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Obiektywna i spostrzegana natura 
dzielonych zasobów a preferencje alokacyjne

Marta Snarska
Wydzia  Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Celem prezentowanego badania by a odpowied! na pytanie o rol" spostrzeganej natury (genezy i sko#czo-
no$ci) dzielonych dóbr w procesie podejmowania decyzji alokacyjnych. Dotychczasowe badania z zakresu 
psychologii alokacji pozwalaj% sformu owa& hipotez" o wp ywie natury tego, co jest dzielone, na prefero-
wany sposób podzia u: dobra wytworzone powinny by& dystrybuowane wed ug wk adu w o'onego w ich 
wypracowanie, a dobra zastane wed ug kryteriów egalitarnych. Zwi%zek z preferowan% regu % alokacji 
powinna mie& równie' wielko$& zasobów. W reprezentatywnym badaniu ogólnopolskim (N = 1018) testo-
wano wp yw genezy i wielko$ci dzielonych zasobów na preferencje dla czterech regu  alokacji: wed ug 
wk adu, wed ug potrzeb, po równo dla wszystkich oraz wed ug wysi ku Þzycznego. 
W badaniu wykorzystano hipotez" genezy zasobów Lewickiej (2001), teori" wiary w 'ycie jako gry o sumie 
zerowej Wojciszke, Ró'yckiej i Bary y (2005) oraz szereg zmiennych indywidualnych – hipotetycznych 
predyktorów preferencji alokacyjnych. Zgodnie z przewidywaniami, obiektywna geneza dzielonych zaso-
bów okaza a si" powi%zana z preferencjami alokacyjnymi. Niezale'nie od faktycznej natury zasobów, 
subiektywne przekonanie o ich genezie okaza o si" w analogiczny sposób zwi%zane z preferowan% metod% 
alokacji. Analizy $cie'kowe cz"$ciowo potwierdzi y postulowan% struktur" zale'no$ci mi"dzy czynnikami 
psychologicznymi. Interpretacji poddano mechanizm rz%dz%cy aplikacj% poszczególnych regu  alokacji do 
celów podzia u zasobów o zró'nicowanej naturze oraz mechanizm wp ywu wybranych zmiennych psycho-
logicznych na preferencje alokacyjne. Zaproponowano kierunek dalszych bada# nad alokacj%.

S owa kluczowe: merytarne i egalitarne regu y dystrybucji zasobów; preferencje alokacyjne, sko#czono$&/nie-
sko#czono$& zasobów; spostrzegana i obiektywna geneza dzielonych zasobów; sprawiedliwo$& spo eczna

Przedmiotem bada# psychologii alokacji zasobów jest 
sprawiedliwo$& dystrybutywna, dotycz%ca podzia u sze-
roko deÞniowanych dóbr i zasobów (Tyler i Smith, 1998; 
Zaborowski, 1986). Podzia  ten dokonuje si" poprzez de-
cyzje alokacyjne, podejmowane na ró'nych poziomach 
struktury spo ecznej: od interpersonalnych, poprzez gru-
powe i mi"dzygrupowe, a' do makrosystemowych (por. 
Skar'y#ska, 1985). W niniejszym artykule poj"cia „do-
bra” oraz „zasoby” b"d% u'ywane zamiennie.

Badacze zajmuj%cy si" problematyk% alokacji koncen-
truj% si" na diagnozie czynników determinuj%cych ró'nice 

indywidualne w kwestii tego, co ludzie uwa'aj% za spra-
wiedliwy podzia . Istnieje wiele sposobów podzia u zaso-
bów (Skar'y#ska, 1985; Zaborowski, 1986; Ziembi#ski, 
1992). Formu y merytarne oznaczaj% podzia  wed ug ró'-
norodnie rozumianych zas ug (np. podzia  wed ug wiel-
ko$ci wk adu w dzielone dobro, wed ug wielko$ci wysi -
ku Þzycznego, wed ug statusu, wed ug urodzenia, wed ug 
tego, co si" nale'y z tytu u prawa), natomiast kryterium 
podzia u w przypadku formu  egalitarnych s% cechy 
uczestników podzia u, nie ich zas ugi (podzia  wed ug po-
trzeb oraz po równo dla wszystkich). Poszukiwanie regu  
rz%dz%cych wyborami okre$lonych sposobów podzia u 
stanowi g ówny nurt bada# nad alokacj%.

Dotychczasowe badania nad alokacj 

Czynniki decyduj%ce o tym, co zostanie uznane za spra-
wiedliwy podzia , mo'na zaliczy& do trzech pojemnych 

Marta Snarska, Wydzia  Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, 
e-mail: marta_snarska@tlen.pl
Prezentowane w artykule badanie by o Þnansowane z przyzna-
nych autorce dotacji na badania w asne (BW) i badania statutowe 
(BST) dla Wydzia u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Psychologia Spo eczna

2010  tom 5  1 (13) 7–26



8      MARTA SNARSKA

kategorii: zmienne sytuacyjne, spo eczno-demograÞczne 
oraz psychologiczne (Skar'y#ska, 1985, 2006). Diag noza 
sytuacji alokacyjnej (np. cele grupy lub cele alokatora) 
mo'e mie& wp yw na preferowany sposób podzia u; na 
przyk ad formu y egalitarne s u'% utrzymaniu pozytyw-
nych relacji w grupie i, jako takie, stosowane s% cz"sto 
przez mened'erów w celu unikni"cia konßiktu w$ród 
pracowników (Longenecker, Gioia i Sims, 1987), pod-
czas gdy formu y merytarne (zw aszcza formu a „wed ug 
wk adu”) pobudzaj% motywacj" do osi%gania jak najlep-
szych wyników (Törnblom, 1992). Charakter wewn%trz-
grupowych relacji to kolejny czynnik sytuacyjny, maj%cy 
wp yw na preferencje alokacyjne. Zaobserwowano, 'e 
równo$ciowy podzia  zasobów jest cz"stszy w grupach 
przyjació  ni' w grupach nieznajomych (por. Skar'y#ska, 
1985). 

Na sposób sprawiedliwego podzia u wp ywaj% równie' 
czynniki demograÞczne. W tym nurcie do najbardziej po-
pularnych nale'% badania nad wykszta ceniem i p ci% alo-
katorów. Wraz z wykszta ceniem ro$nie preferencja dla 
merytarnej formu y „wed ug wk adu” (Blachnicki, 1977; 
Malewski, 1975; Mar czy#ska, 1983; Zaborowski, 1981, 
za: Skar'y#ska, 1985), a maleje dla formu y nagradza-
j%cej wysi ek Þzyczny oraz dla formu  egalitarnych. 
Badania dowodz%, 'e kobiety stosuj% podzia y egalitarne 
cz"$ciej ni' m"'czy!ni. Orientacja kulturowa i polityczna 
równie' mog% determinowa& pogl%dy na kwestie dystry-
bucji zasobów: ameryka#scy libera owie ho duj% podzia-
 om równo$ciowym, podczas gdy osoby o konserwatyw-
nych pogl%dach politycznych wybieraj% podzia  wed ug 
wk adu (Rasinski, 1987). 

W$ród osobowo$ciowych wska!ników preferencji alo-
kacyjnych wymienia si" m.in. takie zmienne, jak samooce-
n" (Brockner, Heuer, Siegel, Wiesenfeld, Martin, Grover, 
i in., 1998), wiar" w sprawiedliwy $wiat (Hagedoorn, 
Buunk i Van de Vliert, 2002), zaufanie dla autorytetu (Van 
den Bos, Wilke i Lind, 1998) oraz zmienne wchodz%ce 
w sk ad Wielkiej Pi%tki, np. ugodowo$& i neurotyczno$& 
(Skarlicki, Folger i Tesluk, 1999). 

W toku bada# nad alokacj% zauwa'ono, 'e decyzje 
alokacyjne pozostaj% pod wp ywem rodzaju dzielonych 
dóbr. Tzw. zasobowa teoria wymiany spo ecznej Foa 
i Foa (1976) wyró'nia zasoby psychologiczne (mi o$&, 
informacje i status) oraz ekonomiczne (pieni%dze, dobra 
i us ugi). Badania wykorzystuj%ce powy'sz% typologi" 
dowodz%, 'e ró'ne formu y alokacji s% wybierane do ce-
lów podzia u ró'nych zasobów. Ameryka#scy biznesmeni 
pieni%dze i status chc% dzieli& wed ug wk adu, a pozosta-
 e cztery zaproponowane przez Foa i Foa rodzaje zaso-
bów – wed ug regu  równo$ciowych (Törnblom i Foa, 
1983). Podobnie inne badania sugeruj%, 'e preferowan% 

regu % podzia u zasobów Þnansowych jest regu a „we-
d ug wk adu” (Chen, 1995; Deutsch, 1975; Törnblom, 
1998). Teoretycy alokacji proponuj% wiele innych klasy-
Þkacji zasobów. Przyk adowo, wyniki bada# nad podziel-
no$ci% zasobów przekonuj%, 'e zasoby podzielne (np. 
pieni%dze) mo'emy dystrybuowa& wed ug zas ug, pozy-
cji, korzy$ci spo ecznych lub potrzeb, podczas gdy for-
mu y wybierane do celów alokacji dóbr niepodzielnych 
(np. dom, dziecko, nerka) to najcz"$ciej regu y rotacyjne, 
kompensacyjne, priorytety i listy spo eczne (Lewicka, 
2005). Kolejn% cech% zasobów jest ich warto$ciowo$&, 
a wi"c to, czy dzielone dobro ma charakter pozytywny 
(jest zyskiem), czy negatywny (jest strat%, obci%'eniem). 
Dobra pozytywne s% najcz"$ciej dzielone wed ug regu  
merytarnych, a dobra negatywne – po równo lub wed ug 
potrzeb (np. dotychczasowych obci%'e# uczestników po-
dzia u) (McLean Parks, Conlon, Ang i Bontempo, 1999; 
Skar'y#ska, 1985). Mechanizm tej asymetrii t umaczy 
atrybucja genezy zasobów: zyski traktowane s% jako do-
bra wytworzone w procesie zaplanowanej aktywno$ci, 
natomiast straty – jako zdarzenia nieplanowane, do któ-
rych powstania nikt nie przyczyni  si" bardziej ni' inni 
(Kruglanski, 1975; Zuckerman, 1979). Sugeruje to, 'e 
cech% decyduj%c% o preferencjach alokacyjnych jest rów-
nie' geneza zasobów.

Natura (geneza i sko!czono"#) dzielonych zasobów 

a preferencje alokacyjne

Empiryczne badania nad zachowaniem alokacyjnym 
ludzi pozwalaj% na wyró'nienie szeregu czynników 
wp ywaj%cych na to, co i dlaczego uznawane jest za spra-
wiedliwy i satysfakcjonuj%cy podzia . Niedocenianym 
jak dot%d czynnikiem w empirycznych analizach istoty 
sprawiedliwego podzia u jest natura zasobów b"d%cych 
przedmiotem dystrybucji (np. Törnblom i Vermunt, 2007). 
Wiele bada# potwierdza wp yw genezy dzielonego dobra 
– jako zasobu wytworzonego lub zastanego (Lewicka, 
2001) – na preferowany sposób dystrybucji. Dla przyk a-
du: zysk zak adu pracy (dobro obiektywnie wytworzone) 
ludzie w zdecydowanej wi"kszo$ci pragn% dzieli& we-
d ug wielko$ci wk adu w jego wypracowanie (Lewicka, 
2003). Olszewska (2005) bada a preferencje alokacyjne 
dla dóbr zró'nicowanych pod wzgl"dem prawdopodob-
nej genezy: niezale'nie od cech demograÞcznych bada-
nych, zysk zak adu pracy proponowano podzieli& przede 
wszystkim zgodnie z merytarn% zasad% „wed ug wk adu”, 
dotacj" z Unii Europejskiej oraz „znalezion%” przez rz%d 
nadwy'k" bud'etow% – wed ug potrzeb, obni'k" czynszu 
w wyniku wygospodarowanej przez wspólnot" mieszka-
niow% oszcz"dno$ci – wed ug wysi ku Þzycznego oraz 
wk adu, ziemi" odzyskan% przez pa#stwo w wyniku regu-
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lacji granic – wed ug wysi ku Þzycznego, a obni'k" cze-
snego na studiach wy'szych – po równo dla wszystkich. 
Analogiczne wyniki w cz"$ciowej replikacji powy'szego 
badania uzyska a na próbie litewskiej Mickiewicz (2006) 
oraz – w stosunku do takich zasobów, jak zysk zak adu 
pracy, nadwy'ka bud'etowa i zwolnienie z czesnego – na 
próbie bia oruskiej Kazakevych (2007). W $wietle powy'-
szych wyników mo'na za o'y&, 'e zysk zak adu pracy oraz 
oszcz"dno$ci wygospodarowane przez wspólnot" miesz-
kaniow% to zasoby wytworzone, podczas gdy dotacja unij-
na oraz „znaleziona” przez rz%d nadwy'ka bud'etowa to 
dobra zastane. Dwa pozosta e zasoby maj% mniej wyra!n% 
genez", cho& preferencje badanych sugeruj%, 'e nak ady 
na edukacj" traktowane s% jako zastane, a posiadanie zie-
mi wi%'e si" z wysi kiem Þzycznym i dlatego najch"tniej 
przydzielana jest ona tym, którzy b"d% j% uprawia&. 

Drugim istotnym wymiarem zasobów jest ich sko#-
czono$& (wyczerpywalno$&) lub niesko#czono$&. Jak 
dot%d niewielu badaczy podj" o w%tek wp ywu wielko$ci 
zasobów na preferowany sposób ich podzia u, mimo 'e 
istniej%ce badania dowodz% wagi tego wp ywu dla pro-
cesu dystrybucji. Stwierdzono na przyk ad, 'e potrzeby 
uczestników podzia u uwzgl"dniane s% cz"$ciej wtedy, 
gdy pula dzielonych dóbr jest wi"ksza (np. Schwinger 
i Lamm, za: Skar'y#ska, 1985). Prowadzone przez psy-
chologi" $rodowiskow% badania nad zachowaniem ludzi 
w sytuacji korzystania z zasobów naturalnych o ró'no-
rodnym stopniu odnawialno$ci sugeruj%, 'e przekonanie 
o nieograniczono$ci wody pitnej towarzyszy sk onno$ci 
do nierozs%dnego gospodarowania tym w rzeczywisto-
$ci deÞcytowym zasobem (np. Corral-Verdugo, Bechtel 
i Fraijo-Sing, 2003). Z kolei prawdopodobie#stwo rów-
nego podzia u maleje wraz ze wzrostem niepewno$ci co 
do wielko$ci dzielonej puli: w sytuacji braku pewno$ci 
co do wielko$ci zasobów do podzia u, ludzie '%daj% dla 
siebie wi"kszej ich cz"$ci w porównaniu z sytuacj% pew-
no$ci co do wielko$ci alokowanej puli (De Kwaadsteniet, 
van Dijk, Wit i de Cremer, 2006). Podobnie Johansson 
(2005) zauwa'y , 'e wra'liwo$& badanych na zró'nico-
wanie wyp at ze wspólnej puli maleje proporcjonalnie do 
wzrostu zasobów w tej puli. Innymi s owy, im wi"cej za-
sobów do podzia u, tym wi"ksza tolerancja wobec ewen-
tualnych odst"pstw od podzia u po równo. Sk onno$& do 
równego dzielenia zasobów jest charakterystyczna dla sy-
tuacji dystrybucji zasobów ograniczonej wielko$ci (tzw. 
dylematy ograniczonych zasobów, por. przegl%d bada# w: 
Johansson, 2005). W $wietle przytoczonych danych mo'-
na zatem za o'y&, 'e zasoby ograniczone b"d% ch"tniej 
dzielone po równo, podczas gdy do podzia u wi"kszej 
(potencjalnie niesko#czonej) puli cz"$ciej wybierana b"-
dzie na przyk ad formu a „wed ug potrzeb”. 

Zmienne psychologiczne 

a preferencje sprawiedliwego podzia$u

Spostrzegana natura (geneza i sko!czono"#) zasobów

Niezale'nie od obiektywnej genezy dzielonych dóbr, 
ludzie mog% ró'ni& si" percepcj% tej genezy. W Polsce 
prawdopodobnie niektóre grupy spo eczne uznaj% pieni%-
dze bud'etowe jako przez nikogo niewypracowane, czyli 
takie, które rz%d po prostu ma. Podobna percepcja genezy 
zasobów mo'e prowadzi& do przekonania, 'e sprawiedli-
wym sposobem podzia u takich zasobów powinny by& re-
gu y egalitarne (wed ug potrzeb lub po równo dla wszyst-
kich). Hipoteza ta przewiduje, 'e spostrzeganie dzielo-
nych dóbr jako zastanych powinno sprzyja& preferencjom 
dla regu  egalitarnych oraz unikaniu formu  merytarnych 
(np. formu y „wed ug wk adu”). Potwierdzenie tej hipote-
zy przynios y cytowane ju' badania Olszewskiej (2005), 
Mickiewicz (2006) i Kazakevych (2007). 

Koncepcj% uwzgl"dniaj%c% subiektywn% percepcj" dru-
giego wymiaru natury zasobów – ich sko#czono$ci – jest 
koncepcja 'ycia jako gry o sumie zerowej Wojciszke, 
Ró'yckiej i Bary y (2005). Wed ug tej teorii, niezale'nie 
od obiektywnej natury dobra (jako sko#czonego lub nie-
sko#czonego), ludzie ró'ni% si" stopniem wiary w to, 'e 
rozmaite zasoby maj% charakter sko#czony, a 'ycie jest 
rywalizacj% o owe ograniczone zasoby: im wi"cej otrzy-
ma jeden uczestnik podzia u, tym mniej mo'e dosta& 
drugi. Wojciszke i wspó pracownicy (2005) dowiedli, 'e 
podobna wizja $wiata i istniej%cych w nim zasobów cha-
rakteryzuje osoby o niskim statusie socjoekonomicznym, 
przekonane o niesprawiedliwo$ci systemu spo ecznego, 
o niskiej ogólnej satysfakcji z 'ycia i obni'onym zado-
woleniu z ró'nych jego dziedzin, osoby ponosz%ce raczej 
pora'ki ni' odnosz%ce sukcesy. 

Podmiotem podobnych przekona# s% równie' osoby, 
które uwa'aj%, 'e, niezale'nie od obiektywnej genezy, 
dzielone zasoby maj% charakter zastany: charakteryzu-
j% si" one poczuciem krzywdy 'yciowej, trudno$ciami 
w odnalezieniu si" w dzisiejszej rzeczywisto$ci oraz siln% 
alienacj% od w adzy (Lewicka i Olszewska, 2005). Czy 
dobro zastane jest zatem tym samym, co dobro sko#-
czone? Badania Olszewskiej (2005) dowodz%, 'e osoby 
przekonane o tym, i' bud'et pa#stwa jest zastany, mia y 
równie' sk onno$& do traktowania go jako niesko#czone-
go (by y przekonane, 'e wyp ata zwi"kszonych zapomóg 
bud'etowych dla bezrobotnych nie wp ynie na wysoko$& 
innych $wiadcze#). Podobie#stwo proÞlu psychologicz-
nego osób postrzegaj%cych dzielone zasoby jako zastane 
oraz wierz%cych w 'ycie jako gr" o sumie zerowej suge-
ruje, 'e te dwie zmienne mog% by& ze sob% powi%zane 
pozytywnie.
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Poczucie zas$ugiwania i poczucie krzywdy

Si a przekonania, 'e nale'y nam si" wi"cej ni' otrzy-
mali$my mo'e w istotny sposób modyÞkowa& decyzje 
alokacyjne i przekonanie o istocie sprawiedliwego po-
dzia u (Lerner, 1977; Feather, 2002). Zas ugiwanie jest 
najcz"$ciej deÞniowane jako s%d na temat wyniku uzy-
skanego dzi"ki okre$lonej aktywno$ci b%d! dzi"ki ce-
chom podmiotu (Feather, 2006) lub jako percepcja roz-
bie'no$ci mi"dzy aktualnym stanem podmiotu a sytuacj% 
idealn%, opisywan% w kategoriach „tak powinno by&” 
(Hareli, 1999). Badania sugeruj%, 'e Polacy cechuj% si" 
silnym poczuciem zas ugiwania. W jednym z sonda'y 
CBOS-u wi"cej ni' po owa Polaków deklaruje, 'e zarabia 
znacznie mniej w porównaniu do rzeczywistych zas ug 
(Cichomski i Bojanowski, 2001). Tego zdania jest oko o 
70% mieszka#ców Warszawy (WAS, 2001, za: Lewicka, 
2003). Silne poczucie zas ugiwania idzie zwykle w pa-
rze z brakiem satysfakcji z aktualnej sytuacji Þnansowej 
(Cichomski, Jerzy#ski i Zieli#ski, 2002). Pojawia si" za-
tem pytanie o wp yw podobnych przekona# na percepcj" 
zasad sprawiedliwego podzia u.

W odpowiedzi na przekonanie, 'e otrzyma o si" mniej 
w porównaniu do zas ug, pojawia si" poczucie niesprawie-
dliwo$ci, a w konsekwencji poczucie krzywdy. Badania 
dowodz%, 'e Polacy czuj% si" skrzywdzeni, a !róde  swo-
ich krzywd cz"sto upatruj% w tak odleg ych i abstrak-
cyjnych czynnikach, jak na przyk ad system polityczny 
(Wojciszke i Grzelak, 1995; Bary a i Wojciszke, 2000). 
Poczucie krzywdy jest silnie zwi%zane z obiektywnym 
po o'eniem w strukturze spo ecznej: jest powszechne 
zw aszcza w$ród osób starszych, s abiej wykszta conych, 
o niskich zarobkach, negatywnie my$l%cych o rzeczywi-
sto$ci spo ecznej i w asnej przysz o$ci. Dowiedziono, 'e 
indywidualne poczucie skrzywdzenia jest mediatorem 
mi"dzy standardem 'ycia cz owieka a roszczeniowymi 
oczekiwaniami wobec pa#stwa i stosunkiem do w adzy 
(Lewicka, 2005) oraz predyktorem negatywnych postaw 
wobec Unii Europejskiej (Snarska, 2005). Jako integralny 
sk adnik ca ego syndromu postaw i przekona# o $wiecie 
(Lewicka, 2005), poczucie krzywdy wydaje si" natural-
nym kandydatem do roli determinanty subiektywnego 
przekonania o naturze alokowanych zasobów. Mo'na za-
 o'y&, 'e poczucie krzywdy b"dzie skorelowane z poczu-
ciem zas ugiwania (im silniejsze poczucie zas ugiwania, 
tym silniejsze poczucie krzywdy) oraz 'e b"dzie ono psy-
chologicznym predyktorem subiektywnie spostrzeganej 
natury dzielonych dóbr (ich genezy i sko#czono$ci): im 
silniejsze poczucie krzywdy, tym silniejsze przekonanie, 
'e dzielone zasoby s% zastane, a nie wytworzone, oraz 
tym silniejsze przekonanie o 'yciu jako grze o sumie ze-
rowej. 

Na poczucie zas ugiwania z kolei wp ywa& b"dzie po-
ziom egocentryzmu poznawczego.

Egocentryzm poznawczy a preferencje alokacyjne 

Egocentryzm poznawczy zwyk o si" kojarzy& z na-
zwiskiem Piageta (1932), który deÞniowa  go jako jedn% 
z niedoskona o$ci stadium my$lenia przedoperacyjnego 
w rozwoju dziecka, polegaj%c% na nieumiej"tno$ci odró'-
niania perspektywy w asnej (np. do$wiadczania wzroko-
wego, my$li, uczu&) od perspektywy innych.

Wielu teoretyków sprawiedliwo$ci porusza w%tek ego-
centryzmu – w a$ciwo$ci poznawczej polegaj%cej na 
traktowaniu siebie jako centrum $wiata – jako decyduj%-
cy o tre$ci akceptowanej regu y sprawiedliwo$ci równie' 
w 'yciu doros ym. Wed ug Walster, HatÞeld i Berscheid 
(1973) motywacja egocentryczna to uniwersalna cecha 
ludzkiej natury, a ludzie jako sprawiedliwe traktuj% wy-
 %cznie te podzia y, które s% korzystne dla nich samych. 
Wagi motywacji egocentrycznej dowodz% równie' ob-
serwacje podkre$laj%ce, 'e ewaluacje egocentryczne na-
st"puj% zwykle w sposób nie$wiadomy, spontaniczny, 
automatyczny (Epley i Caruso, 2004). Dowód na bezre-
ßeksyjno$& procesu stanowi% liczne opisy tendencyjno-
$ci, z jak% ludzie oceniaj% w asny wp yw na bieg zdarze# 
(Greenwald, 1980; Zuckerman, 1979). Tendencyjno$& 
ta dotyczy nie tylko oceny wielko$ci tego wp ywu, lecz 
tak'e sytuacji, w których prosi si" ludzi o ocen" przyczyn 
danych wydarze#. Stwierdza si" wtedy tzw. egotyzm 
atrybucyjny (Kofta, 1991): sk onno$& do wyolbrzymiania 
w asnego wp ywu na wyst%pienie zdarze# pozytywnych 
przy jednoczesnym umniejszaniu swojego wp ywu na 
zaistnienie zjawisk niepo'%danych. Powy'sz% prawid o-
wo$& obserwuje si" powszechnie np. w sytuacji wspó -
pracy z grup%, kiedy to ludzie maj% tendencj" do przece-
niania w asnego wk adu w sukces grupy, a umniejszania 
go w obliczu grupowej pora'ki. Podobnie cz onkowie go-
spodarstw domowych szacuj% swój wk ad w wype nianie 
domowych obowi%zków jako wi"kszy od wk adu pozo-
sta ych cz onków rodziny, a studenci bywaj% przekonani 
o wi"kszej aktywno$ci w asnej na zaj"ciach uniwersytec-
kich w porównaniu z aktywno$ci% pozosta ych uczestni-
ków zaj"& (np. Ross i Sicoly, 1979, za: Wade-Benzoni, 
Tenbrunsel i Bazerman, 1996). W $wietle powy'szych 
doniesie# za o'ono, 'e egocentryzm b"dzie wp ywa  na 
preferencje alokacyjne w sposób po$redni – przez si " po-
czucia zas ugiwania: im silniejszy egocentryzm poznaw-
czy, tym silniejsze poczucie zas ugiwania.

W celu analizy oddzia ywania obiektywnej i subiek-
tywnie spostrzeganej natury (genezy i sko#czono$ci) 
dzielonych zasobów oraz przedstawionych powy'ej 
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zmiennych psychologicznych na preferencje alokacyjne, 
sformu owano nast"puj%ce przewidywania:

Hipoteza 1: Obiektywna (zadana w wersji narz"dzia) 
natura dobra do podzia u (zastane – wytworzone, sko#-
czone – niesko#czone) b"dzie zwi%zana z preferencjami 
dla okre$lonych regu  alokacji tego dobra: dobra zastane 
b"d% cz"$ciej dzielone wed ug regu  egalitarnych („we-
d ug potrzeb” i „po równo”), podczas gdy dobra wytwo-
rzone – wed ug merytarnej regu y „wed ug wk adu”. 
Przewidywania wobec drugiego wymiaru natury dzielo-
nych zasobów by y mniej jednoznaczne: przewidywano 
jedynie, 'e egalitarna regu a „po równo” powinna by& 
cz"$ciej stosowana wobec zasobów sko#czonych, a ega-
litarna regu a „wed ug potrzeb” – wobec niesko#czonych. 
Przewidywania na temat zwi%zku mi"dzy sko#czono-
$ci% – niesko#czono$ci% zasobów a preferencj% dla regu  
merytarnych nie s% oczywiste i dlatego nie zosta y sfor-
mu owane w sposób kierunkowy. 

Hipoteza 2: Spostrzegana natura dzielonych zasobów 
b"dzie zwi%zana z preferencjami alokacyjnymi: spo-
strzeganiu zasobów jako zastanych b"dzie towarzyszy& 
preferowanie regu  egalitarnych („wed ug potrzeb” oraz 
„po równo”), natomiast spostrzeganiu zasobów jako wy-
tworzonych – preferowanie merytarnej regu y „wed ug 
wk adu”. Przekonanie o 'yciu jako grze o sumie zerowej 
(traktowanie zasobów jako sko#czonych) powinno to-
warzyszy& preferencjom dla regu  egalitarnych, podczas 
gdy przekonanie odwrotne (traktowanie zasobów jako 
niesko#czonych) – preferencjom dla regu  merytarnych. 
Podobnie jak w Hipotezie 1, przewidywania dotycz%ce 
zwi%zku mi"dzy subiektywn% percepcj% sko#czono$ci 
zasobów a preferencjami alokacyjnymi zosta y sformu o-
wane w sposób bardzo ostro'ny.

Hipoteza 3: Poczucie krzywdy b"dzie wp ywa& na 
sposób percepcji natury dzielonych zasobów (jako zasta-
nych – wytworzonych, sko#czonych – niesko#czonych): 
im silniejsze poczucie krzywdy, tym silniejsze przeko-
nanie, 'e dzielone dobra s% zastane oraz tym silniejsze 
przekonanie, 'e s% one sko#czone (wiara w 'ycie jako gr" 
o sumie zerowej).

Hipoteza 4: Poczucie zas ugiwania b"dzie bezpo$red-
nim predyktorem poczucia krzywdy i tym samym po-
$rednim predyktorem spostrzeganej natury dzielonych 
zasobów.

Hipoteza 5: Na poczucie zas ugiwania wp ywa& b"dzie 
zarówno ocena poziomu 'ycia (im ni'sza, tym silniej-

sze poczucie zas ugiwania), jak i poziom egocentryzmu 
poznawczego: im silniejszy egocentryzm, tym silniejsze 
przekonanie, 'e zas uguje si" na wi"cej ni' si" dostaje.

W niniejszym badaniu wymiar zastano$ci – wytworzo-
no$ci dobra, rozumiany zarówno jako obiektywna cecha 
zasobu oraz jako sposób spostrzegania genezy zasobów, 
uznano za podstawowy czynnik determinuj%cy prefe-
rencje alokacyjne. Przedstawione tu badanie jest cz"$ci% 
wi"kszego projektu, którego celem by a analiza sytuacyj-
nych i osobowo$ciowych determinantów preferencji alo-
kacyjnych. 

Opis badania

Metoda

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 
Polaków (N = 1018) w lipcu 2007 roku przez Instytut 
Badania Opinii, Rynku i Konsumpcji GfK Polonia. 
Badanie mia o charakter ustrukturalizowanego wywiadu 
(tzw. badanie Omnibus) przeprowadzonego w techni-
ce CAPI (Computer Assisted Personal Interwiew), czyli 
w domach respondentów, z u'yciem laptopów, co umo'-
liwi o randomizacj" porz%dku podawania poszczególnych 
pyta# skal oraz rotowanie kolejno$ci pojawiania si" skal.

Operacjonalizacja zmiennych

Zmienn! zale"n! by y preferencje regu  alokacyjnych, 
wyra'one w postaci preferencji dla czterech najbardziej 
popularnych regu  podzia u zasobów: wed ug wk adu, po 
równo dla wszystkich, wed ug potrzeb, wed ug wysi ku 
Þzycznego. 

Zmienn! niezale"n!, manipulowan% w badaniu, by  ro-
dzaj dzielonego dobra, deÞniowanego jako zró'nicowa-
ne na wymiarach genezy (zastane vs. wytworzone) oraz 
sko#czono$ci (sko#czone vs. niesko#czone). 

Zmiennymi psychologicznymi by y: spostrzegana gene-
za dobra, przekonanie o 'yciu jako grze o sumie zerowej, 
poczucie krzywdy i poczucie zas ugiwania, ocena w asnej 
sytuacji 'yciowej oraz poziom egocentryzmu.

Natur# dobra do podzia u (dobro zastane vs. wytwo-
rzone, sko#czone vs. niesko#czone) zoperacjonalizowa-
no przez tre$& tzw. dylematów alokacyjnych. Powsta y 
dwie wersje narz"dzia: ka'da zawiera a cztery opisy dy-
lematów alokacyjnych (sytuacja A w obydwu wersjach 
dotyczy a podzia u dobra wytworzonego sko#czonego, 
sytuacja B – wytworzonego niesko#czonego, sytuacja 
C – zastanego sko#czonego, sytuacja D – zastanego nie-
sko#czonego). Obie wersje by y zró'nicowane ze wzgl"-
du na rodzaj zasobu, przedstawianego jako sko#czony lub 
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niesko#czony. Zrezygnowano z analogicznego zró'nico-
wania dla wymiaru „zastane – wytworzone”: jako wytwo-
rzony, niezale'nie od wersji narz"dzia, przedstawiono 
zysk zak adu pracy i zysk ze sprzeda'y wynalazku, na-
tomiast jako zastany – zapis w testamencie oraz dotacje 
bud'etowe. W Tabeli 1 przedstawiono opisy dylematów 
alokacyjnych w obu wersjach narz"dzia.

Zadaniem badanych by o wyra'enie swoich preferencji 
alokacyjnych w powy'szych czterech sytuacjach (po owa 
badanych wype nia a wersj" I narz"dzia, druga po owa 
– wersj" II) poprzez uszeregowanie sugerowanych roz-
wi%za# (podzia  wed ug wk adu, po równo, wed ug po-
trzeb oraz wed ug wysi ku Þzycznego) od najlepszego do 
najgorszego. W tym celu badani przypisywali poszcze-
gólnym formu om rangi od 1 (rozwi%zanie najlepsze) do 
4 (rozwi%zanie najgorsze). Przyk adowy dylemat aloka-
cyjny (dotycz%cy alokacji dobra wytworzonego sko#czo-
nego) wraz z czterema mo'liwymi rozwi%zaniami przed-
stawia  si" nast"puj%co:

„Pewien zak ad pracy wypracowa  zysk. W zak adzie 
pracuj% ró'ne osoby na ró'nych stanowiskach. Obecnie 
trwaj% dyskusje nad tym, jak ten zysk podzieli&. Prosz" 
uszeregowa& podane rozwi%zania od najbardziej do naj-
mniej Panu/Pani odpowiadaj%cego (od 1 do 4).

1. Przyzna& premi" wed ug wielko$ci wk adu w wypra-

cowanie zysku – ci, którzy przyczynili si" bardziej (np. 
stworzyli program komputerowy) powinni dosta& wi"cej, 
ci co mniej – mniej.

2. Da& wszystkim po równo.

3. Przydzieli& premi" wed ug potrzeb pracowników 
– np. da& wi"cej tym, którzy maj% liczn% rodzin".

4. Da& wi"cej tym, którzy wykonywali prac# nieprzy-

jemn! i brudn! lub pracowali na nocn% zmian"”.
Do pomiaru zmiennej „spostrzegana geneza dobra” po-

s u'ono si" dwiema skalami. Skrócona wersja narz"dzia 
do diagnozy spostrzeganej genezy dzielonych dóbr (1), 
stworzona we wspó pracy z Lewick% i Olszewsk% (2007) 

obejmowa a sze$& pyta# o genez" bogactwa jednostek, 
zysków instytucji i przedsi"biorstw oraz o przyczyn" Þ-
nansowego powodzenia i ubóstwa w wymiarze makro-
spo ecznym. Przy ka'dym z pyta# podano dwa sugero-
wane wyja$nienia: zastane oraz wytworzone. Na przyk ad 
w pytaniu o przyczyn" bogactwa kraju, rozwi%zanie „za-
stane” dotyczy o ilo$ci bogactw naturalnych, a rozwi%za-
nie „wytworzone” – dobrej organizacji pracy. Zadaniem 
badanych by o ka'dorazowo ustosunkowanie si" do tego 
wyja$nienia, które uwa'ali za bardziej prawdopodobne, 
na siedmiopunktowej skali od –3 do +3, przy czym ujem-
ny kraniec skali (od –3 do –1) oznacza  kolejne stopnie 
zgody na stwierdzenia o „zastano$ci” zasobu, a kraniec 
dodatni – o jego „wytworzono$ci”. Punkt $rodkowy 
ska li (0) oznacza  brak zgody na ka'de z podanych wy-
ja$nie#. W wyniku analiz czynnikowych tej skali otrzy-
mano dwa sk adniki g ówne. Sk adnik pierwszy zapisano 
jako zmienn% „dobro wytworzone” ze $redni% równ% zero 
i odchyleniem standardowym równym jeden i wykorzy-
stano do dalszych analiz¹. Skala uzyska a relatywnie ni-
sk% rzetelno$&: % = 0,56.

Kolejn% skal% (2) do diagnozy spostrzeganej genezy 
zasobów by y dwa pytania z techniki Olszewskiej (2005) 
diagnozuj%ce genez" zasobów Þnansowych w bud'ecie 
pa#stwa (zale'na – niezale'na od dzia a# obywateli) oraz 
genez" bogactwa kraju (zale'ne od pracowito$ci obywa-
teli vs. od czynników zewn"trznych, np. od ilo$ci bogactw 
naturalnych). 

W pytaniu o genez" zasobów bud'etowych podano 
pi"& mo'liwych odpowiedzi, zgodnie z którymi ilo$& 
pieni"dzy w bud'ecie zale'y od gospodarno$ci rz%du (a), 
obywatele nie maj% na ni% wp ywu (b), jest nieograniczo-
na (c), pa#stwo samo je „zdobywa” (d), wzros aby, gdyby 
obywatele p acili wi"ksze podatki (e). Na pytanie o to, 
sk%d bierze si" bogactwo kraju, podano natomiast cztery 
mo'liwo$ci: zale'y od ilo$ci zasobów naturalnych (a), od 
pracowito$ci obywateli (b), od wielko$ci zysków Þrm (c), 

Tabela 1.

Wersje narz"dzia a opisy ocenianych dylematów alokacyjnych w zale'no$ci od zró'nicowania na wymiarach zastane vs. 
wytworzone oraz sko#czone vs. niesko#czone

Wersja narz"dzia Sko#czono$& zasobu Geneza zasobu

Wytworzone Zastane

Wersja I Sko#czone Zysk zak adu pracy (A) Zapis maj%tkowy w testamencie (C)

Niesko#czone Zyski ze sprzeda'y wynalazku (B) Coroczne dotacje bud'etowe (D)

Wersja II Sko#czone Zysk ze sprzeda'y patentu 
na wynalazek (A)

Jednorazowa dotacja bud'etowa (C)

Niesko#czone Comiesi"czna premia z zysków 
zak adu pracy (B)

Udzia y w przedsi"biorstwie dziedziczone 
w testamencie (D)
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jest dane raz na zawsze i nie da si" tego ju' zmieni& – albo 
kraj jest zamo'ny, albo nie (d). Zadaniem badanych by o 
ustosunkowanie si" do wszystkich podanych mo'liwo$ci 
(a–e oraz a–d) przez ka'dorazowe ocenianie mo'liwego 
!ród a pochodzenia zasobów na siedmiopunktowej skali 
(od 1 – „zdecydowanie nie zgadzam si"” do 7 – „zdecydo-
wanie zgadzam si"”). W wyniku analizy czynnikowej od-
powiedzi na pytanie o genez" bud'etu pa#stwa otrzymano 
trzy czynniki, natomiast dla pytania o genez" bogactwa 
kraju – dwa czynniki. Powy'sze pi"& czynników podda-
no metaanalizie (analizie czynnikowej na otrzymanych 
w pierwszym kroku warto$ciach czynników), w wyniku 
której otrzymano rozwi%zanie trójczynnikowe. Czynniki 
te zapisano jako zmienne i nazwano „dobrem zastanym 
(bud'et i bogactwo)”, „dobrem wytworzonym (1)” oraz 
„dobrem wytworzonym (2) (podatki)”. Rzetelno$& skali 
nie by a wysoka: % = 0,53².

Subiektywn% percepcj" sko#czono$ci zasobów, czy-
li wiar" w 'ycie jako gr" o sumie zerowej, badano za 
pomoc% 12 pozycji z podskali „Gra” kwestionariusza 
„(ycie jako gra o sumie zerowej” autorstwa Wojciszke 
i wspó pracowników (2005), wielokrotnie wykorzysty-
wanego wcze$niej w badaniach na próbach reprezenta-
tywnych. Przyk adowe stwierdzenia: „Sukcesy jednych 
to prawie zawsze pora'ki innych”, „(ycie jest jak gra 
w tenisa – 'eby jeden wygra , drugi musi przegra&”, „Kto 
du'o daje, ten wiele dostaje” (kodowanie odwrócone). 
Ka'd% pozycj" oceniano na siedmiopunktowej skali (od 
1 – „zdecydowanie nie zgadzam si"” do 7 – „zdecydo-
wanie zgadzam si"”). Analiza czynnikowa odpowiedzi na 
pytania tej skali przynios a rozwi%zanie dwuczynnikowe: 
w sk ad pierwszego czynnika wesz y pytania dotycz%ce 
wiary w 'ycie jako gry o sumie zerowej, w sk ad drugie-
go czynnika wesz y cztery pytania odwrócone (mierz%ce 
przekonanie o niesko#czono$ci zasobów). Czynniki na-
zwano odpowiednio „'yciem jako gr% o sumie zerowej” 
i „'yciem jako gr% o sumie niezerowej”. Skala okaza a si" 
rzetelna: % = 0,72.

Do pomiaru subiektywnej oceny ró'nych dziedzin 'y-
cia pos u'y y trzy pytania o poziom 'ycia materialnego, 
osobistego i poziom 'ycia ogólnie. Odpowiedzi udziela-
no na siedmiopunktowej skali (od 1 – „bardzo dobry” do 
7 – „bardzo z y”). 

Poczucie zas ugiwania mierzono za pomoc% oszacowa-
nia stopnia, w jakim poziom powy'szych dziedzin 'ycia 
odpowiada temu, na co badany w swojej opinii zas uguje. 
Ocen dokonywano na o$miopunktowej skali (od 1 – de-
klaracja o otrzymywaniu wi"cej, do 7 – deklaracja o otrzy-
mywaniu mniej w porównaniu do zas ug oraz dodatko-
wo 8 – „nie wiem”). Dla lepszej czytelno$ci wyników, 
odpowiedzi na powy'sze pytania kodowano odwrotnie: 

wy'szy wska!nik odpowiada  wy'szemu subiektywnemu 
poziomowi 'ycia oraz otrzymywaniu wi"cej w stosunku 
do zas ug, a mniejszy – sytuacji odwrotnej. Wyniki ana-
liz czynnikowych trzech pyta# o ocen" 'ycia oraz trzech 
pyta# o poczucie zas ugiwania przynios y rozwi%zania 
jednoczynnikowe. Czynniki zapisano jako zmienne o na-
zwach „ocena 'ycia” i „zas ugiwanie”. Skala okaza a si" 
rzetelna: % = 0,82.

Do diagnozy poczucia krzywdy osobistej pos u'ono si" 
pi"cioma pytaniami z podskali Poczucia Krzywdy Skali 
Lepperyzmu autorstwa Lewickiej i Prusik (Lewicka, 
2005). Przyk adowe stwierdzenia: „(a uj", 'e moje 'ycie 
nie potoczy o si" inaczej”, „Nale'" do tych osób, które zo-
sta y niesprawiedliwie potraktowane przez los”, „W moim 
otoczeniu inni s% traktowani lepiej ni' ja”. Do skali do %-
czono dwa pytania w asnego autorstwa: „W 'yciu spo-
tka o mnie wi"cej dobrego ni' z ego” i „Mo'na powie-
dzie&, 'e jestem dzieckiem szcz"$cia”. Opinie wyra'ano 
na pi"ciopunktowej skali (od 1 – „zdecydowanie nie” do 
5 – „zdecydowanie tak”). Analiza czynnikowa tej skali 
wy oni a dwa czynniki: w sk ad pierwszego czynnika 
wesz y pytania z omówionej powy'ej podskali Poczucia 
Krzywdy, w sk ad drugiego – dwa pytania odwrócone. 
Do dalszych analiz wykorzystano warto$ci pierwszego 
czynnika („poczucie krzywdy”). Skala okaza a si" rzetel-
na: % = 0,80. 

Do diagnozy egocentryzmu poznawczego wykorzy-
stano cztery pytania, do konstrukcji których pos u'ono 
si" poj"ciem egocentryzmu atrybucyjnego (przecenianie 
wk adu w asnego w wyniki osi%gane wspólnie z innymi). 
Wk ad w asny w ró'ne dziedziny 'ycia (wykonywanie 
obowi%zków domowych, utrzymywanie zwi%zków przy-
jacielskich i zwi%zku mi osnego, niesienie pomocy in-
nym) oceniano na siedmiopunktowej skali (od 1 – „nie 
mam 'adnego wk adu” do 7 – „tylko mój wk ad”). 
W wyniku analizy czynnikowej tej skali otrzymano jeden 
czynnik (zapisany jako zmienna „egocentryzm”). Skala 
okaza a si" do$& rzetelna: % = 0,63.

Oprócz omówionych powy'ej zmiennych, w badaniu 
uwzgl"dniono tak'e zmienn% sta o$& – zmienno$& cech, do 
pomiaru której pos u'ono si" kwestionariuszem Dweck 
(2000). Dla tej zmiennej nie otrzymano istotnych staty-
stycznie wyników, dlatego pomini"to j% w prezentowa-
nych analizach. W badaniu kontrolowano równie' zmien-
ne demograÞczne, m.in. wiek, p e&, miejsce zamieszka-
nia, wykszta cenie i dochód osobisty respondentów.

Wyniki

Natura dobra do podzia$u a preferencje alokacyjne

Przeprowadzono cztery analizy wariancji ANOVA, od-
dzielnie dla ka'dej regu y alokacji („wed ug wk adu”, „po 
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równo”, „wed ug potrzeb” i „wed ug wysi ku”) w sche-
macie: 2 (geneza zasobów: wytworzone vs. zastane) × 2 
(sko#czono$& zasobów: sko#czone vs. niesko#czone) × 2 
(wersja narz"dzia). Czynnikiem mi"dzyobiektowym by a 
wersja narz"dzia, czynnikami wewn%trzobiektowymi 
– geneza i sko#czono$& zasobów. 

Wska!niki preferencji poszczególnych regu  alokacji 
odwrócono w ten sposób, aby silna preferencja dla da-
nej regu y podzia u odpowiada a wysokiej, a nie niskiej 
warto$ci rangi (zgodnie z instrukcj% skali, badani rozwi%-
zaniu najlepszemu przypisywali rang" 1, a najgorszemu 
– rang" 4).

Dla merytarnej regu y podzia u wed ug wk adu uzy-
skano istotny efekt g ówny czynnika genezy zasobów, 
F(1, 1014) = 642,21, p < 0,001; &² = 0,388. Preferencja 
dla formu y „wed ug wk adu” okaza a si" cz"stsza w sy-
tuacji alokacji dóbr wytworzonych (M = 3,15) ni' zasta-
nych (M = 2,34), niezale'nie od ich sko#czono$ci. Efekt 
g ówny sko#czono$ci zasobów by  marginalnie istotny, 
F(1, 1014) = 3,71, p = 0,054; &² = 0,004: zasoby niesko#-
czone cz"$ciej dzielono wed ug wk adu (M = 2,77) w po-
równaniu ze sko#czonymi (M = 2,72) (Rysunek 1).

Otrzymano równie' istotny efekt g ówny mi"dzyobiek-
towego czynnika wersji narz"dzia, F(1, 1014) = 14,81, 

p < 0,001; &² = 0,014, oraz istotne efekty interakcji zmien-
nych zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia³.

Zgodnie z hipotez%, egalitarna formu a „po równo” 
by a wybierana do podzia u zasobów zastanych: otrzyma-
no efekt g ówny genezy zasobów, F(1, 1014) = 550,88, 
p < 0,001; &² = 0,352, polegaj%cy na cz"stszych prefe-
rencjach podzia u po równo w przypadku alokacji dóbr 
zastanych (M = 2,86) ni' wytworzonych (M = 2,06) 
(Rysunek 2). Wynik ten stanowi potwierdzenie dotych-
czasowych doniesie# badawczych na temat alokacji dóbr 
zastanych i wytworzonych (np. Olszewska, 2005). Efekt 
g ówny sko#czono$ci zasobów okaza  si" nieistotny, 
F(1, 1014) = 0,084, p = 0,772; &² = 0,006 (efekty g ów-
ne sko#czono$ci zasobów, otrzymane dla pozosta ych 
zmiennych zale'nych, równie' okaza y si" nieistotne sta-
tystycznie, dlatego nie wymieniono ich tutaj).

Efekt g ówny genezy zasobów otrzymano równie' dla 
egalitarnej formu y podzia u wed ug potrzeb, F(1, 1014) 
= 242,29, p < 0,001; &² = 0,193. Podobnie jak w przy-
padku formu y podzia u po równo, dowodzi on, 'e po-
trzeby by y cz"$ciej uwzgl"dniane w procesie alokacji 
dóbr zastanych (M = 2,84) ni' wytworzonych (M = 2,38) 
(Rysunek 3). 

Rysunek 1.

Wp yw genezy i sko#czono$ci alokowanych zasobów na 
wybór merytarnej formu y „wed ug wk adu” w obu wersjach 
narz"dzia.

Rysunek 2.

Wp yw genezy i sko#czono$ci alokowanych zasobów na 
wybór egalitarnej formu y „po równo” w obu wersjach 
narz"dzia.
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Efekt g ówny genezy zasobów otrzymano równie' dla 
merytarnej formu y podzia u wed ug wysi ku Þzycznego, 
F(1, 1014) = 250,94, p < 0,001; &² = 0,198. )wiadczy on 
o cz"stszych wyborach tej formu y podzia u w przypadku 
dóbr wytworzonych (M = 2,39) ni' zastanych (M = 1,94) 
(Rysunek 4). Analogiczn% zale'no$& uzyskano wcze$niej 
dla regu y „wed ug wk adu”, co sugeruje podobie#stwo 
mi"dzy obiema merytarnymi regu ami podzia u.

Psychologiczne predyktory preferencji alokacyjnych

Tabela 2 przedstawia proste korelacje pomi"dzy uw-
zgl"dnionymi w badaniu zmiennymi psychologicznymi 
oraz wybranymi zmiennymi demograÞcznymi a prefe-
rencjami dla czterech regu  alokacji. Stworzono wska!-
niki preferencji dla poszczególnych formu  alokacji: by y 
to cztery sumaryczne miary, informuj%ce o cz"sto$ci, 
z jak% ka'da z czterech formu  zosta a okre$lona przez 
badanych jako najbardziej sprawiedliwy sposób podzia-
 u (otrzyma a rang" 1) w kolejnych dylematach aloka-
cyjnych. Wska!niki te przyjmowa y warto$ci od 0 (dana 
formu a nie zosta a uznana za najbardziej sprawiedliwy 
sposób podzia u w 'adnej sytuacji) do 4 (formu a zosta-
 a wybrana jako najbardziej sprawiedliwa we wszystkich 
czterech dylematach alokacyjnych). Wska!niki stworzo-
no oddzielnie dla ka'dej formu y alokacji i wykorzystano 
do dalszych analiz.

Jak wida& w tabeli, si a prostych korelacji mi"dzy 
zmiennymi jest niska. Najbardziej konsekwentne wzorce 
korelacji uzyskano dla preferencji podzia u wed ug wk a-
du oraz wed ug wysi ku Þzycznego. Najbardziej konse-
kwentne zwi%zki z poszczególnymi regu ami alokacji 
wykazuj% dwa wska!niki spostrzeganej genezy dobra 
(percepcja dobra jako zastanego i wytworzonego), wiara 
w 'ycie jako gr" o sumie zerowej oraz poczucie krzywdy. 
Nie uzyskano istotnych statystycznie korelacji mi"dzy 
preferencjami alokacyjnymi a zas ugiwaniem, poziomem 
egocentryzmu, jedn% z miar genezy dobra („dobro wy-
tworzone (2)”) oraz demograÞczn% zmienn% wieku. 

Kierunek uzyskanych zale'no$ci jest w zdecydowanej 
wi"kszo$ci zgodny z przewidywaniami. Przede wszyst-
kim, preferencja dla merytarnej formu y „wed ug wk a-
du” koreluje dodatnio ze spostrzeganiem zasobów jako 
wytworzonych, a nie zastanych, z pozytywn% ocen% 'ycia 
oraz z wykszta ceniem, natomiast ujemnie z poczuciem 
krzywdy oraz przekonaniem o 'yciu jako grze o sumie 
zerowej. Preferencja dla drugiej formu y merytarnej – po-
dzia u wed ug wysi ku Þzycznego – wykazuje odwrotny 
od poprzedniego wzorzec zale'no$ci z ró'nymi zmien-
nymi psychologicznymi: osoby preferuj%ce podzia  we-
d ug wysi ku spostrzega y dzielone zasoby jako zastane, 
a nie wytworzone, nisko ocenia y swoje 'ycie, cechowa  

Rysunek 3.

Wp yw genezy i sko#czono$ci alokowanych zasobów na 
wybór egalitarnej formu y „wed ug potrzeb” w obu wersjach 
narz"dzia.

Rysunek 4.

Wp yw genezy i sko#czono$ci alokowanych zasobów na 
wybór formu y „wed ug wysi ku Þzycznego” w obu wer-
sjach narz"dzia.
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je ni'szy poziom wykszta cenia, wiara w wyczerpywal-
no$& zasobów (wiara w 'ycie jako gr" o sumie zerowej) 
oraz poczucie krzywdy. Preferencja dla egalitarnych re-
gu  podzia u wykaza a znacznie s abszy zwi%zek – jed-
nak o oczekiwanym kierunku – ze zmiennymi psycho-
logicznymi. Osoby preferuj%ce podzia  po równo cecho-
wa o silniejsze poczucie krzywdy, w mniejszym stopniu 
natomiast spostrzega y zasoby jako wytworzone. Osoby 
preferuj%ce podzia  wed ug potrzeb cz"$ciej spostrzega y 
zasoby do podzia u jako zastane, a 'ycie jako gr" o sumie 
zerowej. Preferencja dla podzia u wed ug potrzeb korelo-
wa a ujemnie z wykszta ceniem.

Predyktory preferencji alokacyjnych: 

równania regresji

W celu analizy  %cznego wp ywu zmiennych psycholo-
gicznych i demograÞcznych na preferencje dla czterech 
uwzgl"dnionych w badaniu regu  alokacji pos u'ono si" 
czterema standardowymi analizami regresji, wykonany-
mi oddzielnie dla ka'dej zmiennej zale'nej (regu y alo-
kacji). 

Wszystkie cztery modele regresji by y istotne (zob. 
Tabela 3). Moc predyktywna poszczególnych modeli nie 
by a jednak wysoka (skorygowane warto$ci R² waha y 
si" od 0,010 do 0,120), co t umaczy& mo'na zwyczajowo 
du'% wariancj% b "du w badaniach typu Omnibus, przy-
czyniaj%c% si" do niskich warto$ci R². 

Istotnymi predyktorami czterech formu  podzia u by y 
wy %cznie zmienne psychologiczne (poczucie krzywdy, 
percepcja dóbr jako zastanych lub wytworzonych, wia-
ra w 'ycie jako gr" o sumie zerowej oraz wiara w 'ycie 
jako gr" o sumie ró'nej od zera). Wspólnym predyktorem 
wszystkich czterech regu  alokacji okaza a si" percepcja 
zasobów jako zastanych. Im silniejsze przekonanie o tym, 
'e dzielone zasoby s% zastane, tym silniejsza preferencja 
dla takich formu  podzia u, jak formu a „wed ug potrzeb” 
oraz „wed ug wysi ku Þzycznego”. Im natomiast s absza 
wiara w to, 'e zasoby s% zastane, tym silniejsza preferencja 
dla podzia u wed ug wk adu oraz – co zaskakuj%ce – dla 
formu y „po równo”. Wydaje si", 'e efekt ten jest artefak-
tem statystycznym, wynikaj%cym prawdopodobnie z du'ej 
liczby uwzgl"dnionych w równaniu regresji zmiennych: 

Tabela 2.

Wspó czynniki korelacji mi"dzy czterema regu ami alokacji a hipotetycznymi psychologicznymi i demograÞcznymi pre-
dyktorami preferencji alokacyjnych

Preferencja dla wk adu Preferencja 
dla podzia u po równo

Preferencja dla potrzeb Preferencja 
dla wysi ku Þzycznego

Poczucie krzywdy –0,209** –0,071* –0,056** –0,146**

Dobro wytworzone –0,119** –0,010* –0,037** –0,124**

Dobro wytworzone (1) –0,155** –0,070* –0,014** –0,145**

Dobro wytworzone (2) –0,049 –0,050* –0,002** –0,002**

Dobro zastane –0,195** –0,027* –0,107** –0,197**

(ycie jako gra o sumie 
zerowej –0,170** –0,043* –0,072** –0,114**

(ycie jako gra o sumie 
niezerowej

–0,138** –0,036* –0,048** –0,091**

Ocena 'ycia –0,133** –0,044* –0,004** –0,136**

Zas ugiwanie –0,018** –0,025* –0,042** –0,008**

Egocentryzm –0,000** –0,037* –0,009** –0,064**

Wiek –0,022** –0,000* –0,018** –0,006**

P e& –0,017** –0,032* –0,032** –0,063**

Wykszta cenie –0,168** –0,057* –0,094** –0,066**

* korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie)
** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Uwaga 1: Dobro wytworzone: warto$& czynnika uzyskanego w wyniku analizy czynnikowej skali spostrzeganej genezy zasobów Lewickiej, 
Olszewskiej i Snarskiej (2007)
Uwaga 2: Dobro wytworzone (1), dobro wytworzone (2) (podatki) i dobro zastane (bud'et i bogactwo): warto$ci czynników uzyskanych w wyniku 
analizy czynnikowej pyta# Olszewskiej (2005) o genez" pieni"dzy w bud'ecie pa#stwa oraz bogactwa kraju
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surowa korelacja zmiennej „dobro zastane” z formu % po-
dzia u po równo by a nieistotna (por. Tabela 2). 

Wysokie poczucie krzywdy okaza o si" predyktorem 
podzia u po równo oraz wed ug wysi ku, niskie – podzia-
 u wed ug wk adu. Zgodnie z przewidywaniami, prefe-
rencja dla formu y „wed ug wk adu” by a zwi%zana ze 
spostrzeganiem zasobów jako wytworzonych oraz z prze-
konaniem o ich nieograniczono$ci (wiara w 'ycie jako 
gr" o sumie niezerowej). Osoby o wysokim poczuciu 
skrzywdzenia, traktuj%ce 'ycie jako gr" o sumie zerowej, 
a zasoby jako zastane, charakteryzowa y si" s absz% pre-
ferencj% dla powy'szej formu y alokacji. 

Kombinacja predyktorów pozwalaj%ca przewidywa& 
sk onno$& do pos ugiwania si" formu % „wed ug wk adu” 
wykaza a cz"$ciowe podobie#stwo do predyktorów for-
mu y „wed ug wysi ku”: tendencji do dzielenia zasobów 
wed ug wk adu sprzyja niskie poczucie krzywdy oraz 
spostrzeganie zasobów jako wytworzonych, podczas gdy 
podzia  wed ug wysi ku wybieraj% osoby o wysokim po-
czuciu krzywdy, spostrzegaj%ce dzielone dobra jako za-
stane, a nie wytworzone. Odmienna charakterystyka osób 

preferuj%cych te dwie merytarne formu y alokacji zosta-
nie omówiona szerzej w dyskusji.

Struktura predyktorów preferencji alokacyjnych

W celu sprawdzenia hipotetycznych zale'no$ci przy-
czynowo-skutkowych mi"dzy predyktorami dla czterech 
formu  alokacji przeprowadzono cztery analizy równa# 
strukturalnych. Oblicze# dokonano za pomoc% programu 
statystycznego AMOS 7.0. 

Dla ka'dej z czterech formu  alokacji („wed ug wk a-
du”, „po równo”, „wed ug potrzeb”, „wed ug wysi ku 
Þzycznego”) przeprowadzono dwie analizy strukturalne, 
w których uwzgl"dniono pi"& identycznych predykto-
rów: ocena 'ycia, egocentryzm, zas ugiwanie, poczucie 
krzywdy, wiara w 'ycie jako gr" o sumie zerowej (zmien-
n% t" oznaczono na rysunkach modeli strukturalnych jako 
dobro sko#czone) oraz (oddzielnie) rol" dwóch zmien-
nych – subiektywnej percepcji dobra do podzia u jako 
zastanego oraz jako wytworzonego. Powy'sze zmienne 
subiektywnej percepcji zasobów jako zastanych oraz 
wytworzonych zosta y uzyskane w wyniku analiz czyn-

Tabela 3.

Predyktory (warto$ci *) preferencji dla czterech regu  alokacyjnych 

Wed ug wk adu Po równo Wed ug potrzeb Wed ug wysi ku

Poczucie krzywdy ––0,182** –0,121** –0,068** ––0,103**

Dobro wytworzone ––0,046** –0,011** –0,013** ––0,109**

Dobro wytworzone (1) ––0,115** –0,059** –0,034** ––0,143**

Dobro wytworzone (2) ––0,068** –0,039** –0,020** ––0,025**

Dobro zastane ––0,129** –0,082** –0,104** ––0,211**

(ycie jako gra o sumie zerowej ––0,105** –0,058** –0,042** ––0,055**

(ycie jako gra o sumie niezerowej ––0,095** –0,046** –0,033** ––0,022**

Ocena 'ycia ––0,001** –0,027** –0,008** ––0,015**

Zas ugiwanie ––0,028** –0,003** –0,039** ––0,034**

Egocentryzm ––0,024** –0,070** –0,034** ––0,044**

Wiek ––0,005** –0,024** –0,050** ––0,017**

P e& ––0,030** –0,024** –0,036** ––0,044**

Wykszta cenie ––0,054** –0,050** –0,045** ––0,009**

R² ––0,126** –0,017** –0,011** ––0,103**

Skorygowane R² ––0,120** –0,014** –0,010** ––0,098**

F 20,68** 6,19** 7,90** 20,46**

* p < 0,05; ** p < 0,01
Uwaga 1: Dobro wytworzone: warto$& czynnika uzyskanego w wyniku analizy czynnikowej skali spostrzeganej genezy zasobów Lewickiej 
i wspólpracowników (2007)
Uwaga 2: Dobro wytworzone (1), dobro wytworzone (2) (podatki) i dobro zastane (bud'et i bogactwo): warto$ci czynników uzyskanych w wyniku 
analizy czynnikowej pyta# Olszewskiej (2005) o genez" pieni"dzy w bud'ecie pa#stwa oraz bogactwa kraju
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nikowych skali Olszewskiej (2005); u'yto warto$ci czyn-
ników zapisanych jako zmienne: „dobro wytworzone (1)” 
oraz „dobro zastane” (bud'et i bogactwo).

Wszystkie wspó czynniki ' umieszczone na poni'-
szych diagramach by y istotne statystycznie. Wska!nik 
zas ugiwania jest odwrócony (im wska!nik wy'szy, tym 
mniejsze subiektywne poczucie zas ugiwania). Wszystkie 
otrzymane rozwi%zania strukturalne spe nia y statystycz-
ne wymogi dopasowania, mierzone wspó czynnikami (² 
oraz wska!nikami NFI i RMSEA.

Predyktory preferencji dla merytarnej formu y podzia u 

wed ug wk adu. Parametry obu rozwi%za# otrzymanych 
dla formu y „wed ug wk adu” wskazywa y na ich dobre 
dopasowanie do danych (dla zmiennej „dobro zastane”: 
(² = 8,22, df = 8, n.i., NFI = 0,992, RMSEA = 0,005; dla 
zmiennej „dobro wytworzone”: (² = 9,72, df = 8, n.i., NFI 
= 0,990, RMSEA = 0,015). Wynik modelowania struktu-
ralnego dla formu y „wed ug wk adu” przedstawiono na 
Rysunku 5.

Jak wida& na rysunku, spo$ród uwzgl"dnionych w rów-
naniu zmiennych psychologicznych jedynie trzy okaza y 
si" bezpo$rednimi predyktorami preferencji dla podzia u 
wed ug wk adu: poczucie krzywdy, wiara w 'ycie jako 
gr" o sumie zerowej (dobro sko#czone) oraz percepcja 
zasobów jako zastanych – wytworzonych. Kierunek uzy-
skanych zale'no$ci by  zgodny z oczekiwanym: im mniej-
sze poczucie krzywdy, im s absze przekonanie o tym, 'e 
dzielone dobra s% sko#czone oraz zastane (lub silniejsze 
przekonanie o tym, 'e s% wytworzone), tym silniejsza pre-
ferencja dla podzia u wed ug wk adu. Zmienna „poczucie 
krzywdy” by a zarówno bezpo$rednim, jak i po$rednim 
predyktorem merytarnej formu y „wed ug wk adu” (prze-
widywa a preferencje dla tej formu y przez si " przekona-
nia o genezie dzielonych dóbr oraz przez si " wiary w 'y-
cie jako gry o sumie zerowej, si " przekonania o sko#czo-
no$ci dóbr). Podobnie zmienna wiary w 'ycie jako gry 
o sumie zerowej przewidywa a omawiane preferencje 
alokacji bezpo$rednio oraz po$rednio: poprzez si " su-
biektywnego przekonania o okre$lonej genezie zasobów 

Rysunek 5. 

Wyznaczniki preferencji dla merytarnej formu y podzia u „wed ug wk adu” z uwzgl"dnieniem zmiennych subiektywnej 
percepcji dobra jako zastanego oraz wytworzonego – modele strukturalne.



OBIEKTYWNA I SPOSTRZEGANA NATURA DZIELONYCH ZASOBÓW…      19 

(zastane vs. wytworzone). Poziom zadowolenia z ró'nych 
dziedzin 'ycia oraz zwi%zane z nim poczucie zas ugiwa-
nia okaza y si" przewidywa& preferencje dla alokacji 
wed ug wk adu niebezpo$rednio, poprzez si " poczucia 
krzywdy. Stopie# zadowolenia z 'ycia warunkowa  pre-
ferencje dla regu y „wed ug wk adu” przez si " przekona-
nia o tym, 'e dzielone dobra s% zastane (im ni'sza ocena 
'ycia, tym silniejsza tendencja do spostrzegania zasobów 
jako zastanych oraz silniejsza sk onno$& do unikania re-
gu y „wed ug wk adu” jako sprawiedliwej regu y aloka-
cji). Analogiczna $cie'ka dla zmiennej dobro wytworzone 
okaza a si" nieistotna statystycznie. Zgodnie z przewidy-
waniami, egocentryzm okaza  si" zwi%zany z poczuciem 
zas ugiwania: im silniejszy egocentryzm, tym silniejsze 
poczucie, 'e zas uguje si" na wi"cej (wska!nik zas ugi-
wania jest odwrócony). Subiektywna ocena 'ycia oraz 
poczucie zas ugiwania okaza y si" predyktorami poczucia 
krzywdy: im ni'sze zadowolenie z w asnego 'ycia oraz 
im silniejsze poczucie zas ugiwania, tym silniejsze po-

czucie osobistego skrzywdzenia (przy czym subiektywna 
ocena 'ycia by a zarówno bezpo$rednim, jak i po$rednim 
predyktorem poczucia krzywdy).

Zwi%zki mi"dzy uwzgl"dnionymi w równaniu pozo-
sta ymi zmiennymi psychologicznymi (ocena 'ycia, ego-
centryzm, poczucie zas ugiwania a poczucie krzywdy) 
okaza y si" w przypadku pozosta ych formu  alokacji 
analogiczne do przedstawionych powy'ej.

Predyktory preferencji dla egalitarnej formu y podzia-

 u po równo. Wynik modelowania strukturalnego dla 
formu y podzia u po równo przedstawiono na Rysunku 
6. Parametry obu modeli spe niaj% statystyczne wymo-
gi dobroci dopasowania (dla zmiennej „dobro zastane”: 
(² = 5,50, df = 10, n.i., NFI = 0,994, RMSEA = 0,000; dla 
zmiennej „dobro wytworzone”: (² = 11,69, df = 10, n.i., 
NFI = 0,987, RMSEA = 0,013).

Bezpo$rednimi predyktorami formu y podzia u po rów-
no okaza y si" poczucie krzywdy (w obu modelach struk-

Rysunek 6. 

Wyznaczniki preferencji dla egalitarnej formu y równo$ciowej z uwzgl"dnieniem zmiennych subiektywnej percepcji dobra 
jako zastanego oraz wytworzonego – modele strukturalne.
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turalnych) oraz percepcja zasobów jako wytworzonych. 
Kierunek powy'szych zale'no$ci ponownie by  zgodny 
z oczekiwanym: im silniejsze poczucie krzywdy oraz im 
s absze przekonanie o tym, 'e dzielone zasoby s% wytwo-
rzone, tym silniejsza preferencja dla alokacji wed ug re-
gu y „po równo”. Podobnie jak w przypadku merytarnej 
formu y „wed ug wk adu” (por. Rysunek 5), tak'e tutaj 
poczucie krzywdy spe nia o podwójn% rol" bezpo$red-
niego oraz po$redniego predyktora podzia u po równo 
(wp yw przez si " przekonania o tym, 'e dzielone dobra 
s% wytworzone).

Predyktory preferencji dla egalitarnej formu y podzia-

 u wed ug potrzeb. Parametry obu modeli strukturalnych 
dla preferencji podzia u wed ug potrzeb wskazywa y na 
ich dobre dopasowanie do danych (dla zmiennej „dobro 
zastane”: (² = 8,67, df = 10, n.i., NFI = 0,991, RMSEA 
= 0,000; dla zmiennej „dobro wytworzone”: (² = 9,00, 
df = 10, n.i., NFI = 0,990, RMSEA = 0,000) (Rysunek 7).

Na rysunku wida&, 'e jedynie dwie spo$ród uwzgl"d-
nionych w równaniu zmiennych psychologicznych oka-
za y si" bezpo$rednimi predyktorami preferencji podzia u 
wed ug potrzeb: spostrzeganie zasobów jako zastanych 
i wiara w 'ycie jako gr" o sumie zerowej (spostrzeganie 
zasobów jako sko#czonych, w wypadku uwzgl"dnienia 
w równaniu zmiennej „dobro wytworzone”). Kierunek 
zale'no$ci by  zgodny z przewidywanym: im silniejsza 
wiara w to, 'e zasoby s% zastane oraz sko#czone, tym sil-
niejsza preferencja dla egalitarnej formu y „wed ug po-
trzeb”. Poczucie krzywdy okaza o si" tym razem po$red-
nim predyktorem preferencji alokacyjnych: wp yw przez 
si " wiary w 'ycie jako gry o sumie zerowej oraz przez 
si " przekonania o tym, 'e alokowane dobra s% zastane.

Predyktory preferencji dla merytarnej formu y podzia-

 u wed ug wysi ku. Wynik modelowania strukturalnego 
dla formu y podzia u wed ug wysi ku przedstawia Rysu-
nek 8. Parametry obu modeli spe niaj% statystyczne wy-

Rysunek 7.

Wyznaczniki preferencji dla egalitarnej formu y podzia u wed ug potrzeb z uwzgl"dnieniem zmiennych subiektywnej per-
cepcji dobra jako zastanego oraz wytworzonego – modele strukturalne.
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mogi dobroci dopasowania (dla zmiennej „dobro zasta-
ne”: (² = 11,59, df = 9, n.i., NFI = 0,989, RMSEA = 0,017; 
dla zmiennej „dobro wytworzone”: (² = 16,42, df = 8, n.i., 
NFI = 0,982, RMSEA = 0,032).

Jak wida& na rysunku, nast"puj%ce zmienne okaza y si" 
bezpo$rednimi predyktorami powy'szej formu y aloka-
cji: poczucie krzywdy, subiektywna percepcja genezy za-
sobów (zastane vs. wytworzone), subiektywna percepcja 
sko#czono$ci zasobów oraz egocentryzm (bezpo$redni 
wp yw dwóch ostatnich zmiennych by  widoczny jedynie 
w wypadku uwzgl"dnienia w równaniu zmiennej dobro 
wytworzone). Kierunek zale'no$ci ponownie okaza  si" 
zgodny z oczekiwanym: preferencjom podzia u wed ug 
wysi ku sprzyja o wysokie poczucie osobistego skrzyw-
dzenia, spostrzeganie zasobów jako zastanych oraz sko#-
czonych; tendencji do unikania wyboru tej formu y sprzy-
ja  natomiast wysoki poziom egocentryzmu oraz spostrze-
ganie zasobów jako wytworzonych. Poczucie krzywdy po 

raz kolejny warunkowa o preferencje w dwojaki sposób: 
bezpo$rednio oraz po$rednio, poprzez si " subiektywnego 
przekonania o genezie zasobów (zastane vs. wytworzone) 
oraz si " przekonania, 'e 'ycie jest gr% o sko#czonej su-
mie zasobów do podzia u (przy uwzgl"dnieniu w równa-
niu zmiennej „dobro wytworzone”).

Jak wspomniano wcze$niej, chocia' wszystkie wspó -
czynniki ' by y istotne statystycznie, to wi"kszo$& z nich 
wskazywa a na s abe zwi%zki mi"dzy zmiennymi. Warto 
zauwa'y&, 'e szczególnie niskie warto$ci ' obserwowano 
w przypadku bezpo$rednich zwi%zków mi"dzy zmienny-
mi zale'nymi (poszczególnymi formu ami alokacji) a spo-
strzegan% genez% i sko#czono$ci% zasobów (zob. Rysunki 
5, 6, 7 i 8). S abe zwi%zki pomi"dzy tymi zmiennymi za-
obserwowano tak'e w analizach korelacji i regresji (zob. 
Tabela 2 i Tabela 3). Silniejsze zwi%zki przyczynowe 
zaobserwowano pomi"dzy poszczególnymi zmiennymi 
psychologicznymi (niezale'nymi). Podsumowuj%c, ana-

Rysunek 8. 

Wyznaczniki preferencji dla merytarnej formu y podzia u wed ug wysi ku z uwzgl"dnieniem zmiennych subiektywnej per-
cepcji dobra jako zastanego oraz wytworzonego – modele strukturalne.
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lizy $cie'kowe dowiod y, 'e rola kluczowych zmiennych 
badania – spostrzeganej genezy i sko#czono$ci dobra 
– w wyznaczaniu preferencji dystrybucyjnych jest istotna 
g ównie dzi"ki ich zwi%zkom z innymi zmiennymi psy-
chologicznymi.

Dyskusja

Obiektywna i spostrzegana natura zasobów 

(geneza i sko!czono"#)

Zgodnie z przewidywaniami, preferencje alokacyjne 
pozostawa y pod wp ywem obiektywnej natury dzielo-
nych zasobów. Podobnie jak np. w badaniu Olszewskiej 
(2005), dobra wytworzone dzielono najcz"$ciej wed ug 
wk adu, a zastane – wed ug potrzeb. Formu % charakte-
rystyczn% dla alokacji dóbr wytworzonych, oprócz regu y 
„wed ug wk adu”, okaza o si" wynagradzanie wysi ku Þ-
zycznego. Egalitarna formu a „po równo”, podobnie jak 
uwzgl"dnianie w procesie podzia u potrzeb jego uczest-
ników, zosta a uznana za najbardziej sprawiedliwy spo-
sób podzia u dóbr zastanych; efekt ten jest replikacj% do-
tychczasowych wyników bada# nad podzia em tego typu 
zasobów (np. McLean Parks i in., 1999; Nadler, 1999; 
Olszewska, 2005). 

Otrzymane wyniki nie uprawniaj% natomiast do po-
dobnie konsekwentnych wniosków na temat zale'no$ci 
pomi"dzy sko#czono$ci% (wielko$ci%) zasobów a prefe-
rencjami alokacyjnymi: od sko#czono$ci zasobów uza-
le'nione by o jedynie pos ugiwanie si" formu % „wed ug 
wk adu” (charakterystyczne raczej dla alokacji zasobów 
niesko#czonych ni' sko#czonych). Jak przypuszczano, 
nie tylko obiektywna, lecz tak'e subiektywnie spostrze-
gana natura zasobów okaza a si" mie& zwi%zek z tym, co 
jest uznawane za sprawiedliwy podzia . Niezale'nie zatem 
od obiektywnej natury tego, co jest dzielone, subiektywne 
przekonanie o genezie zasobów okaza o si" w analogicz-
ny sposób zwi%zane z preferencjami alokacyjnymi: dobra 
subiektywnie spostrzegane jako wytworzone by y dzie-
lone wed ug wk adu, podczas gdy przekonanie o tym, 'e 
zasoby s% zastane, by o pozytywnie zwi%zane z preferen-
cj% dla formu y uwzgl"dniaj%cej potrzeby, a negatywnie – 
z preferencj% dla podzia u wed ug wk adu. Jednocze$nie 
przekonanie o tym, 'e zasoby s% wytworzone, sprzyja o 
unikaniu dzielenia po równo. 

Uzyskano odmienny wzorzec zale'no$ci dla merytarnej 
formu y podzia u wed ug wysi ku Þzycznego dla obiek-
tywnej i spostrzeganej natury zasobów. Powy'sza formu-
 a by a preferowana w sytuacji podzia u dóbr obiektywnie 
wytworzonych, a nie obiektywnie zastanych. Z drugiej 
strony, zwi%zek preferencji dla tej regu y z subiektywn% 
percepcj% genezy dobra by  odwrotny: to spostrzeganie 
dóbr jako zastanych, a nie jako wytworzonych wi%za o 

si" z preferencj% podzia u wed ug wysi ku. Podobne wy-
niki uzyska a Olszewska (2005). 

Co do drugiego wymiaru spostrzeganej natury za-
sobów – ich sko#czono$ci – traktowanie zasobów jako 
sko#czonych (wiara w 'ycie jako gr" o sumie zerowej) 
towarzyszy o preferencjom dla egalitarnych regu  po-
dzia u (wed ug potrzeb), podczas gdy przekonanie o ich 
niesko#czono$ci – regule „wed ug wk adu”. Oprócz po-
wy'szej tendencji do wykorzystywania formu y „wed ug 
wk adu”, do celów dystrybucji dóbr niesko#czonych (nie-
ograniczonych), w porównaniu ze sko#czonymi, na pod-
stawie wyników niniejszego badania nie mo'na wyci%ga& 
wniosków o wp ywie obiektywnej wielko$ci zasobów na 
preferencje dla okre$lonych regu  ich podzia u. W obliczu 
niewielkiej liczby bada# nad wp ywem czynnika wiel-
ko$ci (ograniczono$ci) zasobów na przebieg procesu 
alokacji, powy'sza kwestia stanowi otwarte pytanie ba-
dawcze.

Psychologiczne predyktory preferencji 

sprawiedliwego podzia$u

Wyniki analiz regresji oraz analiz strukturalnych do-
wiod y, 'e preferencje dla dwóch merytarnych formu  
podzia u: wed ug wk adu oraz wed ug wysi ku, mo'na 
przewidywa& za pomoc% podobnych predyktorów, jednak 
o odmiennym kierunku wp ywu. Innymi s owy, osobo-
wo$ciowy proÞl badanych preferuj%cych podzia  wed ug 
wysi ku by  odwrotno$ci% proÞlu osób uwa'aj%cych za 
najbardziej sprawiedliwy podzia  ze wzgl"du na wk ad. 
Ci pierwsi cechowali si" wysokim poczuciem osobistej 
krzywdy, wiar% w 'ycie jako gr" o sumie zerowej oraz 
przekonaniem o zastanym charakterze alokowanych za-
sobów. Formu % „wed ug wk adu” pos ugiwa y si" z ko-
lei osoby o niskim poczuciu skrzywdzenia, przekonane 
o nieograniczono$ci zasobów do podzia u (wiara w 'ycie 
jako gr" o sumie niezerowej) oraz o ich wytworzeniu. 
Merytarna regu a podzia u wed ug wysi ku (operacjo-
nalizowanego w niniejszym badaniu jako wykonywanie 
pracy Þzycznej, zw aszcza szczególnie ci"'kiej i nieprzy-
jemnej, np. praca robotnika w fabryce, praca na nocn% 
zmian"), w $wietle otrzymanych wyników wydaje si" 
podtypem szerszej kategorii wk adu. T% alternatywn% dla 
wk adu – i chyba najbardziej psychologicznie intryguj%c% 
– formu % alokacji wydaj% si" pos ugiwa& osoby skrzyw-
dzone, o zachowawczej percepcji $wiata spo ecznego 
i istniej%cych w nim zasobów. Przypuszczalnie kierowa-
nie si" w procesie dystrybucji zasobów kryterium ci"'kiej 
pracy Þzycznej (wysi ku) jako alternatyw% dla innych 
form wk adu (np. w postaci pracy umys owej), wydaje 
si" konsekwencj% niekorzystnego po o'enia w strukturze 
spo ecznej. Postulatem dla dalszych bada# nad alokacj% 
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jest wi"c po$wi"cenie szczególnej uwagi powy'szej for-
mule podzia u.

Przekonanie o ograniczono$ci istniej%cych w $wie-
cie zasobów okaza o si" pe ni& podobnie ambiwalentn% 
rol": wyniki analiz strukturalnych dowiod y, 'e powy'-
sza zmienna jest bezpo$rednim predyktorem takich for-
mu  podzia u, jak formu a „wed ug wk adu”, „wed ug 
potrzeb” oraz „wed ug wysi ku”. Zgodnie z hipotez%, 
poczucie krzywdy by o pozytywnie zwi%zane z przeko-
naniem o tym, 'e alokowane zasoby s% zastane i sko#czo-
ne (wiara w 'ycie jako gr" o sumie zerowej). Poczucie 
krzywdy okaza o si" równie' bezpo$rednim predyktorem 
wszystkich uwzgl"dnionych w badaniu regu  podzia u 
(oprócz regu y „wed ug potrzeb”): im mniejsze poczucie 
krzywdy, tym silniejsza preferencja dla merytarnej for-
mu y „wed ug wk adu”, im natomiast poczucie krzywdy 
silniejsze, tym zarazem silniejsza sk onno$& do pos u-
giwania si" regu % „po równo” lub „wed ug wysi ku”. 
Poczucie krzywdy okaza o si" po$rednio wp ywa& na 
egalitarn% regu " podzia u wed ug potrzeb. Poczucie oso-
bistego skrzywdzenia wydaje si" zatem kszta towa& jed-
nostkowo spostrzegany obraz $wiata spo ecznego, czego 
jedn% z wielu konsekwencji jest wp yw na indywidualny 
wzorzec preferencji dystrybucyjnych.

Zaobserwowane zwi%zki mi"dzy poczuciem krzywdy, 
poczuciem zas ugiwania oraz egocentryzmem mo'na 
uzna& za zgodne ze wst"pnymi przewidywaniami. Na 
poczucie zas ugiwania okaza y si" mie& wp yw zarówno 
ocena aktualnego 'ycia (im ni'sza, tym silniejsze poczu-
cie zas ugiwania na wi"cej), jak i egocentryzm (im sil-
niejszy egocentryzm, tym silniejsze poczucie, 'e otrzy-
muje si" mniej w porównaniu do zas ug). Wyniki analiz 
strukturalnych dla wszystkich czterech formu  alokacji 
dowiod y, 'e poczucie zas ugiwania by o bezpo$rednim 
predyktorem poczucia krzywdy oraz po$rednim predyk-
torem spostrzeganej genezy dzielonych dóbr (zastana vs. 
wytworzona). 

Nale'y podkre$li&, 'e preferencje alokacyjne dla 
uwzgl"dnionych w badaniu regu  podzia u mo'na przewi-
dywa& jedynie za pomoc% zmiennych psychologicznych. 
Wyniki dowiod y, 'e zmienne demograÞczne (wiek, p e& 
itp.) nie mia y wp ywu na wybór sprawiedliwego, w opi-
nii badanych, sposobu podzia u. Wyj%tek stanowi zmien-
na „wykszta cenie” i jej korelacje z poszczególnymi for-
mu ami podzia u: im wy'sze wykszta cenie, tym silniej-
sza preferencja dla formu y „wed ug wk adu”, im ni'sze 
– tym silniejsza sk onno$& do pos ugiwania si" regu % 
„wed ug potrzeb” lub „wed ug wysi ku”. Nale'y jednak 
podkre$li&, 'e powy'sza zmienna nie wesz a w sk ad 'ad-
nego z czterech równa# regresji ani w sk ad analiz struk-
turalnych. Powy'sza prawid owo$& potwierdza te uzyska-

ne w badaniach Olszewskiej (2005) i Lewickiej (2005). 
Stanowi równie' potwierdzenie roli wykszta cenia jako 
czynnika silnie zwi%zanego z przekonaniami na temat 
$wiata spo ecznego i wyznawanym systemem warto$ci.

Uwagi ko!cowe. 

Pytanie o dalsze badania nad alokacj 

Uzyskane wyniki stanowi% replikacj" bada# Lewickiej 
i Olszewskiej (2005) oraz Wojciszke i wspó pracowników 
(2005). Otrzymane efekty pozwalaj% wyci%gn%& wniosek 
(por. Skitka i Tetlock, 1992), 'e dynamika preferencji alo-
kacyjnych kszta tuje si" w wyniku interakcji spo ecznego 
kontekstu (tu: cech dzielonych zasobów) oraz stanów we-
wn"trznych alokatora (np. poczucia krzywdy, egocentry-
zmu, satysfakcji z 'ycia). Donios o$& konsekwencji p y-
n%cych z codziennej praktyki alokacji zasobów (konßikty 
mi"dzygrupowe, strajki pracownicze jako rezultat braku 
satysfakcji z okre$lonej dystrybucji p ac, gro!ba wyczer-
pania cennych zasobów na skutek niew a$ciwego gospo-
darowania) sprawia, 'e identyÞkacja czynników wp ywa-
j%cych na zmienno$& akceptowanych zasad ich dystrybu-
cji wydaje si" wa'nym i pilnym zadaniem badawczym. 
Nale'y zastanowi& si" nad kierunkiem przysz ych studiów 
w dziedzinie zachowa# alokacyjnych cz owieka. Trzeba 
podkre$li&, 'e skale wykorzystane w niniejszym badaniu 
– zarówno skala do diagnozy preferencji alokacyjnych, 
jak i skala do pomiaru subiektywnej percepcji zasobów 
– maj% charakter tymczasowy, jako 'e zosta y stworzone 
wy %cznie na u'ytek tego badania. Konieczno$& opraco-
wania rzetelnej metody pomiaru preferencji alokacyjnych 
w zale'no$ci zarówno od obiektywnej, jak i subiektywnej 
genezy zasobów stanowi niezb"dny warunek pog "bionej 
analizy zachowa# alokacyjnych.

Kolejne pilne zadanie badawcze to konstrukcja rze-
telnej miary preferencji alokacyjnych w zale'no$ci od 
wielko$ci dzielonych dóbr (skala „Wiara w 'ycie jako 
gr" o sumie zerowej” stanowi a jedynie po$redni sposób 
pomiaru sko#czono$ci zasobów). Wyj%tkowa dba o$& 
o trafno$& i rzetelno$& stosowanych procedur, to kolejny 
warunek wiarygodnych bada# nad alokacj% (Gustafsson, 
Biel i Gärling, 1999): s%dy na temat sprawiedliwo$ci s% 
szczególnie wra'liwe na wp yw zmiennych konteksto-
wych, mog%cych zaburzy& obraz preferowanych form 
i sposobów dystrybucji. Dalsze badania w dziedzinie alo-
kacji, nale'y zatem podj%& ze $wiadomo$ci% faktu, i' pre-
ferencje alokacyjne oraz s%dy na temat sprawiedliwo$ci 
pozostaj% pod wp ywem ró'norodnych zmiennych, który 
to pogl%d powszechnie podzielaj% teoretycy alokacji (np. 
Törnblom i Vermunt, 2007). 

Przypuszczalnie natura alokowanych dóbr nie zawie-
ra si" jedynie w takich wymiarach, jak geneza i sko#-
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czono$&, ale istnieje wiele innych wymiarów, mog%cych 
decydowa& o indywidualnym kszta cie preferencji dys-
trybucyjnych. Jednym z wielu wymiarów zasobów mo'e 
by&, na przyk ad, ich warto$ciowo$& (Törnblom i Ver-
munt, 1999, 2007). Uwaga badaczy powinna by& zatem 
skierowana na wielowymiarow% natur" dzielonych dóbr 
jako hipotetyczny wyznacznik akceptowanych sposobów 
ich alokacji oraz identyÞkacj" kolejnych wymiarów za-
sobów. Proponowanym punktem wyj$cia takich poszu-
kiwa# mog yby by& klasyÞkacja zasobów autorstwa Foa 
i Foa (1976) oraz wyniki przedstawionego tutaj badania.
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PRZYPISY

1.  Pozosta e czynniki, otrzymane w wyniku analiz czynni-
kowych poszczególnych skal do pomiaru zmiennych psycho-
logicznych niniejszego badania, ka'dorazowo zapisywano jako 
zmienne o $rednich równych zero i odchyleniach standardo-
wych równych jeden. Analizy czynnikowe nie prowadzi y do 
eliminacji pozycji (itemów) skal: ka'da z pozycji mia a swój 
udzia  (zale'ny od  adunku) w danym czynniku. Do celów ana-
liz statystycznych u'yto warto$ci otrzymanych w ten sposób 
czynników. 

2. Na otrzymane warto$ci + Cronbacha mog a mie& wp yw 
d ugo$& badania sonda'owego Omnibus (oprócz skal zwi%za-
nych z preferencjami sprawiedliwych alokacji i ich korelatami, 
badanie to uwzgl"dnia o wiele innych pyta#). Uzyskiwane w re-
prezentatywnych badaniach sonda'owych warto$ci + Cronba-
cha s% zwykle ni'sze ni' w badaniach innego rodzaju. Pomimo 
$wiadomo$ci ogranicze#, przewa'y a ch"& testowania zmien-
nych na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, w której wa-
riancja zmiennych jest taka, jak w populacji.

3. Dok adna analiza otrzymanych efektów interakcji wykra-
cza poza ramy niniejszego artyku u. Z uwagi na z o'on% struk-
tur" skali do pomiaru preferencji alokacyjnych oraz cel bada-
nia ograniczam si" do przedstawienia tutaj wy %cznie analiz 
efektów g ównych czynników genezy i sko#czono$ci zasobów, 
b"d%cych bezpo$redni% odpowiedzi% na pytania stawiane w hi-
potezach.
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Abstract

The purpose of this research was to deÞne the role of perceived nature (origin and size) of resources in proc-
esses of allocation. Based on the ideas of Lewicka (2001) and Wojciszke (2005), I predicted that resources 
perceived as produced will be distributed according to the equity principle (size of the input) whereas 
distribution of resources perceived as “found” will follow egalitarian criteria (equality or need). I also pre-
dicted that choice of the preferred allocation rule will be inßuenced by the size of resources (limited versus 
unlimited).
In a representative, national study (N = 1018), I tested the effects of origin and size of allocated goods on 
four distribution principles: equity, needs, equality, and physical effort. In line with predictions, both objec-
tive nature of resources and subjective perception of their origin inßuenced allocation preferences. A series 
of path analyses partially conÞrmed the expected structure of interdependences between the number of 
psychological factors (egocentrism, feeling of deservingness etc.). 

Key words: allocation preferences; size of resources; meritarian and egalitarian distribution principles; per-
ceived and objective origin of distributed resources; social justice
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