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W niniejszym artykule podj"to prób" wykazania stosowania przez ludzi heurystyk „obcego” i „swojego
cz owieka”. Dotycz% one szacowania stopnia blisko!ci w stosunku do innej osoby wskutek my!lenia o niej
w kategoriach o okre!lonej tre!ci. Za o&ono, &e w warunku wymuszenia stosowania kategorii sprawno!ciowych szacowany stopie' blisko!ci b"dzie wy&szy ni& w warunku wymuszenia stosowania kategorii
moralnych. Zgodnie z za o&eniami modeli dwoistego procesu (dual-process) przetwarzania informacji
dzia( si" tak powinno g ównie lub wy %cznie w warunkach obci%&enia poznawczego lub braku motywacji
do systematycznej analizy danych. W pierwszym eksperymencie osoby badane (N = 38) ocenia y cechy
moralne lub sprawno!ciowe spostrzeganej osoby w warunkach dost"pnych lub zaj"tych zasobów poznawczych, a nast"pnie szacowa y odleg o!( mi"dzy „ja” a spostrzegan% osob%. W warunku obci%&enia poznawczego badani oceniaj%cy cechy sprawno!ciowe spostrzeganej osoby szacowali dystans mi"dzy ni% a „ja”
jako mniejszy ni& badani oceniaj%cy jej cechy moralne. W warunku dost"pnych zasobów poznawczych
nie by o ró&nicy mi"dzy osobami oceniaj%cymi cechy sprawno!ciowe i moralne. W drugim eksperymencie
uwzgl"dniono ponadto dwa ró&ne sposoby aktywizacji kategorii, relewantne lub irrelewantne wobec postawionego badanym (N = 98) zadania. Relewantna aktywizacja kategorii by a wywo ywana przez proszenie
badanych o wyliczenie cech spostrzeganej (opisanej wcze!niej) osoby, które chcieliby pozna(. W warunku
aktywizacji irrelewantnej badani byli proszeni o wyliczenie cech nieznanej osoby, które chcieliby pozna(.
W odniesieniu do tre!ci moralnych/sprawno!ciowych i obci%&enia poznawczego zreplikowano rezultaty
pierwszego badania. Relewantno!( aktywizacji kategorii nie wp ywa a na szacowanie dystansu mi"dzy
„ja” a spostrzegan% osob%.
S owa kluczowe: moralno!(, sprawno!(, heurystyki, blisko!(
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Co roku pojawiaj% si" nowe, interesuj%ce wyniki bada' i nowe teorie próbuj%ce je zintegrowa(. Wi"kszo!(
z nich to teorie cz%stkowe, nieaspiruj%ce do wyja!nienia
ca okszta tu poznania spo ecznego, lecz chc%ce opisa(
jedynie pewien wycinek zwi%zanych z nim zagadnie'.
Jednym z nowszych uj"( tego typu jest teoria sprawcy/
biorcy (Agent/Recipient Theory – ART) Wojciszke i Bary y (2006). Odnosi si" ona do dwoisto!ci tre!ci poznania
spo ecznego i do dwóch trybów przetwarzania informacji, w których mo&e pracowa( umys . Prezentowany w niniejszym artykule problem badawczy nawi%zuje, cho( nie
wprost, do tej teorii. Korzysta równie& z dorobku nurtu
zwi%zanego z dwoistym ujmowaniem spostrzegania spoecznego (por. np. Chaiken i Trope, 1999). W artykule za-
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prezentowano tez" stwierdzaj%c%, &e przy braku zasobów
poznawczych lub motywacji ludzie korzystaj% z wiedzy
o kategoriach tre!ciowych (dotycz%cych sprawno!ci lub
moralno!ci) stosowanych wcze!niej przy spostrzeganiu
drugiej osoby przy szacowaniu stopnia symbiotyczno!ci
relacji (w rozumieniu ART) mi"dzy sob% a t% osob%.
Teoria sprawcy/biorcy w spostrzeganiu spo ecznym
Teoria sprawcy/biorcy (Agent/Recipient Theory – ART)
Wojciszke i Bary y (2006) dotycz%ca poznania spo ecznego opiera si" na trzech g ównych za o&eniach omówionych poni&ej.
Dwoisto#$ perspektywy sprawcy i biorcy
Wi"kszo!( dzia a' i osób mo&e by( spostrzeganych
z dwóch perspektyw: sprawcy (czyli osoby wykonuj%cej
dane dzia anie) i biorcy (czyli osoby, na któr% owo dzia anie jest nakierowane). Ludzie spostrzegaj% siebie i osoby
symbiotycznie ze sob% zwi%zane g ównie z perspektywy
sprawcy. Natomiast przy spostrzeganiu dzia a' osób innych ni& symbiotyczne dominuje perspektywa biorcy.
Relacja symbiotyczna mi"dzy „ja” a drug% osob% wyst"puje, gdy korzy!ci w asne i drugiej osoby wzajemnie
si" wspieraj%. Mo&e mie( to miejsce odno!nie do jednej
z trzech grup osób: (1) tak bliskich, &e s% psychologicznie w %czane do „ja”, (2) z którymi ludzie identyÞkuj% si"
na mocy ró&nych mechanizmów psychicznych oraz (3)
tymi, które s% reprezentantami podmiotu realizuj%cymi
jego cele (np. „mój adwokat”). Jest to rozumienie podkre!laj%ce odmienno!( relacji symbiotycznej od bliskiej
relacji interpersonalnej. IdentyÞkacji z innymi osobami,
a zw aszcza zwi%zkowi polegaj%cemu na reprezentowaniu celów innej osoby, nie musi towarzyszy( ani emocjonalna, ani behawioralna blisko!(.
Przyj"cie danej perspektywy wywo uje jeden z dwóch
trybów przetwarzania informacji w spostrzeganiu siebie
i innych. S% to tryby sprawcy i biorcy. W trybie biorcy
zasadniczym pytaniem jest, CO dana osoba robi. Biorca
skupia si" raczej na rezultatach dzia ania ni& na jego intencjach. Przejawia równie& zasadniczo siln% tendencj"
do wnioskowania o cechach osoby wykonuj%cej dzia anie. W trybie sprawcy ludzie przyjmuj%, &e realizowane
przez nich (lub przez symbiotycznych innych) cele s%
po&%dane i nie po!wi"caj% energii na pytanie CO. Uwaga
kieruje si" na podstawowe dla osoby dzia aj%cej pytanie,
JAK osi%gn%( cel. Sprawca skupia si" na !rodkach do
osi%gni"cia celu, a nie na jego skutkach. Nie wykazuje
tendencji do wnioskowania o cechach osoby dzia aj%cej,
gdy& jego uwaga skupiona jest na sytuacyjnych wyznacznikach dzia ania.
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Maksymalizowanie w asnych korzy#ci
Ludzie d%&% do spostrzegania siebie i innych w sposób
maksymalizuj%cy w asne korzy!ci i zak adaj%, &e inni robi%
tak samo. Przy dzia aniach w asnych i osób symbiotycznie zwi%zanych z „ja” zapewnione jest dzia anie na rzecz
dobra podmiotu. W zwi%zku z tym najwa&niejsze jest, jak
skutecznie realizowane s% te cele. Z kolei dzia ania osób
niesymbiotycznych mog% by( dla nas korzystne, oboj"tne
lub szkodliwe. I to jest w nich dla nas najwa&niejsze. Na
drugi plan schodzi kwestia sprawno!ci dzia aj%cej osoby
w realizowaniu stoj%cego przed ni% celu.
Dwoisto#$ tre#ci w spostrzeganiu spo ecznym
Percepcja siebie i innych obejmuje dwa rozleg e wymiary tre!ciowe: sprawczo!(, która odnosi si" do tego, na ile
i w jaki sposób ludzie d%&% do w asnych celów i korzy!ci,
oraz wspólnotowo!(, która dotyczy tego, na ile i w jaki
sposób ludzie bior% pod uwag" cele i korzy!ci innych osób.
Mimo i& s% logicznie i semantycznie niezale&ne, te interpretacje zachowania wydaj% si" wzajemnie wyklucza(.
Wyró&nienie sprawczo!ci i wspólnotowo!ci w du&ym
stopniu pokrywa si" z postulowanymi w literaturze podzia ami tre!ci w spostrzeganiu spo ecznym. Jednym
z najwcze!niejszych takich podzia ów by o wyró&nienie przez Rosenberga wymiarów wspó wyst"powania
cech: „intelektualnie dobry/z y” i „spo ecznie dobry/z y”
(Rosenberg, Nelson i Vivekanathan, 1968). Z nowszych
propozycji podobny pod wzgl"dem zawarto!ci tre!ciowej
jest podzia Markus i Kitayamy (1991) na „ja niezale&ne” i „ja wspó zale&ne”. Istnieje wreszcie dokonane przez
Wojciszke (1994) rozró&nienie mi"dzy cechami moralnymi i sprawno!ciowymi. Dok adniejszy przegl%d wymiarów odnosz%cych si" do podobnych tre!ci (np. m"sko!(
– kobieco!(, indywidualizm – kolektywizm) znale+(
mo&na w artykule Wojciszke i Bary y (2006).
Sprawczo!( mo&na uzna( za kategori" tre!ciow% bardzo blisk% znaczeniowo sprawno!ci, „ja niezale&nemu”,
wymiarowi „intelektualnie dobry/z y” i innym pokrewnym wymiarom. Wspólnotowo!( z kolei bliska jest moralno!ci, „ja wspó zale&nemu”, wymiarowi „spo ecznie
dobry/z y” i podobnym wymiarom. Z przeprowadzonych
przez Wojciszke i wspó pracowników bada' wynika, &e
sprawno!( i sprawczo!( oraz moralno!( i wspólnotowo!(
jako kategorie tre!ciowe niemal&e pokrywaj% si" ze sob%
i mo&na stosowa( listy s ów odnosz%cych si" do moralno!ci i sprawno!ci w badaniu wspólnotowo!ci i sprawczo!ci (Abele i Wojciszke, 2007).
Sprawczo!( i wspólnotowo!( wykluczaj% si" wzajemnie
na poziomie opisu ludzi. Na przyk ad moralne znaczenie
cech koreluje negatywnie z ich znaczeniem sprawno!ciowym (Wojciszke, Bazi'ska i Jaworski, 1998). Równie&
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interpretowanie w asnych zachowa' w tych kategoriach
jest ze sob% ujemnie skorelowane (Wojciszke, 1994). By(
mo&e omawiane kategorie wykluczaj% si" równie& na poziomie przypisywanych sobie w a!ciwo!ci.
Na podstawie powy&szych za o&e' autorzy teorii ART
wyprowadzaj% szereg wniosków. Najwa&niejszym z perspektywy niniejszego artyku u jest ten, &e ocenianie
w kategoriach sprawczych jest charakterystyczne dla
osoby znajduj%cej si" w trybie spostrzegania sprawcy,
a w kategoriach wspólnotowych dla osoby znajduj%cej si"
w trybie spostrzegania biorcy. Nale&y przy tym pami"ta(
o równowa&no!ci tre!ci sprawczych i sprawno!ciowych
oraz wspólnotowych i moralnych.
Dystans mi!dzy „ja” a innymi osobami
Badanie dystansu mi"dzy w asn% osob% a innymi lud+mi ma w psychologii spo ecznej dosy( d ug% tradycj"
(patrz np. Jarymowicz, 1989, 1992). Zwykle jest uwa&ane
za to&same ze spostrzeganym (lub odczuwanym) podobie'stwem do innej osoby. Takie ujmowanie dystansu wyst"puje zw aszcza w nurcie bada' nad asymetri% w ocenie dystansu ja – inni. Na przyk ad Codol (1985, cyt. za
Kami'ska-Feldman i Jarymowicz, 2006) w swoich badaniach wykazywa spójno!( mi"dzy miarami efektu asymetrii ja – inni odwo uj%cymi si" do oceniania podobie'stwa
psychologicznego oraz do szacowania dystansu Þzycznego pomi"dzy obiektami spo ecznymi. Wykaza równie&,
&e nie ma znaczenia, czy dystans szacuje si" w rzeczywistej przestrzeni, czy te& na rysunku. W wypadku bada'
Codola spostrzegane podobie'stwo i szacowany dystans
mi"dzy obiektami s% wi"c to&same. Wydaje si" jednak, &e
nie musi tak by( w ka&dej sytuacji.
Teoria ART Wojciszke i Bary y zak ada, &e osoba
symbiotyczna nie musi by( spostrzegana jako podobna
(zw aszcza w wypadku relacji polegaj%cej na reprezentowaniu celów innej osoby). Dlatego z perspektywy niniejszego opracowania wa&ne sta o si" wprowadzenie niezale&nych miar podobie'stwa psychologicznego i szacowanego dystansu interpersonalnego. Spostrzegana blisko!(
innej osoby wobec „ja” by a w niniejszych badaniach
traktowana jako miara symbiotyczno!ci w rozumieniu
teorii ART.
W badaniach nad asymetri% w ocenie dystansu ja – inni
zazwyczaj stosowana jest procedura polegaj%ca na podaniu szacowanej odleg o!ci mi"dzy narysowanymi na
kartce papieru kó kami przedstawiaj%cymi ró&ne osoby,
w tym osob" badan% (dok adny opis graÞcznej metody pomiaru efektu asymetrii znajduje si" w: Kami'skaFeldman i Jarymowicz, 2006; ró&nych jej odmian za! w:
Kami'ska-Feldman, 1994). W prezentowanych w niniejszym artykule badaniach zdecydowano si" zastosowa(

inn% procedur" oceny dystansu, polegaj%c% na rysowaniu
kó ka przedstawiaj%cego ocenian% przez badanych osob"
w odpowiadaj%cej odczuciom odleg o!ci od kó ka podpisanego w asnym imieniem badanego. Autorzy uwa&aj%,
&e pozwoli to na bardziej swobodn% i niezale&n% ocen"
dystansu wzgl"dem spostrzeganej osoby.
Modele dwoistego procesu (dual-process)
przetwarzania informacji
Od ponad dwudziestu lat badacze z wielu obszarów
psychologii spo ecznej i poznawczej tworz% modele przetwarzania informacji oparte na rozró&nieniu mi"dzy dwiema grupami procesów, które w poszczególnych modelach
nosz% co prawda odmienne nazwy, ale istota rozró&nienia
mi"dzy nimi pozostaje w przybli&eniu taka sama (por. np.
Bargh, 1999; Chaiken i Trope, 1999). Chodzi tu o rozró&nienie mi"dzy szybkim, niskowysi kowym, asocjacyjnym
trybem przetwarzania informacji (nazywanym tak&e heurystycznym, automatycznym, peryferyjnym) a trybem
przetwarzania wzgl"dnie powolnym, wysokowysi kowym, opartym na regu ach (nazywanym systematycznym, !wiadomym).
Zal%&ki my!lenia o przetwarzaniu informacji na dwa jako!ciowo ró&ne sposoby pojawiaj% si" w teoriach psychologicznych du&o wcze!niej ni& w latach osiemdziesi%tych
XX wieku. Prawdopodobnie pierwszym badaczem, który
zastosowa podobne rozró&nienie by Freud (1935/1958),
analizuj%cy ró&nice mi"dzy tak zwanym procesem pierwotnym i procesem wtórnym oraz znaczenie nie!wiadomo!ci w przetwarzaniu informacji ze !wiata spo ecznego.
Niewiele pó+niej psychologia postaci wprowadzi a wci%&
akceptowane za o&enie, &e nie spostrzegamy bezpo!rednio rzeczywisto!ci, lecz konstruujemy j%, a konstruowanie wiedzy na temat !wiata spo ecznego mo&e przebiega(
nie!wiadomie (Kohler, 1930, za: Moskowitz, Skurnik
i Galinsky, 1999). Drugie obowi%zuj%ce do dzisiaj w my!leniu o przetwarzaniu informacji za o&enie pochodzi
z teorii dysonansu poznawczego Festingera (1961) i mówi o tym, &e cz owiek poszukuje znaczenia w nap ywaj%cych informacjach i d%&y do osi%gni"cia domkni"cia
poznawczego przez pozbywanie si" w%tpliwo!ci.
Do tych obecnych w literaturze od wielu lat aksjomatów do %czy y dwa kolejne, wspólne dla badaczy nurtu
dwoistego procesu. Po pierwsze, ludzie poszukuj% „wystarczaj%cej”, a nie dok adnej wiedzy. Przy braku dodatkowej specyÞcznej motywacji wystarcza im przetwarzanie oparte na uproszczonych regu ach i niezwi%zane
z systematycznym wysi kowym analizowaniem informacji. Po drugie, mimo zdolno!ci do dok adnego analizowania informacji, ludzie maj% jednocze!nie ograniczone
mo&liwo!ci robienia tego. Nie s% w stanie dok adnie ana-
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lizowa( ka&dej nap ywaj%cej informacji i rozwa&a( ka&dego problemu. W zwi%zku z tym dzia aj% zgodnie z zasad% najmniejszego wysi ku, polegaj%c% na próbie maksymalizowania wyników przy jak najmniejszym mo&liwym
wk adzie pracy (Moskowitz i in., 1999).
Pomi"dzy poszczególnymi modelami dwoistych procesów przetwarzania informacji istnieje wiele ró&nic,
z których jedn% z najistotniejszych jest opis wzajemnych
zale&no!ci mi"dzy dwoma rodzajami procesów. Zdaniem
Gilberta (1999) mo&na wyró&ni( cztery najcz"!ciej konstruowane typy modeli: selekcyjne, konkurencyjne,
konsolidacyjne i korekcyjne. W modelach selekcyjnych
jedna grupa procesów jest aktywowana przez czynniki
zewn"trzne i wp ywa na zachowanie, druga pozostaje nieaktywna. W modelach konkurencyjnych obie grupy procesów s% aktywowane przez czynniki zewn"trzne, ale tylko jedna z nich wywiera wp yw na zachowanie. Zgodnie
z modelami konsolidacyjnymi obydwie grupy procesów
s% aktywowane przez czynniki zewn"trzne i obydwie wywieraj% wp yw na zachowanie. Wreszcie modele korekcyjne opieraj% si" na za o&eniu, &e jedna grupa procesów
jest aktywowana przez czynniki zewn"trzne i mo&e nast"pnie (ale nie musi) aktywowa( drug% grup" procesów.
Na zachowanie wywiera wp yw albo jedna grupa, albo
obie. Najpopularniejsze w psychologii spo ecznej s% modele selekcyjne i korekcyjne. Do tych pierwszych nale&%
np. model heurystyczno-systematyczny Chaiken (Chen,
Shechter i Chaiken, 1996) oraz model szans na rozpracowanie przekazu Petty’ego i Cacioppo (1986), natomiast
do drugiej grupy zaliczy( mo&na model sekwencyjno-operacyjny (Gilbert, Pelham i Krull, 1988).
Zasadnicz% ró&nic% mi"dzy dwoma grupami procesów
postulowanych w modelach dwoistego przetwarzania jest
automatyczny (nie!wiadomy) charakter procesów jednej
grupy i !wiadomy (kontrolowany) procesów nale&%cych
do drugiej. Bargh i Chartrand, (1999) deÞniuj% procesy
!wiadome jako czynno!ci my!lowe, z których zdajemy
sobie spraw", które s% intencjonalne, wymagaj% wysi ku
i podlegaj% naszej kontroli. Z kolei procesy automatyczne to takie, które wyst"puj% w sytuacji spe nienia okre!lonych warunków wst"pnych oraz odbywaj% si" bez
udzia u !wiadomego wyboru lub sterowania ich przebiegiem (Bargh, 1999). Procesy automatyczne s% nieintencjonalne, pojawiaj% si" na bardzo wczesnych etapach
przetwarzania informacji i poza dost"pem !wiadomo!ci.
S% efektywne, gdy& nie wymagaj% zasobów ani !wiadomie kierowanej uwagi (Kreitz i S"dek, 2001). Procesy
!wiadome wymagaj% wysi ku i s% powolne. Wymagaj%
kontroli ze strony ego, maj%cej charakter ograniczonego
zasobu (Baumeister, Bratslavsky, Muraven i Tice, 1998).
W zwi%zku z tym nie mog% zachodzi( przez ca y czas.
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W codziennym &yciu dominuj% procesy automatyczne,
które mog% by( o wiele bardziej skomplikowane i dotyczy( szerszego zakresu spraw ni& zwykle s%dzono. Bez
wp ywu !wiadomych aktów woli i kontroli przebiega(
mog% na przyk ad interakcje spo eczne, ocenianie, wydawanie s%dów, kategoryzacja grupowa, przypisywanie
cech osobowo!ci czy dzia anie wewn"trznych reprezentacji celu (Bargh i Ferguson, 2000). Nawet bardzo skomplikowane operacje dotycz%ce poznania spo ecznego
mog% zosta( zautomatyzowane dzi"ki wielokrotnemu powtarzaniu, podobnie jak umiej"tno!( jazdy samochodem
(Deutsch, Gawronski i Strack, 2006).
Modelem nale&%cym do nurtu dwoistego procesu szczególnie interesuj%cym z perspektywy niniejszego omówienia jest model heurystyczno-systematyczny Chaiken
(Chaiken i Maheswaran, 1994; Chen i in., 1996). W odró&nieniu od wi"kszo!ci modeli (cho( nie wszystkich, por.
np. Ferreira, Garcia-Marques, Sherman i Sherman, 2006)
postuluje on mo&liwo!( jednoczesnego i niezale&nego
wp ywu dwóch grup procesów na zachowanie i my!lenie.
Model Chaiken rozró&nia systematyczne i heurystyczne
!cie&ki przetwarzania informacji. Przetwarzanie systematyczne jest rozumiane jako orientacja na dok adne i szczegó owe przetwarzanie informacji, w której spostrzegaj%cy
przegl%da i sprawdza wszystkie +ród a informacji pod
wzgl"dem ich relewantno!ci wobec zadania (Maheswaran
i Chaiken, 1991). S%dy formu owane na bazie systematycznego przetwarzania s% wi"c wra&liwe na rzeczywist%
zawarto!( informacji. Przetwarzanie systematyczne wymaga zarówno zdolno!ci poznawczych, jak i odpowiednich
warunków zewn"trznych oraz motywacji do podj"cia wysi ku umys owego (Chen i Chaiken, 1999). Przetwarzanie
heurystyczne jest bardziej zaw"&on% form% analizowania
informacji. Koncentruje si" ono na poszukiwaniu takich
informacji, które pozwol% skorzysta( z heurystyk (np. kto
to powiedzia ? czy argumentów jest du&o?) (Maheswaran
i Chaiken, 1991). S%dy formu owane na bazie heurystycznego przetwarzania odzwierciedlaj% atwo przetwarzalne,
relewantne wobec s%du wskazówki (+ród o informacji, jej
d ugo!(), a nie poszczególne informacje. Przetwarzanie
heurystyczne stawia jedynie minimalne wymagania poznawcze. Jest jednak ograniczane przez spo ecznopoznawcze regu y aktywizacji i stosowania wiedzy. To
znaczy heurystyka musi znajdowa( si" w pami"ci, zosta(
z tej pami"ci wydobyta oraz by( w jaki! sposób mo&liwa
do zastosowania (np. heurystyka odnosz%ca si" do +ród a
informacji nie ma zastosowania, gdy go nie znamy) (Chen
i Chaiken, 1999). Procesy heurystyczne dominuj%, gdy nie
ma mo&liwo!ci systematycznego przetwarzania informacji
albo gdy nie ma motywacji do podj"cia takiego wysi ku.
Zachodz% jednak zawsze, tak&e przy wysokiej motywacji
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i dobrych warunkach do przetwarzania informacji, tylko
ich wp yw nie jest wówczas tak silny (Chaiken i Maheswaran, 1994).
Heurystyki „obcego” i „swojego cz owieka”
Powy&sze teorie leg y u podstaw sformu owania problemu badawczego. Postanowiono zweryÞkowa( istnienie dwóch heurystyk wywiedzionych z modelu ART.
Heurystyki rozumiane s% tu jako proste regu y decyzyjne
oparte na atwo przetwarzalnych, relewantnych wobec
s%du wskazówkach (Chen i Chaiken, 1999). Zgodnie
z modelem Chaiken (Chen i in., 1996) nale&y spodziewa(
si" nasilonego ich stosowania w sytuacji zaj"cia zasobów
poznawczych (oczywi!cie, je&eli osoby badane nauczy y
si" wcze!niej stosowania tych heurystyk).
Zgodnie z teori% ART Wojciszke i Bary y (2006), ludzie
spostrzegaj% osoby symbiotyczne g ównie w kategoriach
sprawczych (sprawno!ciowych), a osoby niesymbiotyczne g ównie w kategoriach wspólnotowych (moralnych).
Za o&ono, &e ludzie b"d% ocenia( symbiotyczno!( innej
osoby na podstawie tego, czy w przesz o!ci koncentrowali si" raczej na jej cechach sprawno!ciowych, czy moralnych. Przyj"t% miar% symbiotyczno!ci by a szacowana
odleg o!( wobec „ja”.
Zdaniem autorów artyku u ludzie mog% wykorzystywa( dwie odmienne heurystyki do szacowania odleg o!ci wobec „ja”. Pierwsz% z hipotetycznych regu mo&na
nazwa( „heurystyk% swojego cz owieka”: skoro oceniamy cz owieka ze wzgl"du na sprawno!(, z jak% realizuje
swoje cele, widocznie obdarzyli!my go zaufaniem, jest to
wi"c „swój cz owiek” – osoba symbiotyczna wobec „ja”.
Drug% heurystyk" mo&na okre!li( jako heurystyk" „obcego”: skoro oceniamy kogo! ze wzgl"du na wp yw jego za-

Rysunek 1.
Porównanie hipotetycznych efektów zastosowania heurystyk
„obcego” i „swojego cz owieka”

chowa' na interesy innych, widocznie nie jeste!my pewni
jego intencji, jest to wi"c kto! obcy – niesymbiotyczny.
Oczywi!cie nazwy nadane tym heurystykom maj% charakter ca kowicie umowny.
Zastosowanie heurystyki „obcego” mo&e doprowadzi(
do wzrostu szacowanej odleg o!ci wobec „ja” w sytuacji dokonywania oceny cech moralnych (przy zaj"tych
zasobach poznawczych). Natomiast zastosowanie heurystyki „swojego cz owieka” prowadzi( mo&e do oceniania odleg o!ci wobec „ja” jako mniejszej w sytuacji
dokonywania oceny cech sprawno!ciowych, tak&e przy
zaj"tych zasobach poznawczych. Nie mo&na wykluczy(
stosowania przez osoby badane obu opisanych powy&ej
heurystyk: jednej przy stosowaniu kategorii sprawno!ciowych, a drugiej przy kategoriach moralnych. Je&eli jednak w badaniu pojawi si" taki rozk ad wyników, jak po
której! stronie przedstawionego powy&ej rysunku, b"dzie
mo&na wyci%gn%( wst"pny wniosek o stosowaniu przez
badanych odpowiedniej heurystyki.
Eksperyment 1: wnioskowanie
o odleg o"ci wzgl!dem „ja”
na podstawie stosowanej kategorii tre"ciowej
Hipotezy
H1: wyst"puje interakcja dost"pno!ci zasobów poznawczych i aktywizowanej kategorii tre!ciowej spostrzegania. Nawi%zuj%c do opisanych wcze!niej heurystyk, mo&na zapisa( trzy alternatywne hipotezy szczegó owe:
H1A: x1 = x2 = x3 > x4 – stosowana jest heurystyka „swojego cz owieka” – spostrzegana odleg o!( „ja”–„inny”
jest w sytuacji aktywizacji kategorii sprawno!ciowych
w warunkach ograniczonej dost"pno!ci zasobów mniejsza ni& w pozosta ych grupach.
H1B: x1 = x2 = x4 < x3 – stosowana jest heurystyka „obcego” – spostrzegana odleg o!( „ja”–„inny” jest w sytuacji aktywizacji kategorii moralnych w warunkach ograniczonej dost"pno!ci zasobów wi"ksza ni& w pozosta ych
grupach.
H1C: x4 < x1 = x2 < x3 – stosowana jest zarówno heurystyka „obcego”, jak i heurystyka „swojego cz owieka”
– spostrzegana odleg o!( „ja”–„inny” jest w sytuacji aktywizacji kategorii moralnych w warunkach ograniczonej
dost"pno!ci zasobów wi"ksza ni& w warunkach dost"pnych zasobów, a w sytuacji aktywizacji kategorii sprawno!ciowych – mniejsza.
Metoda
Osoby badane
By o to 41 uczennic studiów policealnych (na kierunkach masa&, opiekunka !rodowiskowa i fryzjerstwo)
w wieku od 18 do 42 lat (M = 20,4). Ze wzgl"du na nie-
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kompletno!( danych, wyniki trzech osób zosta y wy %czone z analizy.
Przebieg i plan eksperymentu
Badane podzielono na cztery podgrupy, zgodnie z planem klasycznym, dwuzmiennowym, bez pretestu, wed ug
schematu 2 zasoby (wolne vs. zaj"te) × 2 aktywizowana
kategoria (moralna vs. sprawno!ciowa). Badanie przeprowadzano zbiorowo, anonimowo, bez limitu czasowego.
Na pocz%tku osoby badane otrzymywa y polecenie
przeprowadzenia szeregu prostych dzia a' arytmetycznych na sze!ciocyfrowej liczbie. Po owa z nich mia a
za zadanie zapami"tanie liczby b"d%cej wynikiem tych
oblicze' do ko'ca eksperymentu. Nast"pnie osoby badane otrzymywa y kartki z informacjami dotycz%cymi
Þkcyjnej Anny W. i by y proszone o ocenienie, w jakim
stopniu wykazuje ona wymienione poni&ej opisu cechy.
Na trzecim arkuszu narysowany zosta kwadrat ze znajduj%cym si" w !rodku kó kiem. Zadaniem osób badanych
by o podpisanie tego kó ka swoim imieniem, a nast"pnie
narysowanie kó ka przedstawiaj%cego Ann" W. w takiej
odleg o!ci, jaka im odpowiada. Proszone by y równie&
o okre!lenie (w procentach), w jakim stopniu Anna W.
jest do nich podobna pod wzgl"dem charakteru oraz czy
chcieliby si" z ni% spotka(.
Manipulacja eksperymentalna
Manipulacja opiera a si" na wydaniu dwóm grupom
polecenia zapami"tania sze!ciocyfrowej liczby w celu zaj"cia ich zasobów poznawczych. W celu aktywizacji okre!lonej kategorii tre!ciowej po owie osób badanych podano
list" cech moralnych, a po owie list" cech sprawno!ciowych, pod wzgl"dem których mia a by( oceniana Anna
W. W celu unikni"cia zaburzaj%cego wp ywu na ocen"
podobie'stwa i odleg o!ci wzgl"dem „ja” oceniania osoby p ci przeciwnej, p e( osoby ocenianej by a identyczna
z p ci% osób badanych. Wszystkie cechy moralne i sprawno!ciowe by y pozytywne i wzajemnie zrównowa&one
pod wzgl"dem nasilenia ich pozytywno!ci. Cechy zosta y
uznane za moralne lub sprawno!ciowe na podstawie ocen
s"dziów kompetentnych (Abele i Wojciszke, 2007).
Pomiar zmiennej zale!nej
Zmienn% zale&n% by a blisko!( wzgl"dem „ja”, zoperacjonalizowana jako odleg o!( (w centymetrach) mi"dzy kó kiem przedstawiaj%cym w asn% osob" a kó kiem
przedstawiaj%cym Ann" W. W celu wykluczenia mo&liwo!ci, &e za ró&nice mi"dzy grupami pod wzgl"dem
zmiennej zale&nej odpowiada spostrzegane podobie'stwo
do w asnej osoby, badani udzielali odpowiedzi dotycz%cej
tego podobie'stwa (na skali procentowej).
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Wyniki
Ca o!( wyników obliczono przy u&yciu pakietu statystycznego SPSS 13.0.
Ocena odleg o#ci wzgl%dem „ja”
Dane dotycz%ce odleg o!ci (w centymetrach) zosta y
poddane analizie wariancji MANOVA (por. Rysunek 2).
Analiza nie ujawni a efektu g ównego zaj"cia zasobów,
F(1, 37) = 0,34; p = 0,566. Nie wyst%pi równie& efekt
g ówny kategorii oceniania, F(1, 37) = 0,71; p = 0,406.
Analiza wykaza a interakcj" warunków eksperymentalnych, F(1, 37) = 4,56; p < 0,05. Osoby oceniaj%ce przy
u&yciu kategorii cech moralnych przy zaj"tych zasobach
(M = 4,18; SD = 2,61) nie wskazywa y odmiennej odleg o!ci wzgl"dem „ja” ni& osoby oceniaj%ce przy wolnych
zasobach (M = 3,01; SD = 2,11), t(16) = 1,04; p = 0,313.
Natomiast osoby oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych podawa y mniejsz% odleg o!( wzgl"dem „ja” przy
zaj"tych zasobach (M = 2,14; SD = 0,68) ni& osoby oceniaj%ce przy zasobach wolnych (M = 3,87; SD = 2,38),
t(9,07) = 2,11; p < 0,05.
W warunku wolnych zasobów osoby oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych (M = 3,87; SD = 2,38) nie
podawa y odmiennej odleg o!ci wzgl"dem „ja” ni&
osoby oceniaj%ce w kategoriach moralnych (M = 3,01;
SD = 2,11), t(16) = 0,81; p = 0,431. Natomiast przy zaj"tych zasobach osoby oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych (M = 2,14; SD = 0,68) podawa y mniejsz%
odleg o!( wzgl"dem „ja” ni& osoby oceniaj%ce w kategoriach moralnych (M = 4,18; SD = 2,61), t(8,89) = –2,28;
p < 0,05. Wyniki te potwierdzaj% hipotez" dotycz%c%

Rysunek 2.
Spostrzegana odleg o!( wzgl"dem „ja” jako rezultat stosowania okre!lonych kategorii tre!ciowych spostrzegania
w warunkach zaj"tych i wolnych zasobów (Eksperyment 1)
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wp ywu zaj"cia zasobów na zwi%zek mi"dzy u&ywan% kategori% oceniania a odleg o!ci% od „ja”, a !ci!lej jej wersj"
dotycz%c% stosowania heurystyki „swojego cz owieka”.
Ocena podobie"stwa do w asnej osoby
Procentowy wska+nik podobie'stwa wzgl"dem w asnej osoby wprowadzono do analizy wariancji MANOVA
(Rysunek 3).

Tabela 1.
Korelacje odleg o!ci wzgl"dem „ja”, spostrzeganego podobie'stwa do „ja” i ocen moralnych lub sprawno!ciowych
spostrzeganej osoby (Eksperyment 1)

Odleg o!(
Podobie'stwo

Podobie'stwo

Ocena cech
moralnych

Ocena cech
sprawno!ciowych

–0,50***

–0,24*

–0,09

*

–0,42*

–0,09

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

sprawno!ciowych nie korelowa a istotnie z ocen% odleg o!ci (por. Tabela 1).

Rysunek 3.
Spostrzegane podobie'stwo do „ja” jako rezultat stosowania
okre!lonych kategorii tre!ciowych spostrzegania w warunkach zaj"tych i wolnych zasobów (Eksperyment 1)

Analiza nie wykry a efektu g ównego zaj"cia zasobów,
F(1, 37) = 0,12; p = 0,727. Analiza nie wykry a efektu
g ównego kategorii oceny, F(1, 37) = 1,28; p = 0,267.
Nie wyst%pi a równie& interakcja warunków eksperymentalnych, F(1,37) = 0,10; p = 0,749. Wyniki te s% zgodne
z za o&eniem, &e ocena podobie'stwa wzgl"dem w asnej
osoby nie jest podatna na wp yw zmiennych eksperymentalnych, odmiennie ni& ocena odleg o!ci do „ja”.
Korelacje miar zmiennych zale!nych
i oceniania spostrzeganej osoby
Ocena odleg o!ci by a wyra+nie skorelowana ujemnie
z ocen% podobie'stwa. Si a korelacji nie wskazuje na to&samo!( mierzonych zmiennych (por. Tabela 1).
W celach kontrolnych podliczono i u!redniono oceny
dokonywane przez badanych wzgl"dem cech sprawno!ciowych i moralnych (w jakim stopniu oceniana osoba
wykazuje pozytywne cechy danego rodzaju). Ocena podobie'stwa korelowa a umiarkowanie dodatnio z ocen%
moralno!ci. Ani ocena cech moralnych, ani ocena cech

Dyskusja
Wyniki potwierdzi y hipotez" o wp ywie zaj"cia zasobów na ocen" odleg o!ci ocenianej osoby wzgl"dem „ja”
zale&nie od u&ywanej kategorii oceny. U&ywanie kategorii sprawno!ciowych w ocenianiu powodowa o wskazywanie mniejszej odleg o!ci wzgl"dem „ja” ocenianej
osoby ni& stosowanie kategorii moralnych jedynie przy
zaj"tych zasobach. )wiadczy to o stosowaniu heurystyki
„swojego cz owieka” w ocenianiu ludzi. Zjawisko to pojawia si" przy ocenie odleg o!ci, nie wp ywa natomiast na
spostrzegane podobie'stwo.
Brak wp ywu stosowania kategorii moralnych w ocenianiu na wskazywan% odleg o!( wzgl"dem „ja” wskazuje
na niestosowanie przez badanych heurystyki „obcego”.
Za obserwowane prawid owo!ci mo&e odpowiada(
jednak&e zarówno ocenianie osoby spostrzeganej przy
u&yciu okre!lonej kategorii, jak te& sam fakt aktywizacji
tej kategorii. Nie wiadomo równie&, czy podobne wyniki
uda oby si" uzyska( przy zastosowaniu innych metod manipulacji eksperymentalnej (por. Wojciszke, 2004).
Eksperyment 2:
relewantno"# kategorii tre"ciowej w procesie
oceniania obiektu a ocena odleg o"ci wzgl!dem „ja”
W celu uzyskania odpowiedzi na powy&sze w%tpliwo!ci postanowiono zreplikowa( badanie przy u&yciu innych
metod manipulacji eksperymentalnej. Uwzgl"dniono
równie& rozró&nienie mi"dzy aktywizacj% kategorii relewantn% wobec zadania, jakim by o spostrzeganie Tomasza
M., a irrelewantn% wobec niego. Postanowiono ponadto
zbada( mo&liwy wp yw wybranej zmiennej o charakterze
indywidualnym – bardziej pozytywnego samoopisu pod
wzgl"dem cech sprawczych albo wspólnotowych.
Hipotezy
H1: wyst"puje interakcja dost"pno!ci zasobów poznawczych i aktywizowanej kategorii tre!ciowej spostrzegania
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(w warunku zaj"tych zasobów poznawczych aktywizacja
kategorii sprawno!ciowych skutkuje podawaniem mniejszej odleg o!ci wzgl"dem „ja”).
H2: wyst"puje interakcja drugiego rz"du ze sposobem
aktywizacji kategorii (jedynie w warunku relewantnej
wobec zadania aktywizacji kategorii zachodzi interakcja
mi"dzy dost"pno!ci% zasobów poznawczych a aktywizowan% kategori% tre!ciow% spostrzegania).
Metoda
Osoby badane
By o to 102 m"&czyzn, uczniów technikum elektrycznego w wieku od 16 do 19 lat (M = 17,8). Ze wzgl"du na
niekompletno!( danych, wyniki czterech z nich nie zostay uwzgl"dnione w analizie.
Przebieg i plan eksperymentu
Badanych podzielono na osiem podgrup, zgodnie z planem klasycznym, trójzmiennowym, bez pretestu, wed ug
schematu 2 zasoby (wolne vs. zaj"te) × 2 aktywizowana
kategoria (moralna vs. sprawno!ciowa) × 2 sposób aktywizacji (relewantna vs. irrelewantna), z uwzgl"dnieniem
ró&nic indywidualnych (opis tre!ciowy w asnej osoby).
Badanie przeprowadzano zbiorowo, anonimowo, bez limitu czasowego.
Na pocz%tku osoby badane otrzyma y polecenie przeprowadzenia szeregu prostych dzia a' arytmetycznych na
sze!ciocyfrowej liczbie. Po owa z nich mia a za zadanie
zapami"tanie do ko'ca eksperymentu liczby b"d%cej wynikiem tych oblicze'.
Po owa osób badanych (warunek aktywizacji relewantnej) otrzyma a opis Tomasza M., a nast"pnie zosta a
poproszona albo o zastanowienie si", jakie cechy Tomasza M. musieliby pozna(, aby stwierdzi(, czy by by on
dobrym negocjatorem (aktywizacja kategorii sprawno!ciowej) albo czy powierzyliby mu osobisty sekret (aktywizacja kategorii moralnej). Druga po owa badanych
(warunek aktywizacji irrelewantnej) zosta a zapytana
o to, jakie cechy nieznanych osób musieliby pozna(, aby
zdecydowa(, która z nich by aby dobrym negocjatorem
(aktywizacja kategorii sprawno!ciowej) lub której z nich
mo&na by powierzy( osobisty sekret (aktywizacja kategorii moralnej). Nast"pnie badani otrzymali opis Tomasza
M. z poleceniem zapoznania si" z nim.
Na czwartym arkuszu narysowany zosta kwadrat ze
znajduj%cym si" w !rodku kó kiem. Zadaniem osób badanych by o podpisanie tego kó ka swoim imieniem, a nast"pnie narysowanie kó ka przedstawiaj%cego Tomasza
M. w takiej odleg o!ci, jaka im odpowiada. Proszeni byli
równie& o okre!lenie (w procentach), w jakim stopniu Tomasz M. jest do nich podobny pod wzgl"dem charakteru.
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Na zako'czenie badani wype niali kwestionariusz s u&%cy do pomiaru preferowanej kategorii tre!ciowej opisywania w asnej osoby. Zawiera on 42 przymiotniki odnosz%ce si" do cech sprawczych i wspólnotowych. Badani
zaznaczali na skali od 1 do 7, w jakim stopniu posiadaj%
dan% cech". Obliczono trzy wyniki: opis „ja” w kategoriach wspólnotowych, opis „ja” w kategoriach sprawczych oraz ró&nic" mi"dzy tymi opisami (przez odj"cie
od siebie wyników w owych skalach), która wskazywa(
mo&e na preferowany sposób opisu „ja”.
Manipulacja eksperymentalna
Pierwszy element manipulacji opiera si" na wydaniu
po owie osób badanych polecenia zapami"tania sze!ciocyfrowej liczby, w celu zaj"cia zasobów poznawczych. Do
aktywizowania kategorii moralnych s u&y o polecenie zastanowienia si" nad cechami potrzebnymi do zachowania
sekretu, a do aktywizowania kategorii sprawno!ciowych
– nad cechami dobrego negocjatora. Manipulacja ta wzorowana by a na procedurze zastosowanej przez Wojciszke
i wspó pracowników (1998). Stopniem relewantno!ci
kategorii do spostrzegania Tomasza M. manipulowano
przez polecenie zastanawiania si" nad powy&szymi problemami odno!nie do grupy nieznanych osób w warunku
irrelewantno!ci, a odno!nie do Tomasza M. w warunku
relewantno!ci. Podobnie jak w badaniu poprzednim, badani oceniali osob" tej samej p ci, co podyktowane by o
konieczno!ci% kontroli wp ywu p ci ocenianej osoby na
spostrzegane podobie'stwo i odleg o!( wzgl"dem „ja”.
Pomiar zmiennej zale!nej
Zmienn% zale&n% by a blisko!( wzgl"dem „ja”, zoperacjonalizowana jako odleg o!( (w centymetrach) mi"dzy kó kiem przedstawiaj%cym w asn% osob" a kó kiem
przedstawiaj%cym Tomasza M. Analogicznie do Eksperymentu 1 zmierzono równie& spostrzegane podobie'stwo
(na skali procentowej).
Wyniki
Ca o!( wyników obliczono przy u&yciu pakietu statystycznego SPSS 13.0.
Ocena odleg o#ci wzgl%dem „ja”
Dane dotycz%ce odleg o!ci (w centymetrach) zosta y
poddane analizie wariancji MANOVA (Rysunek 4).
Analiza wykaza a interakcj" zaj"cia zasobów i aktywizowanej kategorii, F(1, 97) = 5,87; p < 0,01. Osoby
oceniaj%ce przy u&yciu kategorii cech moralnych przy
zaj"tych zasobach (M = 5,47; SD = 3,02) nie wskazyway odmiennej odleg o!ci wzgl"dem „ja” ni& osoby oceniaj%ce przy wolnych zasobach (M = 4,28; SD = 2,40),
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terakcj" mi"dzy aktywizowan% kategori% a zaj"ciem zasobów.
Analiza wykaza a na poziomie tendencji statystycznej
efekt g ówny sposobu aktywizacji kategorii, F(1, 97)
= 3,07; p < 0,1. Osoby, u których aktywizowano kategorie tre!ciowe w sposób relewantny do spostrzegania
Tomasza M., podawa y wi"ksz% odleg o!( wzgl"dem „ja”
(M = 5,25; SD = 2,67) ni& osoby z kategoriami aktywizowanymi w sposób irrelewantny (M = 4,30; SD = 2,50),
t(96) = 1,81. Wynik ten nie by przewidziany w postawionych hipotezach i jest trudny do wyja!nienia.

Rysunek 4.
Spostrzegana odleg o!( wzgl"dem „ja” jako rezultat stosowania okre!lonych kategorii tre!ciowych spostrzegania
w warunkach zaj"tych i wolnych zasobów (Eksperyment 2)

t(44) = –1,20; p = 0,142. Natomiast osoby oceniaj%ce
w kategoriach sprawno!ciowych podawa y mniejsz% odleg o!( wzgl"dem „ja” przy zaj"tych zasobach (M = 4,00;
SD = 2,08) ni& osoby oceniaj%ce przy zasobach wolnych
(M = 5,42; SD = 2,75), t(50) = 2,11; p < 0,05.
W warunku wolnych zasobów osoby oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych (M = 5,42; SD = 2,75) nie
podawa y odmiennej odleg o!ci wzgl"dem „ja” ni&
osoby oceniaj%ce w kategoriach moralnych (M = 4,28;
SD = 2,40), t(48) = –1,56; p = 0,125. Natomiast przy zaj"tych zasobach osoby oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych (M = 4,00; SD = 2,08) podawa y mniejsz%
odleg o!( wzgl"dem „ja” ni& osoby oceniaj%ce w kategoriach moralnych (M = 5,47; SD = 3,02), t(36,26) = 1,94;
p < 0,05. Wyniki te pozwalaj% odrzuci( hipotez" o braku
wp ywu zaj"cia zasobów na zwi%zek mi"dzy aktywizowan% kategori% a odleg o!ci% wzgl"dem „ja”.
Analiza nie wykaza a efektu g ównego zaj"cia zasobów, F(1, 97) = 0,07; p = 0,795. Nie wyst%pi równie&
efekt g ówny aktywizowanej kategorii, F(1, 97) = 0,06;
p = 0,815. Nie wyst%pi a interakcja sposobu aktywizacji
kategorii z zaj"ciem zasobów, F(1, 97) = 0,02; p = 0,894
ani sposobu aktywizacji kategorii z aktywizowan% kategori%, F(1, 97) = 0,52; p = 0,473. Nie wyst%pi a równie&
interakcja drugiego rz"du mi"dzy sposobem aktywizacji
kategorii, aktywizowan% kategori% i zaj"ciem zasobów,
F(1, 97) = 0,04; p = 0,838. Wyniki te nie potwierdzaj%
hipotezy o wp ywie sposobu aktywizacji kategorii na in-

Ocena podobie"stwa do w asnej osoby
Procentowy wska+nik podobie'stwa wzgl"dem w asnej osoby wprowadzono do analizy wariancji MANOVA
(Rysunek 5).
Analiza wykaza a interakcj" zaj"cia zasobów i aktywizowanej kategorii, F(1, 96) = 5,16; p < 0,05. Osoby
oceniaj%ce przy u&yciu kategorii cech moralnych przy zaj"tych zasobach (33,6) nie wskazywa y odmiennego procentu podobie'stwa ni& osoby oceniaj%ce przy wolnych
zasobach (44,2), t(4) = 1,62; p = 0,112. Równie& osoby
oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych nie podawa y innego procentu podobie'stwa przy zaj"tych zasobach (43,1) ni& osoby oceniaj%ce przy zasobach wolnych
(32,8), t(49) = -1,74; p = 0,09, cho( mo&na tu zauwa&y(
pewn% tendencj". W warunku wolnych zasobów osoby
oceniaj%ce w kategoriach sprawno!ciowych (32,8) podawa y ni&szy procent podobie'stwa ni& osoby oceniaj%ce
w kategoriach moralnych (44,2), t(47) = 1,96; p < 0,05.
Natomiast przy zaj"tych zasobach osoby oceniaj%ce w ka-

Rysunek 5.
Spostrzegane podobie'stwo do „ja” jako rezultat stosowania
okre!lonych kategorii tre!ciowych spostrzegania w warunkach zaj"tych i wolnych zasobów (Eksperyment 2)
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tegoriach sprawno!ciowych (43,1) nie podawa y innego
procentu podobie'stwa ni& osoby oceniaj%ce w kategoriach moralnych (4,18), t(46) = –1,43; p = 0,16.
Analiza nie wykaza a efektu g ównego zaj"cia zasobów, F(1, 96) = 0,04; p = 0,950. Nie wyst%pi równie&
efekt g ówny aktywizowanej kategorii, F(1, 96) = 0,16;
p = 0,693. Analiza wykaza a efekt g ówny sposobu aktywizacji kategorii, F(1, 96) = 5,46; p < 0,05. Osoby, u których aktywizowano kategorie tre!ciowe w sposób relewantny do spostrzegania Tomasza M., podawa y mniejszy procent podobie'stwa (33,5) ni& osoby z kategoriami
aktywizowanymi w sposób irrelewantny (43,5).
Nie wyst%pi a interakcja sposobu aktywizacji kategorii z zaj"ciem zasobów, F(1, 96) = 1,75; p = 0,189 ani
sposobu aktywizacji kategorii z aktywizowan% kategori%, F(1, 96) = 0,47; p = 0,494. Nie wyst%pi a równie&
interakcja drugiego rz"du mi"dzy sposobem aktywizacji
kategorii, aktywizowan% kategori% i zaj"ciem zasobów,
F(1, 96) = 0,86; p = 0,358.
Uzyskane wyniki nie s% zgodne z za o&eniem, &e ocena
podobie'stwa wzgl"dem w asnej osoby nie jest podatna
na wp yw zmiennych eksperymentalnych.
Korelacje miar zmiennych zale!nych i samoopisu
Ocena odleg o!ci by a wyra+nie skorelowana ujemnie
z ocen% podobie'stwa. Si a korelacji nie wskazuje na to&samo!( mierzonych zmiennych (por. Tabela 2). Wynik ten
jest w a!ciwie identyczny jak w Eksperymencie 1.
Zbadano równie& zwi%zek miar odleg o!ci i podobie'stwa z pozytywno!ci% samoopisu w kategoriach wspólnotowych i sprawczych oraz z pozytywniejszym samoopisem pod wzgl"dem jednej z tych kategorii. Wy&szy
wynik w skali preferowanych cech „ja” !wiadczy o przypisywaniu sobie przez osob" badan% korzystniejszych
cech wspólnotowych ni& sprawczych, a ni&szy o pozytywniejszym opisie w kategoriach sprawczych ni& wspólnotowych. $adna z tych miar nie korelowa a z odleg o!ci% ani podobie'stwem (Tabela 2).
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Wp yw preferowanej kategorii samoopisu na zwi&zek
mi%dzy ocen& odleg o#ci wzgl%dem „ja”
a aktywizowan& kategori& i zaj%ciem zasobów
W celu sprawdzenia, jaki wp yw na uzyskane wyniki
wywiera zmienna o charakterze indywidualnym, jak% jest
preferowana kategoria opisu w asnej osoby, dokonano podzia u wyników osób badanych na dwie grupy. W grupie
pierwszej analizowano wyniki osób, które opisywa y si"
pozytywniej pod wzgl"dem cech wspólnotowych ni&
sprawczych. Znalaz o si" tu 57 osób. W grupie drugiej
analizie podlega y wyniki osób opisuj%cych si" pozytywniej pod wzgl"dem cech sprawczych ni& wspólnotowych.
Taki samoopis charakteryzowa 41 osób. Zbadano nast"pnie, jaki jest wp yw zmiennych niezale&nych na ocen" odleg o!ci wzgl"dem „ja” w tak wyró&nionych grupach.
W grupie pierwszej („wspólnotowców”) nie wyst%pi
efekt g ówny &adnej z analizowanych zmiennych: zaj"cia
zasobów, F(1, 56) = 0,18; p = 0,673; aktywizowanej kategorii, F(1, 56) = 0,00; p = 0,988 i sposobu aktywizacji
kategorii, F(1, 56) = 1,71; p = 0,197. Nie wyst%pi y równie& &adne istotne interakcje mi"dzy nimi.
W grupie drugiej („sprawców”) nie wyst%pi efekt
g ówny &adnej z analizowanych zmiennych: zaj"cia zasobów, F(1, 40) = 0,20; p = 0,657; aktywizowanej kategorii, F(1, 40) = 0,20; p = 0,659 i sposobu aktywizacji,
F(1, 40) = 0,95; p = 0,338. Wyst%pi a natomiast interakcja mi"dzy zaj"ciem zasobów a aktywizowan% kategori%,
F(1, 40) = 5,51; p < 0,05.
Wynika st%d, &e opisywany wcze!niej interakcyjny
wp yw aktywizowanej kategorii spostrzegania i zaj"cia
zasobów na odleg o!( wzgl"dem „ja” wyst"puje tak naprawd" jedynie w!ród osób opisuj%cych si" bardziej pozytywnie pod wzgl"dem cech sprawczych ni& wspólnotowych.
Dyskusja
Wyniki potwierdzi y hipotez" o wp ywie zaj"cia zasobów na ocen" odleg o!ci ocenianej osoby wzgl"dem „ja”
zale&nie od u&ywanej kategorii oceny. U&ywanie kategorii sprawno!ciowych w ocenianiu powoduje wskazywanie mniejszej odleg o!ci wzgl"dem „ja” ocenianej osoby
ni& stosowanie kategorii moralnych jedynie przy zaj"tych

Tabela 2.
Korelacje odleg o!ci wzgl"dem „ja”, spostrzeganego podobie'stwa do „ja”, samoopisu w zakresie cech wspólnotowych
i sprawczych oraz si y preferencji cech wspólnotowych wzgl"dem cech sprawczych (Eksperyment 2)

Odleg o!(
Podobie'stwo
*** p < 0,001.

Podobie'stwo

Cechy „ja”: wspólnotowe

Cechy „ja”: sprawcze

Preferowane cechy „ja”

–0,54***

0,07

–0,01

–0,05

*

0,09

–0,05

–0,12
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zasobach. )wiadczy to o stosowaniu heurystyki „swojego cz owieka” w ocenianiu ludzi. Zjawisko to pojawia si"
zarówno przy ocenie odleg o!ci, jak i spostrzeganego podobie'stwa oraz szacowanego dystansu spo ecznego. Ten
wynik jest odmienny od uzyskanego w Eksperymencie 1.
Nie wyst%pi y ró&nice mi"dzy osobami, u których mia a
miejsce aktywizacja kategorii relewantna do spostrzegania Tomasza M. a osobami, u których aktywizacja ta by a
irrelewantna. Zapewne za obserwowane prawid owo!ci
odpowiada fakt aktywizacji kategorii tre!ciowej spostrzegania, a nie zastosowanie tej kategorii w jaki! specyÞczny sposób do osoby spostrzeganej.
Bardzo interesuj%ce wyniki uzyskano odno!nie do ró&nic indywidualnych w zakresie samoopisu. U osób opisuj%cych si" bardziej pozytywnie pod wzgl"dem wspólnotowym ni& sprawczym nie wyst%pi wp yw analizowanych
zmiennych niezale&nych na odleg o!( wzgl"dem „ja”; za
uzyskane wyniki eksperymentu wydaj% si" „odpowiada(”
osoby opisuj%ce si" pozytywniej pod wzgl"dem sprawczym ni& wspólnotowym. By( mo&e s% to osoby bardziej
indywidualistyczne, a „wspólnotowcy” s% bardziej kolektywistyczni (por. np. Hofstede, 2000; Wojciszke i Barya, 2006). Kolektywi!ci mog% stosowa( odmienne regu y
w %czania danej osoby do kategorii „swój”–„obcy” ni&
indywiduali!ci, którzy nie s% tak bardzo uwra&liwieni
na kontekst spo eczny i nie stosuj% nawykowo podzia u
na cz onków grupy w asnej i grupy obcej w ocenianiu
ludzi (por. np. Oyserman, Coon i Kemmelmeier, 2002).
Nawykowe stosowanie regu kategoryzacji innych osób
wed ug klucza „cz onek grupy w asnej – cz onek grupy
obcej” mo&e dominowa( nad stosowaniem heurystyki
„swojego cz owieka” u jednostek kolektywistycznych.
By( mo&e te& ta heurystyka w ogóle nie jest stosowana
przez jednostki opisuj%ce si" w kategoriach wspólnotowych (czyli kolektywistyczne). Poniewa& indywiduali!ci
nie stosuj% takich regu kategoryzacji, niejako „w zamian”
mog% by( podatni na wp yw heurystyki „swojego cz owieka” przy ocenie jego symbiotyczno!ci. Na pewno problem ró&nic indywidualnych wart jest dalszego badania.
Dyskusja ogólna
Cz owiek jest z samej swojej natury istot% minimalizuj%c% wysi ek wk adany w realizowane zadania. Je&eli nie
ma ku temu wyra+nych przes anek, nie anga&uje w pe ni
swoich mo&liwo!ci psychicznych w wykonywane czynno!ci. Spowodowane to mo&e by( ograniczonym charakterem owych zasobów (por. Baumeister, 2004; Gilbert
i in., 1988). Jednym ze sposobów oszcz"dzania dost"pnych zasobów poznawczych jest automatyzacja wi"kszo!ci procesów wnioskowania. Automatyczne bezwysi kowe przetwarzanie informacji przebiega w du&ym stopniu

przy u&yciu ró&nego typu heurystyk. Omawiane badania
mia y na celu udzielenie odpowiedzi, czy jedn% z heurystyk stosowanych przez ludzi przy automatycznym przetwarzaniu informacji spo ecznych jest wnioskowanie na
podstawie kategorii stosowanych do analizy danych o innej osobie.
Na podstawie uzyskanych do tej pory wyników mo&na
w ostro&ny sposób wypowiada( si" za s uszno!ci% powy&szej tezy. Stosowanie moralnych i sprawno!ciowych kategorii tre!ciowych do analizy cech spostrzeganej osoby
(wywo ywane w odmienny sposób w ka&dym z eksperymentów) wp ywa o na podawan% odleg o!( spostrzeganej
osoby wzgl"dem „ja”. W badaniu pierwszym nie wykryto
takiego wp ywu na spostrzegane podobie'stwo i szacowany dystans interpersonalny. W drugim badaniu taki
wp yw wyst%pi . Stwierdzono równie&, &e zgodnie z przyj"tymi hipotezami wp yw ten da o si" zaobserwowa( jedynie w sytuacji zaj"cia zasobów poznawczych. W obu
eksperymentach jedyn% grup% eksperymentaln%, której
wynik w stopniu istotnym statystycznie ró&ni si" od pozosta ych, by a grupa, która stosowa a kategorie sprawno!ciowe w warunkach zaj"tych zasobów. Przemawia
to na rzecz stosowania przez ludzi heurystyki „swojego
cz owieka”. Brak natomiast danych przemawiaj%cych za
korzystaniem z heurystyki „obcego”.
Oczywi!cie konieczne s% dalsze badania dotycz%ce
omawianej problematyki. Przede wszystkim nale&a oby
odpowiedzie( na pytanie, jaki by by wp yw odroczenia
w czasie pomiaru zmiennej zale&nej. Pozwoli oby to
odpowiedzie( na pytanie, czy za uzyskane wyniki odpowiada wnioskowanie wstecz na podstawie stosowanych
w przesz o!ci kategorii tre!ciowych (postulowana heurystyka „swojego cz owieka”), czy te& raczej jest to wynik
utrzymuj%cej si" w umy!le aktywizacji kategorii tre!ciowej spostrzegania.
Mo&na wskaza( na wiele potencjalnych praktycznych
konsekwencji stosowania przez ludzi heurystyki „swojego cz owieka”. Odnosz% si" one zasadniczo do wszystkich obszarów dzia alno!ci, w których pragniemy zdoby(
zaufanie innego cz owieka. Prosta aktywizacja tre!ci
sprawno!ciowych w spostrzeganiu danego cz owieka
mo&e spowodowa( wzrost zaufania do niego, zw aszcza w sytuacji sprzyjaj%cej „lenistwu poznawczemu”.
By( mo&e, przez sam fakt skierowania naszej uwagi na
swoje raczej sprawno!ciowe ni& moralne cechy, agent
ubezpieczeniowy lub sprzedawca samochodów zwi"kszy
obroty o cho(by u amek procenta. By( mo&e, dzi"ki zastosowaniu analogicznej strategii, wzro!nie liczba g osów
otrzymanych przez polityka. By( mo&e, wskazywanie na
cechy sprawno!ciowe zmniejszy spostrzegany dystans
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mi"dzy ró&nymi grupami spo ecznymi. Mo&na by dalej
przytacza( kolejne przyk ady.
Naturalnie, nie nale&y si" jednak spodziewa( silnych
efektów wykrytych prawid owo!ci, w ko'cu psycholodzy od lat zajmuj%cy si" chocia&by atrakcyjno!ci% interpersonaln% wykryli dziesi%tki, je!li nie setki, czynników
maj%cych na ni% wp yw (por. np. N"cki, 1996; Wojciszke,
2002). Jednak&e w takich dziedzinach jak handel, czy polityka, nawet najs abszy efekt przydatny w wywieraniu
wp ywu na ludzi jest wart wzi"cia pod uwag".
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Effects of moral and competence categories
on estimation of distance between self and others
Jaros aw Piotrowski1 # Magdalena $emojtel-Piotrowska2
1

Department of Psychology, The Warsaw School of Social Sciences and Humanities
2
Institute of Psychology, Gda"sk University

Abstract
The “stranger” and “familiar” heuristics are judgmental heuristics used to estimate distance between self
and other people. It was predicted that the judged distance would be smaller when a person is evaluated
in terms of competence rather than moral categories. In line with the assumptions of dual-process models,
it was predicted that this effect should occur only in conditions of cognitive load or lack of motivation. In
the Þrst experiment participants (N = 38) rated moral or competence traits of a perceived target person in
conditions of free cognitive resources or under cognitive load and then rated distance between self and the
target person. The results were consistent with expectations. Under cognitive load participants who rated
the person’s competence traits rated the distance as smaller than participants who rated moral traits. In the
condition of free cognitive resources there was no difference between participants’ ratings of competence
and moral traits of the target person. In the second experiment (N = 98) two different ways of category
activation, relevant or irrelevant to the given task, were manipulated. Relevant categories were activated
by asking participants to list these traits of the target person which they would like to know. Irrelevant categories were activated by asking participants to list traits that they would like to know about an unknown
person. Effects of cognitive load and of the moral/competence-related content of traits were replicated while
no signiÞcant effects of information relevance were obtained.
Key words: morality, competence, heuristics, proximity
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