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Artyku przedstawia wyniki dwóch eksperymentów, których celem by o sprawdzenie, czy motywacja do
t umienia stereotypowych my!li skutkuje wyczerpaniem poznawczym. W badaniach wzbudzano motywacj" zewn"trzn# poprzez przywo anie norm spo ecznych oraz wewn"trzn# poprzez sugerowanie indywidualnego podzielania takich norm. Pomiar wyczerpania poznawczego dokonywany by dwukrotnie:
najpierw zadaniami na rozumowanie, nast"pnie kwestionariuszem przekona$ o stereotypizowanych kategoriach spo ecznych. Eksperymenty przynios y zreplikowany wzorzec wyników, cho% dotyczy y odmiennych procesów przetwarzania informacji (eksperyment 1 – opisywanie stereotypizowanej osoby, eksperyment 2 – gotowo!% do udzielenia pomocy stereotypizowanej osobie). We wszystkich warunkach sk aniania
do t umienia stereotypizacji zaanga&owano si" w mniejsz# liczb" zada$ ni& w warunku kontrolnym (bez
sk aniania i motywowania do t umienia), ale motywowanie wewn"trzne w najmniejszym stopniu zmniejszy o to zaanga&owanie. Zarówno samo zalecenie t umienia stereotypowych my!li, jak te& motywowanie
do tego nie wp yn" o ani na liczb" poprawnie rozwi#zanych zada$ logicznych, ani na wzgl"dn# poprawno!% rozwi#zywania. Uzyskane wyniki zdaj# si" przeczy% koncepcji Baumeistera – o drena&u wyczerpania ego na skutek t umienia stereotypowych my!li. Natomiast zdaj# si" wskazywa%, zgodnie z wysi kow# koncepcj# motywacyjn# Brehma, &e t umienie takich my!li wyczerpuje ch"ci, by zaanga&owa% si"
w kolejne, do tego m"cz#ce, zadanie.
S owa kluczowe: motywowane t umienie stereotypizacji, wyczerpanie ego, wysi kowa koncepcja motywacji Brehma

Sk anianie ludzi do t umienia stereotypowych my!li
cz"sto nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Co wi"cej,
skutkuje efektem przeciwnym do zamierzonego. Otó&
po pocz#tkowym sukcesie, przejawiaj#cym si" zmniejszonym udzia em stereotypu w przetwarzaniu informacji o innej osobie, nast"puje wzmo&ona stereotypizacja (np. Guinote, 2007; Ko, Muller, Judd, Stapel, 2008;
Macrae, Bodenhausen, Milne, Jetten, 1994; Monteith,
Spicer, Tooman, 1998; Peters, Jelicic, Merckelbach, 2006;
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Wyer, Sherman, Stroessner, 2000; przegl#d bada$: Piber-D#browska, 2009).
Badacze od lat staraj# si" wyja!ni% ten efekt (Crandall,
Eshleman, 2003; Foerster, Liberman, 2001; Galinsky,
Moskowitz, 2007; Martin, Tesser, McIntosh, 1993; Monteith, Sherman, Devine, 1998; Plant, Devine, 2001; Rassin,
van Brakel, Diederen, 2003; Wenzlaff, Wegner, 2000).
Przyjmuj#, &e cz owiek podejmuj#cy si" t umienia stereotypowych my!li do!wiadcza – jak przy innych aktach
samokontroli – wielu psychicznych konsekwencji, takich
jak z o!%, frustracja, wyczerpanie emocjonalne, przeci#&enie poznawcze, stres psychologiczny, zaburzenia snu,
zmaganie si" z chronicznymi dolegliwo!ciami (Crandall,
Eshleman, 2003).
Zgodnie podkre!la si" tak&e, &e t umienie – jako proces autokontroli, który wymaga wysi ku mentalnego,
obci#&a zasoby poznawcze – w efekcie wyczerpuje wol"
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(Baumeister, Muraven, Tice, 2000; Muraven, Baumeister,
2000). Jednak&e, jak poka&emy w dalszej cz"!ci artyku u,
literatura przedmiotu, poza teoretycznym uzasadnieniem,
nie dostarcza w zasadzie empirycznych argumentów na
rzecz tej tezy. Zasadniczym celem prezentowanych bada$
w asnych jest wi"c sprawdzenie, czy realizacja zaleconego
t umienia stereotypowych my!li rzeczywi!cie skutkuje
wyczerpaniem wolicjonalnym.
Wyczerpanie wolicjonalne na skutek samokontroli
Jak uwa&aj# Muraven i Baumeister (2000; Baumeister
i in., 2000), ka&dy akt intencjonalnej kontroli wymaga
wydatkowania zasobów energetycznych, w efekcie czego
cz owiek staje si" nie tylko mentalnie zm"czony (mental
fatigue), lecz tak&e jego wydolno!% regulacji jest uszczuplona (ego depletion)1. Przestaje by% zdolny do kolejnego
wysi ku wymagaj#cego samokontroli. Wysi kowy charakter samoregulacji ma decydowa% o tym, &e jej zasoby
s# wyczerpywalne, a po okresowym obni&eniu zdolno!ci
do samoregulacji musi up yn#% czas potrzebny na ich
odbudowanie. Przy czym zaprzestanie samokontroli nie
powoduje „powrotu” zasobów woli do stanu wyj!ciowego.
Ich odbudowanie wymaga czasu, ale przede wszystkim
odpoczynku od wysi ku mentalnego – czyli przerwy nie
tylko w samokontroli, lecz tak&e we wszystkich procesach wymagaj#cych zaanga&owania zasobów poznawczych. Je!li zatem po zadaniu wyczerpuj#cym zasoby
woli od razu wykonujemy kolejne tego typu zadanie, to
nast"pstwem jest pogorszenie efektywno!ci jego realizacji
(Muraven, Tice, Baumeister, 1998). Tak wi"c samoregulacja w jednej dziedzinie mo&e obni&y% zdolno!% do
regulacji zachowania w zupe nie innej, w której równie&
potrzebne s# stosowne zasoby wolicjonalne (Baumeister,
Bratslavsky, Muraven, Tice, 1998; Baumeister i in., 2000;
Baumeister, Hearherton, 1996; Muraven, Baumeister,
2000; Muraven i in., 1998).
Aplikacyjno!% modelu wyczerpania woli1 (ego) do procesu t umienia niepo&#danych – w tym stereotypowych
– my!li jest oczywista (Baumeister, Vohs, Tice, 2007;
Muraven, 2008; Muraven i in., 1998; Vohs, Schmeichel,
2003). Na jego podstawie mo&na bowiem za o&y%, &e
skoro t umienie jest procesem samokontroli (strumienia
my!li), to powoduje spadek zdolno!ci cz owieka do kolejnego procesu wymagaj#cego samokontroli, czyli do kon1
W artykule zamiennie stosowane s# terminy „wyczerpanie
ego”, „wyczerpanie woli” (zob. Wojciszke, Doli$ski, 2008). Stosowanie a& trzech bliskoznacznych okre!le$ jest uzasadnione
wyst"powaniem tych terminów w polskiej literaturze przedmiotu
(w angloj"zycznej jest po prostu ego depletion). Chodzi wi"c o to,
aby dla czytelnika by o oczywiste, &e artyku odnosi si" do tego
samego zjawiska.
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tynuowania t umienia stereotypowych my!li (Baumeister,
Schmeichel, Vohs, 2007). W tym uj"ciu zatem ich powrót
i naddost"pno!% s# konsekwencj# wyczerpania wolicjonalnego na skutek uprzedniego podj"cia si" ich kontroli. A paradoksaln# kl"sk" w postaci zintensyfikowanej
stereotypizacji trzeba by uzna% za immanentn# cech"
podejmowanego hamowania stereotypowych my!li.
Jednak&e coraz cz"!ciej badania wykazuj#, &e wzbudzenie motywacji do okre!lonej samokontroli mo&e zmniejsza%
wp yw pierwszego jej aktu na poziom skuteczno!ci drugiej
samokontroli (por. metaanaliza bada$: Hagger, Wood,
Stiff, Chatzisarantis, 2010; przegl#d w: (piewak, 2013).
Na przyk ad, jest mo&liwe wr"cz polepszenie wykonania
drugiego zadania wymagaj#cego samokontroli poprzez
zawoalowane wzbudzanie takich cech, jak wytrwa o!%
(Alberts, Martijn, Greb, Merckelbach, de Vries, 2007),
czy zwi"kszenie skuteczno!ci przy kolejnych zadaniach
wymagaj#cych wysi ku (Martijn, Tenbult, Merckelbach,
Dreezens, de Vries, 2002). Tak&e motywowanie ludzi
explicite, i to zarówno argumentami zewn"trznymi (np.
obiektywn# wa&no!ci# tej samokontroli czy finansow# gratyfikacj#; Muraven, Slessareva, 2003), jak i wewn"trznymi
(np. wa&no!ci# samokontroli dla cz owieka, a przy tym
autonomi# jej podejmowania), mo&e wp ywa% na popraw"
drugiego procesu (Moller, Deci, Ryan, 2006; Muraven,
Gagné, Rosman, 2008; Vohs, Baumeister, Schmeichel,
2013).
Motywacja do t umienia stereotypowych my!li
a wyczerpanie wolicjonalne
Kwestia wyczerpania ego w nast"pstwie t umienia stereotypowych my!li oraz motywacji jako czynnika potencjalnie moderuj#cego ten drena& by y na razie eksplorowane w nik ym stopniu. Ukaza y si" raptem dwa empiryczne
artyku y (Gordijn, Hindriks, Koomen, Dijksterhuis, van
Knippenberg, 2004 [eksperyment 2]; Gailliot, Plant, Butz,
Baumeister, 2007 [eksperymenty 1, 2, 3]), które przynios y jednak znamienne rezultaty. Mianowicie, wbrew oczekiwaniom, czyli koncepcji wyczerpania zasobów woli,
w badaniu Gordijn i jej wspó pracowników (2004) okaza o
si", &e t umienie stereotypowych my!li nie uszczupla zasobów wolicjonalnych bardziej ni& swobodne przetwarzanie
informacji o stereotypizowanej osobie. W zasadniczej
cz"!ci tego badania uczestnicy najpierw mieli wyobrazi%
sobie i opisa% typowy dzie$ m"&czyzny (skina) o imieniu
Hein, którego zdj"cie dostawali. Po owie z nich zalecono
dodatkowo, aby starali si" nie u&ywa% stereotypu przy
sporz#dzaniu opisu (warunek t umienia stereotypowych
my!li). Po tym zadaniu uczestnicy dostawali do rozwi#zania zestaw pi"cioliterowych anagramów (jako pomiar
wyczerpania ego). I cho% opisy m"&czyzny by y zgodne
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z instrukcj# (mniej stereotypowe po zaleconym t umieniu stereotypizacji ni& w warunku swobodnego charakteryzowania), to warunek opisu nie wp yn# na liczb"
poprawnie rozwi#zanych anagramów. A wi"c, wbrew
twierdzeniom o drena&u ego na skutek t umienia stereotypowych my!li, w tym badaniu nie wyst#pi jednoznaczny
zwi#zek pomi"dzy ich unikaniem a wyczerpaniem zasobów wolicjonalnych.
Jednak&e dope nienie tego wyniku przynios y analizy
uwzgl"dniaj#ce indywidualne zró&nicowanie w poziomie motywacji, która jest pochodn# egalitarystycznych
norm spo ecznych. Wyra&aj# one dezaprobat" dla uprzedzenia (prejudice is inappropriate; Monteith i in., 1998)
i sprzyjaj# nie tylko unikaniu stereotypizacji, uprzedze$
czy dyskryminacji, lecz wr"cz egalitarnemu reagowaniu, werbalnemu i behawioralnemu. W badaniu Gordijn
i in. (2004) przyj"to za Plant i Devine (1998) podzia
egalitarystycznej motywacji na zewn"trzn# i wewn"trzn#. Kryterium podzia u zasadza si" wy #cznie na tym,
czy egalitarystyczny motyw jest cz owiekowi obcy (czyli
niepodzielany) czy te& bliski (a wi"c zinternalizowany,
w #czony do osobistych standardów i warto!ci).
Zewn"trzna motywacja (external motivation) jest d#&eniem do respektowania norm egalitarystycznych pod realn# lub antycypowan# presj# grupy, do której cz owiek
chce nale&e% lub z jakiej nie chce by% wykluczony. Przy
wewn"trznej motywacji (internal motivation) „policjantem” pilnuj#cym przestrzegania norm egalitarystycznych
jest sam cz owiek, gdy& s# one spójne z jego osobistymi
przekonaniami, a ich stosowanie stanowi istotny, cz"sto
wr"cz zasadniczy element obrazu siebie (central to a self-concept). Motywacje s# wzgl"dem siebie niezale&ne
(przegl#d bada$: Devine, Plant, Amodio, Harmon-Jones,
Vance, 2002).
Badanie Gordijn i jej wspó pracowników (2004) wykaza o, &e jedynie u ludzi z siln# wewn"trzn# motywacj#
antyuprzedzeniow# konieczno!% t umienia stereotypowych my!li nie uszczupli a zasobów wolicjonalnych. Natomiast zdecydowane ró&nice, zgodne z modelem wyczerpuj#cej samokontroli, wyst#pi y w!ród osób z nisk#
wew n"trzn# antyuprzedzeniow# motywacj#: znacznie
bardziej wyczerpane, s#dz#c po liczbie rozwi#zanych
anagramów, by y te osoby badane, które w poprzednim
zadaniu mia y si" nie pos ugiwa% stereotypem od osób
swobodnie opisuj#cych. Co wi"cej, o ile w warunku bez
t umienia poziom wyczerpania woli uczestników by zbli&ony bez wzgl"du na poziom ich wewn"trznej motywacji
antyuprzedzeniowej, o tyle w warunku t umienia – to
ludzie z nisk# wewn"trzn# motywacj# antyuprzedzeniow# okazali si" bardziej wyczerpani wolicjonalnie ni& ci
z motywacj# wysok#. Tak wi"c jedynie u tych pierwszych

nast#pi znacznie silniejszy drena& zasobów woli ni&
u wszystkich pozosta ych uczestników badania (sk anianych b#d) nie do t umienia stereotypowych my!li),
których poziom wyczerpania ego by bardzo zbli&ony.
Badania Gailliota, Plant i in. (2007) potwierdzi y zró&nicowan# rol" wewn"trznej i zewn"trznej motywacji antyuprzedzeniowej dla poziomu wyczerpania wolicjonalnego w efekcie t umienia stereotypowych my!li. Badania
przeprowadzono przy u&yciu zada$ analogicznych, jak
w badaniu Gordijn i wspó pracowników (2004). Natomiast
odmienna by a negatywnie stereotypizowana osoba, wobec której nale&a o t umi% my!li (gej – w eksperymentach 1, 2, 3, osoba oty a – eksperyment 2). Przy czym,
w badaniach Gailliota, Plant i in. (2007) wszystkich uczestników sk aniano do t umienia stereotypizacji. Tak wi"c
dotychczas wp yw instrukcji t umienia na wyczerpanie
wolicjonalne weryfikowa o tylko badanie Gordijn i jej
wspó pracowników (2004).
Warto te& zauwa&y%, &e w tych wszystkich badaniach
(Gailliot, Plant i in., 2007; Gordijn i in., 2004) jako wska)nik wyczerpania wolicjonalnego przyj"to bezwzgl"dn#,
a nie wzgl"dn# poprawno!% rozwi#zania anagramów,
pomini"to natomiast liczb" poczynionych prób – wskazuj#cych na zaanga&owanie (zob. Roets, Van Hiel, 2011).
Istotne wydaje si" sprawdzenie kwestii wyczerpania ego
bardziej precyzyjnymi miarami.
Wp yw motywowania do t umienia stereotypowych
my!li na poziom wyczerpania wolicjonalnego
W badaniach Gordijn i in. (2004) i Gailliota, Plant i in.
(2007) eksplorowano motywacj" dyspozycyjn# (zró&nicowan# na poziomie indywidualnym). Innymi s owy
sprawdzano, czy poziom posiadanej motywacji do bycia
nieuprzedzonym odgrywa rol" w poziomie wyczerpania
wolicjonalnego, jakiego do!wiadczaj# ludzie sk aniani do
t umienia stereotypowych my!li. Powstaje wi"c pytanie,
czy sposób motywowania cz owieka do ich t umienia
równie& wp ywa na poziom jego wyczerpania. A jak twierdz# Legault, Gutsell i Inzlicht (2011), kwestia ta wydaje
si" szczególnie istotna z perspektywy spo ecznych oddzia ywa$, z oczywistych powodów abstrahuj#cych od
indywidualnych predyspozycji.
Dlatego w a!nie celem naszych bada$ jest sprawdzenie
wp ywu motywowania ludzi do unikania stereotypizacji –
wyra&onego w sformu owaniu zalecaj#cym t umienie – na
poziom wyczerpania wolicjonalnego. Zwró%my uwag",
&e sk anianie do t umienia stereotypowych my!li (typu
„nie bierz pod uwag", &e ta osoba jest niepe nosprawna”) to de facto instrukcja odwo uj#ca si" do motywacji zewn"trznej (Legault i in., 2011; Wyer, 2007). W tej
instrukcji zawarta jest przecie& norma spo eczna, która
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zakazuje traktowania danej grupy osób w sposób uprzedzony (np. dyskryminuj#cy). Zatem wydaje si", &e wyniki
bada$ Gordijn i in. (2004) oraz Gailliota, Plant i in. (2007)
nale&y odczytywa% nast"puj#co: motywowanie ludzi do
t umienia stereotypowych skojarze$ poprzez przywo anie
antyuprzedzeniowych norm spo ecznych jest niekorzystne dla osób, które reguluj# swoje my!li przede wszystkim
ze wzgl"du na ow# presj" spo eczn#. To u nich – w ogóle
nieidentyfikuj#cych si" z normami antyuprzedzeniowymi
(lub czyni#cych to w ma ym stopniu) – t umienie powoduje wyczerpanie wolicjonalne.
Zewn"trzne motywowanie takimi normami mo&e budzi% opór, zw aszcza u ludzi, którym s# one obce (Crandall, Eshleman, 2003; Plant, Devine, 1998, 2001). A zatem
wydaje si", &e warto eksplorowa% mo&liwo!ci takiego
motywowania wspomnianymi normami, aby ten motyw
sta si" dla cz owieka wewn"trzny. Zw aszcza &e zarówno
dla t umi#cego (kwestia psychicznego komfortu i ewentualnej kondycji zasobów poznawczych), jak i dla stereotypizowanego (kwestia spostrzegania go, traktowania)
profity przynosi wewn"trzne przekonanie o s uszno!ci
hamowania stereotypowych skojarze$ (Wyer, 2007). Dlatego chcemy tak&e sprawdzi%, jakie skutki dla wyczerpania wolicjonalnego spowoduje wzbudzanie wewn"trznej
motywacji do realizowania antyuprzedzeniowych norm
spo ecznych. Kluczowym problemem jest oczywi!cie
sposób jej wzbudzania.
Podpowiedzi dostarczaj# badania nad rol# autonomii dla
realizacji wyznaczonych zada$. Zgodnie z teori# samodeterminacji (self-determination theory; Deci, Ryan, 1985,
2002, 2008) decyduj#cy jest poziom – rzeczywistej lub
odczuwanej – autonomiczno!ci przy ich wykonywaniu.
D#&enie do celu i jego realizacja s# znacznie bardziej
prawdopodobne, gdy motywacja le&#ca u ich podstaw jest
raczej autonomiczna i osobi!cie zainicjowana (self-driven)
ni& uwarunkowana oddzia ywaniami innych ludzi, czyli gdy pozostaje bardziej wewn"trznie ni& zewn"trznie
kontrolowana. W wielu badaniach wykazano, &e poczucie
autonomii nie tylko sprzyja realizacji celów, lecz tak&e
chroni zasoby przed drena&em ego (np. Moller i in., 2006;
Muraven, 2008; Muraven i in., 2007, 2008). Autonomia
by a wzbudzana u ludzi poprzez pozorowanie mo&liwo!ci
dokonania wyboru, czy chc# si" podj#% zalecanej samokontroli, oraz przez wskazywanie osobistych korzy!ci,
jakie b"d# mieli z realizacji tej samokontroli (Muraven
i in., 2008).
Je!li chodzi o rol" autonomii w regulacji stereotypowych skojarze$ i uprzedze$, to jak dot#d eksplorowa y j#
zaledwie dwa badania. W obu przeprowadzonych eksperymentach Legault i jej wspó pracownicy (2011) sprawdzali, jak na spostrzeganie osób ze stereotypizowanych
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kategorii spo ecznych wp ynie sposób promowania podej!cia antyuprzedzeniowego. Uczestnicy nie byli sk aniani
wprost do kontroli swojej postawy, lecz po!rednio do tego
motywowani. By y trzy warunki manipulacji, ka&dorazowo realizowanej przed pomiarem przekona$. W dwóch
warunkach uczestnicy badania zapoznawali si" z broszur#
mówi#c# o konieczno!ci redukcji uprzedze$. Przy czym,
w warunku wzbudzania autonomii podkre!lano, &e walka z uprzedzeniem to kwestia indywidualnego wyboru,
oraz wyja!niano, dlaczego redukcja uprzedze$ jest wa&na
i warta zachodu. W warunku presji zewn"trznej broszura
ukazywa a konieczno!% walki z uprzedzeniami i przedstawia a j# jako zgodn# ze spo ecznymi normami antyuprzedzeniowymi. W trzecim warunku uczestnicy nie
otrzymywali &adnej broszury, a jedynie czytali definicj"
uprzedzenia. Okaza o si", &e najmniejsze uprzedzenie
wykazali, zarówno na poziomie jawnym (eksperymenty 1 i 2), jak i utajonym (eksperyment 2), uczestnicy, którzy zapoznali si" z broszur# „autonomiczn#”, najwy&szy
za! – ci motywowani tre!ciami broszury „normatywnej”.
Co wi"cej, dodatkowe analizy – dzi"ki zastosowaniu
kwestionariusza Plant i Devine (1998) – wykaza y, &e
broszura podkre!laj#ca autonomi" dzia a$ antyuprzedzeniowych wzbudza a motywacj" wewn"trzn# (a pozosta e
oddzia ywania – nie).
Wyniki tych bada$ rodz# przypuszczenia, &e analogiczne efekty, a tak&e ró&nice w poziomie wyczerpania
wolicjonalnego, wyst#pi# w zale&no!ci od tego, czy sk aniaj#c ludzi do t umienia stereotypowych my!li, nie tylko
odwo amy si" do powszechnie znanej normy antyuprzedzeniowej oraz spo ecznej dezaprobaty dla stereotypizacji, lecz b"dziemy tak&e wzbudza% w nich przekonanie,
i& t umienie takie jest ich indywidualn#, niezale&n# decyzj#. W zamierzeniu, wzbudzanie autonomicznej – czyli
wewn"trznej – motywacji ma sprawi%, aby antyuprzedzeniowe normy spo eczne sta y si" ludziom bliskie, i by nie
mieli poczucia, &e podejmuj# si" t umienia ww. skojarze$
(wy #cznie) pod presj# spo eczn#, lecz raczej z w asnej
woli i z powodu zgody na te normy. Przypuszczamy, &e
wywo ywanie autonomii jest kluczowe: sk anianie do t umienia stereotypizacji jedynie z przypomnieniem normy
antyuprzedzeniowej b"dzie prowadzi o do zwi"kszonego
wyczerpania ego.
Podsumowuj#c, zasadniczym celem naszych eksperymentów jest sprawdzenie, czy t umienie stereotypowych
my!li skutkuje wyczerpaniem wolicjonalnym. Zgodnie
z wysi kow# koncepcj# samokontroli oczekujemy, &e
efektywno!% rozwi#zywania zada$ wymagaj#cych rozumowania b"dzie mniejsza po uprzednim t umieniu stereotypowych my!li. Przy czym przypuszczamy, &e na
wzorzec wyników wp ynie wzbudzanie motywacji do
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tej samokontroli. Jak wiemy, dyspozycyjna motywacja
wewn"trzna jest szczególnie skuteczna w redukcji drena&u zasobów woli (Gailliot, Plant i in., 2007; Gordijn i in.,
2004). Oczekujemy zatem, &e wzbudzanie analogicznej
motywacji, zasadzaj#cej si" przy tym na poczuciu autonomii w przestrzeganiu antyuprzedzeniowych norm, b"dzie
chroni% przed wyczerpaniem wolicjonalnym na skutek
uprzedniego hamowania stereotypizacji. Natomiast deficyty zasobów ego wyst#pi# po wzbudzaniu motywacji
zewn"trznej, czyli po zaleceniu t umienia motywowanego
wy #cznie antyuprzedzeniow# presj# spo eczn#.

EKSPERYMENT 1
Celem pierwszego eksperymentu by o sprawdzenie,
jakim poziomem wyczerpania ego b"dzie skutkowa o
motywowanie ludzi do t umienia stereotypowych my!li
podczas wyobra&enia sobie i opisania osoby ze stereotypizowanej kategorii spo ecznej (skin). Opisy jej czasu wolnego sporz#dzano w trzech warunkach: dwóch eksperymentalnych ze sk anianiem do t umienia i wzbudzaniem
motywacji zewn"trznej vs. wewn"trznej, oraz w warunku
kontrolnym, bez sk aniania i motywowania do t umienia.

METODA
Uczestnicy badania. Uczestnikami badania by o
75 osób z wy&szym wykszta ceniem, zatrudnionych
w jednej z du&ych korporacji (!rednia wieku = 32,3 roku,
OS = 2,3 roku; 64% stanowi y kobiety). Udzia w badaniu by dobrowolny. Badanie, zrealizowane w grupach
kilkunastoosobowych, mia o ono charakter „papier-o ówek”. Przydzia do warunków badania by losowy,
z zapewnieniem takiej samej proporcji kobiet i m"&czyzn
w ka&dym z warunków.
Materia y
Pomiar skuteczno!ci manipulacji zmienn" „sk anianie do t umienia stereotypowych my!li”. Uczestnicy
badania otrzymywali kolorowe zdj"cie formatu 16 × 25 cm.
Przedstawia o ono m odego m"&czyzn", którego wygl#d
(militarny ubiór, buty – wysokie glany, ogolona skóra
g owy) sugerowa przynale&no!% do subkultury skinów.
M"&czyzna jest na zdj"ciu sam. Spostrzeganie go zmierzono w badaniu pilota&owym (N = 18). M"&czyzn" charakteryzowano jako !mia o patrz#cego w obiektyw aparatu,
maj#cego bystre, a przy tym „twarde” spojrzenie, sprawiaj#cego niejednoznaczne wra&enie. By% mo&e dlatego,
&e jego usta s# zamkni"te (zaci!ni"te) i do tego lekko
wygi"te w dó , a oczy – nieco przymru&one. Jego mina
bowiem nie wyra&a jednoznacznej emocji i jest zasadniczo neutralna. T o zdaje si" wskazywa%, &e cz owieka
tego sfotografowano w jakim! kompleksie parkowym.

M"&czyzna siedzi w pozycji do!% swobodnej na blacie
drewnianego sto u ( awy). W r"ku trzyma puszk" z jakim!
nieokre!lonym napojem.
Zasadniczym zadaniem uczestników badania by o
przyjrzenie si" osobie widocznej na zdj"ciu oraz opisanie,
jak wyobra&aj# sobie sp"dzanie przez ni# wolnego czasu.
I tak# wy #cznie instrukcj" otrzymywano w warunku
kontrolnym. Natomiast w obu warunkach eksperymentalnych zalecano t umienie stereotypowych my!li oraz
wzbudzano motywacj", odpowiednio, wewn"trzn# b#d)
zewn"trzn#.
Instrukcja zawiera a trzy nast"puj#ce po sobie elementy.
Pierwszy i trzeci stanowi y tre!ci analogiczne do stosowanych w badaniach nad t umieniem stereotypowych my!li
(zob. Macrae, Badenhausen, Milne, Jetten, 1994; Macrae,
Bodenhausen, Milne, Wheeler, 1996; Monteith, Spicer
i in., 1998; Sherman, Stroessner, Loftus, Deguzman,
1997). Najpierw bowiem nast"powa o uwra&liwienie na
mo&liw# stereotypizacj": „Uwaga! Spostrzeganie i ocenianie innych ludzi jest cz"sto zniekszta cone przez
stereotypowe nastawienie”. Na koniec sformu owano zalecenie t umienia stereotypowych skojarze$: „Dlatego
staraj si" nie my!le% w sposób stereotypowy o tej osobie”.
W warunku wzbudzania motywacji zewn"trznej !rodkowy element komunikatu zawiera przywo anie antyuprzedzeniowych norm spo ecznych – jako uzasadnienia
dla instrukcji zalecaj#cej t umienie: „W naszym spo ecze$stwie stereotypowe spostrzeganie i ocenianie innych
ludzi jest pot"piane”. W warunku wzbudzania wewn"trznej motywacji dodatkowo, poza przypomnieniem norm
antyuprzedzeniowych, wprowadzona zosta a indywidualna perspektywa: „Zapewne podzielasz t" spo eczn#
norm". I jest dla Ciebie osobi!cie wa&ne, aby nie ulega%
stereotypowemu nastawieniu”. Zamiarem by o bowiem
wzbudzenie takiej motywacji wewn"trznej, jaka jest pochodn# norm spo ecznych, ale równocze!nie indukuje
osobiste, autonomiczne przekonanie co do ich podzielania. Empiryczn# weryfikacj" trafno!ci sformu owania
instrukcji przeprowadzono w badaniach pilota&owych
(Piber-D#browska, 2011), stosuj#c do tego, tak jak Legault
i jej wspó pracownicy (2011), Kwestionariusz motywacji
wewn#trznej/zewn#trznej Plant i Devine (1998).
W eksperymencie 1 uczestnicy mieli siedem minut na
opisanie antycypowanego wolnego czasu skina. Poniewa&
stereotyp skina jest jednoznacznie negatywny, analiza
tre!ci opisów polega a na policzeniu liczby stwierdze$
o konotacji negatywnej, neutralnej, pozytywnej.
Pomiar 1 zmiennej zale#nej „wyczerpanie wolicjonalne”: liczba i poprawno!$ rozwi"zywania logicznych zada%. Do pomiaru wyczerpania ego wykorzystano
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rozwi#zywalne trudne zadania, które mierz# nie tylko
umiej"tno!ci arytmetyczne, lecz przede wszystkim zdolno!% rozumowania. Zadania intelektualne uwa&ane s#
za niewymagaj#ce samokontroli, natomiast za zale&ne
od zasobów, dlatego traktuje si" je jako dobry wska)nik
poziomu ich drena&u (Schmeichel, Vohs, Baumeister,
2003). Co wa&ne, przy rozwi#zywaniu zada$ na inteligencj" cz owiek nie jest pewny trafno!ci swojej odpowiedzi
– czyli udziela jej z przypuszczeniem poprawno!ci (gdyby
by pewien wyniku, jak przy anagramach, wówczas móg by odpowiada% wy #cznie w odniesieniu do zada$ przez
siebie rozwi#zanych, i jego próby rozwi#za$ nie by yby
uwidocznione). Dlatego tego typu zadania pozwalaj# na
pe n# diagnoz" wyczerpania ego, a wi"c relatywnej skuteczno!ci (Baumeister i in., 2007; Schmeichel i in., 2003),
mo&liwe jest bowiem zmierzenie relacji pomi"dzy poziomem poprawno!ci (ile zada$ rozwi#zano) a poziomem
prób – zaanga&owania (ile zada$ starano si" rozwi#za%).
Zastosowane w naszych badaniach zadania zaczerpni"te zosta y z testu Omnibus (Jaworowska, Matczak, 2002),
przeznaczonego do badania inteligencji ogólnej studentów i doros ych z wy&szym wykszta ceniem. Uczestnicy
otrzymali w sumie do rozwi#zania 24 zamkni"te zadania.
Ka&de z nich mia o tylko jedno rozwi#zanie (test jednokrotnego wyboru). Po owa zada$ polega a na zidentyfikowaniu brakuj#cej liczby w ci#gu podanych liczb. Aby
to uczyni%, nale&a o odgadn#% zasad", zgodnie z któr#
ów ci#g zosta utworzony. Typowan# liczb" trzeba by o
wskaza% w!ród pi"ciu podanych.
Oto przyk ad takiego zadania:
800

100

25

12,5

?

A. 0;

B. 1;

C. 6,25;

D. 10,5;

E. 12,5

Pozosta e 12 zada$ stanowi y sylogizmy. W ka&dym
zadaniu podano dwa zdania twierdz#ce oraz wniosek do
nich nawi#zuj#cy. Nale&a o oceni%, czy jest on prawdziwy. Mo&liwa by a tylko jedna z trzech odpowiedzi, któr#
trzeba by o wskaza%.
Oto przyk ad zadania:
W bibliotece wydzia owej s# podr"czniki.
Wszystkie ksi#&ki z biblioteki wydzia owej maj# piecz"%
uczelni.
Niektóre ksi#&ki z piecz"ci# uczelni nie s# podr"cznikami.
TAK
NIE
NIE WIADOMO
Zadania obu rodzajów by y umieszczone naprzemiennie
w takiej kolejno!ci, w jakiej wyst"puj# w te!cie Omnibus.
Uczestnicy badania otrzymali wyra)n# instrukcj", &e na
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rozwi#zywanie maj# 25 minut. Co najistotniejsze i kluczowe dla tego pomiaru, podano równie&, &e nie ma obowi#zku udzielenia odpowiedzi do wszystkich zada$ oraz
&e kolejno!% rozwi#zywania jest dowolna (zob. Muraven
i in., 1998 – eksperyment 2). Jako!% rozwi#zania zada$
na rozumowanie mierzona by a, analogicznie jak w badaniach Schmeichela i in. (2003), trzema wska)nikami:
1) liczb# poprawnie rozwi#zanych zada$ (uznawany za
zasadniczy wska)nik wyczerpania), 2) liczb# zada$, do
których udzielono odpowiedzi (wska)nik zaanga&owanego wysi ku), oraz 3) wzgl"dn# poprawno!ci# tych odpowiedzi (czyli udzia em prawid owych rozwi#za$ w!ród
udzielonych odpowiedzi).
Pomiar 2 zmiennej zale#nej „wyczerpanie wolicjonalne”: liczba i stopie% podzielania stereotypizuj"cych
opinii. Wprowadzono dodatkowy pomiar wyczer pania:
kwestionariusz pogl#dów jawnie mierz#cy przekonania
o stereotypizowanych kategoriach spo ecznych. Udzielanie
odpowiedzi w takim kwestionariuszu wymaga zasobów
poznawczych, a poza tym mo&e wi#za% si" z samokontrol#.
A jak wynika z metaanalizy Haggera i wspó pracowników
(2010), efekt wyczerpania jest wi"kszy wraz z kolejnym
zadaniem wymagaj#cym samokontroli. Cz owiek po prostu
zostaje pozbawiony zasobów mentalnych, przynajmniej
czasowo, do kolejnego wysi ku (Baumeister i in., 1998;
Baumeister i in., 2000; Baumeister, Hearherton, 1996;
Muraven, Baumeister, 2000; Muraven i in., 1998).
Uczestnicy wype niali Kwestionariusz ISM (Intolerant
Schema Measure; Aosved, Long, Voller, 2009; adaptacja do warunków polskich: Piber-D#browska, 2011),
który mierzy poziom zgeneralizowanego uprzedzenia,
operacjonalizowanego jako uprzedzenie do sze!ciu kategorii spo ecznych: ageizm, antyislamizm i antyjudaizm
(w oryginale – antyreligijno!%, w tym do katolicyzmu),
homofobia, ksenofobia (w oryginale – rasizm wzgl"dem
„Czarnych”), seksizm, uprzedzenie do osób nieradz$cych
sobie ekonomicznie (&yj#cych z zasi ków pa$stwowych,
bezdomnych). Na ka&d# z podskal sk ada si" dziewi"%
stwierdze$; w sumie s# wi"c 54 stwierdzenia (a = 0,89).
Oto przyk adowe stwierdzenia: „Od wi"kszo!ci starszych ludzi nie mo&na oczekiwa% interesuj#cej i wielow#tkowej rozmowy” (ageizm); „Niezale&nie od tego, co
twierdzi muzu manin czy wyznawca religii &ydowskiej,
ich religie s# znacznie !ci!lej powi#zane z polityk# ni&
inne” (antyislamizm i antyjudaizm); „Osoby homoseksualne domagaj# si" zbyt wielu praw” (homofobia); „Nie ma
nic niestosownego w tym, &e odmawia si" jakiej! osobie
wynaj"cia lub sprzeda&y nieruchomo!ci tylko dlatego,
&e ta osoba jest z mniejszo!ci etnicznej” (ksenofobia);
„To absurdalne, aby kobieta prowadzi a lokomotyw",
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a m"&czyzna prasowa firanki” (seksizm); „Pieni#dze
przeznaczane na pomoc spo eczn# pog "biaj# zad u&enie kraju” (uprzedzenie do nieradz$cych sobie ekonomicznie).
Uczestnicy badania ustosunkowuj# si" do stwierdze$
poprzez do #czone pi"ciostopniowe skale odpowiedzi,
gdzie 1 oznacza, &e stwierdzenie jest niezgodne z w asnymi pogl#dami, a 5 – &e zgodne.
W tym zadaniu instrukcja zawiera standardowe dla
kwestionariuszy zalecenie, aby „zastanowi% si" i wskaza%, na ile ka&de z ni&ej podanych stwierdze$ jest zgodne
z w asnymi pogl#dami”. Na wype nienie kwestionariusza
uczestnicy badania mieli 15 minut. Przyj"te zosta y dwa
wska)niki: 1) liczba stwierdze$, do których udzielono
odpowiedzi, oraz 2) poziom podzielania stereotypizuj#cych opinii obliczany jako !rednia warto!% ustosunkowa$
do wszystkich stwierdze$. Za o&ono bowiem, &e skoro
t umienie ma wyczerpywa% zasoby, a zadania logiczne
nie pozwalaj# na ich regeneracj", to wyczerpanie wolicjonalne b"dzie widoczne zarówno w zredukowanej liczbie
stwierdze$, do których ustosunkuj# si" uczestnicy badania, jak i w tre!ci ujawnionych pogl#dów. Uszczuplenie
zasobów poznawczych sprzyja bowiem pos ugiwaniu
si" stereotypami i uprzedzeniami (np. Allen, Sherman,
Conrey, Stroessner, 2009; van Knippenberg, Dijksterhui,
Vermeulen, 1999; Narkiewicz-Jodko, 2000; Sher man,
Frost, 2000; Sher man, Lee, Bessenoff, Frost 1998).
Procedura. Pierwszym zadaniem uczestników eksperymentu by o opisanie, jak wyobra&aj# sobie sp"dzanie
wolnego czasu przez m"&czyzn", którego zdj"cie (przedstawiaj#ce skina) otrzymywali. Uczestnicy dokonywali
charakterystyki w jednym z trzech warunków, do których
byli przydzielani losowo: dwa warunki eksperymentalne, gdzie zalecano t umienie stereotypowych my!li oraz
wzbudzano motywacj" wewn"trzn# b#d) zewn"trzn#,
oraz warunek kontrolny, w którym nie zalecano ani nie
motywowano do t umienia stereotypizacji. Bezpo!rednio
po opisie uczestnicy otrzymywali dwa zadania mierz#ce
wyczerpanie wolicjonalne: 24 zadania na rozumowanie
(z testu Omnibus; Jaworska, Matczak, 2002), a nast"pnie
54-itemowy Kwestionariusz ISM mierz#cy poziom zgeneralizowanego uprzedzenia (Aosved i in., 2009). Po zako$czeniu badania uczestnikom dzi"kowano za udzia oraz
wyja!niano zwi#zek pomi"dzy opisywaniem m"&czyzny
(w jednym z trzech warunków badania) oraz rozwi#zywaniem zada$ na rozumowanie i udzielaniem odpowiedzi w Kwestionariuszu zgeneralizowanego uprzedzenia.
*aden z uczestników badania nie dostrzeg zwi#zku pomi"dzy tymi pomiarami.

Wyniki
Antycypowanie wolnego czasu skina. Tre!% opisów
zosta a przeanalizowana przez troje s"dziów. S"dziowie
nie widzieli zdj"cia skina, nie byli te& informowani, kto
by opisywany. Poniewa& instrukcje równie& nie zawiera y
odniesienia do konkretnej kategorii spo ecznej, s"dziowie
nie wiedzieli, do jakiego potencjalnie stereotypu mog yby
si" odnosi% opisy. Chodzi o o wykluczenie ewentualnego
wp ywu ich osobistej postawy na s"dziowanie opisów
wolnego czasu skina.
S"dziowanie przebieg o w dwóch etapach: najpierw
s"dziowie indywidualnie analizowali opisy (wyodr"bniali
w nich skojarzenia negatywne, pozytywne i neutralne),
nast"pnie uzgadniali finalny wynik analizy. O ile w kwestii wyodr"bniania skojarze$ oraz typowania negatywnych skojarze$ ju& pocz#tkowa zgodno!% s"dziów by a
bardzo du&a (W Kendalla = 0,913), o tyle rozbie&no!ci
wyst#pi y przy decydowaniu o pozytywno!ci lub neutralno!ci wyodr"bnionych skojarze$. Wprawdzie istnia a
spójno!% co do oceny, &e przewa&aj# skojarzenia neutralne, oraz by a zdecydowanie du&a pula skojarze$, któr#
zgodnie okre!lano jako neutralne, lecz pojawi y si" te&
skojarzenia zaklasyfikowane zarówno jako pozytywne,
jak i neutralne. Dlatego ostatecznie na potrzeby analiz
statystycznych wyodr"bniono dwie kategorie skojarze$:
negatywne i nienegatywne.
Przeprowadzono analiz" wariancji z powtarzanym
pomiarem dla liczby skojarze$ negatywnych i nienegatywnych (zmienna wewn#trz osób) przy zmiennej niezale&nej „warunek opisu” (zmienna mi"dzy osobami;
3: sk anianie do t umienia ze wzbudzeniem motywacji
zewn"trznej vs. sk anianie do t umienia ze wzbudzeniem

Rysunek 1. Liczba skojarze$ w opisie antycypowanego wolnego czasu skina jako funkcja ewaluacji skojarze$ (2: negatywne vs. nienegatywne) i warunku opisu (3: sk anianie do
t umienia wraz ze wzbudzeniem motywacji zewn"trznej
vs. sk anianie do t umienia wraz ze wzbudzeniem motywacji wewn"trznej vs. brak sk aniania do t umienia). Eksperyment 1.
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motywacji wewn"trznej vs. brak sk aniania i moty wowania do t umienia). Analiza wykaza a efekt g ówny
ewaluacji skojarzenia, F(1, 72) = 56,66; p = 0,001;
%2 = 0,440. W opisach wi"cej by o skojarze$ nienegatywnych (M = 4,84) ni& ngatywnych (M = 1,79). Efekt
g ówny warunku opisu okaza si" nieistotny, czyli bez
wzgl"du na warunek badania opisy zawiera y bardzo
zbli&on# liczb" skojarze$. Istotna natomiast by a równie&
interakcja warunku opisu oraz ewaluacji wygenerowanych
skojarze$, F(2, 72) = 12,12; p = 0,001; %2 = 0,252.
Jak wida% na rysunku 1, i co potwierdzi y porównania
planowane (test post-hoc Bonferroniego), w warunku bez
sk aniania i motywowania do t umienia opisy zawiera y
istotnie wi"cej skojarze$ negatywnych w porównaniu
zarówno do warunku z motywowaniem zewn"trznym
(p = 0,001), jak i wewn"trznym (p = 0,001). Liczba skojarze$ negatywnych w warunkach z motywowaniem by a
na niemal identycznym poziomie. Dok adnie odwrotny
wzorzec wyników wyst#pi w zakresie skojarze$ nienegatywnych. Otó& w obu warunkach z motywowaniem
wygenerowano ich wi"cej ni& w warunku bez sk aniania
i motywowania do t umienia (ró&nica pomi"dzy ka&dym
z warunków z motywowaniem do t umienia a brakiem
sk aniania i motywowania do t umienia istotna na poziomie
p = 0,001). Ponownie nie by o ró&nicy pomi"dzy warunkami z motywowaniem do t umienia – liczba wygenerowanych skojarze$ nienegatywnych by a na bardzo zbli&onym
poziomie. Tak wi"c, efekt g ówny ewaluacji skojarze$
– przewaga skojarze$ nienegatywnych nad negatywnymi
– by istotny wy #cznie w warunkach z motywowaniem do
t umienia – zewn"trznym i wewn"trznym (odpowiednio:
p = 0,001; %2 = 0,381; oraz p = 0,001; %2 = 0,336). W warunku bez motywowania ró&nica pomi"dzy liczb# skojarze$
negatywnych a nienegatywnych by a nieznaczna i daleka
od istotno!ci. To oznacza, &e manipulacj" mo&na uzna% za
skuteczn#, w warunkach z motywowaniem do t umienia
by o bowiem mniej negatywnych okre!le$ w porównaniu
z warunkiem kontrolnym (bez sk aniania i motywowania
do t umienia).
Rozwi"zywanie logicznych zada%. Przeprowadzono
osobne analizy dla trzech parametrów rozwi#zywania
zada$ na rozumowanie: (1) liczby poprawnie rozwi#zanych zada$, (2) ogólnej liczby zada$, do których udzielono odpowiedzi (spo!ród 24 zada$) oraz (3) wzgl"dnej
poprawno!ci udzielonych odpowiedzi (proporcjonalny
udzia poprawnych rozwi#za$ w!ród wszystkich udzielonych odpowiedzi). Ka&dy parametr poddano analizie
w schemacie z powtarzanym pomiarem przy jednej
zmiennej niezale&nej – warunek badania (mi"dzy osobami; 3: sk anianie do t umienia ze wzbudzeniem motywacji
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zewn"trznej vs. sk anianie do t umienia ze wzbudzeniem
motywacji wewn"trznej vs. brak sk aniania i motywowania do t umienia).
Liczba poprawnie rozwi"zanych zada%. ANOVA
dla liczby poprawnie rozwi#zanych zada$ jako zmiennej
zale&nej wewn#trz osób (zadania liczbowe vs. sylogizmy)
wykaza a istotny wy #cznie efekt g ówny rodzaju zadania
na rozumowanie, F(1, 72) = 11,14; p = 0,001; %2 = 0,134.
Otó& wi"cej rozwi#zano sylogizmów (M = 4,32) ni& zada$
liczbowych (M = 3,32).
Ogólna liczba zada%, do których udzielono odpowiedzi. ANOVA dla ogólnej liczby zada$, do których
udzielono odpowiedzi, jako zmiennej zale&nej wewn#trz
osób (zadania liczbowe vs. sylogizmy), wykaza a istotne
oba efekty g ówne: rodzaju zadania na rozumowanie,
F(1, 72) = 24,29; p = 0,001; %2 = 0,252, oraz warunku
badania, F(2, 72) = 5,39; p = 0,01; %2 = 0,130. Je!li chodzi
o rodzaj zadania na rozumowanie, to udzielono odpowiedzi do znacznie wi"kszej liczby sylogizmów (M = 9,96)
ni& zada$ liczbowych (M = 7,96). Efekt g ówny warunku
badania wynika za! z tego, &e w sumie najwi"cej odpowiedzi do zada$ na rozumowanie udzielono w warunku
bez sk aniania i motywowania do t umienia (M = 10,18),
a istotnie mniej (p = 0,005, test post-hoc Bonferroniego)
w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem
motywacji zewn"trznej (M = 7,58). W warunku sk aniania
do t umienia ze wzbudzaniem motywacji wewn"trznej
!rednia liczba odpowiedzi wynosi a M = 9,12, by a wi"c
zbli&ona do poziomu odpowiadania w warunku braku
sk aniania i motywowania do t umienia, a nieistotnie
wi"ksza od poziomu w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem motywacji zewn"trznej. Oznacza
to, &e zaanga&owanie w rozwi#zywanie zada$ wi#zao si" z warunkiem wcze!niejszego opisywania skina.
Najmniejsze by o po sk anianiu do t umienia ze wzbudzaniem motywacji zewn"trznej, wi"ksze – po sk anianiu
do t umienia ze wzbudzaniem motywacji wewn"trznej,
najwi"ksze za! – po swobodnym opisywaniu (w warunku
bez sk aniania i motywowania do t umienia).
Wzgl&dna poprawno!$ udzielonych odpowiedzi.
Analiza wariancji dla wzgl"dnej poprawno!ci rozwi#zywanych zada$ jako zmiennej zale&nej wewn#trz osób
(zadania liczbowe vs. sylogizmy) nie wykaza a &adnych
istotnych efektów. (redni poziom wzgl"dnej poprawno!ci
rozwi#zania obu rodzajów zada$ by zbli&ony, a przy tym
bardzo niski (w!ród sylogizmów tylko 41,3% rozwi#za$
by o prawid owych, a w przypadku zada$ liczbowych –
tylko 41,7%).
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Podzielanie stereotypizuj"cych opinii. W kwestionariuszu zgeneralizowanego uprzedzenia wszyscy uczestnicy badania 1, poza tylko jednym, ustosunkowali si" do
kompletu – 54 – stwierdze$. Ten jeden uczestnik (w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem motywacji
wewn"trznej) nie udzieli odpowiedzi wy #cznie do jednego, trzeciego w kolejno!ci, stwierdzenia.
Dla poziomu zgeneralizowanego uprzedzenia przeprowadzono jednoczynnikow# analiz" wariancji. Zmienn#
niezale&n# by warunek opisu antycypowanego wolnego
czasu skina (3: sk anianie do t umienia ze wzbudzeniem
motywacji zewn"trznej vs. sk anianie do t umienia ze
wzbudzeniem motywacji wewn"trznej vs. brak sk aniania
i motywowania do t umienia). Efekt g ówny warunku
okaza si" zdecydowanie nieistotny.

WNIOSKI
Struktura opisów skina wskazuje, &e manipulacja t umieniem stereotypowych skojarze$ by a skuteczna. Ró&nica w opisach nie zasadza a si" na liczbie skojarze$,
ale na ich ewaluacji. Otó&, odmiennie ni& w warunku
swobodnego opisu, w obu warunkach, w których motywowano do t umienia stereotypizacji, opisy antycypowanego
wolnego czasu skina zawiera y istotnie wi"cej skojarze$
nienegatywnych ni& negatywnych. Co wi"cej, w obu
warunkach z motywowanym t umieniem, w porównaniu
z warunkiem bez t umienia, liczba skojarze$ negatywnych by a istotnie mniejsza, a liczba skojarze$ nienegatywnych – istotnie wi"ksza. Taki wzorzec wyników
sugeruje, &e w warunkach motywowania do t umienia
stereotypizacji uczestnicy nie tylko podejmowali – i to
skutecznie – wysi ek, aby hamowa% negatywne my!li,
ale tak&e starali si" – równie& z sukcesem – wygenerowa%
nienegatywne skojarzenia.
Czy ten wysi ek samokontroli wydrenowa zasoby
wolicjonalne? Gdyby przyj#%, zgodnie z badaniami nad
wysi kow# koncepcj# samokontroli (Schmeichel i in.,
2003), &e g ównym wska)nikiem jest liczba poprawnie
rozwi#zanych zada$, to motywowane t umienie okaza o
si" nie bardziej wyczerpuj#ce ni& swobodne opisywanie
osoby ze stereotypizowanej kategorii spo ecznej. Wniosek
o porównywalnym poziomie wyczerpania u ludzi motywowanych do t umienia stereotypowych skojarze$ oraz
u tych niesk anianych wzmacniaj# wyniki dla odpowiedzi
udzielanych w Kwestionariuszu zgeneralizowanego uprzedzenia. Jest on do!% obszerny, zawiera 54 stwierdzenia
wyra&aj#ce stereotypowe opinie o ludziach z ró&nych
kategorii spo ecznych. A jednak ustosunkowano si" w nim
do wszystkich stwierdze$ (poza jednym przez jednego
uczestnika). Nie wyst#pi a równie& ró&nica w przychylno!ci dla stereotypizuj#cych pogl#dów.

Natomiast, co interesuj#ce, wyniki eksperymentu 1
wydaj# si" wskazywa% na ró&nice w zaanga&owaniu w rozwi#zywanie zada$. Je!li we)miemy bowiem pod uwag"
ich liczb", zobaczymy, &e najwi"cej uwagi logicznym
zadaniom po!wi"cili uczestnicy swobodnie opisuj#cy
skina, a najmniej – ci, którzy byli zewn"trzn# motywacj#
sk aniani do t umienia stereotypowych o nim skojarze$.
W warunku wzbudzanej wewn"trznej motywacji do t umienia spróbowano rozwi#za% nieco mniejsz# liczb" zada$
ni& w warunku bez t umienia. Je&eli za! we)miemy pod
uwag", &e wzgl"dna poprawno!% odpowiedzi by a bardzo
niska (ok. 41%), poni&ej poziomu przypadkowego ich
udzielania, to wydaje si", &e uczestnicy raczej zgadywali,
ni& rozwi#zywali zadania.
Integracja wzorców rozwi#zywania zada$ logicznych
prowadzi do wniosku, &e o ile nie wyst#pi a ró&nica
w poziomie wyczerpania wolicjonalnego, o tyle konieczno!% b#d) jej brak t umienia my!li skutkowa a ró&nicami
w wielko!ci wyczerpania… ch"ci zmierzenia si" z zadaniami wymagaj#cymi rozumowania. Najmniejsz# ochot"
na kolejne zadanie mieli uczestnicy, których sk aniano
do t umienia stereotypowych my!li, przy wzbudzaniu
przy tym wy #cznie motywacji zewn"trznej (powinno!%
respektowania norm antyuprzedzeniowych). Ró&nice
w zaanga&owaniu w zadania logiczne nie mia y wp ywu
na poziom podzielania stereotypizuj#cych opinii.

EKSPERYMENT 2
Eksperyment 2 by rozszerzon# replikacj# eksperymentu 1. Wprowadzone zosta y istotne zmiany. Na uczestników badania wybrano osoby doros e, ale znacznie
m odsze ni& w badaniu poprzednim. Poniewa& wówczas
zadania logiczne okaza y si" bardzo trudne, a poza tym
by o ich du&o – co mog o dodatkowo deprymowa% i zniech"ca% do zmierzenia si" z nimi, teraz zredukowano ich
liczb" o po ow" oraz je ujednolicono: uczestnicy dostali
do rozwi#zania wy #cznie sylogizmy. Poziom wyczerpania wolicjonalnego, w efekcie realizacji zaleconego
t umienia stereotypowych my!li, by tym razem badany
w aspekcie rozwa&anego zachowania wzgl"dem osoby
ze stereotypizowanej kategorii (a nie, jak w eksperymencie 1, spostrzegania takiej osoby – opisywania antycypowanego sposobu sp"dzania przez ni# czasu wolnego).
Konkretnie, mierzono gotowo!% do udzielenia pomocy
w pewnej sytuacji wymagaj#cej rezygnacji z w asnych
atrakcyjnych planów. Inna by a te& bod)cowa kategoria
spo eczna, cho% równie& negatywnie stereotypizowana.
Ponadto testowano jeszcze jedn# instrukcj" sk aniaj#c#
do t umienia stereotypowych skojarze$. Trzy warunki
– dwa eksperymentalne (wzbudzanie zewn"trznej vs.
wewn"trznej motywacji antyuprzedzeniowej do t umienia

WP'YW MOTYWOWANIA DO T'UMIENIA STEREOTYPOWYCH MY(LI…

stereotypowych skojarze$) oraz jeden kontrolny by y
identyczne, jak w eksperymencie 1. W dodatkowym warunku eksperymentalnym uczestnicy byli równie&, jak
w replikowanych warunkach eksperymentalnych, uwra&liwiani na cz"sto wyst"puj#c# stereotypizacj" oraz sk aniani do jej t umienia, ale nie otrzymywali uzasadnienia
– nie przekazywano wiedzy o spo ecznej dezaprobacie dla
stereotypizacji ani te& nie wzbudzano &adnej motywacji.
Wprowadzenie tego czwartego warunku mia o na celu
sprawdzenie, czy poziom wyczerpania ego jest w wi"kszym stopniu zwi#zany z samym zaleceniem t umienia,
czy z zewn"trznym lub wewn"trznym motywowaniem do
tego wysi ku normami antyuprzedzeniowymi.

METODA
Uczestnicy badania. Uczestnikami badania by o 102 studentów pierwszego roku, kierunków niepsychologicznych
oraz nietechnicznych (!rednia wieku wynosi a 20,3 roku;
OS = 0,89 roku; 71% stanowi y kobiety). Udzia w badaniu
by dobrowolny. Badanie realizowano w grupach !rednio
10-osobowych. Przydzia do warunków badania pozostawa losowy, z zapewnieniem takiej samej proporcji kobiet
i m"&czyzn w ka&dym z warunków. Badanie zrealizowano
poprzez kwestionariusze papierowe.
Materia y
Pomiar skuteczno!ci manipulacji zmienn" „sk anianie do t umienia stereotypowych my!li”. W badaniu tym
osob# bod)cow# by a m oda, nietrze)wa kobieta (a wi"c
taka, której obraz spo eczny, zw aszcza ze wzgl"du na jej
p e%, jest jednoznaczny i wyrazisty, a przy tym stereotypowy i negatywny). Do niej odnosi o si" pierwsze zadanie,
wzorowane na Dialogu wewn#trznym Kary owskiego
(1982) mierz#cym motywy ludzi do podejmowania dziaa$ prospo ecznych. Ide# tego narz"dzia badawczego jest
stawianie ludzi w sytuacji dylematu – udzieli% komu!
pomocy czy zrealizowa% swoje przyjemne plany.
W wersji stworzonej na potrzeby badania nale&a o sobie
wyobrazi%, &e jest si" umówionym z gronem przyjació na
specjalny pokaz filmu, w którym jeden z kolegów zagra
debiutanck# rol". Po pokazie b"dzie bankiet. Poniewa&
na pokaz, a potem na bankiet mo&na wej!% wy #cznie
z osob# wprowadzaj#c#, wszyscy spotykaj# si" w oznaczonym miejscu o godz. 18. I trzeba by% tam punktualnie,
zosta o bowiem przyj"te, &e na spó)nialskich czeka si"
tylko pi"% minut.
Id#c na spotkanie, w celu skrócenia drogi (bo jest ju&
pó)no), przechodzi si" przez park. W parku nikogo nie
ma poza m od# kobiet# „siedz#c# na awce, z g ow# przechylon# do ty u, z nienaturalnie wygi"t# nog#, i w ogóle
jako! w dziwnie skr"conej pozycji”. Jej ubranie jest mocno
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pobrudzone i poszarpane. Kobieta ma przymkni"te oczy,
r"kami trzyma si" za brzuch, ci"&ko oddycha. Podej!cie
do niej w celu sprawdzenia, w jakim znajduje si" stanie,
sprawia, &e czuje si" od niej intensywny zapachu alkoholu.
Kobieta z du&ym trudem wyja!nia, &e po pracy wst#pi a
z kole&ankami do pubu, a kiedy wraca a do domu przez
park, zosta a pobita, okradziona i prawdopodobnie ma
skr"con# nog", która j# bardzo boli. Bez pomocy nie jest
w stanie i!%. Odczuwa te& silne bóle brzucha. Kobieta
prosi o pomoc. Zadzwonienie po karetk" okazuje si" niemo&liwe, bo telefon zosta w domu podpi"ty do adowarki.
Izba przyj"% jest wprawdzie niedaleko, ale pój!cie tam
oznacza, &e na pewno nie zd#&y si" na spotkanie, które
tym samym przepadnie.
Po zapoznaniu si" z tym zdarzeniem nale&a o wskaza%,
jakie my!li przychodzi yby do g owy w takiej sytuacji.
Do odpowiedzi s u&y a pula 24 „refleksji”. Po po owie
stanowi y je argumenty za udzieleniem vs. nieudzieleniem pomocy nietrze)wej, pobitej kobiecie. Przyk adowe
stwierdzenia uzasadniaj#ce pomoc brzmia y: „Mia (a)
bym straszne samopoczucie, gdybym j# zostawi (a), to
by oby dla mnie okropne”; „Wyobra&am sobie, jak ona
musi si" czu%”. W!ród stwierdze$ w sytuacji odmówienia pomocy znalaz y si" nast"puj#ce: „Co pomy!l# sobie
inni, jak zobacz# mnie prowadz#cego(#) pijan# kobiet"”; „Pijanym ludziom czasami przydaje si" nauczka za
ich post"powanie”. Uczestnicy mieli pi"% minut na rozwi#zanie tego zadania. Odpowiedzi udzielali w jednym
z czterech warunków badania. Za wska)niki t umienia
stereotypowych my!li przyj"to liczb" argumentów za
udzieleniem pomocy oraz za jej odmow#.
Pomiary 1 i 2 zmienne zale#nej „wyczerpanie wolicjonalne”. W eksperymencie 2 zastosowano dwa identyczne narz"dzia do pomiaru wyczerpania woli, jak
w eksperymencie 1, przy czym, w przypadku zada$ na
rozumowanie (Jaworska, Matczak, 2002), uczestnicy
badania otrzymywali do rozwi#zania po ow" zada$ –
12 sylogizmów. Na koniec badania wype niali Kwestionariusz zgeneralizowanego uprzedzenia (Aosved i in.,
2009, w autorskiej adaptacji: Piber-D#browska, 2011).
Zawiera on 54 stwierdzenia odnosz#ce si" do sze!ciu
kategorii spo ecznych (a = 0,91).

WYNIKI
Gotowo!$ do niesienia pomocy nietrze'wej, pobitej
kobiecie. Przeprowadzono analiz" wariancji z powtarzanym pomiarem dla gotowo!ci niesienia pomocy (pomiar
wewn#trz osób: liczba wskazanych powodów przemawiaj#cych za tym, aby pomóc vs. aby nie pomóc), przy
zmiennej niezale&nej „warunek rozwa&ania pomocy nie-
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Rysunek 2. Liczba powodów za udzieleniem vs. nieudzieleniem pomocy w czterech warunkach badania (sk anianie do
t umienia wraz ze wzbudzeniem motywacji zewn"trznej vs. sk anianie do t umienia wraz ze wzbudzeniem motywacji
wewn"trznej vs. brak sk aniania do t umienia). Eksperyment 2.

trze)wej, pobitej kobiecie” (mi"dzy osobami; 4: sk anianie
do t umienia ze wzbudzaniem motywacji zewn"trznej
vs. sk anianie do t umienia ze wzbudzaniem motywacji
wewn"trznej vs. sk anianie do t umienia bez motywowania vs. brak sk aniania i motywowania do t umienia).
Analiza wykaza a efekt g ówny gotowo!ci do pomocy,
F(1, 98) = 178,37; p = 0,001; %2 = 0,645. Otó& znacznie
wi"cej podawano powodów, aby jej udzieli% (M = 6,87)
ni& by nie udzieli% (M = 1,79). Efekt g ówny warunku
badania okaza si" nieistotny.
Istotna natomiast by a równie& interakcja warunku rozwa&ania udzielenia pomocy nietrze)wej, pobitej kobiecie
oraz gotowo!ci do owej pomocy, F(3, 98) = 3,34; p = 0,05;
%2 = 0,093.
Interakcja, co sugeruje rysunek 2, a potwierdzi y porównania planowane (test post-hoc Bonferroniego), wydaje si" wynika% nie tyle ze zró&nicowania liczby powodów
przemawiaj#cych za udzieleniem pomocy (ró&nice nieistotne statystycznie), ile z ró&nic pomi"dzy warunkami badania dotycz#cymi powodów, by jej nie udzieli%.
Najwi"cej argumentów za odmow# podano w warunku
bez sk aniania i motywowania do t umienia, istotnie
mniej – w obu warunkach sk aniania do t umienia ze
wzbudzan# motywacj# (istotno!% odpowiednio: wzgl"dem motywacji zewn"trznej p = 0,05; wzgl"dem motywacji wewn"trznej p = 0,01). Ponadto, liczba powodów
odmowy pomocy podana w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem wewn"trznej motywacji by a
mniejsza ni& w warunku sk aniania do t umienia bez
motywowania (p = 0,054).
Jak wida% tak&e na rysunku 2, a co potwierdzi y porównania planowane (test post-hoc Bonferroniego), dysproporcja pomi"dzy liczb# argumentów przemawiaj#cych
za pomoc# w stosunku do argumentów za odmow# by a

najsilniejsza w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem motywacji wewn"trznej (p = 0,001; %2 = 0,432),
s absza w pozosta ych warunkach sk aniania do t umienia – ze wzbudzaniem motywacji zewn"trznej oraz
bez motywowania (odpowiednio: p = 0,001; %2 = 0,333;
oraz p = 0,001; %2 = 0,335), a zdecydowanie najmniejsza
w warunku braku sk aniania i motywowania do t umienia
(p = 0,001; %2 = 0,147).
Rozwi"zywanie logicznych zada%. Analizie poddano
trzy parametry rozwi#zywania zada$ na rozumowanie:
(1) liczb" poprawnie rozwi#zanych sylogizmów, (2) ogóln# liczb" sylogizmów, do których udzielono odpowiedzi
(spo!ród 12 zada$) oraz (3) wzgl"dn# poprawno!% odpowiedzi (proporcjonalny udzia poprawnych rozwi#za$
w!ród udzielonych odpowiedzi). Ka&d# analiz" przeprowadzono przy jednej zmiennej niezale&nej – „warunek rozwa&ania pomocy nietrze)wej– pobitej kobiecie”
(4: sk anianie do t umienia ze wzbudzaniem motywacji
zewn"trznej vs. sk anianie do t umienia ze wzbudzaniem motywacji wewn"trznej vs. sk anianie do t umienia
bez motywowania vs. brak sk aniania i motywowania do
t umienia).
Liczba poprawnie rozwi"zanych zada%. Analiza wariancji dla liczby poprawnie rozwi#zanych sylogizmów
jako zmiennej zale&nej wykaza a nieistotne statystycznie efekty, w tym zdecydowanie nieistotny efekt g ówny
warunku rozwa&ania pomocy nietrze)wej pobitej ko biecie.
Ogólna liczba zada%, do których udzielono odpowiedzi. Analiza wariancji dla ogólnej liczby sylogizmów, do których udzielono odpowiedzi, jako zmiennej
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zale&nej wykaza a istotny wy #cznie efekt g ówny warunku rozwa&ania pomocy nietrze)wej, pobitej kobiecie,
F(3, 98) = 7,63; p = 0,001; %2 = 0,189. Najwi"kszej liczby
odpowiedzi do sylogizmów udzielono w warunku bez
sk aniania i motywowania do t umienia (M = 8,56). Jak
wykaza y porównania planowane (test post-hoc Bonferroniego), w porównaniu z warunkiem bez sk aniania do
t umienia, istotnie mniej (p = 0,05) odpowiedzi udzielono
w warunku sk aniania do t umienia bez motywowania
(M = 4,68), a istotnie najmniej (p = 0,001) w warunku
sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem motywacji
zewn"trznej (M = 2,54). Liczba odpowiedzi udzielonych
w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem
motywacji wewn"trznej (M = 5,58) nie ró&ni a si" istotnie
od prób w pozosta ych warunkach.
Wzgl&dna poprawno!$ udzielonych odpowiedzi.
Analiza wariancji dla wzgl"dnej poprawno!ci udzielonych
odpowiedzi jako zmiennej zale&nej wykaza a nieistotne
efekty, w tym daleko nieistotny efekt g ówny warunku
rozwa&ania pomocy nietrze)wej, pobitej kobiecie.
Podzielanie stereotypizuj"cych opinii. W eksperymencie 2 znacznie wi"cej, bo 25% uczestników, nie ustosunkowa o si" do przynajmniej jednego z 54 stwierdze$
w kwestionariuszu zgeneralizowanego uprzedzenia
(M uczestników = 4,2). Najwi"cej uczestników, do tego
nieudzielaj#cych odpowiedzi na najwi"ksz# liczb" stwierdze$, by o w warunku sk aniania do t umienia ze wzbudzeniem motywacji wewn"trznej. Jednak&e przeprowadzona analiza jednoczynnikowa wariancji wykaza a, &e
ró&nice w !redniej liczbie pomini"tych stwierdze$ by y
zdecydowanie nieistotne pomi"dzy warunkami badania.
Dla poziomu zgeneralizowanego uprzedzenia przeprowadzono jednoczynnikow# analiz" wariancji. Zmienn#
niezale&n# by warunek rozwa&ania pomocy nietrze)wej,
pobitej kobiecie (4: sk anianie do t umienia ze wzbudzaniem motywacji zewn"trznej vs. sk anianie do t umienia
ze wzbudzaniem motywacji wewn"trznej vs. sk anianie do t umienia bez motywowania vs. brak sk aniania
i motywowania do t umienia). Efekt g ówny warunku by
zdecydowanie nieistotny.

WNIOSKI
Eksperyment 2 przyniós replikacj" zasadniczych wyników eksperymentu 1, i to pomimo wprowadzonych
istotnych zmian w procedurze tego drugiego badania.
W eksperymencie 2 osoba bod)cowa by a znacznie bardziej ambiwalentna: m oda kobieta pod wp ywem alkoholu, po towarzyskim spotkaniu w pubie, pobita i okradziona podczas powrotu do domu. Ponadto, w badaniu
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nale&a o rozwa&y% udzielenie b#d) nieudzielenie pomocy
tej osobie – a wi"c swoje zachowanie wobec niej (a nie
jedynie wyobrazi% j# sobie, jak w eksperymencie 1).
By% mo&e powy&sze ró&nice zadecydowa y o tym, &e
w eksperymencie 2 uzyskano znacznie bardziej rozbudowany wzorzec skuteczno!ci sk aniania ludzi do t umienia stereotypowych my!li ni& w poprzednim badaniu.
Wprawdzie znów, tak jak w eksperymencie 1, to w warunku swobodnego rozwa&ania pomocy (bez konieczno!ci
t umienia stereotypowych my!li) zdecydowanie w najmniejszym stopniu, w porównaniu z warunkami z zaleconym t umieniem stereotypizacji, czyniono wysi ek by
„przekona%” siebie do zrezygnowania z w asnych planów
na rzecz pomocy tej kobiecie, a jednocze!nie zahamowa%
my!li przemawiaj#ce za tym, by odmówi% jej takiej pomocy. Jednak w warunkach, w których sk aniano ludzi do
t umienia stereotypowych my!li, zmagania w tym zakresie by y zró&nicowane. Otó&, zdecydowanie najwi"ksz#
gotowo!% do udzielenia ni& odmowy pomocy wykazano
w warunku ze wzbudzaniem motywacji wewn"trznej,
natomiast znacznie s absz# – w warunku ze wzbudzaniem
zewn"trznej motywacji oraz warunku bez motywowania.
Zgodnie z wysi kow# koncepcj# samokontroli (Baumeister i in., 2000; Muraven, Baumeister, 2000) ten zró&nicowany wysi ek przy samokontroli powinien skutkowa%
ró&nicami w poziomie uszczuplenia zasobów wolicjonalnych. Jednak&e wyniki eksperymentu 2, tak jak i poprzedniego badania, nie zapewniaj# temu podej!ciu wsparcia.
Ponownie bowiem, zalecane t umienie – czy to wsparte
wzbudzan# motywacj# wewn"trzn# b#d) zewn"trzn#, czy
to niemotywowane – okaza o si" nie bardziej wyczerpuj#ce wol" ni& swobodne rozwa&anie ewentualnej pomocy.
Wskazuje na to zarówno liczba poprawnie rozwi#zanych
zada$ logicznych, uznawana za g ówny wska)nik drena&u
ego (Schmeichel i in., 2003), jak i wzgl"dna poprawno!% rozwi#zywania (udzia prawid owych rozwi#za$ do
wszystkich udzielonych odpowiedzi).
Odpowiedzi udzielane w nast"pnym, po zadaniach logicznych, Kwestionariuszu zgeneralizowanego uprzedzenia wzmacniaj# za!, tak jak w poprzednim badaniu,
konkluzj" eksperymentu 2 dotycz#c# porównywalnego
poziomu wyczerpania u ludzi sk anianych do t umienia,
zarówno motywowanych, jak i niemotywowanych, oraz
u tych, którym nie zalecono t umienia stereotypowych
skojarze$. Nie wyst#pi a tu istotna ró&nica ani w liczbie
stwierdze$, do których si" ustosunkowano, ani w stopniu
podzielania stereotypizuj#cych pogl#dów. A je!li przyjrzymy si" warunkowi, w jakim wy #cznie sk aniano do
t umienia, lecz nie wzbudzano motywacji, to zauwa&ymy, &e chocia&, zgodnie z oczekiwaniem, hamowanie
stereotypowych skojarze$ by o silniejsze ni& w warunku
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swobodnego rozstrzygania dylematu pomóc/odmówi%
kobiecie, to wyczerpanie – nie. Tym samym eksperyment 2 dobitnie potwierdza wyniki Gordijn i in. (2004),
&e samo sk anianie ludzi do t umienia stereotypowych
my!li nie wp ywa na poziom drena&u ich zasobów woli.
Wyniki eksperymentu 2 w rozszerzonym stopniu replikuj# równie& wynik pierwszego badania wskazuj#cego
na ró&nice w zaanga&owaniu w rozwi#zywanie zada$.
Otó& w eksperymencie nr 2, tak jak w tym nr 1, rodzaj
wzbudzanej b#d) niewzbudzanej motywacji do t umienia
wp yn# na poziom zaanga&owania. Ludzie, u których
wzbudzano wewn"trzn# motywacj" do t umienia, rozstrzygali najbardziej korzystnie dla nietrze)wej, pobitej kobiety
dylemat z udzieleniem/odmow# pomocy. A nast"pnie
wykazali w zadaniach logicznych najwi"ksze zaanga&owanie w ich rozwi#zywanie. W porównaniu z nimi,
osoby sk aniane do t umienia ze wzbudzaniem motywacji
zewn"trznej by y w znacznie s abszym stopniu gotowe
raczej pomóc, ni& odmówi% pomocy (podobnie jak i sk aniane bez motywowania). Ale to w a!nie ludzie zewn"trznie motywowani do t umienia wykazali si" zdecydowanie
najmniejszym zaanga&owaniem w zadaniach logicznych.

DYSKUSJA OGÓLNA
Przeprowadzone przez nas eksperymenty wpisuj# si"
w obszerny nurt poszukiwa$ wyja!nienia, dlaczego po
pocz#tkowym sukcesie w t umieniu stereotypowych skojarze$, cz"sto dochodzi po pewnym czasie do stereotypizacji, i to „ponadstandardowej”, czyli silniejszej ni& tej
dokonywanej przed podj"ciem t umienia. Zainspirowane
koncepcj# Baumeistera i jego wspó pracowników (2000)
postawi y!my pytanie o kondycj" mentaln# cz owieka,
który sk aniany jest do samokontroli aktywizuj#cych si"
skojarze$.
U podstawy wysi kowego modelu samoregulacji stoj# cztery za o&enia (Baumeister i in., 2000; Muraven,
Baumeister, 2000; Muraven i in., 1998): (1) proces samoregulacji poch ania i wyczerpuje na jaki! czas wolicjonalne
zasoby cz owieka; (2) skuteczna samoregulacja zale&y od
dost"pno!ci owych zasobów; (3) wszystkie formy samoregulacji korzystaj# z tych samych zasobów; (4) zasoby woli
s# odnawialne, ale dopiero odpoczynek od wysi ku mentalnego oznacza ich regeneracj". Tak wi"c zgodnie z koncepcj# drena&u ego wzmo&ony powrót stereotypowych
skojarze$ – i to nie tylko w aktywizacji, czyli dost"pno!ci
skojarze$, lecz tak&e w ich aplikacji – nale&a oby t umaczy% wyczerpaniem zasobów ego (Baumeister i in., 2000;
Muraven, Baumeister, 2000). W wyniku podj"tego wysi ku t umienia cz owiek przestaje by% zdolny do podj"cia
kolejnej aktywno!ci wymagaj#cej kontrolowania my!li.

Przeprowadzi y!my dwa eksperymenty b"d#ce rozszerzon# replikacj# bada$ Gordijn i wspó pracowników
(2004) oraz Gailliota, Plant i in. (2007). Wyniki naszych
eksperymentów zdaj# si" przeczy% koncepcji drena&u
zasobów wolicjonalnych. W obu zalecenie t umienia
stereotypowych my!li by o skuteczne. W porównaniu
z warunkiem swobodnego przetwarzania informacji
o stereotypizowanych osobach, uczestnicy sk aniani do
t umienia mniej stereotypowo spostrzegali skina (eksperyment 1) i rozwa&ali wi"ksz# gotowo!% pomocy nietrze)wej, pobitej kobiecie (eksperyment 2). A jednak sama
konieczno!% t umienia my!li i zwi#zana z tym trudno!%
nie wp yn" y na poziom wyczerpania, precyzyjnie mierzony w naszych badaniach poprawno!ci# – zarówno
bezwzgl"dn#, jak i wzgl"dn# – logicznych zada$.
Co wi"cej, wbrew oczekiwaniom, nie tylko wzbudzanie motywacji wewn"trznej, lecz tak&e zewn"trzne
motywowanie nie wp yn" y na poziom rozwi#zywania
zada$ logicznych. A spodziewa y!my si" wyników analogicznych do uzyskanych przez Gordijn i in. (2004) oraz
Gailliota, Plant i in. (2007). W ich badaniach, sprawdzaj#cych rol" motywacji dyspozycyjnej, to niska motywacja wewn"trzna lub dominuj#ca motywacja zewn"trzna
skutkowa y wyczerpaniem ego. Poniewa& odnotowany
w naszych eksperymentach wzorzec skuteczno!ci t umienia my!li daje podstawy do twierdzenia, &e tak&e
i w naszych badaniach z sukcesem wzbudzono zró&nicowan# motywacj" (zob. Piber-D#browska, 2011), dlatego brak ró&nic w zakresie wyczerpania wolicjonalnego
trudno t umaczy% ró&nicami w motywacji: wzbudzanej (w naszych badaniach) i dyspozycyjnej (mierzonej
w badaniach Gordijn i in., 2004 oraz Gailliota, Plant i in.,
2007), zw aszcza &e przecie& znacznie silniejszym drena&em od aktywizowanej dyspozycyjnej motywacji mog a
skutkowa% wzbudzana w naszych badaniach motywacja
zewn"trzna, polegaj#ca na przywo aniu wprost zarówno
antyuprzedzeniowej normy, jak i presji spo ecznej, by jej
przestrzega%.
Wyja!nienia upatrywa yby!my raczej w pomiarze wyczerpania. Wprawdzie, jak wynika z metaanalizy Haggera i wspó pracowników (2010), u&yte w badaniach
Gordijn i in. (2004) oraz Gailliota, Plant i in. (2007) rozwi#zywalne anagramy, czyli zbitki liter, z których nale&y
u o&y% sensowne s owo, nale&# do jednych z najcz"!ciej
stosowanych zada$ do pomiaru wyczerpania ego. Za
g ówny i wystarczaj#cy wska)nik wyczerpania uznaje si" liczb" prawid owo zidentyfikowanych s ów – im
mniejsza, tym na wi"ksze wolicjonalne wyczerpanie ma
wskazywa%. Zauwa&my jednak, &e zadanie dotycz#ce
rozwi#zywalnych anagramów pokazuje wy #cznie skutek, a nie poczynione próby, cho% przecie&, jak twierdz#

WP'YW MOTYWOWANIA DO T'UMIENIA STEREOTYPOWYCH MY(LI…

Baumeister i wspó pracownicy (1998, s. 1258), anagramy
#cz# w sobie „zarówno umiej"tno!%, jak i wysi ek”.
By% mo&e rzeczywi!cie jest tak, &e w !ci!le okre!lonym
czasie (z regu y przez pi"% minut) uczestnicy mierz# si"
tylko z tymi anagramami, które rozwi#zali. Cho% intuicja raczej podpowiada, &e przynajmniej niektórzy mog#
w my!lach przymierza% si" do wi"kszej ich liczby, to
zapisuj# wy #cznie te s owa, które uda o im si" u o&y%.
W przypadku anagramów bowiem cz owiek od razu wie,
czy rozwi#za zadanie.
Je!li wi"c mierzona jest jedynie bezwzgl"dna poprawno!% rozwi#zania anagramów, to nie wiadomo, czy liczba tych rozwi#zanych jest zarazem liczb# wszystkich,
które próbowali rozwi#za% (a wi"c nie wiadomo, jaka
by a efektywno!% ich rozwi#zywania); tym samym nie
wiemy, jak kszta towa o si" zaanga&owanie uczestników
badania – z iloma anagramami starali si" zmierzy%. Zatem
tylko w sferze spekulacji pozostaje pytanie, czy liczba
rozwi#za$ wskazuje na poziom wyczerpania wolicjonalnego (tyle dali rad"/byli w stanie u o&y%, cho% próbowali
znacznie wi"cej), czy te& wyczerpania motywacyjnego
(tyle chcia o im si" rozwi#za%, cho% mogliby wi"cej, gdyby si" z nimi zmierzyli).
W naszych eksperymentach zastosowa y!my trudne
zadania logiczne, pozwalaj#ce na precyzyjny pomiar
wyczerpania ego (Schmeichel i in., 2003). W tych zadaniach
mo&liwe jest bowiem zmierzenie zarówno bezwzgl"dnej
poprawno!ci rozwi#zania (liczba prawid owych rozwi#za$), jak i poziomu zaanga&owania (ogólna liczba zada$,
na które udzielono odpowiedzi). Tym samym staje si"
mo&liwe oszacowanie wydolno!ci poznawczej – poprzez
obliczenie wzgl"dnej poprawno!ci (udzia prawid owych
rozwi#za$ w!ród wszystkich udzielonych odpowiedzi).
Wprowadzi y!my równie& drugi pomiar wyczerpania
wolicjonalnego, który wzmacnia wniosek o braku wyczerpania woli na skutek t umienia stereotypowych skojarze$. Mianowicie, bezpo!rednio po zadaniach logicznym
uczestnicy ustosunkowywali si" do 54 stereotypowych
opinii zawartych w Kwestionariuszu zgeneralizowanego
uprzedzenia (Aosved i in., 2009). Zarówno w eksperymencie 1, jak i w eksperymencie 2, w ka&dym warunku
przetwarzania informacji o osobie bod)cowej podzielanie stereotypizuj#cych pogl#dów by o na podobnym,
a zarazem !rednim poziomie (a wi"c dalekie od skrajno!ci). (wiadczy to o tym, &e zasoby poznawcze nie
zosta y uszczuplone. Gdyby bowiem na skutek przetwarzania informacji o osobie stereotypizowanej nast#pi o
uszczuplenie zasobów, i ich regeneracja nie by a mo&liwa
z powodu rozwi#zywania logicznych zada$, to dosz oby
zapewne do wi"kszej akceptacji stereotypowych opinii
(np. Allen i in., 2009; Narkiewicz-Jodko, 2000; Sherman
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i in., 1998; Sherman, Frost, 2000; van Knippenberg i in.,
1999). Tak si" jednak nie sta o.
Wyniki naszych bada$ sugeruj# natomiast, &e o ile t umienie stereotypowych my!li nie wyczerpuje zasobów
wolicjonalnych, o tyle wyczerpuje ch"ci, by zaanga&owa%
si" w kolejne, do tego m"cz#ce, zadanie. Otó& w obu
eksperymentach warunek t umienia stereotypowych
skojarze$ skutkowa zró&nicowanym zaanga&owaniem
w rozwi#zywanie zada$ logicznych. Najmniejsze wykazali ci uczestnicy, których zewn"trznie motywowano do
t umienia stereotypowych my!l. Z kolei z najwi"ksz# liczb# zada$ zmierzyli si" uczestnicy w ogóle niesk aniani do
ich t umienia. W porównaniu z nimi istotnie mniej zada$
próbowano rozwi#za% w warunku sk aniania do t umienia
bez motywowania (warunek tylko w eksperymencie 2).
Liczba zada$, do których udzielono odpowiedzi w warunku wzbudzania motywacji wewn"trznej, by a nieistotnie
mniejsza ni& warunku bez sk aniania i motywowania
do t umienia, ale i nieistotnie wi"ksza ni& w warunku
sk aniania do t umienia ze wzbudzaniem motywacji
zewn"trznej. Podsumowuj#c, we wszystkich warunkach
sk aniania do t umienia stereotypizacji wyst#pi spadek
zaanga&owania w kolejnym zadaniu, jedynie motywowanie wewn"trzne w najmniejszym stopniu zmniejszy o
gotowo!% do nowego wysi ku mentalnego.
Ale dlaczego w kwestionariuszu, wype nianym przez
uczestników bezpo!rednio po zadaniach na rozumowanie, ponownie zaanga&owano si" do ustosunkowania
wobec 54 stereotypizuj#cych stwierdze$? Dlaczego nie
wyst#pi y efekty wskazuj#ce na wyczerpanie? Przecie&
powinny by y; nawet je!li zadania matematyczne poch on" y niewiele zasobów ego. Jak wykazano bowiem, efekt
wyczerpania woli utrzymuje si" przynajmniej przez kilkana!cie minut – je!li w tym czasie cz owiek jest zaanga&owany w jakie! proste zadania (Gailliot, Baumeister
i in., 2007; Gailliot, Plant i in., 2007; Schmeichel i in.,
2003; Schmeichel, Vohs, 2009; Tice, Baumeister, Shmueli,
Muraven, 2007). Zauwa&my, &e instrukcja do zada$ logicznych wyra)nie mówi a o dobrowolno!ci: mo&na ich
by o rozwi#za% tyle, ile si" chce (zob. Muraven i in., 1998,
eksperyment 2). Natomiast przy kwestionariuszu zalecono, aby ustosunkowa% si" do ka&dego stwierdzenia.
Wydaje si" wi"c, &e po prostu gdy uczestnikom pozostawiono „woln# r"k"” w zaanga&owanie si" w zadania
logiczne, to z tego skorzystali, a kiedy w nast"pnym zadaniu zostali poinstruowani o konieczno!ci zmierzenia si"
ze wszystkimi aspektami, wówczas si" zmobilizowali.
A &e poprzednie zadania – z t umieniem i logiczne –
nie wyczerpa y ich wolicjonalnie, jak sugeruj# wyniki
naszych eksperymentów, to realizacja zadania by a w pe ni mo&liwa.
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Za tak# interpretacj# uzyskanego wzorca wyników
przemawia wysi kowa koncepcja motywacyjna Brehma
(Brehm, Self, 1989), w której przyj"to, &e jednostka kieruje
si" zasad# ekonomii energetycznej, tzn. stara si" uzyska%
cel przy minimalnym wysi ku (zob. koncepcja cz owieka
jako motywowanego taktyka – motivated tactician; Fiske,
Taylor, 1991). Trzeba pami"ta%, &e równie& koncepcja
wyczerpania wolicjonalnego uwzgl"dnia rol" motywacji.
Wed ug tego podej!cia ludzie nie wykorzystuj# ca o!ci
swoich zasobów woli, zw aszcza gdy przewiduj# jaki!
czekaj#cy ich w najbli&szym czasie wysi ek (Baumeister
i in., 2000; Muraven, Shmueli, Burkley, 2006). Motywacja
ma powodowa% mobilizacj" cz owieka do wykorzystania
tych („zaoszcz"dzonych” czy „zachowanych”) zasobów
poznawczych (conservation of resources), które nie zosta y
zu&yte podczas pierwszej samokontroli (Baumeister, Vohs,
2007; Muraven, Baumeister, 2000).
Jednak, je&eli przyjmiemy zgodnie z modelem wyczerpania ego, &e zasoby poznawcze maj# ograniczon# wielko!%, to przecie& motywacja nie mo&e w niesko$czono!%
wydobywa% z cz owieka zasobów, których – z definicji
– z ka&dym wysi kiem ma by% mniej, i których odbudowa
nast"puje wy #cznie poprzez odpoczynek (od wszelkiego wysi ku mentalnego). Tak wi"c, zgodnie z koncepcj#
wyczerpania wolicjonalnego, a jednocze!nie wbrew niej,
trzeba oczekiwa%, &e nawet gdy motywacja powoduje
mobilizacj" cz owieka do tego, by „wykrzesa%” si y do
ponownego procesu poznawczego, to i tak po którym!
nast"pnym, i to stosunkowo nieodleg ym w czasie, wysi ku skutkuje ona wydrenowaniem zasobów poznawczych,
a tym samym pogorszeniem realizacji b#d) wr"cz nierealizacj# jakiego! kolejnego procesu wymagaj#cego zasobów poznawczych ((piewak, 2013).
Krótko mówi#c, przy za o&eniu uszczuplenia zasobów
przez ka&dy akt samokontroli nie mo&na jednocze!nie
zak ada% permanentnie kompensuj#cej ten spadek roli
motywacji. Rol" motywacji – jako kluczow# dla cz owieka
staj#cego przed trudnym zadaniem – podnosi wspomniana wysi kowa koncepcja motywacyjna Brehma (Brehm,
Self, 1989). Zasadniczym konstruktem w tej teorii jest
wielko!% potencjalnej motywacji (potential motivation),
któr# mo&na zdefiniowa% jako ch"% podj"cia przez jednostk" okre!lonej aktywno!ci w celu zaspokojenia wzbudzonego motywu dzia ania (Wright, 2008). U podstawy
tego podej!cia stoi za o&enie, &e wielko!% motywacji
do wysi kowego zmobilizowania si" jest wypadkow#
trzech czynników: wzbudzonej potrzeby osi#gni"cia
lub unikni"cia okre!lonych rezultatów dzia ania (need
state), subiektywnej warto!ci celu, który mia by zosta%
osi#gni"ty poprzez to dzia anie (incentive value), subiektywnej oceny w asnych mo&liwo!ci/umiej"tno!ci co do

mo&liwo!ci realizacji celu (outcome expectancy). Zadanie,
przed którym staje cz owiek, stanowi dla niego rodzaj
wyzwania (challenge). Ocena jego trudno!ci oraz mo&liwo!ci realizacji s# kluczowymi czynnikami pozwalaj#cymi przewidywa%, czy b"dzie si" mobilizowa do wysi ku,
czy te& zredukuje swoje zaanga&owanie.
Wysi kowa koncepcja motywacyjna, w przeciwie$stwie
do koncepcji wyczerpania wolicjonalnego, wydaje si"
dobrze wyja!nia% sinusoid" zaanga&owania uczestników
obu naszych eksperymentów: zró&nicowany – zaleceniem
i motywowaniem – wysi ek z t umieniem stereotypowych my!li, brak zaanga&owania w logicznych zadaniach, ponowna mobilizacja przy ustosunkowywaniu
si" do stereotypowych pogl#dów. Wysi kowa koncepcja
motywacyjna sprzyja tym samym rozwa&aniom nad skuteczno!ci# sk aniania ludzi do t umienia stereotypowych
my!li. A rozstrzygni"cie, które zasoby – wolicjonalne
vs. motywacyjne – wyczerpuje t umienie stereotypowych my!li, wydaje si" mie% praktyczne znaczenie dla
poszukiwania strategii, skutecznie odwodz#cych ludzi
od stereotypizacji. Idea wysi kowej motywacji pozwala
przypuszcza%, &e za brak kontynuacji samokontroli w tym
zakresie odpowiada przede wszystkim niewyst"powanie
odpowiedniej motywacji. Warto wi"c eksplorowa% skuteczne sposoby motywowania cz owieka do t umienia
stereotypowych my!li. O ile bowiem trudno zapewnia%
odpoczynek b#d) motywowa% po ka&dym akcie samokontroli (a takie oddzia ywania wynikaj# z teorii drena&u
zasobów wolicjonalnych), o tyle relatywnie atwiejsze
wydaje si" poszukiwanie takiej motywacji, która mo&e si"
aktywizowa% u ludzi przy kolejnych podobnych zadaniach
(a nie dzia a% tylko dora)nie).
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Suppression of prejudice and depletion of limited resources:
The role of motivational intervention
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ABSTRACT
Recent work has shown that stereotype suppression leads to depletion of regulatory resources. This effect is
particularly likely to occur in people with low internal suppression motivation. In this research, we explored
the impact of motivation-based prejudice reduction interventions. In two experiments, participants were
randomly allocated to four conditions: thought suppression, thought suppression with induced internal or
external motivation, and no-treatment condition. They performed a difÞcult logical and reasoning task,
followed by the multi-prejudice scale task (Intolerant Schema Measure) to assess depletion. As compared
with participants who did not suppress, participants who suppressed stereotype performed worse at the math
task. However, participants with induced internal motivation to regulate prejudice performed better on the
math task compared to participants who suppressed the stereotype. The same manipulations failed to increase
explicit prejudice. These Þndings did not support the ego-depletion interpretation and offer evidence for an
alternative explanation in terms of Brehm’s motivational intensity theory.
Keywords: stereotype suppression, ego-depletion, Brehm’s motivational intensity theory
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