stwa), do której nale%" 

osoby badane, nie pozwala jednoznacznie zinterpretowa' 

tego wyniku na gruncie SDT. Jednak wysoka IP mo%e na 

gruncie teorii to%samo#ci spo ecznej (SIT) by' uznawa-

na za &ród o poczucia w asnej warto#ci, a wi!c wysoka 

SDO mo%e by' przejawem faworyzowania grupy w asnej 

na poziomie mi!dzypa$stwowym. Z kolei niska IP jako 

predyktor wy%szej SDO daje si! interpretowa' jako brak 

uto%samiania si! z w asn" grup" narodowo#ciow" (na 

poziomie mi!dzypa$stwowym) przy jednoczesnym pre-

ferowaniu grupy w asnej (innej ni% narodowo#ciowa) na 

poziomie wewn"trzpa$stwowym. Potwierdzenie tych in-

terpretacji wymaga oby jednak informacji o tym, o jakich 

grupach my#la y osoby badane w trakcie ustosunkowy-

wania si! do twierdze$ dotycz"cych SDO. 

Z kolei efekt interakcji przynale%no#ci do grupy kon-

trolnej (bez aktywizacji my#lenia o jakichkolwiek nie-

równo#ciach) z nisk" IP #wiadczy' mo%e o roli, jak" 

odgrywa uruchomienie my#lenia o nierówno#ciach przy 

niskiej IP. Osoby odczuwaj"ce mniejsz" wi!& z w asn" 

grup" narodow", a jednocze#nie nienak onione do my-

#lenia o jakichkolwiek nierówno#ciach mi!dzypa$stwo-

wych, s" sk onne w nieco mniejszym stopniu ni% pozosta-

 e akceptowa' hierarchiczny porz"dek mi!dzygrupowy. 

Ni%szy poziom to%samo#ci narodowej przy jednocze-

snym mniejszym kontekstowym u#wiadomieniu istnienia 

nierówno#ci mi!dzypa$stwowych przyczyni y si! wi!c 

do ni%szej SDO, co interpretowa' mo%na zgodnie z SJT 

jako przejaw braku eksperymentalnej aktywizacji, a co za 

tym idzie – s abszego dzia ania motywu uprawomocnia-

nia systemu na poziomie mi!dzypa$stwowym. Mierzone 

w prezentowanym badaniu usprawiedliwianie systemu 

dotyczy o poziomu wewn"trzpa$stwowego, wi!c inter-

pretacja znowu ma charakter teoretyczny i w ramach do-

st!pnych danych nie jest ostatecznie zweryÞkowana.

Obecne w modelu regresyjnym interakcje przyna-

le%no#ci do grupy eksperymentalnej ze wspó czuciem 

(por. Tabela 2) wskazuj" na rol! tej zmiennej dla SDO. 

Zasadniczo im ni%sze wspó czucie, tym wy%sza by a ak-

ceptacja dla nierówno#ci mi!dzygrupowych, przy czym 

w grupie „s aba Polska” wysokie wspó czucie przyczy-

nia o si! do spadku SDO. Efekty te mo%na interpretowa' 

w ten sposób, %e my#lenie o relacjach mi!dzygrupowych 

w trakcie ustosunkowywania si! do pyta$ Skali Orientacji 

na Dominacj! Spo eczn" dotyczy jednak tak%e relacji 

mi!dzy grupami narodowymi. Rola wspó czucia jest 

jednak s abo teoretycznie uzasadniona. SDT przewiduje 

raczej empati! jako predyktor SDO (Sidanius i Pratto, 

1999), cho' i tej zale%no#ci zazwyczaj nie s" po#wi!cane 

badania. 
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Zgodnie z przewidywaniami SDT postrzegana silna po-

zycja grupy w asnej powinna prowadzi' do wzrostu ak-

ceptacji nierówno#ci mi!dzygrupowych. Brak tego efek-

tu warto zauwa%y' w kontek#cie innego rezultatu. Otó% 

w grupie „silna Polska” SDO – przeciwnie do postulatów 

SDT – negatywnie korelowa a z identyÞkacj" z Polsk" 

(por. Tabela 2). Zatem osoby poinformowane o przewadze 

swojego kraju, a przy tym w wi!kszym stopniu dumne, 

ceni"ce, przywi"zuj"ce wag! do bycia Polakiem/Polk", 

wykaza y mniejsz" sk onno#' do akceptacji nierówno#ci 

mi!dzygrupowych. S" to wyniki niespójne z tymi, które 

uzyskali Levin i Sidanius (1999). Orientacja na domina-

cj! spo eczn" by a tam s abym, ale pozytywnym predyka-

torem identyÞkacji z grup" w asn" w grupie o wysokim 

statusie (+ydów w Izraelu), za# s abym negatywnym pre-

dykatorem identyÞkacji z w asn" grup" w grupie o niskim 

statusie (Arabowie w Izraelu). Oczywi#cie analogia ta ma 

powa%ne ograniczenia, gdy% oddzia ywanie istniej"cego 

realnie statusu jest czym innym ni% eksperymentalnie ma-

nipulowane przekonanie o statusie. Ponadto porównanie 

grupy etnicznej w ramach jednego pa$stwa ró%ni si! od 

porównania mi!dzypa$stwowego. 

Próba interpretacji tych wyników okazuje si! trudna 

w paradygmacie SDT, ale i SJT nie dostarcza zbyt wielu 

wskazówek. Gdyby istotny by  motyw usprawiedliwiania 

systemu, uznanie nierówno#ci za naturalne pojawi oby si! 

we wszystkich grupach, w których zosta y one wyekspo-

nowane. Uzyskanie przekonania o sprawiedliwo#ci sys-

temu, wymaga bowiem dwóch elementów poznawczych: 

(1) istniej" nierówno#ci oraz (2) s" one naturalne i po%"-

dane. To drugie przekonanie jest w permanentny sposób 

udzia em osób zorientowanych na dominacj! spo eczn". 

Tymczasem jedynie w grupie kontrolnej, w której nie 

eksponowano nierówno#ci mi!dzypa$stwowych, iden-

tyÞkacja z Polsk" pozytywnie korelowa a z SDO. Skoro 

#wiadomo#' istnienia nierówno#ci niwelowa a, a #wiado-

mo#' nierówno#ci na korzy#' w asnej grupy (zob. Tabela 

2) odwraca a t! zale%no#', by' mo%e wynika o to z jakie-

go# poczucia dyskomfortu zwi"zanego z przewag" w a-

snej grupy. Ni%sza identyÞkacja z Polsk" osób o wysokiej 

SDO, którym przedstawiono korzystne dla Polski porów-

nania z innymi krajami, mog a wr!cz wynika' z my#le-

nia o w asnej grupie narodowej jako niegodnej wy%szego 

statusu („Pewne grupy powinny mie' przewag!, ale nie 

jestem szczególnie dumna z bycia Polk"”) lub te% z de-

precjonowania porówna$ z krajami stereotypowo uwa%a-

nymi za biedne (Mo dawia, Ukraina, Bia oru#) jako wska-

zuj"cych na niski status Polski („Pewne grupy powinny 

mie' przewag!, ale nie jestem szczególnie dumny z tego, 

%e mój kraj jest bogatszy od Bia orusi”) przez osoby zo-

rientowane na dominacj! spo eczn". Oba te hipotetyczne 

wyja#nienia mog yby wynika' zarówno ze specyÞki kul-

turowej naszej nacji, jak i z w a#ciwo#ci u%ytego mate-

ria u informacyjnego. Na t! ostatni" mo%liwo#' wskazuje 

brak istotnych ró%nic pod wzgl!dem identyÞkacji z Pol-

sk" pomi!dzy osobami, które czyta y tekst z korzystnymi 

porównaniami Polski, oraz tymi, które zapozna y si! z in-

formacjami o gorszym po o%eniu swojego kraju.

Mniejsze usprawiedliwianie systemu w grupie „s aba 

Polska” (Hipoteza 2) jest wynikiem rozbie%nym z SJT, 

zgodnie z któr" grupy dyskryminowane godz" si! ze 

swoim losem i szukaj" racjonalizacji w asnych cierpie$. 

Jednak specyÞka u%ytego narz!dzia pozostawia w"tpli-

wo#ci co do rodzaju systemu, którego usprawiedliwianie 

bada. A% cztery twierdzenia zawieraj" odwo ania bezpo-

#rednio do rzeczywisto#ci polskiej (a wi!c systemu pa$-

stwowego), podczas gdy w kontek#cie przeprowadzonych 

bada$ bardziej adekwatne wydaj" si! pogl"dy dotycz"ce 

systemu rozumianego jako zespó  relacji mi!dzypa$stwo-

wych. Nasuwa si! wniosek o konieczno#ci gruntownej 

modyÞkacji narz!dzia, je#li przysz e badania dotyczy y-

by nierówno#ci mi!dzygrupowych wykraczaj"cych poza 

jedno spo ecze$stwo.

Informacja o skrajnych nierówno#ciach mi!dzypa$-

stwowych nie wywo a a postrzegania #wiata jako gor-

szego (bardziej rywalizacyjnego i niebezpiecznego), 

inaczej ni% przewidywano w Hipotezie 3. Jednak efekt 

ten wyst"pi  w grupie, której przedstawiono niekorzyst-

ne dla Polski porównania. Tak wi!c to nie dostrzeganie 

nierówno#ci jako takich (cho'by silnych), ale tych, które 

dotykaj" w asnej grupy, powoduje oceny rzeczywisto#ci 

spo ecznej jako rywalizacyjnej d%ungli i &ród a zagro%e-

nia. Ra%"ce nierówno#ci pomi!dzy statusem mieszka$-

ców Luksemburga i Burundi okaza y si! mie' znacznie 

mniejsze znaczenie dla formu owanej na bie%"co oceny 

#wiata, ni% potencjalnie zagra%aj"ce dysproporcje mi!dzy 

wysoko#ci" PKB per capita Polaków i Czechów. 

Po#ród innych wyników zgodna z SJT okaza a si! wy%-

sza orientacja na dominacj! w grupie, w której zaprezen-

towano skrajne nierówno#ci. Ró%nice SDO pomi!dzy 

osobami z pozosta ych grup eksperymentalnych a tymi 

z grupy kontrolnej maj" podobny kierunek, cho' nie osi"-

gn! y istotno#ci statystycznej. SDO jako ogólna postawa 

s u%y usprawiedliwianiu nierówno#ci mi!dzygrupowych, 

wi!c jej wy%szy poziom w sytuacji ich ekspozycji mo%e 

mie' u podstaw motyw usprawiedliwiania systemu pro-

ponowany przez Josta i wspó pracowników (2004). 

Nieoczekiwany charakter sporej cz!#ci wyników po-

zwala wysun"' wniosek, %e %adna z rozpatrywanych teo-

rii nie pozwala w pe ni przewidywa' wp ywu kontekstu 

na akceptacj! systemu opartego na nierówno#ciach spo-

 ecznych. W opisywanych badaniach cz!#ciej w inter-



ORIENTACJA NA DOMINACJ( SPO)ECZN* I USPRAWIEDLIWIANIE SYSTEMU…      53 

pretacji wyników, przynajmniej tych dotycz"cych SDO, 

u%yteczna by a teoria usprawiedliwiania systemu. Jednak 

w zakresie zmiennej przez ni" postulowanej, wyniki oka-

zywa y si! rozczarowuj"ce, co prawdopodobnie wi"%e 

si! z istnieniem ró%nych poziomów ogólno#ci systemu 

(mi!dzygrupowy w ramach danego spo ecze$stwa, mi!-

dzypa$stwowy). W przysz ych badaniach wyra&ne roz-

ró%nienie pomi!dzy tymi poziomami wydaje si! koniecz-

ne, podobnie jak uwzgl!dnianie statusu grupy spo ecznej, 

do której nale%" osoby badane. Cenny wydaje si! tak%e 

– chocia% w mniejszym stopniu – rodzaj grup, które bada-

ni bior" pod uwag!, formu uj"c s"dy dotycz"ce swojego 

stosunku do nierówno#ci mi!dzygrupowych.

Za "cznik 1

Twierdzenia skali z ego #wiata (nieparzyste twierdze-

nia dotycz" postrzegania #wiata jako „rywalizacyjnej 

d%ungli”, parzyste – postrzegania #wiata jako miejsca 

niebezpiecznego).

1. ,wiat jest miejscem bezwzgl!dnej i nieludzkiej ry-

walizacji ekonomicznej.

2. Pomimo tego, %e du%o mówi si! o „przest!pczo#ci 

na ulicach”, prawdopodobnie obecnie nie ma jej wi!cej 

ni% w przesz o#ci.

3. Na #wiecie nie ma równo#ci – silniejsi zawsze maj" 

wi!cej, a s absi mniej.

4. Moje do#wiadczenie i wiedza mówi" mi, %e #wiat 

spo eczny, w którym %yjemy, jest niebezpiecznym i nie-

przewidywalnym miejscem, gdzie warto#ci i sposób %y-

cia porz"dnych ludzi s" zagro%one przez post!powanie 

z ych ludzi. 

5. W walce o dost!p do dóbr ludzie tak ze sob" konku-

ruj", %e s" gotowi po#wi!ci' przyja&$.

6. Z ka%dym dniem spo ecze$stwo staje si! coraz bar-

dziej bezprawne i bestialskie, a wi!c prawdopodobie$-

stwo bycia obrabowanym, napadni!tym lub nawet zabi-

tym ro#nie.

7. Spo ecze$stwo, w którym %yjemy, oparte jest na nie-

samolubnej wspó pracy, dzieleniu si! i pomaganiu innym 

ludziom.

8. Je%eli post!pujemy rozwa%nie, nic z ego nam si! nie 

stanie, bo %yjemy we w miar! bezpiecznym #wiecie.

9. Rywalizacja jest podstawowym rodzajem wzajem-

nych relacji mi!dzy lud&mi.

10. W naszym spo ecze$stwie jest wielu niebezpiecz-

nych ludzi, którzy gotowi s" zaatakowa' kogo# z czystej 

z o#liwo#ci, bez %adnego powodu.

11. +yciem rz"dzi zasada „wygrywa ten, kto ma w a-

dz! i pieni"dze”. 

12. Moja wiedza i do#wiadczenie mówi" mi, %e #wiat 

spo eczny, w którym %yjemy, jest bezpiecznym i stabil-

nym miejscem, w którym ludzie w wi!kszo#ci s" z gruntu 

dobrzy.

Za "cznik 2 

Twierdzenia Skali Usprawiedliwiania Systemu

1. Ogólnie rzecz bior"c, nasze spo ecze$stwo jest spra-

wiedliwe.

2. Polski system polityczny funkcjonuje tak jak powi-

nien.

3. Polskie spo ecze$stwo powinno zosta' poddane ra-

dykalnym zmianom.

4. Jako miejsce zamieszkania Polska jest najlepszym 

krajem na #wiecie.

5. Polityka uprawiana w Polsce s u%y powszechnemu 

dobru.

6. Ka%dy dostaje swoj" porcj! bogactwa i szcz!#cia.

7. Nasze spo ecze$stwo z roku na rok jest coraz gor-

sze.

8. Spo ecze$stwo jest tak urz"dzone, %e zazwyczaj 

ka%dy dostaje to, na co zas uguje.

Za "cznik 3

Twierdzenia Skali Wspó czucia

1. Nie interesuj" mnie problemy innych ludzi.

2. Wspó czuj! bezdomnym.

3. Wyznaj! zasad! „oko za oko, z"b za z"b”.

4. Wy%ej ceni! wspó prac! ni% rywalizacj!.

5. Nie znosz! s abych ludzi.

6. Czuj! wspó czucie dla tych, którym powodzi si! go-

rzej ni% mnie.

7. Staram si! nie my#le' o potrzebuj"cych.

8. Cierpi! z powodu nieszcz!#' innych ludzi.

9. Uwa%am, %e ludzie sami powinni dawa' sobie rad!.

Za "cznik 4

Twierdzenia Skali Orientacji na Dominacj! Spo eczn"
1. Niektóre grupy ludzi s" po prostu mniej warto#ciowe 

od innych.

2. Aby osi"gn"' to, czego si! chce, niekiedy niezb!dne 

jest u%ycie si y wobec innych grup.

3. Lepsze grupy powinny dominowa' nad gorszymi.

4. +eby robi' w %yciu post!py, czasem konieczne jest 

wywarcie nacisku na inne grupy.

5. Gdyby pewne grupy si! nie wychyla y, mieliby#my 

mniej problemów.

6. Prawdopodobnie to dobrze, %e pewne grupy s" na 

górze, a inne na dole.

7. Gorsze grupy nie powinny si! wychyla'.

8. Niekiedy pewne grupy ludzi musz" by' trzymane 

w ryzach.

9. By oby dobrze, gdyby grupy by y równe.
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10. Równo#' grupowa powinna by' naszym idea em.

11. Wszystkim grupom powinny by' dane równe szan-

se w %yciu.

12. Powinni#my zrobi' wszystko, co w naszej mocy, 

%eby wyrówna' warunki ró%nym grupom.

13. Nale%y zabiega' o wi!ksz" równo#' spo eczn".

14. Mieliby#my mniej problemów, gdyby#my trakto-

wali ludzi w bardziej równy sposób.

15. Powinni#my stara' si!, %eby dochody ludzi by y jak 

najbardziej wyrównane.

16. +adna grupa nie powinna dominowa' w spo ecze$-

stwie.

Za "cznik 5

Twierdzenia Skali IdentyÞkacji z Polsk"
1. My, Polacy, jeste#my bardziej warto#ciowi ni% inne 

narody.

2. Wola (a)bym nale%e' do innego narodu ni% polski.

3. Jestem dumny/dumna z tego, %e jestem Polakiem/

Polk".

4. Wstydz! si! tego, %e jestem Polakiem/Polk".

5. Bycie Polakiem/Polk" jest dla mnie bardzo wa%ne.
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in the context of international inequalities
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Abstract

The attitude toward the hierarchical social order has been a subject of interest for social dominance theory 

(SDT: Sidanius, & Pratto, 1999) and system justiÞcation theory (SJT: Jost, & Banaji, 1994), among others. 

Both notice that situational variables can inßuence attitudes to inequality. The present study examined the 

effects of the experimentally created informational context on perception of social world. In three experi-

mental conditions the texts emphasizing economic differences between countries, and in the control condi-

tion – differences in population density, were presented to the participants (N = 512). Contrary to expecta-

tions, persons who were informed about the low status of their group, showed higher social dominance 

orientation and lower system justiÞcation. They also rated social world as evil (competitive and dangerous). 

The participants who experienced weaker bond with their national group, and at the same time were not 

encouraged to think about international inequalities, were inclined to accept the hierarchical intergroup 

order to a somewhat smaller extent. The interrelationships can be explained by the SJT rather than the 

SDT. 

Key words: social dominancie orientation, system justiÞcation, social inequalities, perception of social 

world, sympathy.
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