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Rozbawienie, w odró"nieniu od niektórych innych pozytywnych emocji, mo"e pe ni# funkcj$ facylitatora !mia o!ci w kontaktach spo ecznych (Kry!, 2010). W dwóch badaniach zaprezentowanych w niniejszym artykule autorzy eksploruj% mo"liwe mechanizmy kryj%ce si$ za t% w a!ciwo!ci% emocji rozbawienia. &mia o!# wynikaj%ca z do!wiadczania rozbawienia mo"e mie# inne pod o"e ni" !mia o!# wi%"%ca si$
z do!wiadczan% dum% (badanie 1), a osoby rozbawione okazuj% si$ bardziej zdystansowane do siebie (badanie 2).
S owa kluczowe: rozbawienie, "mia o"# spo eczna, pozytywne emocje, humor, spo eczne funkcje emocji,
psychologia pozytywna

Rozbawienie to przyjemna emocja do!wiadczana
w trakcie wydarzenia humorystycznego (Martin, 2007),
a tak"e w trakcie spo ecznej lub poznawczej zabawy
(Griskevicius, Shiota, Neufeld, 2010). Podobnie jak inne
emocje, rozbawienie mo"e mie# ró"n% intensywno!#.
W j$zyku polskim nie atwo wskaza# synonimy dla emocji
rozbawienia, cho# bliskie znaczeniowo s% emocje wesoo!ci (mo"na czu# si$ rozweselonym) oraz rozradowania.
J$zyk angielski dostarcza takich poj$# jak amusement,
mirth, hilarity, cheerfulness oraz merriment, z których
wszystkie zawieraj% w sobie komponent zwi%zany z ró"nymi stopniami rozbawienia. Rozbawienie b$d%ce przyjemn% emocj% zwi%zan% z humorem (i cz$sto nies usznie
z nim uto"samian%) stanowi tylko jedn% z czterech sk adowych humoru (Martin, 2007). Pozosta e trzy komponenty
humoru to: (1) kontekst spo eczny humoru, (2) poznawcze przetwarzanie humoru, oraz (3) wokalno-behawioralna ekspresja !miechu, która cz$sto wi%"e si$ z humorem
(cho# nie tylko z nim: Ekman, 1997; Szarota, 2006).
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Rozbawienie jest emocj% do!wiadczan% powszechnie
chyba we wszystkich kulturach (np. Darwin, 1872), emocja ta znana jest prawie ka"demu cz owiekowi, badania
Krysia (2011) wskazuj% za!, "e m odzi ludzie deklaruj%
do!wiadczanie 12–16 epizodów rozbawienia dziennie.
Mimo tego rozbawienie jest przedmiotem niewielu bada' i publikacji. Liczne badania eksplorowa y funkcje
pozytywnego nastroju, równie" w kontek!cie spo ecznym, jednak dopiero naj!wie"sze prace ró"nicuj% efekty poszczególnych pozytywnych emocji (Griskevicius,
Shiota, Neufeld, 2010; Christie, Friedman, 2004; Goetz,
Frenzel, Stoeger, Hall, 2010; Herring, Burleson, Roberts,
Devine 2011; Shiota, Keltner, John, 2006). Niniejsza praca wpisuje si$ w nurt bada' nad zró"nicowaniem efektów
poszczególnych emocji pozytywnych i jest kontynuacj%
wcze!niejszych docieka' nad facylitowaniem !mia o!ci w trakcie do!wiadczania rozbawienia (Kry!, 2010).
Przedmiotem naszych rozwa"a' s% mechanizmy odpowiadaj%ce za wzrost !mia o!ci osób do!wiadczaj%cych
rozbawienia.

SPO

ECZNE FUNKCJE POZYTYWNEGO AFEKTU

Pionierk% bada' nad spo ecznymi funkcjami pozytywnego afektu jest Alice Isen. W klasycznych ju" badaniach
(1970; Isen, Levin, 1972) uczestnicy znajdowali drobny
pieni%"ek w automacie telefonicznym (w grupie kontrolnej takiego pieni%"ka nie znajdowali) podrzucony tam
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przez eksperymentatorów. Szcz$!ciarze okazywali si$
bardziej sk onni do pomocy (noszenia ci$"kich ksi%"ek;
zbierania rozsypanych papierów). St%d si$ wnioskuje,
"e pozytywny afekt powsta y po znalezieniu pieni%"ka zwi$ksza sk onno!# do zachowa' altruistycznych.
Odczuwanie pozytywnych emocji mo"e równie" okaza#
si$ pomocne w rozwi%zywaniu zada' problemowych,
a tak"e przy wyszukiwaniu wskazówek potrzebnych do
skutecznego podejmowania decyzji (Estrada, Isen, Young,
1997). Pozytywne emocje wp ywaj% na skuteczniejsze
rozwi%zywanie problemów dzi$ki uelastycznieniu procesów poznawczych, zwi$kszeniu innowacyjno!ci i kreatywno!ci, przy braku strat w efektywno!ci i spójno!ci
my!lenia (Isen, 2001). Isen i wspó pracownicy postuluj%,
"e dzieje si$ tak dzi$ki zwi$kszonej produkcji dopaminy
w trakcie prze"ywania pozytywnych emocji (Ashby, Isen,
Turken, 1999), która odpowiada za zwi$kszon% elastyczno!# poznawcz%.
Inne badania Isen pokaza y, "e pomocno!# ro!nie wraz
pozytywnymi emocjami powsta ymi dzi$ki odniesionemu
sukcesowi (Isen 1970; Isen, Horn, Rosenhan, 1973) czy
otrzymanemu podarkowi (Isen, Clark, Schwarz, 1976;
Isen, Levin, 1972; Levin, Isen, 1975), jednak okazuje si$,
"e pomocno!# nie ro!nie, je!li akt pomocy zagra"a dobremu nastrojowi (Batson, O’Quin, Fultz, Vanderplas, Isen,
1983; Isen, Levin, 1972; Isen, Simmonds, 1978). Erez
i Isen (2002) pokazali te", "e pozytywny afekt wzbudzony otrzymaniem podarunku b%d( te" spisywaniem skojarze' dla dziesi$ciu pozytywnych s ów wp ywa na motywacj$ – uczestnicy w pozytywnym nastroju osi%gn$li
lepsze wyniki w postawionych im zadaniach (rozwi%zywanie anagramów; test sk adaj%cy si$ z 50 pyta'), byli
bardziej wytrwali w jego realizacji, a tak"e relacjonowali
wi$ksz% motywacj$ do wykonania tych zada'. Podobne
wyniki uzyskali Isen i Reeve (2005), których badani
w dobrym nastroju (wzbudzonym otrzymaniem torebeczki z akociami) mieli silniejsz% wewn$trzn% motywacj$.
Isen, Nygren i Ashby (1988) pokazali tak"e, "e pozytywne emocje nasilaj% subiektywne odczuwanie poniesionej
straty.
Pozytywne emocje zwi$kszaj% te" inkluzywno!# kategorii poznawczych (Isen, Daubman, 1984) oraz kreatywno!# badanych (Isen, Daubman, Nowicki, 1987; Isen,
Labroo, Durlach, 2004). Z perspektywy niniejszego artyku u wa"na jest uwaga, "e w badaniach z 1987 roku (Isen,
Daubman, Nowicki, 1987) jednym ze sposobów wzbudzania pozytywnych emocji by o pokazywanie badanym
urywków Þlmu komediowego, omawiany efekt dotyczy
zatem równie" rozbawienia. Podobnie istotny dla niniejszych rozwa"a' jest wynik badania, w którym uczestnicy
okazali si$ bardziej kreatywni i podawali mniej typowe

skojarzenia po wzbudzeniu pozytywnego afektu mi$dzy
innymi przy pomocy krótkiego Þlmiku komediowego
(Isen, Johnson, Mertz, Robinson, 1985).

KONCEPCJA POSZERZANIA/BUDOWANIA ZASOBÓW
Pomys y badawcze Isen s% z powodzeniem rozwijane przez zespó Barbary Fredrickson, która zaproponowa a koncepcj$ poszerzania/budowania zasobów – The
Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions (1998,
2001). Fredrickson zauwa"y a, "e naukowcy zwyczajowo skupiaj% si$ na emocjonalno!ci negatywnej i to na
niej opieraj% wi$kszo!# swoich modeli emocji. I tak na
przyk ad modele emocji jako tendencji do pewnych zachowa' (np. Frijda, 1986; Lazarus, 1991; Levenson,
1994) powstawa y g ównie jako modele reakcji w trakcie
prze"ywania negatywnych emocji (np. jako wbudowane
w cz owieka programy typu ucieczka b%d( atak), podczas gdy reakcje cz owieka na pozytywne emocje cz$sto
s% mniej specyÞczne behawioralnie i Þzjologicznie oraz
maj% te" zupe nie odmienne pod o"e poznawcze. Wed ug
Fredrickson pozytywne emocje zamiast zaw$"a# nasze
zachowania do pewnej konkretnej wi%zki reakcji behawioralnych, raczej poszerzaj% repertuar naszych my!li
i dzia a' w danym momencie, co z kolei przyczynia si$ do
budowy istotnych dla cz owieka zasobów – poczynaj%c
od zasobów intelektualnych, poprzez Þzyczne, spo eczne a" do zasobów psychologicznych (Fredrickson, 1998,
2001, 2003). &wiadome prze"ywanie dojrza ych emocji
pozytywnych mo"e by# fundamentalnym czynnikiem
zdrowego rozwoju cz owieka.
Teori$ Fredrickson potwierdzaj% badania pokazuj%ce,
"e emocje pozytywne (w tym rozbawienie) w przeciwie'stwie do emocji negatywnych wi%"% si$ z globalnym przetwarzaniem informacji oraz poszerzaj% repertuar zachowa' (Fredrickson, Branigan, 2005; Fredrickson, 2003).
Prze"ywanie pozytywnych emocji, w tym rozbawienia,
przyspiesza uspokojenie akcji serca po stresuj%cym wydarzeniu (Fredrickson, Mancuso, Branigan, Tugade,
2000). Prze"ywanie pozytywnych emocji stanowi równie" podstaw$ niez omno!ci psychicznej (resilience),
która wraz z umiej$tno!ci% precyzyjnego i specyÞcznego
rozpoznawania w asnych pozytywnych emocji mo"e odgrywa# istotn% rol$ w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (Cohn, Brown, Fredrickson, Mikels, Conway, 2009;
Tugade, Fredrickson, 2004; Tugade, Fredrickson, Barrett,
2004). Cz$stsze prze"ywanie pozytywnych emocji ani"eli
negatywnych mo"e z kolei u atwi# nowym wspó mieszka'com pokojów w akademikach u o"enie wzajemnych
pozytywnych relacji (Waugh, Fredrickson, 2006).
Fredrickson i Losada (2005) badali prze"ywanie emocji
w grupach, wykazuj%c, "e najbardziej optymalna propor-
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cja prze"ywanych emocji pozytywnych do negatywnych
waha si$ w okolicach trzech do jednego. Wynik ten jest
zgodny z tez% Fredrickson (2011), "e zdrowe prze"ywanie emocji wymaga prze"ywania równie" emocji negatywnych (a przynajmniej nieunikania ich). Unikanie
za wszelk% cen$ prze"ywania emocji negatywnych
i zast$powanie ich wy %cznie emocjami pozytywnymi
Fredrickson nazwa a podej!ciem Pollyanny i jest wobec
takiego stylu krytyczna. Fredrickson przygotowa a te" ze
wspó pracownikami interwencj$ polegaj%c% na zliczaniu
aktów doznanej "yczliwo!ci, która to interwencja podnosi subiektywny dobrostan osób j% stosuj%cych (Otake,
Shimai, Tanaka-Matsumi, Otsui, Fredrickson, 2006).
W innym zespole badawczym (Cohn, Fredrickson, 2010;
Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, Finkel, 2008) wraz ze
wspó pracownikami rozwin$ a w asn% technik$ medytacyjn% mi o!ci–"yczliwo!ci, która wi%"e si$ z aktywnym
prze"ywaniem pozytywnych emocji, oraz wykaza a jej
skuteczno!# w budowaniu niez omno!ci psychicznej.
Johnson, Waugh, Fredrickson (2010) uwa"aj%, "e budowanie zasobów poznawczych w trakcie prze"ywania
pozytywnych emocji (wywo anych Þlmikiem wzbudzaj%cym rozbawienie) mo"e by# powi%zane z cz$st% ekspresj%
mimiczn% pozytywnych emocji – mianowicie szczerym
u!miechem (nazywanym te" u!miechem Duchenne’a).
Inne badania (Johnson, Fredrickson, 2005) pokaza y, "e
prze"ywanie rozbawienia obni"a efekt tendencyjno!ci
w rozpoznawaniu twarzy w asnej rasy. Rozbawieni biali
uczestnicy badania równie trafnie rozpoznawali twarze
bia e, jak i o ciemnym odcieniu skóry, podczas gdy w pozosta ych warunkach (negatywna emocja, warunek neutralny) rozpoznawanie twarzy o innym odcieniu skóry ni"
w asna by o znacznie mniej trafne ani"eli rozpoznawanie
twarzy bia ych.
Badacze rozwijaj%cy koncepcj$ budowania–poszerzania zasobów pokazuj% ró"nymi metodami, "e prze"ywanie pozytywnych emocji wi%"e si$ z lepszym funkcjonowaniem i rozwojem cz owieka. Z punktu widzenia opisanych w niniejszym artykule docieka' wa"ny jest te" fakt,
"e w eksperymentach dokumentuj%cych swoje tezy badacze ci niejednokrotnie pos ugiwali si$ manipulacjami
wzbudzaj%cymi rozbawienie.

FUNKCJE POZYTYWNEGO NASTROJU
CZY POSZCZEGÓLNYCH POZYTYWNYCH EMOCJI?
W wielu badaniach wnioskuje si$ na temat ca ych grup
emocji (np. funkcji pozytywnego afektu b%d( te" funkcji pozytywnego nastroju) na podstawie eksperymentów,
w których wzbudza si$ zjawisko z najni"szego poziomu
afektywnego, czyli emocj$. Czy takie rozci%gni$cie zawsze mo"na uzna# za trafne? Cz$st% praktyk% w badaniach
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nad emocjami, jest wzbudzanie jednej (rzadziej dwóch)
konkretnej emocji pozytywnej – np. wdzi$czno!ci, rado!ci czy rozbawienia – a nast$pnie rozszerzenie interpretacji otrzymanego wyniku i wyci%ganych wniosków na ca y
afekt pozytywny (np. Fredrickson, 2001; Fredrickson,
Branigan, 2005; Isen, Clark, Schwartz, 1976; Isen, Levin,
1972; Isen, Reeve, 2005; Levin, Isen, 1975). Sugerujemy,
"e podobnie jak automatyczne rozci%ganie spostrze"e'
z emocji negatywnych na emocje pozytywne mo"e prowadzi# do wniosków nie do ko'ca trafnych, tak rozci%ganie interpretacji funkcji jednej emocji pozytywnej na
ca y nastrój pozytywny mo"e równie" by# obarczone
ryzykiem b $du. Mog% o tym !wiadczy# badania ujawniaj%ce jako!ciowe ró"nice mi$dzy (1) rado!ci%, zadowoleniem, dum%, mi o!ci%, wspó czuciem, rozbawieniem
oraz podziwem (Shiota, Keltner, John, 2006), a tak"e
mi$dzy (2) entuzjazmem, zadowoleniem, mi o!ci%, rozbawieniem, troskliwo!ci%, podziwem oraz odczuwaniem
szcz$!cia (Griskevicius, Shiota, Neufeld, 2010), jak równie" mi$dzy (3) odczuwaniem przyjemno!ci, dumy, oraz
zadowolenia (Goetz, Frenzel, Stoeger, Hall, 2010), oraz
mi$dzy (4) tak bliskimi sobie emocjami, z których obie
wi%"% si$ ze !miechem, jak rozbawienie i rado!# (Herring,
Burleson, Roberts, Devine, 2011), a tak"e mi$dzy (5) rozbawieniem i zadowoleniem (Christie, Friedman, 2004).
Zasadne wydaje si$ zatem pytanie o funkcje poszczególnych pozytywnych emocji, a nie tylko zgeneralizowanego pozytywnego afektu. Trafn% ilustracj% tego problemu s% badania Griskeviciusa, Shioty i Neufeld (2010),
którzy dociekali, jak zmienia si$ atwo!# ulegania argumentom silnym b%d( s abym w zale"no!ci od wzbudzonej
pozytywnej emocji. Jeszcze do niedawna przyjmowano,
"e pozytywny nastrój nasila uleg o!# wobec s abej argumentacji (Bless, Mackie, Schwarz, 1992; Bohner, Crow,
Erb, Schwarz, 1992; Innes, Ahrens, 1991; Mackie, Worth,
1989; Sinclair, Mark, Clore, 1994; Worth, Mackie, 1987).
Griskevicius i wspó pracownicy (2010) porównali uleg o!# wobec s abych argumentów osób odczuwaj%cych
entuzjazm, zadowolenie, dwa rodzaje mi o!ci: partnersk%
i opieku'cz%, rozbawienie oraz podziw, a do eksperymentu wprowadzili równie" warunek neutralny. We wszystkich siedmiu warunkach (sze!# pozytywnych emocji oraz
warunek neutralny) silne argumenty równie silnie wp ywa y na opinie badanych. Natomiast w przypadku, gdy
oceniany tekst wsparty by argumentami s abymi, pojawi y si$ istotne statystycznie ró"nice w skuteczno!ci perswazji. Odczuwanie podziwu b%d( mi o!ci opieku'czej
os abi o si $ s abych argumentów (w porównaniu do warunku kontrolnego), natomiast odczuwanie rozbawienia,
entuzjazmu b%d( mi o!ci partnerskiej spowodowa o, "e
badani silniej ulegali s abym argumentom (w porównaniu
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do warunku kontrolnego). W przypadku emocji zadowolenia uleganie s abej perswazji nie ró"ni o si$ od warunku
kontrolnego. Badania te, obrazuj%c ró"nice mi$dzy poszczególnymi emocjami pozytywnymi, stanowi% zach$t$
do podj$cia prób ró"nicowania emocji pozytywnych.
Funkcja przygotowawcza rozbawienia
Cho# teoretycy emocji prowadz% d ugie dyskusje
i spory, to wydaje si$, "e wi$kszo!# z nich jest zgodna,
i" emocje wyewoluowa y, poniewa" pe ni% jak%! adaptacyjn% funkcj$ (Ekman, 1992; Fischer, Manstead, 2008;
Fiske, 2002; Keltner, Haidt, 1999; Lazarus, 1991; Shiota,
Campos, Keltner, Hertenstein, 2004; Tomkins, 1984;
Tooby, Cosmides, 1990). Do!wiadczanie emocji musia o
pomaga# w przetrwaniu i sukcesie reprodukcyjnym.
Wielu badaczy akcentowa o intrapersonalne funkcje
emocji (Ekman, 1992; Levenson 1999; Tooby, Cosmides,
1990) i ich wp yw na pami$#, percepcj$ oraz uwag$,
a tak"e próbowa o zmie!ci# swoje analizy w perspektywie ewolucyjnej. Z drugiej strony cz owiek jest istot%
spo eczn%, dla której uczestniczenie w sieciach spo ecznych znacz%co zwi$ksza szanse prze"ycia i rozpropagowania genów. Cz owiek od pocz%tku istnienia naszego
gatunku wytwarza , zbiera i dzieli si$ zasobami, rozpoznawa i zwalcza zagro"enia czy wychowywa potomstwo w grupie. Mo"na zatem przypuszcza#, "e funkcjonowanie w diadach i wi$kszych grupach silnie wp yn$ o
na ukszta towanie emocji. St%d coraz cz$!ciej akcentuje
si$ spo eczn% stron$ prze"ywania emocji oraz ich funkcje w regulacji zachowa' spo ecznych (Averill, 1980;
Barrett, Campos, 1987; Keltner, Haidt, 1999).
Keltner i Haidt (1999) dokonali przegl%du prac po!wi$conych spo ecznym funkcjom emocji i zaproponowali
cztery poziomy analizy, które porz%dkuj% i u atwiaj% badanie tych"e funkcji. Badacze ci proponuj%, by emocje bada#
na poziomach: indywidualnym, diadycznym, grupowym
oraz kulturowym. Na ka"dym z tych poziomów wskazuj%
ró"ne funkcje potencjalnie pe nione przez emocje. Na poziomie indywidualnym, interesuj%cym dla prowadzonych
w niniejszym tek!cie rozwa"a', emocje mog% pe ni# dwie
funkcje. Po pierwsze, funkcj$ informacyjn% – prze"ywana emocja informuje jednostk$ o specyÞcznych zmianach w otoczeniu i warunkach spo ecznych, np. gniew
dostarcza informacji o niesprawiedliwo!ci wydarzenia
(Solomon, 1990), mi o!# informuje o poziomie zaanga"owania wobec drugiej osoby (Frank, 1988), a szcz$!cie
sygnalizuje du"y potencja danej sytuacji (Nesse, 1990)
(patrz te": Campos i in., 1989; Clore, 1994; Schwarz,
1990; wszystkie pozycje za: Keltner, Haidt, 1999). Po
drugie, funkcj$ przygotowawcz% – zmiany zwi%zane
z prze"ywanymi emocjami przygotowuj% jednostk$ do

reakcji na zmieniaj%ce si$ otoczenie – zarówno do radzenia sobie z problemami, jak i do skorzystania z rodz%cych
si$ szans, np. z o!# wi%"e si$ z d%"eniem do ataku, strach
z tendencj% do ucieczki, a wstr$t z d%"eniem do wyplucia/
odsuni$cia si$ od obiektu emocji (Frijda, 1986; patrz te":
Clore, 1994; Levenson, 1992; Schwarz, 1990; wszystkie
pozycje za: Keltner, Haidt, 1999).
Wa"niejsz% od funkcji informacyjnej, i znacznie cz$!ciej analizowan% przez badaczy emocji, wydaje si$
funkcja przygotowawcza emocji. Prób$ odpowiedzi na
pytanie o wp yw rozbawienia na tendencje behawioralne
podj% Kry! (2010, 2011), testuj%c hipotez$ o zwi$kszonej
!mia o!ci spo ecznej osób rozbawionych. Osoby rozbawione okaza y si$ bardziej !mia e w sytuacjach zarówno
rzeczywistych (wywiady radiowe lub telewizyjne), jak
i wyobra"onych, a ten wzrost !mia o!ci nie by prostym
efektem polepszenia nastroju. Poni"ej przedstawiamy
dwa badania próbuj%ce odpowiedzie# na pytanie o mechanizmy kryj%ce si$ za nasilaniem !mia o!ci osób rozbawionych.

BADANIE 1. SAMOOCENA,
POCZUCIE SKUTECZNO!CI I NIE!MIA O!"
Kry! wnioskuje, "e jedn% z funkcji przygotowawczych
emocji rozbawienia mo"e by# zwi$kszanie !mia o!ci osób
do!wiadczaj%cych tej emocji zarówno w sytuacjach rzeczywistych, jak i wyobra"onych (Kry!, 2010). W pierwszym badaniu autorzy postanowili sprawdzi#, jakie zmiany w funkcjonowaniu spo ecznym rozbawionej jednostki
mog% wi%za# si$ z jej zwi$kszon% deklarowan% !mia o!ci%. W tym celu uczestnicy badania, po uprzedniej manipulacji eksperymentalnej emocjami, wype niali kwestionariusze mierz%ce samoocen$ oraz poczucie skuteczno!ci.
Mierzone by y równie" nie!mia o!#, poziom l$ku, nastrój
oraz prze"ywane przez uczestników emocje. Za w %czeniem samooceny do puli weryÞkowanych zmiennych po!rednicz%cych przemawiaj% prace Zimbardo (2002), pokazuj%ce, "e niska samoocena wi%"e si$ z nie!mia o!ci%.
Natomiast w %czenie do analizy poczucia skuteczno!ci
motywowane jest pracami Schwarzera (1997), wed ug
którego poczucie skuteczno!ci prowadzi do podejmowania !mia ych zachowa'. Przeprowadzone badanie mia o
pomóc w odpowiedzi na pytanie o to, jakie mechanizmy
mog% po!redniczy# w zwi$kszonej !mia o!ci osób rozbawionych.
Metoda
Osoby badane. W badaniu udzia wzi$ y 262 osoby
(109 kobiet, 152 m$"czyzn, 1 osoba nie zaznaczy a p ci)
mieszkaj%ce w miasteczku studenckim w Cz$stochowie
b%d( w )odzi.
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Procedura. Uczestnicy zostali poproszeni o pomoc
w badaniach nad równoleg ym wykonywaniem kilku
zada' pami$ciowych w jednym czasie. Uczestnicy otrzymywali zestaw arkuszy w postaci zwartej ksi%"eczki.
W pierwszej fazie badania uczestnicy zostali poproszeni
o przeczytanie albo zestawu dowcipów (warunek rozbawienia), albo fragmentu naukowego raportu, z którego
wynika o, "e studenci z )odzi (b%d( Cz$stochowy – w zale"no!ci od miejsca zbierania danych) plasuj% si$ wysoko w porównaniu ze studentami z innych polskich miast
na wielu wymiarach kompetencji i zdolno!ci (warunek
duma), b%d( te" zestawu porad z podr$cznika savoir-vivre’u (warunek neutralny). Wszystkie trzy zestawy tekstów/informacji stanowi% za %cznik nr 1.
W drugiej fazie eksperymentu uczestnicy odnosili si$
do zestawu twierdze' umieszczonych pod jednym zbiorczym has em „Jakie masz odczucia po wykonaniu pierwszego zadania?”. Na skali od 1 (w ogóle nieprawda) do
7 (stuprocentowa prawda) uczestnicy musieli odnie!# si$
do nast$puj%cego zestawu stwierdze': (1) „Zadanie nie
wzbudzi o we mnie silnych emocji”. (2) „Odczuwam
ekscytacj$”. (3) „Odczuwam dum$”. (4) „Odczuwam
rozbawienie”. (5) „Odczuwam wzruszenie”. (6) „Zadanie
pogorszy o mój humor”. (7) „Zadanie poprawi o mój humor”.
W trzeciej fazie zadaniem uczestników by o odniesienie
si$ do trzech stwierdze' wzorowanych na Stanfordzkim
kwestionariuszu nie"mia o"ci (SKN) Zimbardo (2002).
(1) „Uwa"am, "e jestem osob% nie!mia %” – zdecydowanie zgadzam si$; zgadzam si$; nie zgadzam si$; zdecydowanie nie zgadzam si$. (2) „Jak bardzo jeste! nie!mia a/-y, gdy czujesz si$ nie!mia a/-y?” – potwornie
nie"mia a/y; bardzo nie"mia a/y; do"# nie"mia a/y; troch$
nie"mia a/y; umiarkowanie nie"mia a/y; tylko nieznacznie
nie"mia a/y, oraz (3) „Na ile jeste! nie!mia a/y w porównaniu ze swoimi rówie!nikami (w podobnym wieku, tej
samej p ci, z podobnego !rodowiska)?” – wiele bardziej
nie"mia a/y; bardziej nie"mia a/y; mniej wi$cej tak samo
nie"mia a/y; mniej nie"mia y/a; du!o mniej nie"mia y/a.
Nast$pnie uczestnicy wype niali kolejno Skal$ uogólnionej w asnej skuteczno"ci (Juczy'ski 2009; Schwarzer
1993), Skal$ samooceny Rosenberga (Dzwonkowska,
Lachowicz-Tabaczek, )aguna, 2008) oraz kilka pozycji
z Inwentarza stanu i cechy l$ku (Spielberger, Strelau,
Tysarczyk, Wrze!niewski, 2006). Na koniec badani odpowiadali na kilka pyta' dotycz%cych tekstu czytanego
w pierwszej fazie badania. Celem tej cz$!ci by o jedynie
uwiarygodnienie deklarowanego celu badania, wi$c dane
zebrane w tej fazie nie b$d% poddane dalszej analizie.
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Wyniki i dyskusja
Manipulacja przynios a po"%dany skutek – tabela 1
przedstawia zebrane wskazania dla poszczególnych emocji. Osoby czytaj%ce dowcipy wskaza y, "e prze"ywa y
rozbawienie oraz odrobin$ ekscytacji. Studenci czytaj%cy skrót raportu informuj%cego o ich wysokich kompetencjach odczuwali przede wszystkim dum$. Wreszcie
osoby czytaj%ce rady z podr$cznika savoir-vivre’u odczuwa y lekkie rozbawienie, co mo"na t umaczy# tez% teorii
niespójno!ci (np. Deckers, Salais, 1983; Nerhardt, 1970,
1975; Koestler, 1964; Shultz, 1972, 1974), której zwolennicy twierdz%, "e sytuacje trudne, niezrozumia e czy
po prostu dziwne mog% wzbudza# rozbawienie – zadanie
polegaj%ce na czytaniu rad savoir-vivre’u mo"e by# odebrane jako dziwne1.
Interesuj%cy jest wynik wskazuj%cy, "e do!wiadczanie
dumy nie wi%"e si$ z wyra(nym podniesieniem nastroju
(mierzonym jako ró"nica mi$dzy wskazaniami polepszenia nastroju i pogorszenia nastroju) – u osób do!wiadczaj%cych dumy zmiana nastroju jest taka sama, jak w warunku zbli"onym do neutralnego. Pozwala to stawia# pytania o przyjemno!# i pozytywno!# do!wiadczania dumy,
jednak temat ten wykracza poza ramy niniejszego artykuu i nie b$dzie tutaj dalej rozwijany.
Trzy twierdzenia wzorowane na SKN korelowa y ze
sob% (0,51 < r < 0,61) i stworzy y wska(nik o satysfakcjonuj%cej rzetelno!ci (* = 0,75) nazwany dalej deklarowan% "mia o"ci%. Wska(nik ten zosta utworzony wed ug
nast$puj%cego wzoru2:
P1 1 P 2 1 P3 1
!
!
3
5
4 *100%,
&mia o"# =
3
gdzie P1, P2 i P3 to wskazania dla kolejnych trzech pyta'
wzorowanych na SKN.
Wska(nik ten okaza si$ ró"nicowa# trzy grupy badanych: badani rozbawieni oraz ci, u których wzbudzono
dum$, deklarowali wi$ksz% !mia o!# od badanych w warunku neutralnym (dla porównania warunków rozbawienia i neutralnego t(170) = 2,22; p = 0,028; dla porównania
warunków dumy i neutralnego t(156) = 1,67; p = 0,097).
Okazuje si$ zatem, "e deklarowana !mia o!# pobudzana
1
W innym przeprowadzonym badaniu (Kry!, 2011) uczestnicy
oceniaj%cy chi'skie ideogramy równie" twierdzili, "e odczuwaj% lekkie rozbawienie. St%d wnosimy, "e wykonywanie czynno!ci
dziwnej mo"e wzbudza# lekkie rozbawienie.
2
Zasada konstrukcji wzoru opiera a si$ na przydzieleniu ka"demu pytaniu tej samej wagi oraz rozci%gni$ciu wyniku na skali
0–100%.
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prze"ywanym rozbawieniem jest równie silna jak deklarowana !mia o!# pobudzana dum% (cho# by# mo"e trafniejsze b$dzie okre!lenie "mia o"# pobudzona zwi$kszonym poczuciem kompetencji). Dalsze analizy pokazuj%
jednak, "e w obu przypadkach nasilenie !mia o!ci dochodzi do skutku na mocy ró"nych mechanizmów.
Analiza korelacji dla ca ej przebadanej próby pokazuje, "e miara deklarowanej !mia o!ci najsilniej wi%za a si$
z miar% poczucia skuteczno!ci, co przedstawia tabela 2.
Jednak zale"no!# !mia o!ci od poczucia w asnej skuteczno!ci nie jest taka sama we wszystkich warunkach.
W warunku neutralnym zmiany zarówno poczucia skuteczno!ci, jak i samooceny pozwalaj% w równym (cho#
umiarkowanym) stopniu przewidywa# zmiany deklarowanej !mia o!ci. W warunku dumy zmiany poczucia skuteczno!ci odpowiadaj% za zmiany deklarowanej !mia o!ci, a wprowadzenie samooceny do modelu nie poprawia
jego dopasowania. Natomiast w warunku rozbawienia
poczucie skuteczno!ci przestaje pozwala# przewidywa#
zmiany deklarowanej !mia o!ci, gdy do modelu wprowadzi# samoocen$. W grupie osób rozbawionych model ten
wyja!nia deklarowan% !mia o!# w stopniu najwy"ej niewielkim. W tabeli 3 przedstawione zosta y wska(niki +
oraz skorygowane R2 dla testowanych modeli.
Analiza mediacji, w której zmienn% po!rednicz%c% by a
zmiana nastroju, a zmienn% niezale"n% i zale"n% by y odpowiednio aktywizacja emocji (rozbawienie kontra neutralna) oraz deklarowana !mia o!#, pokaza a, "e zmiany
nastroju nie po!redniczy y we wzro!cie !mia o!ci. Mo"na
zatem przypuszcza#, "e zwi$kszona !mia o!# osób do!wiadczaj%cych dum$ ma inne pod o"e (po!redniczy
w tym procesie poczucie w asnej skuteczno!ci) ani"eli
zwi$kszona !mia o!# osób rozbawionych (po!redniczenie samooceny oraz innych niezidentyÞkowanych w opisywanym badaniu czynników). Otrzymane rezultaty
mog% by# interesuj%ce ze wzgl$du na wskazanie ró"nych
mechanizmów kryj%cych si$ za zjawiskiem !mia o!ci
w zale"no!ci od prze"ywanej emocji (rozbawienia b%d(
dumy), cho# pozostawiaj% niedosyt w wyja!nieniu !miao!ci osób rozbawionych – zaproponowany model wyja!nia !mia o!# osób rozbawionych w stopniu co najwy"ej
umiarkowanym. Dalsze dociekania w tym obszarze wydaj% si$ konieczne.

BADANIE 2. DYSTANS DO SIEBIE
Innym mo"liwym po!rednikiem wp ywu rozbawienia
na wzrost !mia o!ci w kontaktach spo ecznych mo"e by#
zwi$kszenie dystansu do w asnej osoby. Przes anki ku
temu maj% charakter bardziej popularnonaukowy ani"eli
naukowy, jako "e fenomen dystansu do siebie, cho# termin ten spotykany jest cz$sto w mowie potocznej, nie ma

swojego odpowiednika w psychologii empirycznej. Na
korzy!# weryÞkowanej w ni"ej opisanym badaniu tezy
mog% jednak !wiadczy# reßeksje Olesia (2006) twierdz%cego, i" poczucie humoru to w a!ciwo!# obrazuj%ca dystans wobec siebie, !wiata i innych ludzi. Wed ug niego
dystans do siebie to zdolno!# wzi$cia w cudzys ów czego!
wa"nego i dostrze"enia drugiej tego strony – komicznej,
groteskowej. Dystans do siebie mo"e stanowi# warstw$
ochronn% przed !wiatem, jak równie" przed samym sob%.
W podobnym tonie wypowiada si$ Zijderveld (2008), pisz%c, "e humor i !miech s% w du"ej mierze zwi%zane ze
!wiatem spo ecznym, ale w swawolnej weso o!ci wykraczaj% poza ten !wiat, uwalniaj%c ludzi od tego, co powinni
my!le#, odczuwa#, mówi# i robi#. Cho# nie ma tu bezpo!redniego odwo ania do nabrania dystansu, wspomniane
uwolnienie si$ cz owieka od tego, co powinien, mo"e by#
poj$ciem niedalekim od nabrania dystansu.
May (1953, za: Ruch, 1998) twierdzi, "e humor jest
zdrowym sposobem na poczucie dystansu mi$dzy czyim! Ja a problemem; humor jest sposobem na spojrzenie z perspektywy na jaki! problem. Natomiast Allport
(1961) utrzymywa , "e jednostki dobrze dopasowane
charakteryzuj% si$ szczególnym stylem humoru: niewrogim, ÞlozoÞcznym oraz autoironicznym. Cho# przywo ana przez Allporta autoironia nie jest poj$ciem to"samym
z dystansem do siebie, mo"na domniemywa#, "e zjawiska
te s% pokrewne. Cho# termin dystans do siebie pozostawia
w naukowej psychologii wiele w%tpliwo!ci, celem niniejszego badania by o sprawdzenie, czy osoby rozbawione
nabieraj% wi$kszego dystansu do w asnego Ja.
Metoda
Osoby badane. W badaniu udzia wzi$ o 241 osób
(145 kobiet, 92 m$"czyzn, 4 osoby nie zaznaczy y
swojej p ci) mieszkaj%cych w miasteczku studenckim
w Cz$stochowie.
Procedura. Uczestnicy zostali poproszeni o pomoc
w badaniach prowadzonych do pracy magisterskiej, której tematem jest autopercepcja. Uczestnicy otrzymywali
arkusz z kilkoma zadaniami. W pierwszej fazie eksperymentu uczestnicy mieli za zadanie zastanowi# si$ chwil$
nad sam%/samym sob%. Polecenie mia o nast$puj%c% tre!#:
„Spróbuj przez chwil$ spokojnie zastanowi# si$, jakim jeste! cz owiekiem. Po!wi$# na to prosz$ 10 sekund. Gdy
ju" masz w wyobra(ni swój typowy obraz, to podpisz
prosz$ krzy"yk na !rodku kartki swoim imieniem, swoj%
ksyw%, lub po prostu podpisz go: «Ja»”.
W drugiej fazie eksperymentu uczestnicy mieli za zadanie przeczyta# jeden z tekstów, który pos u"y równie"
do manipulacji stanem emocjonalnym w badaniu 1. By y
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to albo zestaw dowcipów (warunek rozbawienie), albo
zestaw informacji o wysokim poziomie zdolno!ci cz$stochowskich studentów – (warunek duma), albo zestaw rad
z podr$cznika savoir vivre’u (warunek neutralny).
W trzeciej fazie badani zostali poproszeni o graÞczne
wskazanie dystansu do w asnego Ja. Polecenie mia o nast$puj%c% posta#: „Spróbuj teraz przez chwil$ zastanowi#
si$, czy jeste! osob%, która ma dystans do samej siebie.
Innymi s owy zastanów si$, jak atwo jest Ci zdystansowa# si$ od swoich niedoci%gni$#, swoich wad czy swoich
zalet. Gdy ju" to przemy!lisz, to wró# prosz$ na pierwsz% stron$ i namaluj prosz$ drugi krzy"yk – im bardziej
potraÞsz nabra# dystansu do siebie tym DALEJ namaluj
nowy krzy"yk od istniej%cego krzy"yka (czyli Twojego
typowego Ja)”.
Nast$pnie uczestnicy ponownie wskazywali dystans do
siebie, lecz tym razem miar% by y deklarowana gotowo!#
zrobienia dziwnych (wymagaj%cych dystansu do siebie)
rzeczy w trakcie imprezy studenckiej. Polecenie mia o
nast$puj%c% tre!#: „Wiemy ju" czy i jak bardzo potraÞsz
nabra# dystansu do siebie. A czy w trakcie dobrej imprezy potraÞ (a)by!…,? Zaznacz prosz$, czy by (a)by!
w stanie to zrobi#”. Stwierdzeniami, do których badani
mieli si$ odnie!# by y: (a) „Za o"y# du"y czerwony nos
klauna?”, (b) „Zamieni# si$ ciuchami z kim! p ci przeciwnej?”, (c) „Ta'czy# na stole?”, (d) „Za!piewa# piosenk$ karaoke”, (e) „Za o"y# si$, "e poca ujesz w policzek
kogo! obcego?”. Uczestnicy dokonywali ocen gotowo!ci
do powy"szych zachowa' na skali od 0 [w ogóle bym tego
nie zrobi (a)] do 10 [bez problemu móg bym/mog abym
to zrobi#].
Wyniki i dyskusja
Pi$# pyta' dotycz%cych mo"liwo!ci podj$cia dziwnych zachowa' (w za o"eniu wymagaj%cych dystansu do
siebie) okaza o si$ ze sob% korelowa# (0,14 < r < 0,50)
i stworzy o jeden wska(nik nazwany dalej dystansem do
Ja (jego rzetelno!# osi%gn$ a satysfakcjonuj%cy poziom
' = 0,73). Wska(nik ten istotnie korelowa z dystansem deklarowanym graÞcznie w trzeciej fazie badania
(r = 0,43; p < 0,001).
Nie wszystkie ró"nice osi%gn$ y istotno!# statystyczn%. W przypadku miary opartej na pi$ciu twierdzeniach
dystans osób rozbawionych by wi$kszy ani"eli dystans
osób odczuwaj%cych dum$ t(159) = 2,43; p = 0,016,
jednak porównanie do warunku neutralnego nie ujawnia takiej ró"nicy t(161) = 1,25; p = 0,21. W przypadku miary graÞcznej dystans osób rozbawionych jest
wi$kszy ni" osób w warunku neutralnym t(152) = 2,62;
p = 0,01, ale ró"nica ta maleje dla porównania z osobami, u których wzbudzono dum$ t(155) = 1,72; p = 0,09.
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Natomiast je!li wystandaryzowa# obie zmienne zale"ne
i na podstawie wystandaryzowanych wska(ników dystansu skonstruowa# zagregowany wska(nik dystansu,
okazuje si$, "e ró"nice mi$dzygrupowe staj% si$ wyra(ne
F(2, 226) = 4,83; p = 0,009; (2 = 0,041. Tabela 4 przedstawia omawiane parametry.
Zatem zgodnie z postulatami Olesia (2011) i Maya okazuje si$, "e osoby rozbawione deklaruj% czasem wi$kszy
dystans do w asnej osoby. Oczywi!cie aktualnym pozostaje pytanie o trafno!# mierników dystansu do Ja. Dystans
do Ja jest poj$ciem, z którym nie spotkali!my si$ w psychologii empirycznej, cho# jest ono cz$sto u"ywane w j$zyku potocznym – szczególnie w kontek!cie rozbawienia
i humoru. By nabra# wi$kszej pewno!ci, nale"a oby przeprowadzi# kolejne badania eksploruj%ce ten w%tek prezentowanego projektu oraz sprawdzi# trafno!# zastosowanych miar dla zmiennych zale"nych. Warte empirycznego
sprawdzenia wydaje si$ rozumowanie zak adaj%ce powi%zanie nie!mia o!ci z autokoncentracj% oraz postuluj%ce, "e
zwi$kszenie !mia o!ci osób rozbawionych mo"e wynika#
z odci%gni$cia uwagi od w asnej osoby. Sprawdzenie tej
hipotezy wymaga jednak odr$bnych docieka'.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
Przeprowadzone badania empiryczne wskazuj%, "e
!mia o!# mo"e mie# ró"ne (ród a – zwi$kszona !miao!# osób do!wiadczaj%cych dumy by a powi%zana ze
zwi$kszonym poczuciem w asnej skuteczno!ci, a u osób
rozbawionych efekt ten by cz$!ciowo zapo!redniczony
zmianami w samoocenie osób rozbawionych. U osób rozbawionych stwierdzono równie" zwi$kszony dystans do
w asnego Ja. Zarazem pokazano, "e !mia o!# osób rozbawionych nie zawsze bywa zapo!redniczona podwy"szonym nastrojem.
Wad% przedstawionych tu bada' s% niewielkie si y uzyskanych efektów. Liczne nieudane próby eksperymentalne przeprowadzone w niniejszym projekcie pokaza y, "e
wbrew pozorom bardzo trudno jest wzbudzi# w warunkach eksperymentalnych szczere i naturalne rozbawienie.
Autorzy s%dz%, "e opisane wy"ej mechanizmy nabieraj%
znacznie wi$kszej mocy w warunkach naturalnych: gdy
rozbawienie odczuwane jest spontanicznie i szczerze.
Ogl%danie rysunków satyrycznych, wspominanie zabawnych wydarze' b%d( czytanie dowcipów zazwyczaj
bawi%, ale (po)waga sytuacji eksperymentalnej znacznie
os abia do!wiadczan% emocj$ rozbawienia. W przysz ych
eksperymentach konieczne wydaje si$ zastosowanie manipulacji silniej wzbudzaj%cej rozbawienie badanych.
Prezentowane wyniki stanowi% pocz%tek dalszych bada'. Po pierwsze, interesuj%ce wydaj% si$ mechanizmy le"%ce u pod o"a zwi$kszonej !mia o!ci osób rozbawionych
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– opisane zale"no!ci wyja!nia y !mia o!# w stopniu co
najwy"ej umiarkowanym. Podobnie zidentyÞkowana
wcze!niej (Kry!, 2010, 2011) funkcja przygotowawcza
rozbawienia – zwi$kszona !mia o!# – wydaje si$ by# tylko jedn% z mo"liwych funkcji przygotowawczych rozbawienia. Rezultaty bada' Cohena, Nisbetta, Bowdle,
Schwarza (1996) nad kultur% honoru na po udniu USA
pokazuj%, "e rozbawienie mo"e równie" pe ni# funkcj$
roz adowuj%c% napi$cie. Podobnie analiza emocji wzbudzanych przez wydarzenia niespójne (opisana w badaniu 1) ujawnia, "e rozbawienie mo"e pe ni# funkcj$ oswajaj%c% zdarzenia dziwne/niespójne. Cho# przes anki te
wymagaj% dopiero rzetelnego rozwini$cia w postaci serii
bada', to wydaje si$, "e rozbawienie nie tylko facylituje
relacje spo eczne poprzez zwi$kszenie !mia o!ci w kontaktach z innymi, lecz mo"e ono tak"e by# adaptacyjn%
form% radzenia sobie z sytuacjami dziwnymi, trudnymi
czy potencjalnie wywo uj%cymi agresj$. By# mo"e rozbawienie b$d%ce reakcj% zast$pcz% dla gniewu jest czynnikiem roz adowuj%cym spiral$ agresji. Pozostaje aktualne
pytanie o natur$ tych dwóch rodzajów rozbawie' – czy
to jest ta sama emocja, czy mo"e dwie ró"ne emocje, które oznaczamy tym samym s owem. Wszak rozbawienie
mo"e by# emocj% niejednolit% o zró"nicowanych funkcjach dla naszego "ycia spo ecznego.
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ZA

#CZNIK

1

ZESTAWY TEKSTÓW
B$D#CE ELEMENTAMI BADA%

2I3

Dowcipy (warunek rozbawienie)
Baca s yszy krzyki z podwórka:
– Czego tam?
– Bacoooo! Potrzebujecie drewna?
– Nieeee!
Rano baca budzi si$, wychodzi na podwórko, patrzy:
– O kur..! Gdzie moje drewno?!
– Babciu, widzia a! gdzie! moje tabletki? By y oznaczone LSD.
– Wnusiu… chrzani# tabletki, widzia a! smoka
w kuchni?
Student pyta kumpla:
– Co ty jeste! taki smutny?
– Wywalili mnie z uczelni…
– A za co?!?
– A sk%d mam wiedzie#? Pó roku mnie tam nie by o!
Profesor Þlologii polskiej na wyk adzie:
– Jak pa'stwo wiecie, w j$zykach s owia'skich jest nie
tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest te" podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako
zaprzeczenia.
Na to g os z ostatniej awki:
– Dobra, dobra…
Prawdziwe studiowanie zaczyna si$ w miejscu, gdzie
Google nie wie, o co chodzi.
Co si$ otrzyma po skrzy"owaniu s onia z kangurem?
Ogromne dziury w ca ej Australii.
Informacje o studentach z odzi (warunek duma)
Jedna z renomowanych Þrm doradczych przeprowadzia na pocz%tku 2011 roku badania potencja u studentów
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Worth, L., Mackie, D. (1987). Cognitive mediation of positive
affect in persuasion. Social Cognition, 5, 76–94.
Zijderveld, A. C. (2008). Humor i !miech w tkance spo ecznej.
W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia
codzienno"ci (s. 628–655). Kraków: Znak.
Zimbardo, P. (2002). Nie"mia o"# (t um. A. Sikorzy'ska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

w 12 o!rodkach akademickich w Polsce. Wyniki tej
analizy wypad y korzystnie dla osób studiuj%cych na
Politechnice )ódzkiej (wyniki analizy nie by y jeszcze
upowszechniane).
W testach my!lenia syntetycznego i analitycznego studenci z Politechniki w )odzi wypadli odrobin$ lepiej ni"
przeci$tny polski student uczelni technicznych (cho# ró"nica ta nie jest du"a, to jednak jest istotna statystycznie).
Najwi$ksze zalety osób studiuj%cych na P) (w porównaniu do innych uczelni technicznych w Polsce) to:
– wysoki poziom zdolno!ci intelektualnych,
– wysoka kreatywno!#,
– ponadprzeci$tna sumienno!#,
– posiadane kompetencje mi$kkie.
W!ród wad osób studiuj%cych na P) pojawi y si$:
– niska maj$tno!#,
– niska mobilno!# (gotowo!# do przenoszenia si$ do
innych miast).
Zarówno studenci, jak i studentki P) wypadaj% nadzwyczaj dobrze w testach i zadaniach mierz%cych zdolno!ci
przywódcze.
Generalnie potencja osób studiuj%cych na Politechnice
)ódzkiej zosta oceniony wysoko (Politechnika )ódzka
zaj$ a jedno z wy"szych miejsc w rankingu).
Rady savoir-vivre’u (warunek neutralny)
Dobre maniery przy stole to bardzo wa"ny element ka"dego posi ku – nie tylko s u"bowego.
Kiedy! zasady obowi%zuj%ce przy stole by y bardzo rygorystyczne, ale czasy si$ zmieniaj%, a wraz z nimi ludzie – i zmienia si$ równie" kodeks dobrych obyczajów.
Niektóre regu y pozosta y jednak do dzisiaj i warto o nich
pami$ta#.
Serwet$ z materia u rozk adamy i k adziemy na kolanach.
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Je!li gospodarze prosz% nas o punktualne przybycie, bo
zaplanowali gor%ce danie, bezwzgl$dnie dostosujmy si$
do ich pro!by.
Nie nale"y upomina# si$ o nast$pny kieliszek alkoholu.
Nie mo"na podczas posi ku poprawia# fryzury albo makija"u.
Nie wypada gestykulowa#, trzymaj%c w r$kach sztu#ce.
Kieliszki chwytamy za nó"k$. Sch odzone napoje utrzymuj% wówczas w a!ciw% temperatur$.
Gdy nie wiemy, do czego s u"% podane sztu#ce, zerknijmy dyskretnie na zachowanie s%siadów.
Nie mo"na nikogo namawia# i zmusza# do picia alkoholu.
Nale"y je!# estetycznie, aby nie sprawia# swoim sposobem jedzenia przykro!ci innym.

Nie mo"na rozmawia# z pe nymi ustami ani dmucha# na
zbyt gor%ce potrawy.
Potrawy podaje si$ zawsze z lewej strony siedz%cego go!cia, tylko napoje i zupy z prawej. Opró"nione talerze zabieramy z prawej strony, czyste podajemy z lewej.
Kiedy mo"na sprz%ta# nakrycie go!cia? Je"eli nó" i widelec le"% na talerzu skrzy"owane lub stykaj% si$ ko'cami
tworz%c odwrócon% liter$ V, znaczy to, "e nasz go!# jeszcze b$dzie jad . Gdy sztu#ce le"% równolegle, mo"emy
sprz%tn%# nakrycie.

Tabela 1
Nasilenie prze!ywania poszczególnych pozytywnych emocji, zmiany w nastroju, ogólne pobudzenie emocjonalne w trakcie
czytania trzech ró!nych tekstów oraz "mia o"#, samoocena i poczucie skuteczno"ci po ich lekturze
Neutralny
M
05,43a

Brak silnych emocji

a

01,76

Ekscytacja

a

01,97

Duma

03,37

Wzruszenie

a

01,28

Pogorszy"o nastrój

01,29a

Polepszy"o nastrój

02,88a
01,56

!mia"o #

a

53,3 0
a

02,91

Samoocena

a

03,04

Poczucie skuteczno ci

02,10

04,51bb

01,30

bb

02,00

a

Zmiana nastroju*

M

01,60

a

Rozbawienie

Rozbawienie
SD

02,71

ab

02,00

bb

04,42

Duma
SD

SD

M

02,1

05,29a

1,80

01,6

b

1,60

b

2,00

c

1,80

b

01,3
01,7

02,49

03,58

02,67

00,80

b b

01,6 0

01,2

01,78

1,40

00,90

01,49ab

01,2

01,68b

1,40

02,10

04,54bb

01,9

03,12a

2,00

08,80

bb

03,01

10,3

a

01,44

0,50

19,00

bb

60,0 0

20,0

b

00,43

ab

00,41

03,00

ab

03,07

00,49
00,40

58,9 0

22,00

a

0,44

a

0,39

03,02
03,13

Pogrubione zosta y te parametry afektu, których wskazania w te!cie t dla jednej próby by y istotnie statystycznie wi$ksze od 2 (p . 0,001).
Natomiast indeksami a, b, lub c oznaczone zosta y podobie'stwa w nasileniu poszczególnych parametrów (sprawdzane testem t dla prób niezale"nych, p < 0,05).
* Wska(nik zmiana nastroju skonstruowany zosta jako ró"nica mi$dzy deklaracjami polepszenia nastroju a deklaracjami pogorszenia nastroju
w trakcie wykonywania zadania.

Tabela 2
Korelacje mi$dzy poczuciem "mia o"ci, poczuciem uogólnionej w asnej skuteczno"ci oraz samoocen% badanych
Poczucie
skuteczno ci
!mia"o #
Poczucie skuteczno ci
*** p < 0,001.

*** p < 0,001

Samoocena
0,331***
0,411***
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Tabela 3
Poczucie w asnej uogólnionej skuteczno"ci oraz samoocena jako predyktory deklarowanej "mia o"ci w trzech warunkach
eksperymentalnych
Model

Predyktor

Neutralny

Rozbawienie
R2

1

Poczucie skuteczno ci

0,34**

2

Poczucie skuteczno ci

0,27**

Samoocena

0,27**

0,11

0,16

Duma
R2

0,22**

0,04

0,10**

0,10

0,30**

R2
0,51***
0,48***
0,06***

0,25

0,25

Wszystkie przedstawione R2 to R2 skorygowane.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Tabela 4
Dystans do Ja – miara graÞczna, miara oparta na pi$ciu stwierdzeniach oraz wska*nik zagregowany oparty na wystandaryzowanych dwóch pierwszych miarach
Rozbawienie
Miara graÞczna (milimetry)

65,0

a

Pi ! twierdze"

7,30a
a

Wska#nik zagregowany

Duma
SD

M

0,24

Neutralny
SD

M

30,0

ab

057,1

02,3

06,44ba

00,9

ba

–0,12

SD

M

26,0

ba

053,0

25,0

02,2

06,87ab

02,1

00,8

ba

00,8

–0,12

Indeksami a lub b zosta y oznaczone podobie!stwa mi"dzy grupami.

Analysis of selected changes
in the social functioning of amused individuals
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ABSTRACT
Amusement, unlike some other positive emotions, may facilitate social courage in the interpersonal relations (Kry!, 2010). In two experiments we explore possible mechanisms underlying this effect. The social
courage of amused people may have different roots than the social courage of people experiencing pride
(experiment 1) and amused participants turned out to be more distanced to their self (experiment 2).
Keywords: amusement, social courage, positive emotions, humor, social functions of emotions, positive
psychology
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