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Wp yw wstr!tu na uprzedzenia etniczne
kobiet i m!"czyzn
Edyta Sinacka-Kubik
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gda!ski

Autorka podejmuje zagadnienie roli wstr!tu w generowaniu uprzedze# etnicznych. W przeprowadzonym
eksperymencie zmierzono (za pomoc$ zmodyÞkowanej metody symulowanego d$"enia–unikania autorstwa A. Fili-Jankowskiej i K. Jankowskiego) dystans psychologiczny wobec osób z wybranych grup etnicznych powsta y pod wp ywem manipulacji wstr!tem, l!kiem, smutkiem oraz bod%cami neutralnymi. Wyniki
wskazuj$, "e wstr!t powoduje reakcj! odsuni!cia od zdj!& przedstawiaj$cych twarze osób z wybranych grup
etnicznych, a dystans zarejestrowany wobec tych grup pod wp ywem wstr!tu jest najwi!kszy w porównaniu z pozosta ymi warunkami eksperymentu. Ponadto badania wskazuj$, "e reakcja odsuni!cia powstaje
tylko wobec cz onków grupy obcej (dystans wobec pi!ciu wybranych grup etnicznych), natomiast wobec
grupy w asnej badani nie zmieniaj$ reakcji pocz$tkowej (nie zbli"aj$ si! ani nie oddalaj$ od zdj!cia przedstawiaj$cego twarze Europejczyków). Okazuje si! równie", "e dystans psychologiczny wobec grup etnicznych z g !boko zakorzenionym negatywnym stereotypem w spo ecze#stwie jest wi!kszy ni" wobec grup
nieobci$"onych takim stereotypem. Na podstawie uzyskanych rezultatów mo"na stwierdzi&, "e kobiety,
w porównaniu z m!"czyznami, z wi!ksz$ surowo'ci$ dokonuj$ ocen zdj!& osób nale"$cych do wybranych
grup etnicznych, co przejawia si! odsuni!ciem na wi!ksz$ odleg o'& wobec reprezentantów grupy obcej.
S owa kluczowe: wstr!t, uprzedzenia, ró"nice p ciowe

W badaniach z zakresu psychologii spo ecznej pojawiaj$ si! ró"ne przewidywania co do emocji, jakie dominuj$ w kontek'cie uprzedze#. Wi!kszo'& emocji wyzwalanych w sytuacjach mi!dzygrupowych, w których ma
miejsce aktywizacja stereotypów, to emocje negatywne,
w zwi$zku z tym zainteresowanie badaczy koncentruje
si! g ównie na wp ywie negatywnych stanów afektywnych na oceny spo eczne innych grup rasowych (Cottrell
i Neuberg, 2005; Nelson, 2003; Pelzer, 2005). Jednak czy
wszystkie emocje negatywne dzia aj$ tak samo?
Zgodnie z koncepcj$ Integrated Threat Theory (Corenblum i Stephan, 2001) uprzedzenia pojawiaj$ si! w kontaktach mi!dzygrupowych, gdy zagro"one jest poczucie
bezpiecze#stwa grupy, do której nale"y jednostka, st$d
l!k i z o'& s$ dominuj$cymi emocjami bior$cymi udzia
w powstawaniu uprzedze#, natomiast typowymi reakcjami s$ ucieczka lub atak.
Z kolei gniew pojawia si! zazwyczaj, gdy jednostka napotyka przeszkody w osi$gni!ciu postawionego przez siebie celu, zatem w sytuacjach mi!dzygrupowych mo"e by&
wyzwalany, kiedy grupa spostrzegana przez jednostk!

Wprowadzenie
Uprzedzenia s$ nie tylko zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym w niemal wszystkich spo ecze#stwach
'wiata, ale tak"e niebezpiecznym. Nawet osoby przekonane o swej obiektywno'ci cz!sto wykazuj$ utajon$ negatywn$ postaw! wobec ludzi innych ras. Uprzedzenia
polegaj$ na przyj!ciu wrogiej postawy wobec osób nale"$cych do danej grupy wy $cznie na podstawie grupowej przynale"no'ci (Macrae, Stangor i Hewstone, 1999).
Niech!& przejawiana do danej grupy rodzi cz!sto nienawi'&, a w sytuacjach ekstremalnych mo"e prowadzi& do
stosowania przemocy wobec jej cz onków.
Najwa"niejsz$ rol! w generowaniu uprzedze# graj$ emocje, jako "e wp ywaj$ na sposób przetwarzania
informacji odnosz$cych si! do grup spo ecznych i jej
cz onków (Cottrell i Neuberg, 2005; DeSteno, Dasgupta,
Bartlett i Cajdric, 2004; Forgas, 1990; Taylor, 2007).
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jako obca b!dzie próbowa a uzyska& dost!p do zasobów
ekonomicznych, przej$& lub zniszczy& w asno'& materialn$, ogranicza& wolno'& i prawa cz onków grupy, ama&
zasady grupowe i zak óca& wspó dzia anie spo eczne czy
zdradza& zaufanie grupy, z któr$ identyÞkuje si! jednostka (Cottrell i Neuberg, 2005).
Smutek natomiast, jako emocja uruchamiaj$ca systematyczny tryb przetwarzania informacji, os abia my'lenie stereotypowe (Lambert, Khan, Lickel i Fricke, 1997).
Zdaniem badaczy (DeSteno i in., 2004), smutek rzadko
wyst!puje w relacjach mi!dzygrupowych, dlatego nie ma
znaczenia dla powstawania uprzedze#.
Fiske i wspó pracownicy (1999; Harris i Fiske, 2007)
wskazuj$, "e emocje zwi$zane z uprzedzeniami ró"ni$ si!
w zale"no'ci od umiejscowienia grupy obcej na dwóch
wymiarach: "yczliwo'ci i kompetencji. Umiejscowienie
grupy wysoko na obydwu wymiarach wywo uje podziw
i dum!, z kolei grupy, które uzyskuj$ wysok$ pozycj!
w wymiarze kompetencji, ale nisk$ w "yczliwo'ci, wywo uj$ zazdro'&. W sytuacji gdy grupa zostanie umiejscowiona wysoko na wymiarze "yczliwo'ci, a nisko na wymiarze kompetencji pojawia si! uczucie "alu, natomiast
niska pozycja na obydwu wymiarach powoduje, "e dominuj$cym uczuciem w stosunku do obcej grupy jest wstr!t.
W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania
jest w a'nie rola wstr!tu w powstawaniu uprzedze# etnicznych. Wstr!t jest emocj$ kierowan$ w stosunku do ludzi
i obiektów, które wydaj$ si! odra"aj$ce (Rozin i Fallon,
1987). Zosta wykszta cony jako biologiczny mechanizm
odrzucenia, w celu uchronienia organizmu cz owieka
przed nieprzyjemnym smakiem, przyjmowaniem ska"onego po"ywienia, chorob$, ale równie" zepsuciem moralnym i pogwa ceniem norm spo ecznych (Rozin, Haidt
i McCauley, 1997, 2000; Rozin i Fallon, 1987). Tomkins
(1963; za: Rozin, Haidt i McCauley, 2000) rozszerza koncepcj! wstr!tu, deÞniuj$c t! emocj! jako obron! Ja przed
psychicznym po $czeniem si! ze %ród em ska"enia oraz
reakcj! zwi$zan$ z niepo"$dan$ intymno'ci$ z odra"aj$cym obiektem.
Zgodnie z hipotez$ ska"enia spo ecznego, grupy traktowane jako obce mog$ by& postrzegane nie tylko jako
zagro"enie dla "ycia oraz zasobów ekonomicznych, lecz
tak"e jako nosiciele chorób i niebezpiecze#stwo dla integralno'ci i czysto'ci cz onków grupy w asnej (Taylor,
2007). Grupy etniczne, wobec których generowane s$
uprzedzenia, cz!sto bywaj$ oskar"ane o naruszanie porz$dku spo ecznego, sprzeciwianie si! uniwersalnym
warto'ciom, roznoszenie chorób zaka%nych. Ponadto
w j!zyku opisuj$cym cz onków tych grup bardzo cz!sto pojawia si! s owo wstr!t, na co wskazuj$ badania
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dotycz$ce analizy tekstów nawo uj$cych do ekstremalnej
nienawi'ci mi!dzygrupowej (Taylor, 2007).
Wstr!t obecny w sytuacji zagro"enia ska"eniem wywo uje reakcj! usuni!cia %ród a zagro"enia lub, je'li to
nie jest mo"liwe, odsuni!cie si! od budz$cego wstr!t
obiektu (Rozin i Fallon, 1987), zatem gdy poziom wstr!tu jest wysoki, usuni!cie grupy obcej, stanowi$cej %ród o
zagro"enia, mo"e sta& si! priorytetem dla grupy zagro"onej (Abrams, 2002). Powy"sze wskazania daj$ podstaw!
do przypuszczenia, "e wstr!t jest wa"nym czynnikiem
w kszta towaniu uprzedze#.
W kontek'cie uprzedze# podkre'la si! obecno'& dystansu Þzycznego czy psychologicznego w stosunku
do danej osoby czy obiektu (Nelson, 2003). Williams
(1964, za: Weaver, 2008) proponuje, by okre'la& dystans
spo eczny jako uczucie niech!ci dla akceptacji intymno'ci w kontakcie z cz onkami grupy obcej. W badaniach Weavera (2008), dotycz$cych uprzedze# wobec
ró"nych grup etnicznych, miar$ uprzedze# jest w a'nie
dystans spo eczny, okre'lany jako stopie# intymno'ci
w kontakcie Þzycznym (badani mieli wskaza&, w jakim
stopniu akceptuj$ s$siedztwo osób innej narodowo'ci)
lub psychospo ecznym (badani mieli wskaza&, w jakim
stopniu akceptuj$ ma "e#stwo bliskiego cz onka rodziny
z osob$ innej narodowo'ci). Zagadnienie dystansu odnosi si! równie" do uczucia wstr!tu, ludzie maj$ bowiem
sk onno'& do uciekania czy wycofywania si! z kontaktu
z obiektem, który jest jego %ród em, a nie do atakowania
tego obiektu (Rozin, Haidt i McCauley, 2000). Co wi!cej,
intensywno'& wstr!tu wi$"e si! ze stopniem intymno'ci
w kontakcie: im mniejsza odleg o'& od %ród a potencjalnego ska"enia, tym silniejsza reakcja wstr!tu (Angyal,
1941). W badaniach przeprowadzonych przez Rozina,
Markwith i McCauley’a (1994) okaza o si!, i" ludzie reaguj$ uczuciem wstr!tu na informacj!, "e odzie", sztu&ce,
po'ciel, z których korzystaj$, by y u"ywane przez inne
osoby. Takie negatywne nastawienie zwi!ksza si!, je'li
wcze'niejszy u"ytkownik by chory lub niepe nosprawny.
Nastawienie na otoczenie jako na %ród o potencjalnego
ska"enia sprzyja zachowaniu hierarchii spo ecznej, dzielenia grup w kategoriach my–oni i zachowaniu odr!bno'ci (Hodson i Costello, 2007). Na tej podstawie mo"na
przypuszcza&, "e wzbudzenie wstr!tu mo"e sprzyja&
w a'nie owej kategoryzacji spo ecznej i dystansowaniu
si! od grupy postrzeganej jako obca. W tym momencie
rodzi si! kolejne pytanie: czy ma znaczenie, jaka to jest
grupa, a w kontek'cie niniejszego artyku u: jaka to jest
grupa etniczna, czy mo"e znaczenie ma tylko fakt inno'ci
(np. inny kolor skóry)?
Uprzedzenia wynikaj$ cz!sto ze stereotypów utrwalonych w spo ecze#stwie, jak cho&by tych dotycz$cych
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osób czarnoskórych, stygmatyzowanych z powodu rzekomego lenistwa czy intelektualnych ogranicze#, czy
Arabów, których Polacy postrzegaj$ z perspektywy
przekazów medialnych o aktach terrorystycznych i wojnie w Iraku. W badaniach przeprowadzonych przez
OBOP (1999) sprawdzono poczucie blisko'ci i dystansu
Polaków wobec reprezentantów ró"nych grup etnicznych
i rasowych. Okaza o si!, "e dystans wobec grup odmiennych kulturowo i biologicznie, tj. Cyganów, Murzynów,
Arabów i *ydów, jest wi!kszy w porównaniu z grupami podobnymi kulturowo i biologicznie, jakimi s$ np.
Rosjanie czy Anglicy. Na temat tych pierwszych grup
w spo ecze#stwie polskim do'& powszechnie funkcjonuj$ negatywne stereotypy. Podobne wyniki prezentuj$
sonda"e CBOS-u ze stycznia 2010 (W$do owska, 2010),
z których wynika, "e *ydzi, Chi#czycy, Turcy, Czeczeni,
Rumuni, Arabowie i Cyganie s$ darzeni najmniejsz$ sympati$ przez Polaków. Je'li zatem wstr!t powoduje wzrost
uprzedze# etnicznych, to prawdopodobnie silniej zadziaa wobec grup, których negatywny stereotyp jest g !boko
zakorzeniony w spo ecze#stwie polskim.
W podj!tych badaniach przedmiotem zainteresowania
s$ tak"e ró"nice mi!dzy p ciami w reakcji wstr!tem na
grupy etniczne. Zdaniem wielu badaczy, kobiety opisuj$
swe do'wiadczenia emocjonalne jako bardziej intensywne (Fujita, Diener i Sandvik, 1991). Sk ania oby to do postawienia pytania, czy kobiety silniej odczuwaj$ wstr!t,
a je'li tak, to czy powoduje to wi!ksze dystansowanie si!
kobiet wobec obiektów postrzeganych jako %ród o potencjalnego ska"enia? W badaniach przeprowadzonych przy
u"yciu Skali Wra"liwo'ci na Wstr!t (Disgust Sensivity
Scale) kobiety uzyska y wy"sze wyniki w porównaniu
z m!"czyznami, co rzeczywi'cie wskazywa oby na silniejsz$ reakcj! wstr!tu u kobiet (Haidt, McCauley i Rozin,
1994; Rozin, Haidt, McCauley, Dunlop i Ashmore,
1999). Z kolei w eksperymencie przeprowadzonym przez
Simpson, Carter, Anthony i Overton (2006) wielko'& reakcji wstr!tu u kobiet i m!"czyzn ró"ni a si! w zale"no'ci
od kategorii, do której nale"a y prezentowane obrazki:
wstr!t podstawowy (obrazki prezentuj$ce wydzieliny
ludzkie), zwierz!ta (karaluchy, larwy, glisty jelitowe),
uszkodzenia cia a (lub zaniedbania higieny osobistej) lub
wstr!t moralny (obrazki przedstawiaj$ce zdrad!, rasizm,
hipokryzj! i nielojalno'&). Uczestnicy badania byli pytani
o intensywno'& do'wiadczanej emocji generowanej przez
prezentowany obrazek, a swoje odpowiedzi zaznaczali
na sze'ciostopniowych skalach strachu, wstr!tu, gniewu, szcz!'cia i smutku. Okaza o si!, "e reakcje kobiet
i m!"czyzn na bod%ce b!d$ce %ród em wstr!tu moralnego by y podobne, natomiast w reakcji na bod%ce b!d$ce %ród em wstr!tu podstawowego kobiety intensywniej

do'wiadcza y emocji wstr!tu. Silniejsz$ reakcj! kobiet,
w porównaniu z m!"czyznami, na bod%ce wywo uj$ce
wstr!t uzyskano równie" w badaniach czynno'ciowych
rezonansu magnetycznego (Schienle, Schäfer, Stark, Walter i Vaitl, 2005).
Niniejszy artyku przedstawia wyniki bada# dotycz$ce
roli wstr!tu w generowaniu uprzedze# etnicznych oraz
dane na temat ró"nic p ciowych w kszta towaniu dystansu psychologicznego wobec wybranych grup etnicznych
pod wp ywem wstr!tu.
Metoda
Celem badania by o sprawdzenie, czy wzbudzenie wstr!tu powoduje wi!kszy dystans psychologiczny
wobec osób z wybranych grup etnicznych w porównaniu z manipulacj$ innymi emocjami negatywnymi oraz
bod%cami neutralnymi. W celu ukazania szczególnej roli
wstr!tu w generowaniu uprzedze# do porówna# wybrano
emocj!, która w literaturze jest cz!sto wymieniana w kontek'cie generowania uprzedze# – l!k (Cottrell i Neuberg,
2005; Navarrete i in., 2009), oraz emocj!, która zdaniem
badaczy nie bierze udzia u w powstawaniu uprzedze# –
smutek (DeSteno i in., 2005).
Ponadto w badaniu sprawdzono, czy wstr!t powoduje
zwi!kszenie dystansu psychologicznego tylko w stosunku do innych grup etnicznych, czy równie" w stosunku
do w asnej grupy. Zwi!kszony dystans zarówno wobec
wybranych grup etnicznych, jak i grupy w asnej móg by sugerowa&, "e wstr!t wywo uje reakcj! odsuni!cia od
obiektu bez wzgl!du na kategori!, do jakiej ten obiekt nale"y. W cz!'ci analiz wybrane grupy etniczne by y traktowane równorz!dnie, w zwi$zku z tym zamiennie z okre'leniem „wybrane grupy etniczne”, stosowano okre'lenie
„grupa obca”.
W badaniu prze'ledzono równie", w jaki sposób
wstr!t ró"nicuje dystans do poszczególnych grup: Afroamerykanów, Azjatów, *ydów, Arabów i Meksykanów.
Za o"ono, "e wobec grup, których negatywny stereotyp
jest mocno zakorzeniony w polskim spo ecze#stwie, czyli wobec Afroamerykanów, Arabów i *ydów, dystans b!dzie wi!kszy ni" wobec grup nieska"onych utrwalonym
sterotypem negatywnym.
Obiektem zainteresowania autorki badania by y tak"e
ró"nice mi!dzy p ciami w zakresie dystansu psychologicznego wobec wybranych grup etnicznych po wcze'niejszym wzbudzeniu wstr!tu.
1

Hipotezy badawcze
Hipoteza 1: Dystans psychologiczny wobec osób z wybranych grup etnicznych jest najwi!kszy pod wp ywem
manipulacji wstr!tem w porównaniu z innymi emocjami
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negatywnymi jak l!k czy smutek oraz w porównaniu
z manipulacj$ bod%cami neutralnymi.
Hipoteza 2: Wzbudzenie wstr!tu u osób badanych powoduje wi!kszy dystans psychologiczny wobec osób z grupy obcej w porównaniu z grup$, do której nale"y badany.
Hipoteza 3: Wzbudzenie wstr!tu powoduje wi!kszy dystans psychologiczny wobec Afroamerykanów, Arabów
i *ydów ni" wobec Meksykanów i Azjatów.
Hipoteza 4: Kobiety w porównaniu z m!"czyznami reaguj$ wi!kszym dystansem psychologicznym wobec grupy obcej.
Osoby badane
W eksperymencie wzi! o udzia 96 studentów (48 kobiet
i 48 m!"czyzn) ró"nych kierunków studiów Uniwersytetu
Gda#skiego w wieku 21–34 lata (M = 23,9; SD = 3,50).
Ka"da z badanych osób by a losowo przydzielana do
jednego z warunków eksperymentalnych w zale"no'ci
od rodzaju zmiennej niezale"nej, któr$ by o wzbudzenie
okre'lonej emocji:
1) manipulacja wstr!tem,
2) manipulacja l!kiem,
3) manipulacja smutkiem,
4) brak manipulacji emocjami – program neutralny.
Udzia w badaniu by anonimowy i dobrowolny.
Narz dzie pomiaru
W eksperymencie pos u"ono si! specjalnie skonstruowanym programem komputerowym, modyÞkacj$ metody symulowanego d$"enia – unikania (SDU)2 (Fila-Jankowska i Jankowski, 2008). Konstrukcja programu opiera
si! na za o"eniu, "e ocena bod%ca mo"e przejawia& si!
reakcj$ d$"enia do niego lub unikania go oraz "e odleg o'& b!d$ca efektem tej reakcji jest miar$ odczu& wobec
prezentowanego bod%ca (Fila-Jankowska i Jankowski,
2008).
Na ekranie komputera o rozdzielczo'ci 600 × 800 pikseli w punkcie pocz$tkowym o wspó rz!dnych (400, 480)
umieszczony by „ludzik”, symbolizuj$cy osob! badan$.
Poni"ej znajdowa o si! zdj!cie z obiektem o wspó rz!dnych 'rodka zdj!cia (400, 200), do którego mia si! ustosunkowa& badany przez przesuni!cie „ludzika” w gór!
(odsuni!cie si! od obiektu) lub w dó (przysuni!cie si!
do obiektu), zgodnie z nast!puj$c$ instrukcj$: Jeste" „ludzikiem” na ekranie. Ekran reprezentuje twoj# przestrze!
$yciow#. B%d# pojawia y si% w niej ró$ne obiekty. Za ka$dym razem zbli$ si% do obiektu lub oddal od niego tak
bardzo, jak masz ochot%. Po prostu przeci#gnij ludzika
w gór% lub w dó (wci"nij lewy klawisz myszy, trzymaj go,
ci#gn#c ludzika, i pu"& w miejscu zatrzymania). Mo$esz
nawet wje$d$a& na obiekty (Rysunek 1).

Rysunek 1.
Przyk adowa prezentacja bod%ca na ekranie komputera zastosowana w eksperymencie.

Po ka"dym ruchu wzgl!dem obiektu wy'wietla si!
nowy obiekt, a „ludzik” wraca do punktu pocz$tkowego.
Obiekty pojawia y si! na ekranie w kolejno'ci losowej.
Manipulacja zmienn$ niezale"n$, jak i pomiar zmiennej
zale"nej odbywa y si! przy wykorzystaniu tego samego
programu. Zdj!cia wykorzystane do wzbudzenia emocji pochodzi y ze zbioru International Affective Picture
System (IAPS) (Lang, Bradley i Cuthbert, 1997), natomiast pozosta e zdj!cia pochodz$ z prywatnych kolekcji
autorów projektu badania.
Przebieg badania i pomiar zmiennej zale!nej
W pierwszym etapie eksperymentu osoby badane przechodzi y trening pos ugiwania si! programem komputerowym, polegaj$cy na ustosunkowaniu si! (poprzez zbli"enie si! lub oddalenie od zdj!cia za pomoc$ kursora na
ekranie komputera) do ekspozycji sze'ciu zdj!&, których
tre'& mia a charakter neutralny (Rysunek 2).
W kolejnym etapie osoby badane zosta y poddane manipulacji jedn$ z trzech emocji lub bod%cami neutralnymi
za pomoc$ wy"ej opisanego programu. Zadaniem badanych by o ustosunkowanie si! do sze'ciu zdj!& prezentowanych na ekranie komputera, których tre'& mia a za
zadanie wzbudzi& okre'lon$ emocj!. W tym przypadku
reakcja badanych na zdj!cia nie mia a znaczenia, a wykorzystanie programu komputerowego mia o na celu dodatkowy trening w pos ugiwaniu si! nim.
Ka"dy zestaw zawiera pocz$tkowo 12 zdj!& i by oceniany przez trzech s!dziów kompetentnych na 5-stopniowej skali. W ramach danej kategorii wybrano sze'& zdj!&
o najwy"szej 'redniej rang i najwy"szym wspó czynniku
zgodno'ci Kendalla.

28

EDYTA SINACKA-KUBIK

Rysunek 2.
Schemat organizacyjny badania.

W celu sprawdzenia efektu manipulacji osoby badane
zosta y poproszone o zaznaczenie na kartce emocji, któr$
wywo a y w nich prezentowane zdj!cia. Badani mieli do
dyspozycji nast!puj$ce kategorie: neutralna, wstr!t, l!k,
smutek, inna. Efekty manipulacji prezentuje Tabela 1.
Z analiz statystycznych zosta y usuni!te te przypadki,
w których manipulacja emocjami nie powiod a si!.
Po manipulacji zmienn$ niezale"n$ osoby badane mia y
za zadanie ustosunkowanie si! do ekspozycji 10 zdj!& osób
o odmiennym od badanego kolorze skóry. By y to zdj!cia kobiet i m!"czyzn, przedstawicieli nast!puj$cych ras
oraz grup etnicznych: Azjaci, Afroamerykanie, Arabowie,
*ydzi i Meksykanie (do badania wybrano te grupy etniczne, które atwo zidentyÞkowa& na podstawie zdj!cia twarzy). Badani mieli równie" ustosunkowa& si! do dwóch
zdj!& przedstawiaj$cych Europejczyków (kobiet! i m!"czyzn!), reprezentuj$cych grup! w asn$ badanego.
Zmienn$ zale"n$ by dystans psychologiczny mierzony – w pikselach ekranu – odleg o'ci$ mi!dzy punktem,
w którym zatrzyma a si! na ekranie komputera badana
osoba, a punktem stanowi$cym 'rodek przedstawionego zdj!cia osoby nale"$cej do wybranej grupy etnicznej. Odleg o'& pocz$tkowa, jaka dzieli a „ludzika” od
'rodka obiektu, wynosi a 280 pikseli. Reakcja badanego
wynosz$ca poni"ej 280 pikseli by a interpretowana jako

zbli"anie si! do obiektu, reakcja powy"ej 280 pikseli jako
odsuni!cie od obiektu, odrzucenie. W celu bardziej przejrzystego przedstawienia wyników, od odleg o'ci b!d$cej
reakcj$ badanego odj!to 280 pikseli. W ten sposób dystans równy 0 oznacza brak reakcji, dystans wi!kszy ni"
0 oznacza oddalanie si! od obiektu, dystans mniejszy od
0 oznacza zbli"anie si! do obiektu.
Na koniec ka"demu uczestnikowi zosta a zaprezentowana ekspozycja zdj!& o charakterze pozytywnym w celu
debryÞngu.
Wyniki bada"
Wyniki analizy wariancji wskazuj$, "e dystans psychologiczny wobec osób z wybranych grup etnicznych ró"ni
si! w zale"no'ci od wzbudzonej emocji (F(3; 86) = 63,63;
p < 0,001).
Na podstawie analizy porówna# 'rednich post hoc,
przeprowadzonej za pomoc$ Testu RIR Tuckey’a, mo"na zauwa"y&, "e reakcja badanych na wybrane grupy etniczne pod wp ywem manipulacji bod%cami neutralnymi
ró"ni si! istotnie od reakcji pod wp ywem wstr!tu i l!ku
(p = 0,0001 w obu przypadkach), natomiast nie ró"ni si!
od reakcji pod wp ywem smutku (p = 0,129). Dystans
psychologiczny badanych pod wp ywem wstr!tu ró"ni
si! istotnie w porównaniu z dystansem psychologicznym

Tabela 1.
Rodzaj manipulacji a emocja odczuwana przez osob$ badan$
Emocja odczuwana przez osob! badan$
neutralne

wstr!t

l!k

smutek

inne

Neutralne

24

00

00

00

0

Wstr!t

00

23

01

00

0

L!k

00

00

22

00

1

Smutek

00

01

00

21

2
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Rysunek 3.
Dystans psychologiczny wobec osób z wybranych grup
etnicznych w zale"no'ci od wzbudzanej emocji.

zarejestrowanym po wzbudzeniu l!ku, smutku oraz manipulacji bod%cami neutralnymi (p = 0,0001 w ka"dym
przypadku). Reakcja na wybrane grupy etniczne zarejestrowana pod wp ywem l!ku ró"ni si! istotnie od reakcji
zarejestrowanej pod wp ywem smutku, wstr!tu i bod%ców neutralnych (p = 0,001 w ka"dym przypadku).
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Pod wp ywem manipulacji bod%cami neutralnymi
i smutkiem osoby badane zbli"a y si! do zdj!& z przedstawicielami wybranych grup etnicznych, natomiast manipulacja l!kiem i wstr!tem powodowa a odsuwanie si!
badanych od zdj!& osób z wybranych grup etnicznych,
przy czym dystans psychologiczny pod wp ywem wstr!tu
okaza si! istotnie wi!kszy od dystansu zarejestrowanego
pod wp ywem l!ku.
Emocj$ wywo uj$c$ najwi!kszy dystans psychologiczny u osób badanych w stosunku do przedstawicieli
ró"nych grup etnicznych by wstr!t, w zwi$zku z czym
kolejne analizy dotyczy y wy $cznie wstr!tu.
Analiza statystyczna przeprowadzona za pomoc$ testu
t-Studenta dla prób zale"nych wykaza a, "e dystans psychologiczny zarejestrowany pod wp ywem manipulacji
wstr!tem wobec grupy obcej (M = 65,83; SD = 25,81)
jest istotnie wi!kszy w porównaniu z dystansem do grupy
w asnej (M = –2,52; SD = 33,14), na co wskazuje wielko'& t(22) = 7,34; p < 0,001; d = 2,30.
W stosunku do grupy obcej badani reagowali odsuni!ciem od zdj!& przedstawiaj$cych twarze reprezentantów
ró"nych grup etnicznych. W przypadku reakcji na grup!

Tabela 2.
Dystans psychologiczny wobec wybranych grup etnicznych
w zale"no'ci od wzbudzanej emocji
Emocja

Neutralne

Wstr!t

L!k

Smutek

Neutralne
Wstr!t

0,0001

L!k

0,0001

0,0001

Smutek

0,1285

0,0001

0,0001

Tabela 3.
Dystans psychologiczny wobec wybranych grup etnicznych
w zale"no'ci od wzbudzanej emocji, statystyki opisowe
Emocja

M

N

SD

Neutralne

–79,22

24

46,54

Wstr!t

–65,83

23

25,81

L!k

–10,59

22

26,60

Smutek

–53,28

21

51,62

Ogó em

–14,14

90

69,26

Rysunek 4.
Dystans psychologiczny pod wp ywem manipulacji wstr!tem wobec grupy obcej i w asnej.
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Rysunek 5.
Dystans psychologiczny wobec przedstawicieli wybranych
grup etnicznych po wzbudzeniu wstr!tu.

w asn$ dystans w a'ciwie nie zmieni si! w porównaniu z sytuacj$ pocz$tkow$. Reakcja ma znak ujemny, co
oznacza przysuni!cie do zdj!& przedstawiaj$cych twarze
Europejczyków, natomiast 'rednia wielko'& tego przysuni!cia wynosi zaledwie –2,52 piksele ekranu.
Ponadto dane uzyskane na podstawie analizy wariancji
z powtarzanymi pomiarami dla czynnika grupa etniczna
ustalonego na pi!ciu poziomach pokazuj$, "e dystans
psychologiczny pod wp ywem wstr!tu jest ró"ny w zale"no'ci od grupy etnicznej (F(4; 88) = 3,48; p = 0,01).
Wyniki uzyskane za pomoc$ Testu RIR Tuckey’a wykazuj$ ró"nice na poziomie tendencji w dystansie wobec
Azjatów i Afroamerykanów (p = 0,06), Meksykanów
i Afroamerykanów (p = 0,08), Arabów i Azjatów (p = 0,08)
oraz Arabów i Meksykanów (0,09).

Rysunek 6.
P e& a dystans psychologiczny wobec grupy obcej pod wp ywem manipulacji wstr!tem.

Wyniki analizy przeprowadzone za pomoc$ testu t-Studenta dla prób niezale"nych wskazuj$, "e kobiety i m!"czy%ni ró"ni$ si! istotnie w reakcjach na osoby z wybranych grup etnicznych pod wp ywem wstr!tu: t(21)= 4,77;
p = 0,001; d = 1,99. Dystans psychologiczny zarejestrowany u kobiet (M = 84,85; SD = 19,26; N = 11) jest znacznie wi!kszy w porównaniu z dystansem zarejestrowanym
u m!"czyzn (M = 48,39; SD = 17,37; N = 12), co oznacza, "e kobiety odsuwaj$ si! od zdj!& poszczególnych

Tabela 4.
Ró"nice w dystansie psychologicznym pomi!dzy wybranymi grupami etnicznymi
Grupy etniczne

Afroamerykanie
M = 75,24
SD = 34,67

Azjaci
M = 55,07
SD = 34,08

Arabowie
M = 74,74
SD = 41,29

Izraelczycy
M = 68,39
SD = 30,25

Afroamerykanie

A

Azjaci

0,06A

Arabowie

1,00A

0,08A

*ydzi

0,89A

0,40A

0,92A

Meksykanie

0,08A

1,00A

0,09A

– p (poziom tendencji) < 0,10

0,45

Meksykanie
M = 55,72
SD = 30,84
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cz onków grup etnicznych na wi!ksz$ odleg o'& ni" m!"czy%ni.
Dyskusja
Wyniki bada# potwierdzaj$ hipotez!, i" wzbudzenie
wstr!tu powoduje zwi!kszenie dystansu psychologicznego wobec osób z wybranych grup etnicznych w porównaniu z innymi emocjami negatywnymi, jak l!k czy smutek. Pod wp ywem wstr!tu badani odsuwaj$ si! od zdj!&
przedstawiaj$cych twarze cz onków grup innej rasy ni"
rasa badanego. Smutek powoduje zbli"enie si! do zdj!&
reprezentuj$cych cz onków innych ras, natomiast wzbudzenie l!ku wywo uje reakcj! oddalenia, jednak 'rednia
wielko'& reakcji wzgl!dem punktu pocz$tkowego wynosi zaledwie 10 pikseli ekranu. Wyniki bada# wskazuj$
zatem specyÞczn$ funkcj! wstr!tu dla wzrostu dystansu
psychologicznego wobec wybranych grup etnicznych.
Wyja'nieniem roli tej emocji w generowaniu uprzedze#
mog$ by& badania aktywno'ci mózgu studentów podczas
ogl$dania fotograÞi ludzi z ró"nych grup spo ecznych
oraz zdj!& przedmiotów przy u"yciu funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego (Harris i Fiske, 2007). Gdy
badanym prezentowano fotograÞe osób ciesz$cych si!
spo ecznym uznaniem, na przyk ad biznesmenów, naukowców czy lekarzy, aktywna by a przy'rodkowa kora
przedczo owa. Jest to bowiem cz!'& mózgu odpowiedzialna za postrzeganie innych ludzi (w odró"nieniu od
przedmiotów martwych), przypisywanie intencjonalno'ci
poznawanemu podmiotowi oraz za dokonywanie s$dów
moralnych. Zupe nie inn$ reakcj! mózgu zaobserwowano, gdy studentom pokazywano zdj!cia bezdomnych,
narkomanów i ludzi starych. Wi!ksz$ aktywno'& wykazywa o wówczas jedynie j$dro migda owate i wyspa
– obszary odpowiadaj$ce za uczucie wstr!tu. Ten sam
obszar mózgu reaguje na widok przedmiotów. Mo"e to
'wiadczy& o procesie infrahumanizacji, jaki zachodzi
w pod'wiadomo'ci badanych wobec osób nieakceptowanych spo ecznie. Poj!cie „infrahumanizacja” odnosi
si! do postrzegania przedstawicieli grupy obcej jako nie
w pe ni ludzkich, mimo "e w 'wiadomo'ci s$ postrzegani jako ludzie (Leyens i in., 2000). Prawdopodobnie taki
mechanizm zadzia a przy formowaniu reakcji na twarze
osób z innych grup etnicznych. Pod wp ywem manipulacji wstr!tem zosta y u osób badanych zaktywizowane
obszary w mózgu odpowiedzialne za postrzeganie przedmiotów, a w dalszej kolejno'ci nast!powa a reakcja na
zdj!cia osób z grupy obcej. Zwi!kszenie odleg o'ci wobec
reprezentantów grupy obcej mo"e 'wiadczy& o nie'wiadomym procesie ich uprzedmiotowienia. Potwierdzaj$ to
wyniki, wskazuj$ce, "e wobec grupy w asnej badani nie
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przejawiali reakcji odrzucenia (nie odsuwali si! od obiektu), dotyczy o to jedynie grupy obcej.
W eksperymencie nie uwzgl!dniono innych emocji negatywnych, które mog$ mie& znaczenie dla generowania
uprzedze#, takich jak gniew czy "al, jako "e nie uda o
si! zebra& materia u, zgodnie z zastosowan$ procedur$,
wywo uj$cego u osób badanych wspomniane emocje.
To z pewno'ci$ nakazuje ostro"no'& w interpretacji wyników dotycz$cych specyÞcznej roli wstr!tu w generowaniu uprzedze#, jednak"e, porównuj$c dane uzyskane
pod wp ywem manipulacji wstr!tem, l!kiem i smutkiem,
mo"emy wnioskowa&, "e to nie afekt negatywny w ogóle,
lecz okre'lone emocje decyduj$ o powstawaniu uprzedze#, a wstr!t z pewno'ci$ jest jedn$ z nich.
Ponadto zgodnie z oczekiwaniami cz!'ciowo potwierdzi a si! hipoteza, "e dystans psychologiczny wobec grup
etnicznych, których negatywny stereotyp jest utrwalony
w polskim spo ecze#stwie, jest wi!kszy w porównaniu
z grupami nieobci$"onymi utrwalonym negatywnym
stereotypem. Dystans wobec Afroamerykanów i Arabów
by wi!kszy ni" dystans wobec Azjatów i Meksykanów.
W przypadku *ydów nie odnotowano ró"nic w porównaniu z innymi grupami etnicznymi. By& mo"e jest to wynik spadku negatywnej utajonej postawy wobec *ydów
w'ród m odych Polaków.
Potwierdzi a si! równie" hipoteza, "e kobiety reaguj$ wi!kszym dystansem na cz onków grupy obcej ni"
m!"czy%ni. Przypuszczalnie jest to zwi$zane z faktem,
i" kobiety cechuje generalnie wy"sza reaktywno'& emocjonalna ni" m!"czyzn, co oznacza silniejsz$ tendencj!
do intensywnego reagowania na bod%ce wywo uj$ce
emocje (Zawadzki i Strelau, 1997). Ponadto kobiety
w porównaniu z m!"czyznami swoje do'wiadczenia
emocjonalne okre'laj$ jako bardziej intensywne, równie"
w odczuwaniu wstr!tu (Rohrmann, Hopp i Quirin, 2008).
Ró"nica mi!dzy p ciami w do'wiadczaniu emocji mo"e
by& zwi$zana z ró"nymi rolami, jakie s$ przypisywane
kobietom i m!"czyznom w spo ecze#stwie. Za o"enie,
"e kobiety reaguj$ silniejszymi emocjami ni" m!"czy%ni
dotyczy uczu&, które wi$"$ si! ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, takimi jak rado'&, mi o'&, smutek
(Grossman i Wood, 1993). Za o"enie to mo"e dotyczy&
zatem i wstr!tu, gdy" jest to emocja zwi$zana z ochron$
organizmu przed przyjmowaniem ska"onego pokarmu
czy przed mo"liwymi czynnikami chorobotwórczymi
(Stark, Walter, Schienle i Vaitl, 2005). Je'li funkcj$ wstr!tu jest oddalanie si! od %ród a potencjalnego ska"enia, to
bardziej intensywna reakcja wstr!tu u kobiet mog a spowodowa& wi!kszy dystans wobec cz onków wybranych
grup etnicznych.
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The inßuence of disgust on ethnic prejudice of women and men
Edyta Sinacka-Kubik
Institute of Psychology, University of Gda!sk

Abstract
The article explores the role of disgust in generating ethnic prejudice. The study investigated the effects of
experimentally induced emotions (disgust, fear, sadness and neutral mood) on psychological distance taken
towards pictures of people with different skin color (a modiÞed Approach-Avoidance Simulation method of
A. Fila-Jankowska and K. Jankowski was used). Disgust made participants withdraw from pictures presenting faces of ethnic groups different from own group. The psychological distance taken under inßuence of
disgust was the largest in comparison with remaining conditions of experiment. Participants withdrew from
faces of members of the out-group only but not members of the in-group (European faces). The psychological distance was larger in case of groups that are targets of stereotypes in the society than in case of those
who are not subject to stereotypization. The results also showed that women judged the pictures of the outgroup members more harshly than men, as manifested in larger distances taken.
Key words: disgust, prejudice, sex difference
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