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Procesy grupowe a rozwi!zywanie
antagonistycznych konßiktów:
Czy idea demokracji deliberatywnej
mo"e mie# psychologiczny sens?
Janusz Reykowski
Instytut Psychologii PAN i Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Celem podj$tych bada% by o znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy mo"na doprowadzi# do porozumie% w grupach, w których wyst$puj! znaczne rozbie"no&ci stanowisk ideologicznych lub konßikt interesów. G ównym elementem bada% by y debaty w grupach 7–13-osobowych prowadzone przez facylitatora
wed ug z góry przygotowanego scenariusza, nagrywane dwoma kamerami wideo. Zbadano 41 grup z o"onych z rodziców dzieci w wieku szkolnym, polityków reprezentuj!cych przeciwne obozy ideologiczne oraz
mieszka%ców gminy w jednym ze wschodnich województw (N = 388).
Stwierdzili&my, "e w wi$kszo&ci grup uda o si$ zainicjowa# deliberatywny tryb debaty i doprowadzi#
– mimo ró"nic &wiatopogl!dowych – do uzgodnienia wspólnych stanowisk w dyskutowanych sprawach
i ich akceptacji przez wi$kszo&# badanych. Okaza o si$ tak"e, i" nast!pi y pewne zmiany w postawach
wobec dyskutowanych problemów i postawach politycznych. Uzyskane rezultaty dowodz!, "e w okre&lonych warunkach mo"na w grupach spo ecznych uruchamia# tendencje synergiczne o do&# znacznej sile,
dzi$ki którym grupy te osi!gaj! porozumienie mimo sprzeczno&ci wyst$puj!cych mi$dzy ich cz onkami.
W artykule przedstawiono charakterystyk$ tych warunków.
S owa kluczowe: deliberacja, demokracja, grupa, konßikt, normy, to"samo&# spo eczna, wp yw spo eczny

spo ecze%stwach konßikty – ma e i du"e – rodz! si$ co
chwila.

Chyba wszystkie historycznie znane nam spo ecze%stwa wypracowywa y sposoby ograniczania konßiktów
(zarówno wewn!trz-, jak i mi$dzygrupowych) i zapobiegania ich niszcz!cym skutkom. Niemniej w ludzkich

Porz dek hierarchiczny
Jednym z najstarszych sposobów ograniczania konßiktów – sposobów, jak si$ mo"na domy&la#, podpowiedzianych przez natur$ – jest ustanowienie hierarchicznego
porz!dku, na podstawie którego z góry wiadomo, co si$
komu nale"y: komu nale"y si$ wi$cej dóbr, wi$ksze prawo do szacunku, komu nale"y okazywa# pos usze%stwo
i czyja prawda ma przewag$ nad innymi prawdami. Takie
rozwi!zanie przypomina zjawisko wyst$puj!ce w&ród
gromadnie "yj!cych zwierz!t, okre&lane jako „porz!dek
dziobania”. Powszechnie uwa"a si$, "e hierarchie spoeczne w&ród zwierz!t s! mechanizmem adaptacyjnym,
który zapobiega niszcz!cym walkom mi$dzy osobnikami
tego samego gatunku zajmuj!cymi to samo terytorium
(Buss, 2001).
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W spo eczno&ciach ludzkich, w odró"nieniu od zwierz$cych, sama hierarchia nie wystarcza. Uzupe nia j!
rozbudowany porz!dek regu , norm, obyczajów i praw,
które mniej lub bardziej szczegó owo okre&laj! zasady
wspó "ycia mi$dzy lud(mi, a tak"e ustalaj!, kto i w jaki
sposób ma rozstrzyga# o sposobie ich stosowania i konsekwencjach naruszenia. U podstaw tego porz!dku le"a o
w dawnych spo ecze%stwach owo za o"enie o ró"nych
uprawnieniach ludzi znajduj!cych si$ na ró"nych szczeblach hierarchii.
Istnienie takiego porz!dku w ludzkich zbiorowo&ciach
u atwia utrzymanie pokoju spo ecznego, ale nie gwarantuje go, poniewa" zasady, na których jest budowany, maj!
wiele luk. Co chwila okazuje si$, "e spotykaj! si$ ze sob!
ludzie, których wzajemny status nie jest jednoznacznie
zdeÞniowany (nie wiadomo, kto jest „wa"niejszy”), albo
te" wyst$puj! rozbie"no&ci statusu – ta sama osoba w ramach jednego porz!dku stoi wysoko (np. w hierarchii
urodzenia), a w ramach innego – nisko (np. w hierarchii
zamo"no&ci). W tych i podobnych sytuacjach sprzeczno&ci i konßikty s! na porz!dku dziennym. Pojawiaj! si$
tak"e wtedy, gdy istniej!ca hierarchia zostaje w jakim&
stopniu zakwestionowana – bunty niewolników, bunty
ch opskie, mieszcza%skie rewolucje, walki mi$dzy domami panuj!cymi to ró"ne przejawy tego rodzaju zjawiska.
Niemniej w zwyk ych, potocznych sytuacjach ustanowienie hierarchii upraszcza i u atwia kontakty mi$dzy lud(mi
i ich wspó dzia anie. Wprawdzie sprzeczno&ci i konßikty
nie zanikaj!, ale s abn!, przejawiaj!c si$ g ównie w narzekaniach podw adnych na swoich szefów, szefów na
podw adnych, zwyk ych ludzi na „elity”, elit na „zwyk ych ludzi” itp.
Porz dek równo!ciowy
Od dobrych kilkuset lat coraz bardziej stanowczo kwestionuje si$ ow! dyktowan! przez m!dro&# natury zasad$
hierarchiczno&ci jako sposób urz!dzenia "ycia spo ecznego. Rozpowszechni o si$ przekonanie, "e nie ma "adnych
apriorycznych powodów, aby uzna#, "e pewni ludzie s!
z natury lepsi, m!drzejsi, wa"niejsi ni" inni. Przeciwnie,
coraz powszechniej zacz$to przyjmowa# pogl!d, "e ludzie s! z natury równi. A je&li tak, to ich roszczenia do
szacunku, posiadania w asnej prawdy, zdobywania dóbr
s! równie prawomocne.
Ta z góry za o"ona równa prawomocno&# roszcze% niesie w sobie wielki potencja konßiktotwórczy, poniewa"
w bardzo wielu sytuacjach przy spotkaniu „równych”
i wyst!pieniu sprzeczno&ci mi$dzy nimi (co jest zjawiskiem nieuchronnym w prawie wszystkich ludzkich relacjach) nie ma gotowych wskazówek, jak t$ sprzeczno&#
nale"y rozwi!za#. Wskazówki takie ludzie musz! znale(#

lub wypracowa# sami. Je"eli tego nie potraÞ!, konßikt
i walka wisz! w powietrzu.
Cz$&ciow! ochron! przed takimi konßiktami s! ustanowione przez spo ecze%stwa regu y i zasady, mówi!ce,
jak ludzie formalnie równi powinni regulowa# swe stosunki, na przyk ad: „Kto pierwszy, ten lepszy” (w praktyce oznacza to konieczno&# ustawiania si$ w kolejkach),
„Kto wi$cej w o"y , ten wi$cej otrzymuje” (zasada zas ugi), „Ekspert wie lepiej”. Niektóre zasady s! w pewien
sposób skodyÞkowane – w postaci regu etykiety, norm
prawa cywilnego, procedur s!dowych itp., a normy te s!
dostosowane do za o"enia o równo&ci. Owe regu y i zasady nie zawieraj! jednak jednoznacznych wskazówek co
do tego, jak sobie radzi# z ca ! t! niesko%czon! liczb! coraz to nowych sprzeczno&ci, które wyst$puj! w ludzkich
spo ecze%stwach.
"ad demokratyczny
Pewn! ogóln! odpowiedzi! na ten w a&nie problem jest
system zasad i instytucji demokratycznego spo ecze%stwa. Nie dyktuj! one konkretnych rozwi!za% w ró"nych
praktycznych sytuacjach, tylko wskazuj! sposoby dochodzenia do takich rozwi!za%, a wi$c dyktuj! okre&lone
procedury. Przyk adem takich procedur s! regu y post$powania na demokratycznych zgromadzeniach, spisane
przez Henry’ego M. Roberta. Obecnie funkcjonuj! one
pod nazw! „Robert’s rules of order1 – w zasadzie jest
to przewodnik po parlamentarnych procedurach, ale ma
zastosowanie do funkcjonowania ró"nych grup budowanych na demokratycznych zasadach.
Zasady i instytucje demokratycznego spo ecze%stwa dotycz! w pierwszym rz$dzie stosunków w adzy. Okre&laj!
wi$c warunki obejmowania i pe nienia funkcji, z którymi
wi!"e si$ prawo rozstrzygania o sposobach gospodarowania wspólnym (spo ecznym) maj!tkiem, kierowanie
dzia aniami dla pomna"ania wspólnego dobra czy zapewnienia bezpiecze%stwa wspó obywateli. Realizacja tych
funkcji wi!"e si$ z uprawnieniem do zarz!dzania lud(mi
i decydowania o ich losie, wymaga zatem pewnych odst$pstw od zasady równo&ci.
Ale demokratyczne zasady i instytucje to nie tylko sfera
w adzy w pa%stwie. Odpowiednio zmodyÞkowane maj!
one, wi$ksze lub mniejsze, zastosowanie do innych, niemal wszystkich sfer "ycia spo ecznego –"ycia stowarzysze%, placówek akademickich, organizacji gospodarczych
(por. popularny w ró"nych krajach europejskich ruch demokracji gospodarczej), "ycia rodzinnego, wychowania
i kszta cenia. Zasady te próbuje si$ w jakim& stopniu zaadaptowa# do tych organizacji, które „z natury” s! hierarchiczne, jak na przyk ad armia czy biurokracja. Ostatnio
mówi si$ nawet o wprowadzaniu zasad demokratycznych
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w Ko&ciele katolickim. W wielu Ko&cio ach protestanckich funkcjonowa y one od dawna.
Demokratyczne zasady i instytucje kszta tuj! si$ i doskonal! od stuleci (w Europie, w czasach nowo"ytnych,
Anglia i Polska nale"a y chyba do pionierów), ale ich
zaawansowana zinstytucjonalizowana forma ma niewiele ponad 200 lat, a i przez ten czas ulega a gruntownym
zmianom. Mimo tych zmian istota mechanizmu demokratycznego wydaje si$ niezmienna. Mo"na j! wyrazi# w formie stwierdzenia, "e w adza demokratyczna zapewnia
cz onkom równe uprawnienia i równy g os w sprawach
zbiorowo&ci (co nie wyklucza, "e w sprawach wymagaj!cych wy"szego poziomu kompetencji zbiorowo&# korzysta z pomocy ekspertów). Mechanizm demokratyczny ma
umo"liwia# zbiorowo&ci wyra"anie tej woli.
W praktyce dzia aj! dwie g ówne zasady, na podstawie
których wola zbiorowo&ci jest ustanawiana. S! to: zasada
g osowania i zasada porozumiewania si$.
Demokracja adwersaryjna
Zasada g osowania opiera si$ na za o"eniu, "e decyzje
podejmuje si$ zgodnie z wol! wi$kszo&ci i ca a sztuka
demokratycznego sprawowania w adzy sprowadza si$ do
zdobywania wi$kszo&ci – uzyskania poparcia dla okre&lonych osób i okre&lonych celów ze strony jak najwi$kszej
liczby aktywnych zwolenników, którzy, jak si$ przyjmuje, mog! mie# wspólne interesy i wspóln! ideologi$,
a przynajmniej my&l!, "e s! one wspólne. Aktorzy polityczni – partie, stronnictwa, przywódcy – walcz! mi$dzy
sob! o to poparcie. W demokracji walka ta odbywa si$
pokojowymi &rodkami. Jej zwyci$zcy mog! realizowa#
cele, które sami uznaj! za s uszne lub korzystne. Ten typ
stosunków politycznych bywa okre&lany jako demokracja
adwersaryjna (Mansbridge, 1990).
Bardziej rozwini$te, konstytucyjne demokracje uniemo"liwiaj! zwyci$zcom robienie tego, co chc!. Nie mog!
oni narusza# podstawowych, zawartych w konstytucjach
praw obywateli. A etos demokratyczny wymaga tego, aby
zwyci$ska wi$kszo&# liczy a si$ z mniejszo&ci! nawet
wtedy, gdy ma przewag$. Ale w ró"nych wspó czesnych
demokracjach, szczególnie tych m odszych, ów etos demokratyczny ma o si$ liczy.
Adwersaryjna koncepcja demokracji spotyka si$ z krytyk!, poniewa" bardzo upraszcza istot$ demokratycznego sprawowania w adzy i w praktyce prowadzi do wielu
szkodliwych i niebezpiecznych wynaturze%. Takie zjawiska, jak utrata zaufania do w adz i niektórych demokratycznych instytucji, spadek obywatelskiej aktywno&ci,
tendencja do uciekania si$ do &rodków przemocy w spoecznych konßiktach to ró"ne &wiadectwa niewydolno&ci
demokratycznego mechanizmu.
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Zdaniem wielu krytyków jedn! z podstawowych s abo&ci adwersaryjnego rozumienia demokracji jest zaniedbanie zasady porozumiewania si$ jako drogi do ustanawiania woli zbiorowo&ci. Ci, którzy zdobyli przewag$, zamiast porozumiewania si$ stosuj! dyktat. Tak ujmowana
demokracja musi w zbyt du"ym stopniu odwo ywa# si$
do &rodków przymusu. Jest to wprawdzie przymus polityczny, a z rzadka tylko Þzyczny, ale i tak ma to wysoce
negatywne konsekwencje dla "ycia spo ecznego. A tak"e
zasiewa ziarna kryzysu.
Nie mo"na powiedzie#, "e w adwersaryjnej wersji demokracji zasada porozumiewania si$ jest w ogóle nieobecna. Nie mog aby powsta# "adna wi$kszo&# i "adnej
polityki nie mo"na by sformu owa#, gdyby ludzie nie porozumiewali si$ ze sob! i nie dochodzili do uzgodnie%.
G ówny problem dotyczy tego, kto z kim si$ porozumiewa
i jak. Nie ma nic szczególnego w tym, "e porozumiewaj!
si$ ludzie, którzy maj! podobny obraz &wiata, podobne
interesy, wspólne ambicje i warto&ci. Ale spo ecze%stwo
sk ada si$ z jednostek i grup, które w tych zakresach
mog! si$ od siebie do&# znacznie ró"ni#.
Uj$cie adwersaryjne zak ada, "e ró"nice tego rodzaju
rozstrzyga si$ za pomoc! si y, tyle "e nie Þzycznej, lecz
politycznej, wynikaj!cej z mobilizacji okre&lonej wi$kszo&ci. Mobilizacja taka jest tym bardziej prawdopodobna, je&li wy oni si$ przywódca, ideolog, grupa, którzy
b$d! w stanie narzuci# swój pogl!d znacz!cej cz$&ci spoecze%stwa.
Uj$cie to nie wyklucza pewnej szczególnej formy porozumiewania si$, polegaj!cej na negocjowaniu interesów
– targowania si$, rokowa% itp. Ale ró"nice mi$dzy lud(mi dotycz! nie tylko interesów – dziel! ich wyobra"enia
o tym, jaki jest &wiat, a tak"e uznawane warto&ci (jaki
&wiat by# powinien i co jest w nim cenne). Negocjacje
i targi nie s! dobrym sposobem usuwania ró"nic w tych
zakresach.
Demokracja deliberatywna
Przeciwie%stwem adwersaryjnego rozumienia demokracji jest uj$cie deliberatywne (Dryzek i Braithwaite,
2000; Mansbridge, 1990; Rosenberg, 2003; Steiner,
Bachtiger, Sporndli i Steenbergen, 2004), zgodnie z którym zasada porozumiewania si$ mo"e i powinna by# zastosowana tak"e wtedy, gdy mi$dzy lud(mi wyst$puj!
wyra(ne sprzeczno&ci – zarówno w sferze interesów, jak
i warto&ci. Sprzeczno&ci te mo"na rozwi!zywa# dzi$ki
deliberacji rozumianej jako „wspólny namys ”. Zak ada
si$, "e „obywatele w swoim rozumowaniu wyjd! poza
swe w!sko rozumiane interesy i wezm! pod uwag$ to, co
mo"e wyda# si$ uzasadnione dla osób, które si$ z nimi nie
zgadzaj!” (Gutmann i Thompson, 1996).
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Teoretycy tego kierunku stoj! na stanowisku, "e naprawianie czy doskonalenie demokracji – tak w skali makro, jak i w skali mikro – wymaga upowszechnienia idei
deliberacji. Krytycy owego stanowiska s! w tej kwestii
sceptyczni. Uwa"aj!, "e spotkania ludzi, mi$dzy którymi
wyst$puj! powa"niejsze sprzeczno&ci, prowadz! raczej
do sporu i k ótni ni" wspólnego namys u nad problemami. Strony takiego sporu cz$sto odwo uj! si$ do manipulacji, nacisku psychologicznego, gró(b, a g ówny ich
wysi ek skupia si$ na tym, aby wykaza#, "e stanowisko
przeciwne jest niem!dre, szkodliwe i niemoralne. Cz$sto
takie spotkania zaogniaj! istniej!ce konßikty i prowadz!
do ich eskalacji (Shapiro, 1999; Sulkin i Simon, 2001).
Dlatego te" wielu autorów traktuje projekt demokracji
deliberatywnej jako ma o realistyczny. Tym bardziej, "e
zdaje si$ on mie# inne powa"ne wady praktyczne, wytykane mu przez politologów, Þlozofów polityki czy socjologów (por. polemiki dotycz!ce tej kwestii w pracy pod
redakcj! Machedo, 1999).
Pomin$ tu polityczne i socjologiczne zastrze"enia wobec tego projektu. Psychologowi natomiast nasuwa si$ fascynuj!ce pytanie: czy ludzie, mi$dzy którymi wyst$puj!
wyra(ne sprzeczno&ci &wiatopogl!dowe lub ró"nice interesów, mog! doj&# do uzgodnienia wspólnego stanowiska
w jakiej& dziel!cej ich sprawie?
S!dz$, "e w psychologii spo ecznej mo"na znale(# na
nie pewn! odpowied(.
Psychologiczne mechanizmy
uzgadniania pogl dów i d #e$
Obserwacja "ycia, a tak"e systematyczne badania psychologiczne pokazuj!, "e w pewnych okoliczno&ciach
w grupach spo ecznych, a tak"e w diadach, dochodzi
do ustalenia wspólnego obrazu rzeczywisto&ci i wspólnych celów (shared reality, shared cognition – Kameda,
Tindale i Davis, 2003; Thompson i Fine, 1999; Tindale,
Meisenhelder, Dykema-Engblade i Hogg, 2003). Proces
taki zachodzi równie" w skali makrospo ecznej – wspólne wyobra"enia o rzeczywisto&ci i wspólne cele tworz!
tak"e wielkie zbiorowo&ci (Bar-Tal, 2000).
Proces uzgadniania
Analiza tego procesu na poziomie grupy wykazuje, "e
dzieje si$ tak dzi$ki temu, i" mi$dzy cz onkami grupy zachodzi proces wzajemnego dostrajania (tuning wg terminologii Higginsa, por. Tindale i in., 2003). Proces ten polega na tym, "e cz onkowie grupy wypowiadaj!c si$ w jakiej& sprawie, mniej lub bardziej mimowolnie staraj! si$
dopasowa# to, co mówi!, do wyobra"e% odbiorcy. Je"eli
cz onkowie grupy nie znaj! si$ zbyt dobrze, proces ów
mo"e by# do&# chaotyczny i powolny, ale stopniowo na-

st$puje selekcja pogl!dów tak, aby pozosta y te, które s!
podzielane. Mo"na powiedzie#, "e „Uczestnicy interakcji
staraj! si$ dostosowa# komunikat do odbiorcy; dziel!c
si$ nim z innymi i uzyskuj!c potwierdzenie, zwi$kszaj!
w asne przekonanie o trafno&ci czy prawdziwo&ci swego
pogl!du” (Tindale i in., 2003, s. 4).
W procesie uzgadniania przewag$ zdobywaj! pogl!dy, które najbardziej zbli"aj! si$ do stanowiska dla danej
grupy prototypowego. Stanowisko prototypowe tworzy
si$ wed ug Turnera (Turner, Hogg, Oakes, Reicher i Wetherell, 1987) zgodnie z zasad! metakontrastu: jest ono
kszta towane w taki sposób, aby by o równocze&nie najbli"sze pogl!dom wi$kszo&ci cz onków grupy i najdalsze od pogl!dów grupy konkurencyjnej. Tak wi$c przy
uzgadnianiu pogl!dów w grupie „cnot!” jest wykazanie,
"e my&limy tak jak wi$kszo&#, a zarazem, "e my&limy zupe nie przeciwnie ni" ci, którzy do nas nie nale"! lub, co
gorsza, nale"! do grupy konkurencyjnej.
Mechanizm uzgadniania mo"e czasami prowadzi#
do ró"nych niebezpiecznych czy szkodliwych efektów.
Jednym z nich jest zjawisko tzw. polaryzacji grupowej
(Cooper, Kelly i Weaver, 2003; Vinokur i Burstein, 1978),
które polega na tym, "e opinie grupy staj! si$ bardziej
skrajne ni" opinie ka"dego z jej cz onków. Drugi to zjawisko my&lenia grupowego, a wi$c eliminowanie z obszaru
namys u wszystkich tre&ci niezgodnych z dominuj!cym
w grupie stanowiskiem. Eliminacja ta mo"e prowadzi#
do powstawania w grupach opinii g upich, a zarazem
sprzecznych z warto&ciami cenionymi przez cz onków
grupy. Jak wykazano, proces ten mo"e prowadzi# do ró"nych nieszcz$&liwych decyzji (Janis, 1972).
Dostrajanie nie oznacza, "e cz onkowie grupy udaj! tylko zgod$. Rzecz w tym, i" samo publiczne wypowiadanie
pewnych pogl!dów umacnia przekonanie o ich prawdziwo&ci czy s uszno&ci. Wiele danych eksperymentalnych
dowodzi, "e osoby nak onione do tego, by postara y si$
przekonuj!co uzasadni# pogl!d, z którym si$ nie zgadzaj!, zmienia y swój stosunek do tego pogl!du – bardziej
go aprobowa y (Cohen, 1962; Festinger, 1957; Festinger
i Carlsmith, 1959; Rabbie, Brehm i Cohen, 1959).
Ale stanowisko przyj$te przez grup$ nie zawsze jest
wypadkow! pogl!dów uprzednio istniej!cych w umys ach jej cz onków, uzgadnianie pogl!dów polega bowiem
nie tylko na ich dostrajaniu, ale te" i przekszta caniu.
W wyniku porozumiewania si$ dochodzi wi$c czasami
do zmiany opinii i preferencji (Hastie i Pennington, 1991;
Rosenberg, 2003; Sunstein, 1991); mo"e to doprowadzi#
do sformu owania stanowiska, za którym przed debat! nie
opowiada si$ "aden z cz onków grupy. Przyk adem takiego w a&nie efektu debaty s! tzw. rozwi!zania integratywne, stanowi!ce twórcz! syntez$ wyj&ciowych stanowisk
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(Pruitt i Rubin, 1986). Tak wi$c wymiana pogl!dów mo"e
mie# efekty transformacyjne.
Uwarunkowania motywacyjne
Proces dostrajania pogl!dów pobudzaj! dwie g ówne
tendencje motywacyjne. Jedna wynika z potrzeby potwierdzenia s uszno&ci i trafno&ci w asnych pogl!dów.
Jak zauwa"y Festinger (1950), nasz! wiedz$ o &wiecie
Þzycznym mog!, przynajmniej w cz$&ci, potwierdza#
konkretne do&wiadczenia z przedmiotami. Ale nasz obraz
&wiata wype niony jest przekonaniami, których prawdziwo&ci sami nie mo"emy potwierdzi#. Nasza wiara w ich
trafno&# opiera si$ na potwierdzeniu przez innych. Fakt,
"e inni my&l! tak samo jak my, wzmacnia nasz! wiar$
w s uszno&# tego, co sami my&limy. Mo"na powiedzie#,
"e nasza pewno&# dotycz!ca ogromnej wi$kszo&ci naszych najbardziej podstawowych mniema% o &wiecie
opiera si$ na przekonaniu, i" inni my&l! tak samo jak my.
Aby zredukowa# niepewno&#, która stale towarzyszy
ludzkiemu poznaniu i planowaniu, ludzie poszukuj! potwierdzenia u innych, czyli – jak to wyra"a Festinger
(1954) – maj! potrzeb$ walidacji swych pogl!dów.
Potrzeba walidacji to wa"ny czynnik pobudzaj!cy proces
dostrajania stanowisk wyst$puj!cy w grupach spo ecznych. Ale nie jedyny.
Deutsch i Gerard (1955) zauwa"yli, "e uzgadnianie pogl!dów dokonuje si$ dzi$ki dwóm rodzajom procesów:
procesom informacyjnym i normatywnym. Pierwsze nastawione s! na redukcj$ niepewno&ci (czyli to samo, co
Festinger nazwa potrzeb! walidacji). Drugie polegaj! na
d!"eniu do uzyskania aprobaty cz onków grupy. Aprobat$
t$ uzyskuje si$, je&li si$ wypowiada i dzia a zgodnie z normami grupy.
Potrzeba walidacji i potrzeba aprobaty to dwie wa"ne
„si y motywacyjne”, sk aniaj!ce ludzi do dostrajania pogl!dów w grupach spo ecznych (a tak"e w diadach) i osi!gania zgodno&ci. Niezgodno&# pogl!dów w grupie to stan
awersyjny, który grupy staraj! si$ eliminowa# (Marques,
Abrams, Paez i Hogg 2003; Matz i Wood, 2005). Proces
eliminacji zaobserwowano w sytuacjach eksperymentalnych, w których wprowadzano do utworzonych przez
badaczy grup osoby wyra(nie ró"ni!ce si$ pogl!dami od
reszty („dewiantów”) i uporczywie trzymaj!ce si$ tych
pogl!dów. Jak si$ okaza o, pocz!tkowo prowadzi o to do
zintensyÞkowania interakcji z „dewiantami” – prób przekonania ich – a kiedy to nie przynosi o rezultatów, nast$powa a izolacja „dewiantów” (Eidelman, Silvia i Biernat,
2006; Schachter, 1961).
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To!samo"# grupowa
Podstawowym warunkiem dzia ania tych si motywacyjnych jest utworzenie grupy, a wi$c powstanie grupowej to"samo&ci. Przynale"no&# do grupy nak ada wymóg
konsensusu, przynajmniej w sprawach dla grupy podstawowych (Turner i in., 1987). Rozbie"no&# opinii tylko
wtedy ma awersyjne znacznie, kiedy dotyczy cz onków
grupy, czyli „swoich”. Mo"na przyj!#, "e waga rozbie"no&ci – a tym samym ich awersyjne efekty – b$dzie tym
wi$ksza, im wa"niejsza jest grupa dla jej cz onków. Ale
jak wynika ze wspomnianych wcze&niej eksperymentów,
nawet w grupach tworzonych ad hoc, chwilowych, uruchamiane s! si y grupowe sk aniaj!ce do dostrajania obrazu rzeczywisto&ci w&ród jej cz onków.
Wydaje si$, "e mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
podobnym do tego, które wykry i opisa Henry Tajfel
(Tajfel i Turner, 1979). Dowiód on, "e ju" w tzw. grupach
minimalnych, a wi$c stworzonych na podstawie bardzo
ubogich kryteriów, dzia aj! podstawowe procesy grupowe: pojawia si$ tendencja do faworyzowania cz onków
grupy i dyskryminowania „obcych”. Inne badania dowodz! wyst$powania tak"e tendencji do uzgadniania obrazu
&wiata. W rzeczy samej, uzgodnienie obrazu jest zarówno
rezultatem utworzenia grupy, jak i warunkiem jej utrzymania (Postmes, Haslam i Swaab, 2005).
Nale"a oby doda#, "e si a tendencji do uzgadniania pogl!dów w grupie jest tym wi$ksza, im wi$ksze znaczenie ma grupowa to"samo&# – tak wi$c si $ tej tendencji
mo"na wzmaga#, zwi$kszaj!c subiektywn! dost$pno&#
spo ecznej to"samo&ci. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazuj!, "e deindywiduacja mo"e zwi$ksza#
efektywno&# procesów dostrajania pogl!dów, natomiast
indywiduacja miewa skutki przeciwne (Postmes i in.,
2005). Tez$ t$ mo"na wyrazi# prostym, bliskim potocznemu do&wiadczeniu j$zykiem: im bardziej czujemy si$
cz onkami grupy i zapominamy o sobie, tym bardziej
nam zale"y na jednomy&lno&ci. Natomiast wtedy, gdy
w asne Ja staje si$ dla nas bardzo wyraziste, gdy my&limy
o w asnych pogl!dach i zasadach, nasz krytycyzm i dystans wobec opinii w grupie mog! si$ zwi$ksza#.
Z bada% nad grupami wynika tak"e wniosek, "e utworzenie grupy wi!"e si$ z rozró"nieniem na tych, którzy
do niej przynale"! i tworz! wspólne, cho#by chwilowe,
„my” i tych, którzy do niej nie przynale"! i zaliczeni s!
do kategorii „oni”. Ten podzia ma istotne znaczenie dla
procesu dostrajania pogl!dów: dla cz onków grupy wa"ne
jest dostrajanie pogl!dów w ramach grupy, a wi$c w&ród
„swoich”. Rozbie"no&# opinii z „obcymi” i dezaprobata
wobec „obcych” w zasadzie mog! nie mie# znaczenia.
A czasami – gdy wyst$puje wyra(ny antagonizm mi$dzygrupowy – mog! nawet mie# znaczenie pozytywne.
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Kiedy bowiem gani! nas nasi wrogowie, oznacza to, "e
my&limy i post$pujemy s usznie.
Tendencja do zachowania zgodno&ci pogl!dów w grupie ma pewne wa"ne makrospo eczne konsekwencje –
wp ywa na tworzenie sieci spo ecznych. W badaniach nad
spo ecze%stwem ameryka%skim mi$dzy innymi okaza o
si$, "e zasada wzajemnego doboru podobnie my&l!cych
ma wp yw na struktur$ zasiedlenia: osoby mieszkaj!ce
blisko miewaj! podobne pogl!dy spo eczne i polityczne
(Mutz, 2006). A we wcze&niejszych badaniach nad przemianami pogl!dów spo ecznych w&ród studentów stwierdzono, "e pogl!dy te ulegaj! stopniowemu upodobnieniu.
Upodobnienie to najwyra(niej ujawnia o si$ w&ród mieszka%ców tych samych domów akademickich (Newcomb,
1961).
Podsumowuj!c przedstawione wy"ej ustalenia, mo"na
sformu owa# tez$, "e w sytuacjach spo ecznych mo"emy
mie# do czynienia z dwoma przeciwnie skierowanymi
tendencjami. Jedn! jest tendencja synergiczna sk aniaj!ca do usuwania ró"nic i sprzeczno&ci mi$dzy cz onkami
grupy – umo"liwia ona tworzenie wspólnych wyobra"e%
o rzeczywisto&ci i wspólnych celów; tendencja ta dzia a
w relacjach wewn!trzgrupowych. W sytuacjach mi$dzygrupowych, gdy pojawiaj! si$ ró"nice przekona% lub interesów, uruchomiona zostaje tendencja antagonistyczna,
która sk ania do przeciwstawiania si$, rywalizacji i walki
o zdobycie przewagi nad innymi grupami. Przewaga ta
ma umo"liwi# zwyci$zcom kszta towanie rzeczywisto&ci
wed ug w asnego planu. A ponadto jest potwierdzeniem
s uszno&ci i prawdziwo&ci pogl!dów panuj!cych w grupie.
Oprócz tych dwóch mo"na te" dostrzec dzia anie tendencji innego rodzaju, wyra"aj!cej si$ w nastawieniu na
realizacj$ w asnych celów bez uwzgl$dniania celów innych ludzi i w g oszeniu w asnej prawdy bez liczenia si$
z tym, co inni za prawd$ uznaj!. Mo"na tu mówi# o tendencji egocentrycznej lub indywidualistycznej (Grzelak,
1994; McClintock, 1972). W wielu sytuacjach dzia ania
takie mog! natraÞa# na opór ze strony innych ludzi. Opór
ten nie musi by# przezwyci$"any przez u"ycie si y, lecz
w drodze perswazji lub manipulacji. Czasami, w przypadku wyra(nej ró"nicy si czy statusu, jest on po prostu
ignorowany.
Opisane tu trzy tendencje wyst$puj! nie tylko w relacjach grupowych, ale tak"e w relacjach mi$dzy jednostkami. Dok adniejsza charakterystyka wyst$puj!cych tu
zjawisk wykracza jednak poza temat niniejszego tekstu.
Problem
Zwolennicy demokracji deliberatywnej zdaj! si$ nie
bra# pod uwag$ problemów, jakie nasuwa powy"sza ana-

liza. Nie zastanawiaj! si$ nad tym, "e proces uzgodnie%
stanowisk dokonuj!cy si$ wewn!trz grup mo"e by# nara"ony na deformacje, takie jak polaryzacja i my&lenie grupowe. Nie po&wi$caj! te" specjalnej uwagi kwestii, czy
uzgodnienie stanowisk jest mo"liwe wtedy, gdy mi$dzy
cz onkami zbiorowo&ci wyst$puj! powa"niejsze sprzeczno&ci interesów i &wiatopogl!du. Przyjmuj! za o"enie,
"e ludzie ró"ni!cy si$ pogl!dami w istotnych kwestiach
mog! podda# te ró"nice racjonalnej analizie i doj&# do satysfakcjonuj!cych dla nich rozwi!za%.
Z punktu widzenia psychologii rodzi si$ jednak pytanie: czy tendencje antagonistyczne wywo ane przez
sprzeczno&ci mi$dzy lud(mi mo"na ograniczy# lub zast!pi# je tendencjami synergicznymi? Jakby tego mo"na
dokona#?
Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie by o g ównym
celem programu badawczego, który podj! em wraz z gronem wspó pracowników.
Warunki przezwyci%#ania
tendencji antagonistycznych
– próba stworzenia psychologicznego modelu
Bior!c za punkt wyj&cia przedstawione wy"ej ustalenia
psychologii spo ecznej, dotycz!ce uzgadniania pogl!dów
w grupach, mo"na sformu owa# pewne przypuszczenia co
do tego, jakie warunki powinny sprzyja# dochodzeniu do
porozumie% w drodze debaty mimo istniej!cych ró"nic i jak
zapobiega# rozwijaniu si$ negatywnych skutków ubocznych procesu osi!gania porozumie% (polaryzacji, my&lenia
grupowego). Warunki te mo"na przedstawi# nast$puj!co.
Podstaw! osi!gania porozumie% jest utworzenie grupy,
która ma odby# debat$ nad wzbudzaj!cym kontrowersj$
problemem (grupy zadaniowej). Tak wi$c grono osób,
w&ród których wyst$puj! sprzeczno&ci &wiatopogl!dowe
lub sprzeczno&ci interesów, musi zosta# po !czone jakim&
wspólnym elementem, czyni!cym (chwilowo) z tego grona pewn! ca o&# maj!c! ze sob! co& wspólnego i ró"ni!c!
si$ pod tym wzgl$dem od innych ca o&ci. Tym wspólnym
elementem ma by# zadanie poszukiwania rozwi!za% pewnego problemu. Wspólne zadanie deÞniuje sytuacj$ w kategoriach kooperatywnych (a nie rywalizacyjnych).
Grupy nie powstaj! w spo ecznej pustce. S! w ró"ny sposób odniesione do szerszych spo ecznych ca o&ci
– grup wy"szego rz$du (Turner i in., 1987). Odniesienie
to mo"e tworzy# pewne ramy normatywne oddzia uj!ce
na cz onków grupy. Mo"na wi$c si$ spodziewa#, "e kontekst spo eczny, w którym dana grupa odbywa debat$, b$dzie implicite aktywizowa okre&lone ramy normatywne
(frames – Druckman, 2002). Ramy te mog! sprzyja# lub
przeszkadza# osi!ganiu porozumie%. Tak, na przyk ad,
mo"na si$ domy&la#, "e kontekst „debata polityczna”
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b$dzie aktywizowa# normy antagonistyczne, a kontekst
„debata naukowa” – normy obiektywnej analizy problemu. Kontekst mo"e mie# jeszcze inny wp yw – mo"e
zwi$ksza# lub zmniejsza# wa"no&# debaty. Na przyk ad
kontekst „spotkanie towarzyskie” lub „badanie do pracy
magisterskiej” zapewne b$dzie nadawa debacie grupowej mniejsz! wag$ ni" kontekst „narada nad grupow! decyzj!” lub„przygotowanie raportu dla w adz”.
Funkcjonowanie grupy zale"y od norm, jakie w niej
panuj!. Powszechn! cech! grup jest tworzenie norm
grupowych. Normy takie powstaj! nawet w niewielkich,
stworzonych ad hoc grupach dzia aj!cych przez do&#
krótki czas (Sherif, 1972a). W powstawaniu norm grupowych istotn! rol$ odgrywaj! wypowiedzi i zachowania osób, które postrzegane s! jako typowi cz onkowie
danej grupy (Reicher, 2003). Mo"na jednak wp yn!# na
proces tworzenia norm, podsuwaj!c grupie okre&lone
normy, a dzi$ki temu oddzia ywa# na jej funkcjonowanie. Przypuszczamy, "e opisywane przez teoretyków deliberacji normy deliberatywnej debaty powinny sprzyja#
poszukiwaniu konstruktywnych rozwi!za% problemów
podejmowanych przez grup$.
Funkcjonowanie grupy zale"y tak"e od jej przywództwa. Wed ug teorii autokategoryzacji (Turner i in., 1987)
najwi$kszy wp yw na innych cz onków grupy wywieraj!
te osoby, które s! dla danej grupy najbardziej prototypowe, tzn. w najwi$kszym stopniu spe niaj! normy grupy
(Hogg, 2003). Mo"na wi$c przyj!#, "e osoba pe ni!ca
rol$ organizatora debaty, deÞniuj!ca i interpretuj!ca normy grupy jest z tej racji szczególnie predestynowana do
roli „autorytetu” grupowego i mo"e by# wa"nym czynnikiem w procesie facylitowania tendencji synergicznych.
Nale"y zaznaczy#, "e w do&# podobny sposób opisuje
si$ warunki redukowania uprzedze% w toku kontaktów
mi$dzygrupowych; wed ug Allporta (1954) s! to: równy
status, wspólny cel, wspó praca, wsparcie autorytetów.
Hipotezy
Na podstawie powy"szych analiz przypuszczamy, "e
mo"na uruchomi# tendencje synergiczne (uzgadnianie)
w spo eczno&ciach, w których wyst$puj! powa"ne ró"nice (sprzeczno&ci) przekona% ideologicznych lub interesów, je"eli:
1. Powstanie grupa zadaniowa.
2. Zadanie b$dzie zdeÞniowane w sposób kooperatywny.
3. Kontekst spo eczny zawiera normy wspó dzia ania.
4. Grupa przestrzega norm deliberatywnych.
5. Przywództwo (autorytet grupowy) grupy troszczy si$
o wykonanie zadania i przestrzeganie norm.
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Dzi$ki uruchomieniu tendencji synergicznych w opisany wy"ej sposób:
– debaty odbywa# si$ b$d! w trybie deliberatywnym,
– grupa dojdzie do porozumienia i stworzy wspólny
produkt akceptowany przez jej cz onków,
– osi!gni$cie porozumie% wi!za# si$ b$dzie z pewnymi zmianami postaw uczestników debat,
– osi!gni$cie porozumie% b$dzie mo"liwe nawet
w przypadku du"ego nat$"enia sprzeczno&ci pogl!dów
mi$dzy uczestnikami.
Wypada zauwa"y#, "e przedstawione tu hipotezy
sformu owano w ma o precyzyjnym j$zyku, wszak"e
ten poziom doprecyzowania wydaje si$ wystarczaj!cy do tego, aby ukierunkowa# post$powanie badawcze.
Operacjonalizacja tych hipotez pozwoli na ich u&ci&lenie.
Mo"na te" s!dzi#, "e potwierdzenie hipotez, mimo ich
do&# ogólnikowej formy, b$dzie mia o pewne znaczenie
dla teorii demokracji, która zajmuje si$ okre&laniem warunków pokojowego rozwi!zywania sprzeczno&ci mi$dzy
grupami maj!cymi sprzeczne interesy i sprzeczne warto&ci. A tak"e dla innych sfer "ycia.
Badanie
Ogólna charakterystyka badania
Dla sprawdzenia przedstawionych tu hipotez podj$li&my badania w sytuacjach zbli"onych do naturalnych. Ich
g ównym elementem by y debaty mi$dzy osobami, w&ród
których wyst$powa y wyra(ne sprzeczno&ci przekona%
ideologicznych lub interesów. Celem debat mia o by#
uzgodnienie stanowiska grupy w omawianych przez ni!
kwestiach.
Debaty odbywa y si$ w grupach 6–13 osobowych, trway na ogó ok. 100–110 minut i by y prowadzone przez facylitatora zgodnie z góry przygotowanym scenariuszem.
Facylitator deÞniowa cele debaty, podawa tematy do
dyskusji, wprowadza normy debatowania i interweniowa na ich rzecz oraz zapisywa wyniki ustale%, jakich
dokonali s uchacze. Dyskusje nagrywano dwiema kamerami wideo. Przed debat! i po jej zako%czeniu uczestnicy
wype niali kwestionariusze dotycz!ce ich postaw i pewnych zmiennych psychologicznych.
Uczestników informowano, "e debaty organizuj! badacze z Polskiej Akademii Nauk, a ich celem jest uzgodnienie rekomendacji dla w adz, przedstawionych w raporcie
sporz!dzonym przez organizatorów na podstawie wyników debat. Ponadto dla organizatorów wa"ne jest tak"e
uzyskanie wiedzy na temat przebiegu demokratycznych
debat i czynników, jakie maj! na nie wp yw. Tym uzasadniano potrzeb$ wype nienia pewnych kwestionariuszy
przed debat! i po niej. Informowano, "e za wype nienie
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tych kwestionariuszy przys uguje uczestnikom wynagrodzenie (50 z ).
Opisany tu schemat bada% zak ada znaczne ograniczenia mo"liwo&ci kontroli nad wa"nymi zmiennymi.
Ogranicze% tych mo"na by unikn!#, wybieraj!c procedur$ eksperymentu laboratoryjnego. Kosztem tego wyboru by oby zmniejszenie trafno&ci ekologicznej badania.
Oddaj!c prymat trafno&ci ekologicznej, przyj$li&my metodologi$ quasi-eksperymentaln!, co oczywi&cie os abia
pewno&# dokonanych w tym badaniu ustale%. Mog! mie#
one bardziej heurystyczny ni" dowodowy charakter.

mentalnych. Uczestniczy y w nich trzy grupy Rodziców
debatuj!ce bez udzia u facylitatora (Rk – 20 osób) i dwie
grupy Polityków, wobec których nie zastosowano "adnych oddzia ywa% (Pk – 26 osób) – byli to radni obecni
na sesji rady gminy, poproszeni o wype nienie przed sesj!
i po jej zako%czeniu kwestionariuszy wype nianych przez
innych uczestników bada%.
Osoby badane rekrutowano przy pomocy dyrekcji
szkó , og osze% w lokalnej prasie, kontaktów z lokalnymi w adzami partii itp. i z góry informowano o temacie
debaty.

Osoby badane i tematy debat
Rodzice dzieci w wieku szkolnym w Warszawie i pobliskich miejscowo&ciach (20 grup, 195 osób) debatowali na
temat wychowania seksualnego2 (niezbyt wysoki poziom
rozbie"no&ci przekona%).
Zak adali&my, "e wychowanie seksualne to temat kontrowersyjny, szczególnie ze wzgl$du na wyra(n! rozbie"no&# w uj$ciu tej kwestii mi$dzy stanowiskiem Ko&cio a
katolickiego a stanowiskiem &wieckim, przy czym, mimo
wp ywów tego Ko&cio a w Polsce, stanowisko &wieckie
te" ma wielu zwolenników. Spodziewali&my si$ wi$c, "e
debaty ujawni! powa"ne ró"nice zda%, co mo"e sta# na
przeszkodzie osi!ganiu porozumie%. Zastosowana procedura mia a pomóc w przezwyci$"eniu tych przeszkód.
W szczególno&ci liczyli&my na to, "e wa"n! rol$ w tym
przezwyci$"aniu odgrywa# b$d! normy deliberacji. Aby
si$ o tym przekona#, w cz$&ci grup (jednej trzeciej) norm
tych nie przedstawiano uczestnikom. Zamiast tego mówiono o wymogach demokratycznych dyskusji, a wi$c
o przestrzeganiu pewnych regu porz!dkowych i uprzejmego zachowania. By y to grupy kontrolne. Wi$kszo&#
debat odbywa a si$ w salach wynaj$tych na terenie szkó ,
do których ucz$szcza y dzieci zaproszonych do udzia u
rodziców.
Politycy (pi$# grup, 36 osób) dyskutowali na ten sam
temat. Byli to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwo&ci vs. Socjaldemokracji Polskiej (jedna grupa), M odzie"y Wszechpolskiej vs. Federacji M odzie"y Socjaldemokratycznej (dwie grupy) oraz M odzie"y Wszechpolskiej vs. Partii Demokratycznej (dwie grupy). Mieli&my
tu do czynienia z wysokim i bardzo wysokim poziomem
rozbie"no&ci przekona% mi$dzy uczestnikami.
Mieszka$cy Gminy w jednym ze wschodnich województw (10 grup, 100 osób) debatowali nad kwesti! lokalizacji wysypiska &mieci w gminie. Proponowana lokalizacja wywo ywa a sprzeciw mieszka%ców pobliskiej wsi
(wspó uczestników debat).
Ponadto przeprowadzono pi$# dodatkowych bada%,
w których zredukowano zakres oddzia ywa% ekspery-

Sytuacja badawcza jako uk&ad czynników
maj cych wzbudza' tendencje synergiczne
Skonstruowana przez nas sytuacja badawcza mia a
stworzy# warunki sprzyjaj!ce uruchamianiu tendencji synergicznych w grupie i os abianiu mo"liwych deformacji
przy formu owaniu grupowego stanowiska. Celom tym
mia o s u"y#:
1. Utworzenie grupy zadaniowej. Podstaw! stworzenia
takiej grupy by o zebranie w jednym miejscu grona osób,
które zgodzi y si$ uczestniczy# w pewnym zadaniu i postawienie przed nimi zadania.
2. DeÞnicja zadania w kategoriach kooperatywnych –
chodzi o o „uzgodnienie rekomendacji dla w adz” w wa"nych dla uczestników sprawach. By o to zatem zadanie
wspólne, a nie zadanie równoleg e (kiedy ka"dy robi
swoje, a wynik jest sum! indywidualnych wk adów).
3. Kontekst spo eczny debaty, który móg aktualizowa# okre&lone ramy normatywne „cywilizowanego” czy
„kulturalnego” sposobu dyskutowania. Takim kontekstem, zgodnie z naszym zamiarem, by a informacja, "e
organizatorem debat jest placówka Polskiej Akademii
Nauk – instytucji ciesz!cej si$ presti"em w szerokich kr$gach spo ecze%stwa, kojarz!cej si$, jak przypuszczamy,
z obiektywn! i neutraln! postaw! oraz naukowym podej&ciem do rozwa"anych spraw. Tre&# owych ram normatywnych nie jest dobrze sprecyzowana.
4. Normy maj!ce sprzyja# deliberacji. Facylitator wprowadza pewne zasady dyskutowania (omawia je oraz
przedstawia w formie pisemnej na tablicy lub na rozdanych kartkach), które mia y nie tylko sprzyja# osi!ganiu
porozumie%, ale tak"e zapobiega# takim zjawiskom, jak
polaryzacja grupowa i my&lenie grupowe. Zasady te dotyczy y:
– odnoszenia si$ cz onków grupy do siebie na zasadzie
wzajemnego szacunku i traktowania innych jako równych
partnerów,
– komunikowania si$, które uwzgl%dnia cudz& perspektyw%, to znaczy: (a) wypowiadania swoich opinii i uzasadniania ich w sposób zrozumia y dla innych uczestników;
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(b) d!"enia do zrozumienia pogl!dów innych uczestników dyskusji (uwa"ne s uchanie); pami$tania, "e trzeba
uwzgl$dnia# pogl!dy tak"e tych, których dyskusja mo"e
dotyczy#, cho# nie bior! w niej udzia u (np. innych rodziców i dzieci),
– funkcjonowania zadaniowego, czyli nastawienia na
racjonaln& analiz% problemu i poszukiwanie sprawiedliwych jego rozwi!za%.
5. „Przywództwo” („autorytet grupowy”) przypisane
by o roli facylitatora, który deÞniowa cele, podawa tematy do dyskusji i wprowadza normy. Mia on sta# na
stra"y norm debaty. Pe ni te" funkcje instrumentalne
– pomaga w sformu owaniu uzgodnie%.
Wyniki
Analiza wyników uzyskanych w tej serii bada% mia a
s u"y# znalezieniu odpowiedzi na nast$puj!ce pytania:
1. Czy w badanych grupach uda o si$ uruchomi# tendencje synergiczne?
2. Jakie by y rezultaty debat? Czy badanym grupom
uda o si$ osi!gn!# porozumienie i jak uczestnicy ocenili
osi!gni$te porozumienie?
3. Czy w wyniku debaty zasz y jakie& zmiany w postawach uczestników wobec wychowania seksualnego
w szko ach oraz w innych postawach dotycz!cych "ycia
spo eczno-politycznego?
4. Czy przebieg i wyniki debaty zale"a y od stopnia
rozbie"no&ci (sprzeczno&ci) pogl!dów w grupach?
Opisane tu rezultaty obejmuj! tylko cz$&# zebranego
przez nas materia u. Inne ustalenia b$d! przedstawiane
w dalszych publikacjach.
Tendencje synergiczne
Zgodnie z przyj$t! w tej pracy hipotez! oczekiwali&my,
"e w badanych grupach powstanie tendencja do uzgadniania pogl!dów (tendencje synergiczne), a tendencje
egocentryczne przejawiaj!ce si$ w ignorowaniu pogl!dów wspó uczestników i tendencje antagonistyczne przejawiaj!ce si$ w atakowaniu ich powinny by# os abione.

Oczekiwali&my tak"e, "e w grupach, w których przekazywano normy deliberatywnego debatowania, uczestnicy
b$d! starali si$ je realizowa#, a wi$c tendencje synergiczne b$d! w nich silniejsze.
Dla sprawdzenia, czy tak rzeczywi&cie si$ sta o, skonstruowali&my specjalne narz$dzie – Kwestionariusz
Oceny Przebiegu Debaty (KOPD) oraz podj$li&my analiz$ nagra% wideo (s! jeszcze w trakcie opracowania).
W niniejszym artykule przedstawiono dane uzyskane za
pomoc! KOPD.
Kwestionariusz Oceny Przebiegu Debaty liczy 15 pozycji i zawiera trzy skale: funkcjonowania deliberatywnego (FD), funkcjonowania egocentrycznego (FE) oraz
funkcjonowania antagonistycznego (FA). Osoby badane
ocenia y na skali siedmiostopniowej (od „wszyscy” do
„nikt”), jaka cz$&# uczestników debaty zachowywa a si$
w opisany sposób. W Tabeli 1 przedstawiono przyk ady
pozycji nale"!cych do tych trzech skal. Funkcjonowanie
w trybie deliberatywnym uznali&my za wska(nik tendencji synergicznych.
Na Rysunku 1 przedstawiono wyniki uzyskane w grupach Rodziców. Jak wida#, przejawy funkcjonowania deliberatywnego wymieniane by y jako bardzo cz$ste, natomiast przejawy funkcjonowania egocentrycznego i antagonistycznego jako rzadkie. Taki sam obraz stwierdzono
w grupach eksperymentalnych, w których przekazywano
normy deliberacji, i w kontrolnych, w których norm tych
nie przekazywano (ró"nice mi$dzy grupami deliberatywnymi a kontrolnymi okaza y si$ nieistotne).
Na Rysunku 2 zaprezentowano dane dotycz!ce pozosta ych badanych grup.
Uwzgl$dniaj!c dane przedstawione na Rysunkach 1 i 2,
mo"na stwierdzi#, "e we wszystkich grupach Rodziców
i Mieszka%ców Gminy debata – wed ug oceny uczestników – odbywa a si$ w „trybie deliberatywnym” (wysokie
wska(niki dla FD, niskie dla FE i FA). Oceny w tych grupach by y podobne mimo ró"nic tematu debaty (sprzeczno&# przekona% vs. sprzeczno&# interesów) oraz populacji
(mieszka%cy Warszawy – mieszka%cy wsi). Tryb deli-

Tabela 1.
Kwestionariusz Oceny Przebiegu Debaty
S!dz$, "e uczestnicy:
Funkcjonowanie deliberatywne
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Funkcjonowanie egocentryczne

Funkcjonowanie antagonistyczne

Odnosili si$ do siebie z szacunkiem.

Ignorowali cudze wypowiedzi.

Atakowali innych dyskutantów.

Mieli równe mo"liwo&ci wp ywu na przebieg
dyskusji.

Uparcie trzymali si$ swego zdania.

Byli wobec siebie niech$tni i z o&liwi.

Brali pod uwag$ cudze argumenty.

S uchali tylko siebie.

Lekcewa"yli cudze pogl!dy.

Starali si$ zrozumie# pogl!dy innych osób.

Mówili nie na temat.

Starali si$ narzuci# swoje zdanie.
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Rysunek 1.
Ocena przebiegu debaty w grupach Rodziców – &rednie wska(ników trzech trybów debaty w ka"dej z grup.

Rysunek 2.
Ocena przebiegu debaty we wszystkich grupach – &rednie wska(ników trzech trybów debaty w ka"dej z grup (R – Rodzice,
G – Mieszka%cy Gminy, Rk – Rodzice grupa kontrolna, P – Politycy, Pk – Politycy grupa kontrolna).

beratywny mo"na by o zaobserwowa# tak"e w grupach
Rodziców i Mieszka%ców Gminy, w których norm deliberacji nie wprowadzano, a tak"e w grupach Rodziców,
w których nie by o facylitatora (Rk).
Od tych grup odró"niaj! si$ grupy Polityków. Ich
uczestnicy dostrzegali mniej przejawów funkcjonowania w trybie deliberatywnym, a du"o wi$cej ni" pozo-

stali przejawów dominacji i antagonizmu. Dotyczy to
w szczególno&ci grup P2 i P3 oraz grupy P5. Nale"y zaznaczy#, "e w grupach P2 i P3 przedstawiciele M odzie"y
Wszechpolskiej przyszli na debat$ przygotowani i odczytywali z kartki tre&# swojego stanowiska (w obu tych grupach tre&# ta by a prawie identyczna). By y jednak tak"e
grupy Polityków – P1 (PiS i SDPl) i P4 (MW i PD– któ-
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re funkcjonowa y w trybie deliberatywnym. Okaza o si$
równie", "e w grupach Polityków, w których nie stosowano "adnych oddzia ywa% (Pk), przejawy funkcjonowania
w trybie deliberatywnym by y du"o rzadsze, za& przejawy
dominacji i antagonizmu – du"o cz$stsze.
Na podkre&lenie zas uguje fakt, "e debaty Polityków,
w odró"nieniu od pozosta ych, odbywa y si$ mi$dzy
dwoma zespo ami, które mia y wyra(nie zdeÞniowan!
&wiadomo&# w asnej odr$bnej to"samo&ci i to"samo&ci
adwersarzy. By y to wi$c debaty mi$dzy dwoma stronami. Natomiast w grupach Rodziców i Mieszka%ców
Gminy nie by o wyra(nie z góry zdeÞniowanych podgrup
o odr$bnych to"samo&ciach grupowych (cho# czasami
odr$bne to"samo&ci ujawnia y si$ w trakcie dyskusji).
Na podstawie przedstawionych tu wyników dochodzimy do wniosku, "e w prawie wszystkich badanych grupach udawa o si$ uruchomi# tendencje synergiczne.
Rezultaty debat: osi gni%te porozumienia
Zadaniem grup mia o by# przygotowanie wspólnego
stanowiska dla w adz. Jak grupy wywi!za y si$ z tego
zadania?
Rodzice
W 15 grupach przygotowano jeden wspólny projekt,
w dwóch grupach (R5 i R19) – dwa odr$bne projekty, a w
trzech (R6, R12 i R13) – wspólny projekt ze sprzeciwem
(votum separatum) co do niektórych ustale%. Wspólne
projekty powsta y te" w grupach Rodziców debatuj!cych
bez udzia u facylitatora (Rk).
Mieszka$cy Gminy
We wszystkich grupach uczestnicy dochodzili do sformu owania pewnych uzgodnie%, ale uzgodnienia te dotyczy y ró"nych kwestii: W pi$ciu grupach porozumiano si$,
"e nale"y wybra# inn! lokalizacj$ wysypiska. W innych
uzgodniono procedury, których nale"y przestrzega# przy
podejmowaniu decyzji o lokalizacji – przyjmowano zasad$
dobrowolno&ci oraz potrzeb$ przekonywania i zach$cania
osób mieszkaj!cych w pobli"u rozwa"anej lokalizacji poprzez zapewnienie im specjalnych korzy&ci. W wi$kszo&ci
grup szczegó owo opisywano, jak nale"y zorganizowa#
system zbierania i utylizacji &mieci w gminie.
W "adnej z grup nie zaakceptowano konfrontacyjnych
rozwi!za% wobec mniejszo&ci – nie postulowano rozwi!za% „si owych”, a w cz$&ci grup explicite je odrzucano.
W zasadzie koncentrowano si$ na ró"nych aspektach
polityki gminy dotycz!cej walki z za&mieceniem terenu,
przy czym na ogó by y to kwestie nie wywo uj!ce powa"niejszych kontrowersji.
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Politycy
W grupie P1 sporz!dzono list$ ustale% dotycz!cych
ka"dego z tematów przedstawionych do dyskusji.
W grupach P2 i P3 zgodzono si$ co do kilku ogólnikowych stwierdze%, a zarazem zadeklarowano podstawowe
ró"nice zda%.
W grupie P4 uzgodniono szczegó owe rekomendacje
dotycz!ce wszystkich dyskutowanych tematów.
W grupie P5 na pi$# omówionych tematów w dwóch
uzyskano zgodne sformu owania, a w trzech zapisano
rozbie"ne stanowiska.
Ocena wyników debat przez uczestników
Po zako%czeniu debaty uczestnicy wype niali Kwestionariusz Oceny Wyników Debaty (KOWD), sk adaj!cy
si$ z siedmiu pozycji ocenianych na sze&ciostopniowej
skali (Tabela 2). Wyniki z podzia em na grupy przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Dane te wskazuj!, "e wyniki debaty w grupach
Rodziców i Mieszka%ców Gminy zosta y ocenione pozytywnie – by y one, zdaniem badanych, w wysokim stopniu sprawiedliwe, przydatne, przekonuj!ce dla uczestników, a tak"e uwzgl$dnia y ich opini$ (z wyj!tkiem grup
G4 i G7 Mieszka%ców Gminy). Tak samo wyniki debaty ocenili uczestnicy grup Rodziców dyskutuj!cych bez
udzia u facylitatora (Rk). Ni"sze by y oceny Polityków.
Obni"y y je grupy P2 i P3 i w pewnym stopniu P5. Oceny
Polityków z grupy kontrolnej (Pk) by y wyra(nie ni"sze
od ocen pozosta ych grup.
Tabela 2.
Kwestionariusz Oceny Wyników Debaty
(* Cronbacha = 0,88)
Ustalenia tej dyskusji:
S! sprawiedliwe.
S! przydatne dla szko y.
Uwzgl$dniaj! moj! opini$.
Uwzgl$dniaj! ró"nice zda% mi$dzy dyskutantami.
Wskazuj! na porozumienie mi$dzy uczestnikami.
Jestem do nich przekonany(a).
Jestem z nich zadowolony(a).
Skala: 6 – w bardzo wysokim stopniu, 5 – w wysokim stopniu, 4 –
w pewnym stopniu, 3 – w ma ym stopniu, 2 – w bardzo ma ym stopniu,
1 – nie umiem odpowiedzie#.
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Rysunek 3.
Ocena wyników debaty w grupach Rodziców – &rednie wska(ników w ka"dej z grup.

Rysunek 4.
Ocena wyników debaty w poszczególnych grupach Mieszka%ców Gminy (G), Polityków (P), grupach kontrolnych Rodziców
(Rk) i grupach kontrolnych Polityków (Pk) – &rednie wska(ników w ka"dej z grup. W kolumnie pierwszej (R) przedstawiono
&redni! wszystkich 20 grup Rodziców debatuj!cych z udzia em facylitatora.
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Zmiany postaw
Zmiany postaw dotycz&cych dyskutowanych problemów
Do pomiaru postaw skonstruowano specjalne narz$dzia. W grupach Rodziców i Polityków by a to skala postaw wobec wychowania seksualnego w szko ach (Skala
Liberalizmu – SL), z o"ona z 12 pozycji. Badani oceniali
ka"d! pozycj$ na sze&ciostopniowych skalach od „ca kowicie si$ nie zgadzam” do „ca kowicie si$ zgadzam”.
Pozycje SL pos u"y y do skonstruowania wska(nika liberalizmu – miar! liberalizmu by a &rednia wszystkich
pozycji3 (skale, które wyra"a y tre&ci antyliberalne, by y
odwracane). Wi$kszo&# pozycji Skali Liberalizmu przedstawiono w Tabeli 3.
Mieszka%cy Gminy wype niali licz!cy pi$# pozycji
kwestionariusz dotycz!cy budowy wysypiska4, oceniaj!c
ka"d! pozycj$ na 10-stopniowej skali (od „zdecydowanie
nie” do „zdecydowanie tak”). Kwestionariusz wype niano dwukrotnie – przed debat! i po jej zako%czeniu.
Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono zmiany w poziomie
liberalizmu w grupach Rodziców i Polityków.
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Dane te wskazuj!, "e w grupach Rodziców, ale tak"e w&ród Polityków, mo"na by o zaobserwowa# wzrost
poziomu liberalizmu. W&ród Rodziców proporcja grup,
w których poziom liberalizmu wzrós , do grup, w których
si$ obni"y , wynosi 15 do 5 (binominal test, p < 0,021).
Warto&# testu t dla powtarzanych pomiarów (przed –
– po) okaza a si$ marginalnie istotna (Mprzed = 3,59 vs.
Mpo = 3,67; t = 1,76; df = 191; p < 0,08). W grupach
Polityków Anova w schemacie 2 (Przed Debat! vs. Po
Debacie) × 5 (Grupy) ujawni a efekt g ówny zmian poziomu liberalizmu: F = 6,61; df = 1; p < 0,015 (interakcja okaza a si$ nieistotna). Porównuj!c wszak"e zmiany
u przedstawicieli poszczególnych partii mo"emy zauwa"y#, "e u cz onków M odzie"y Wszechpolskiej zmiany
poziomu liberalizmu nie wyst!pi y.
W&ród Mieszka%ców Gminy istotna zmiana pogl!dów
dotyczy a dwóch kwestii na pi$# (test t dla powtarzanych
pomiarów): Budowa# w asne wysypisko zamiast p aci# za
korzystanie z wysypisk w innych gminach (p < 0,05) i Decyzja o budowie powinna zale!e# od zgody okolicznych
mieszka$ców (p < 0,05).

Rysunek 5.
Zmiany poziomu liberalizmu w grupach Rodziców – ró"nica &rednich wska(ników przed debat! i po debacie w ka"dej
z grup.
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Rysunek 6.
Zmiany poziomu liberalizmu w grupach Polityków – ró"nica &rednich wska(ników przed debat! i po debacie w ka"dej
z grup oraz wed ug przynale"no&ci partyjnej uczestników.

Zmiany postaw: zakres zmian
Dane uzyskane w badaniach Rodziców poddano analizie czynnikowej (metoda g ównych sk adowych, rotacja Varimax). Uzyskano trzy czynniki reprezentuj!ce,
jak przypuszczamy, trzy rodzaje warto&ci przejawianych
w tych postawach (zob. Tabela 3).
Jak si$ okaza o, po debacie wzros a aprobata dla obiektywnych informacji o wychowaniu seksualnym – w ca ej
próbie &rednia przed debat! wynosi a 4,06, a po debacie

–4,26 (t = 2,861; df =189, p < 0,005). Natomiast postawy
wyra"aj!ce warto&ci konserwatywne i warto&ci Ko&cio a
katolickiego nie zmieni y si$ (por. Rysunek 7).
Dane te zdaj! si$ wskazywa#, "e opisanych wy"ej zmian
poziomu liberalizmu nie mo"na interpretowa# jako przekszta cenia warto&ci &wiatopogl!dowych uczestników
debat. S! to raczej zmiany dotycz!ce sposobu rozumienia
implikacji, jakie wynikaj! z tych warto&ci.

Tabela 3.
Struktura warto&ci odnosz!cych si$ do wychowania seksualnego – wyniki analizy czynnikowej
Pozycja skali

Czynnik 1
Obiektywne
informacje jako
warto&#

(4) Program zaj$# niezale"ny od religii dominuj!cej w kraju

0,50

(8) Szczegó owy opis wszystkich dost$pnych &rodków antykoncepcyjnych

0,80

(9) Poruszanie tematu aborcji z punktu widzenia prawa kobiety
do samodzielnego podejmowania decyzji

0,86

(11) Omawianie zagadnienia mniejszo&ci seksualnych (gejów, lesbijek)

Czynnik 2
Warto&ci
konserwatywne

Czynnik 3
Warto&ci Ko&cio a
katolickiego

0,60

(1) Lekcje prowadzone oddzielnie dla ch opców i dziewcz!t

0,54

(5) Unikanie tematu pedoÞlii ze wzgl$du na du"e nag o&nienie
tego problemu

0,77

(6) Omawianie jedynie naturalnych sposobów planowania rodziny

0,64

(7) Ostrzeganie dzieci przed cz$stymi sposobami dzia ania pedoÞlów

0,70

(10) Nauczanie zgodnie z nauk! Ko&cio a katolickiego

0,53

(12) Poruszanie tematu aborcji z perspektywy ochrony "ycia pocz$tego

0,74

Procent wyja&nionej wariancji

24,4

14,2

11,4
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4,5
przed

4

po

Aprobata wartoœci

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Obiektywna Konserwatywne

Koœció³
katolicki

informacja

Rysunek 7.
Zmiany w zakresie warto&ci w grupach Rodziców – &rednie
wska(ników trzech skal utworzonych na podstawie wyników analizy czynnikowej, opisanych w Tabeli 3.

Zmiany postaw dotycz&cych sposobu rozwi&zywania
problemów spo eczno-politycznych
Czy – jak zak adaj! teoretycy deliberacji (Rosenberg,
2003) – uczestnictwo w debacie, która mia a deliberatywny charakter, mo"e mie# wp yw na bardziej ogólne postawy? Czy deliberatywne postawy uruchamiane w trakcie
debaty mog! generalizowa# si$, przynajmniej chwilowo,
na inne sfery politycznego my&lenia?
Aby odpowiedzie# na to pytanie, zastosowano opracowane przez nas narz$dzie pod nazw! Sporne Sprawy
(SP). Sk ada o si$ ono z dwóch cz$&ci. W ka"dej cz$&ci
umieszczona by a winieta przypominaj!ca jeden z tematów publicznych sporów w Polsce (lustracja, prywatyza-
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cja, odp atno&# za s u"b$ zdrowia, podwy"szenie podatków w celu zwi$kszenia nak adów na emerytury). Osob$
badan! proszono o wyra"enie swego stanowiska wobec
tematu sporu (na skali pi$ciostopniowej) oraz nast$puj!cych trzech kwestii: Czy sprawa jest warta dyskusji?
Jak nale"y rozwi!za# ten spór? Jak post!pi# wobec osób
o „nies usznych” pogl!dach? Przy ka"dej z tych kwestii
umieszczono pi$# ró"nych odpowiedzi, które nale"a o
oceni# na pi$ciostopniowych skalach. Odpowiedzi reprezentowa y trzy rodzaje politycznych strategii: konfrontacyjn! (debata zb$dna, bo wszystko jest jasne, nale"y przeg osowa# przeciwników i utrudni# im dost$p do publicznych mediów, bo dezorientuj! obywateli), egocentryczn!
(krytyka „s usznego pogl!du” wynika z nieznajomo&ci
rzeczy, nale"y wykaza#, "e przeciwnicy nie maj! racji,
przeciwników trzeba przekonywa#), kooperatywn! (ka"dy ma prawo do swego zdania, konieczna jest uczciwa
debata mi$dzy stronami, ka"dy powinien mie# prawo do
g oszenia swych pogl!dów).
Badani odpowiadali na pytania dotycz!ce dwóch spo&ród wymienionych wy"ej tematów przed debat! i dwóch
pozosta ych – po debacie5.
Porównali&my odpowiedzi udzielone przed debat! i po
debacie. Tabela 4 ilustruje uzyskane rezultaty.
Jak si$ okaza o, istotne zmiany mo"na by o zaobserwowa# tylko w grupach poddanych zastosowanym przez nas
oddzia ywaniom – w grupach, w których takich oddzia ywa% nie wprowadzono, istotnych zmian poziomu aprobaty nie stwierdzili&my. G ówna zmiana polega a na spadku
aprobaty dla strategii konfrontacyjnych. Godnym uwagi jest te" fakt, "e w grupach Polityków nast!pi bardzo
wyra(ny wzrost aprobaty dla strategii kooperatywnych.
Zmiany te nie zale"a y od tego, czy facylitator wprowadza normy deliberacji, czy te" ich nie wprowadza .

Tabela 4.
Zmiany poziomu aprobaty wobec politycznych strategii. Test t dla prób zale"nych
Grupy

Strategie egocentryczne

Strategie konfrontacyjne

Strategie kooperatywne

przed

po

t

df

przed

po

t

df

przed

po

t

df

Rodzice

3,01

2,95**

1,438

160

2,63

2,49**

2,5**

172

4,19

4,21***

–0,421

150

Mieszka%cy
Gminy

3,37

3,15**

2,650

–91

3,26

3,09**

1,96*

–92

4,15

4,19***

–0,680

–91

Politycy

2,98

3,13**

–1,1300

–35

2,59

2,40**

2,34*

–35

3,86

4,27***

5,00

–35

Rodzice
– grupy
kontrolne

3,23

2,96**

1,170

–18

3,03

2,80**

1,45*

–18

4,25

4,31***

–0,508

–18

Politycy
– grupy
kontrolne

3,30

3,23**

0,171

–22

2,97

2,90**

0,396

–23

3,83

3,99***

–1,138

–23

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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Natomiast w grupach Rodziców, w których nie by o facylitatora, i w grupach Radnych (Polityków, wobec których
nie zastosowano "adnych oddzia ywa%) istotnych zmian
nie zaobserwowano.
Z tabeli wynika, "e spadek aprobaty dla strategii konfrontacyjnych (cho# w cz$&ci grup nieistotny) wyst!pi
we wszystkich grupach, a dla strategii egocentrycznych
– w prawie wszystkich.
Uzyskane wyniki zdaj! si$ &wiadczy# o tym, "e uczestnictwo w debacie mo"e wywrze# pewien wp yw na stosunek do rozwi!zywania konßiktów politycznych – os abia
akceptacj$ dla strategii opartych na sile. Ponadto nasuwa
si$ przypuszczenie, "e u polityków uczestnictwo w tego
rodzaju debatach mo"e aktualizowa# demokratyczne normy uzgadniania stanowisk. Mimo "e ich wyj&ciowy poziom aprobaty dla norm kooperatywnego rozwi!zywania
sprzeczno&ci politycznych by ni"szy ni" w pozosta ych
grupach, stopie% wzrostu by u nich wy"szy.
Stwierdzili&my tak"e, i" zmiany w poziomie aprobaty
dla strategii politycznych mia y zwi!zek z osi!gni$tymi
porozumieniami – dowodzi tego korelacja mi$dzy osi!gni$tym poziomem zgodno&ci opinii w grupach (standardowe odchylenie wska(nika liberalizmu po debacie)
a stopniem aprobaty dla strategii politycznych po debacie
(&rednie grupowe) (zob. Tabela 5).
Wszystko to daje pewne podstawy do stwierdzenia,
"e debata deliberatywna mo"e nie tylko by# narz$dziem
rozwi!zywania jakich& konkretnych problemów, ale tak"e
zmienia# pewne ogólne nastawienia dotycz!ce sposobu

Tabela 5.
Osi!gni$te porozumienia a poziom aprobaty dla politycznych strategii w grupach (N = 28)
Strategie

r

Egocentryczne

–0,31

Konfrontacyjne

–0,31

Kooperatywne

–0,19

Uwaga: im wy"sze standardowe odchylenie, tym ni"szy osi!gni$ty
poziom zgodno&ci pogl!dów w grupach. Tak wi$c przedstawione tu
wspó czynniki ilustruj! korelacj$ mi$dzy poziomem niezgodno&ci
w grupach a ocenami strategii.

podej&cia do politycznych ró"nic. Oczywi&cie, nie mo"emy powiedzie#, jak d ugo takie zmienione nastawienia
mog! si$ utrzymywa#.
Osi ganie porozumie$ a wyj!ciowy poziom
rozbie#no!ci pogl dów
Mo"na przypuszcza#, "e stopie% trudno&ci osi!gania
porozumie% w grupach zale"y od poziomu rozbie"no&ci
pogl!dów uczestników debat. Grupy, które poddali&my
badaniu, ró"ni y si$ pod tym wzgl$dem bardzo znacznie. Bior!c pod uwag$ wyj&ciowy stosunek do wychowania seksualnego uczestników debat wyra"ony w Skali
Liberalizmu, mogli&my zmierzy# wyj&ciowy poziom rozbie"no&ci pogl!dów w grupach6. Miar! poziomu rozbie"no&ci by o odchylenie standardowe wska(nika liberalizmu
w ka"dej z grup (przed debat!). Jak si$ okaza o, poziom

7
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6
5
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rozbie¿noœæ pogl¹dów
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Rysunek 8.
Stopie% rozbie"no&ci pogl!dów w grupach Rodziców i Polityków a ocena przebiegu debaty.
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Rysunek 9.
Stopie% rozbie"no&ci pogl!dów w grupach Rodziców i Polityków a ocena wyników debaty.

rozbie"no&ci by dobrym predyktorem funkcjonowania
w grupie: wysoko korelowa ze wska(nikami oceny przebiegu debaty – wspó czynnik korelacji dla deliberatywnego trybu debaty wyniós –0,79, dla egocentrycznego trybu
0,69, a dla trybu antagonistycznego 0,66 (zob. Rysunek
8). Wyj&ciowa rozbie"no&# pogl!dów korelowa a tak"e
z ocen! wyników debaty (r = –0,53) (zob. Rysunek 9).
Sens dokonanych ustale% mo"na uwypukli#, dziel!c
grupy Rodziców i Polityków na trzy kategorie: z niskim
(osiem grup), &rednim (dziewi$# grup) i wysokim (osiem
grup) wyj&ciowym poziomem rozbie"no&ci. Okazuje si$
wtedy, "e porozumienie osi!gn$ y wszystkie grupy zaliczone do kategorii „niski poziom rozbie"no&ci”, dwie
trzecie grup (sze&# na dziewi$#) zaliczonych do kategorii
„&redni poziom” i mniej ni" po owa (trzy na osiem) grup
z kategorii „wysoki poziom”7.
Tak wi$c mo"emy stwierdzi#, "e poziom wyj&ciowych
rozbie"no&ci by znacz!co zwi!zany z subiektywn! ocen! przebiegu i wyników debaty, a tak"e z jej rezultatami.
Ale przytoczone dane wskazuj! równie", "e nawet przy
du"ym poziomie rozbie"no&ci czy sprzeczno&ci pogl!dów w cz$&ci grup osi!gni$cie porozumie% okaza o si$
mo"liwe.
Ogólne podsumowanie i dyskusja wyników
Punktem wyj&cia opisanych wy"ej bada% by y ustalenia
psychologii spo ecznej, z których wynika, "e w grupach
spo ecznych spontanicznie pojawiaj! si$ tendencje do
uzgadniania obrazu rzeczywisto&ci i programów dzia a%
(tendencje synergiczne). W wielu sytuacjach "yciowych
tendencje te zostaj! st umione przez tendencje przeciw-

stawne – antagonistyczne i egocentryczne, które powstaj! jako wynik sprzeczno&ci pogl!dów i d!"e%. Zdarza si$
jednak, "e w pewnych warunkach ludzie, których dziel!
bardzo powa"ne sprzeczno&ci, dochodz! do porozumienia. Jakie to s! warunki? Opieraj!c si$ na teoriach: spoecznych porówna% (Festinger, 1954), spo ecznego wp ywu (Deutsch i Gerard, 1955), teorii grup (Brown, 2006),
to"samo&ci grupowej i autokategoryzacji (Tajfel i Turner,
1979, Turner i in., 1987), sformu owali&my na ten temat
pewne przypuszczenia i sprawdzali&my je w trzech typach sytuacji: gdy grupy Rodziców debatowa y nad kontrowersyjn! spraw! programu wychowania seksualnego
w szko ach, gdy nad t! sam! kwesti! debatowali Politycy
reprezentuj!cy ugrupowania o przeciwnych ideologiach
oraz gdy Mieszka%cy Gminy mieli sformu owa# stanowisko w wywo uj!cej sprzeczno&ci sprawie lokalizacji
gminnego wysypiska &mieci. Uzyskane dotychczas wyniki doprowadzi y nas do nast$puj!cych ustale%:
1. W prawie wszystkich (32 na 38) badanych przez nas
grupach debata, wed ug oceny uczestników, przebiegaa w trybie deliberatywnym – przejawy funkcjonowania
antagonistycznego i egocentrycznego dostrzegano bardzo rzadko, natomiast deliberatywnego – bardzo cz$sto.
Przez funkcjonowanie deliberatywne rozumieli&my przestrzeganie zasad równo&ci i wzajemnego szacunku, d!"enie do uwzgl$dniania cudzych perspektyw, poszukiwanie
racjonalnych i sprawiedliwych rozwi!za%. Fakt ten jest
o tyle godny uwagi, "e w wielu codziennych sytuacjach
sprzeczno&ci i konßikty niemal automatycznie uruchamiaj! tendencje antagonistyczne i/lub egocentryczne.
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Uznajemy to za dowód, "e w grupach powsta y tendencje
synergiczne.
Okaza o si$ natomiast, "e efekt ten wyst!pi tylko
w dwóch (spo&ród pi$ciu) debatach Polityków. W dwóch
spo&ród trzech pozosta ych postawy deliberatywne
by y du"o s absze, a egocentryczne i antagonistyczne
– du"o silniejsze; w jednej uzyskano warto&ci po&rednie. Interesuj!ce wszak"e jest to, "e w dwóch debatach
uda o si$ uruchomi# tendencje synergiczne mimo tego,
"e dyskutowali ze sob! Politycy reprezentuj!cy obozy
o sprzecznych czy nawet wrogich wobec siebie nastawieniach.
2. We wszystkich badanych grupach uda o si$ doprowadzi# do jakich&, cho#by cz$&ciowych, uzgodnie% stanowisk. Ale w dwóch (na 23) grupach Rodziców i w dwóch
(na 5) grupach Polityków sformu owano dwa osobne stanowiska. Jako&# tych uzgodnie% by a ró"na – od takich,
które zawiera y konkretne dyrektywy dzia a%, do sformuowanych w sposób ogólnikowy i ma o obowi!zuj!cy.
3. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali uzgodnienia dokonane w toku debat – mia y one, jak deklarowali,
du"! warto&# obiektywn!, a tak"e dobrze wyra"a y ich
osobiste przekonania. Mo"na zatem przypuszcza#, "e debaty te, w opinii uczestników, zako%czy y si$ pozytywnymi rezultatami. Ale na tej podstawie nie mo"emy oceni#
obiektywnych rezultatów debat, tj. tego, czy rzeczywi&cie
znaleziono dobre rozwi!zania dla analizowanych problemów. Trzeba doda#, "e znacznie ni"ej ocenili wyniki dyskusji uczestnicy dwóch debat odbywanych w&ród
Polityków – tych samych, w których niewiele uda o si$
uzgodni#.
4. Uzgodnienia, do których dosz o w wyniku debat,
wi!za y si$ z pewnymi zmianami w pogl!dach i postawach uczestników. Najogólniej mo"na stwierdzi#,
"e w wi$kszo&ci grup (w 29 na 35 – pomijamy tu trzy
kontrolne grupy Rodziców) ró"nice zda% (na temat wychowania seksualnego i na temat wysypiska) zmala y.
Bli"sza analiza zmian dotycz!cych wychowania seksualnego ujawni a, "e odnosi y si$ one do niektórych tylko
ró"nic pogl!dów – ujawnione w badaniu zmiany polega y
g ównie na tym, "e w wi$kszym stopniu ni" przed debat! zgodzono si$ co do potrzeby przekazywania dzieciom
obiektywnych informacji na temat "ycia seksualnego.
Nie uleg y natomiast zmianie przekonania o charakterze
&wiatopogl!dowym. Pos uguj!c si$ tu aparatur! poj$ciow! Miltona Rokeacha (1960), mo"na powiedzie#, "e
przeprowadzona debata wprowadzi a pewne modyÞkacje
przekona% peryferycznych, nie wp ywaj!c na przekonania centralne.
5. Zmiany w pogl!dach i postawach uczestników dotyczy y nie tylko obszaru, który by tematem dyskusji.

We wszystkich trzech seriach bada% (Rodzice, Politycy,
Mieszka%cy Gminy) stwierdzili&my wi$ksze lub mniejsze
zmiany postaw wobec strategii politycznych: spadek poparcia dla strategii konfrontacyjnych, a niekiedy wzrost
poparcia dla strategii kooperatywnych. Mo"e to wskazywa#, "e samo uczestnictwo w deliberatywnym rozwi!zywaniu problemów i cho#by cz$&ciowy sukces debat miay wp yw na nastawienia uczestników dotycz!ce sposobu
rozwi!zywania problemów politycznych. Wyniki te s!
zgodne z oczekiwaniami teoretyków deliberacji, którzy
deklaruj! wiar$, "e debaty deliberatywne przyczyni! si$
do umocnienia demokratycznej identyÞkacji i demokratycznych warto&ci (Rosenberg, 2003; Sulkin i Simon,
2001).
Interpretacja wyników
Wszystkie przedstawione tu rezultaty zdaj! si$ dowodzi#, "e w pewnych warunkach w grupach spo ecznych
mo"na uruchamia# tendencje synergiczne o do&# znacznej sile, dzi$ki którym grupy te osi!gaj! porozumienie
mimo sprzeczno&ci wyst$puj!cych mi$dzy ich cz onkami.
Wed ug naszych pocz!tkowych przypuszcze% warunki te
mo"na opisa# jako:
+ powstanie grupy zadaniowej i kooperatywna deÞnicja zadania,
+ spo eczny kontekst zawieraj!cy implicite normy racjonalnego i kooperatywnego debatowania,
+ wprowadzenie norm deliberatywnej debaty,
+ obecno&# „autorytetu grupowego” (facylitatora), który nadaje deliberatywn! struktur$ debacie (deÞniuje zadanie, wprowadza normy, troszczy si$ o realizacj$ zadania
i przestrzeganie norm, wspomaga artykulacj$ osi!ganych
porozumie%).
W naszym planie badawczym nie przewidywali&my
systematycznego testowania roli ka"dego z tych warunków osobno. Zak adali&my, "e dla uzyskania pomy&lnych efektów debaty konieczne jest ich !czne dzia anie.
Wyniki naszych bada% sk aniaj! nas do cz$&ciowej rewizji tego pogl!du.
Jak si$ okaza o, spe nienie wszystkich tych warunków
nie jest konieczne, je"eli wyj&ciowy poziom rozbie"no&ci
stanowisk w grupie nie jest wysoki. W tych sytuacjach
obecno&# autorytetu facylituj!cego debat$ mo"e okaza#
si$ zb$dna – w grupie mog! spontanicznie wy oni# si$
takie „autorytety”.
W przypadku niskiego lub &redniego poziomu rozbie"no&ci nie jest te" konieczne wprowadzanie deliberatywnych norm: grupy, w których wprowadzano te normy
i grupy, w których ich nie wprowadzano, funkcjonoway podobnie. „Autorytet” i „normy” mog! odegra# wa"n! rol$ wtedy, gdy wyj&ciowe sprzeczno&ci s! du"e. Na
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rzecz tego pogl!du przemawia m.in. to, "e w grupach
Polityków, w których nie wprowadzali&my norm ani facylitatora (w grupach Radnych), poziom deliberatywnego
funkcjonowania by wyra(nie ni"szy, a procesów antagonistycznych wyra(nie wy"szy ni" w grupach Polityków.
Na uwag$ zas uguje fakt, "e uczestnicy z prawie
wszystkie badanych przez nas grup – zarówno miejskich,
jak i wiejskich – charakteryzowali przebieg debaty w kategoriach deliberatywnych (za pomoc! Kwestionariusza
Oceny Przebiegu Debaty) niezale"nie od tego, czy byli,
czy te" nie byli informowani o wymogach deliberacji.
Mo"e to znaczy#, "e normy deliberatywne s! nader powszechnie akceptowane spo ecznie, co, oczywi&cie, nie
&wiadczy o tym, i" powszechnie si$ je praktykuje. Ta powszechna akceptacja t umaczy aby atwo&#, z jak! s! aktualizowane, przynajmniej w deklaracjach. Przypuszczamy,
"e sytuacja spo eczna, któr! tworzyli&my, sprzyja a aktualizacji tych norm.
Oceniaj!c te fakty, warto mie# na uwadze, "e debaty
ludzi maj!cych sprzeczne opinie, na przyk ad rodziców
dyskutuj!cych sprawy wychowania szkolnego, mieszka%ców gmin, którzy musz! rozwi!za# jak!& praktyczn!
obchodz!c! wszystkich kwesti$, polityków reprezentuj!cych przeciwne obozy ideologiczne i polityczne bardzo
cz$sto, a co si$ tyczy polityków – niemal zawsze, przebiegaj! w klimacie k ótni czy walki. Ich nast$pstwem
bywa nasilenie wzajemnych niech$ci lub wrogo&ci. Do
uzgodnienia sprzecznych stanowisk dochodzi raczej
rzadko. Co wi$cej, konßikty wybuchaj! nawet wtedy,
gdy chodzi o sprawy, które nie maj! "adnych praktycznych skutków, a pogl!dy protagonistów ró"ni! si$ bardzo
niewiele. Wyniki przedstawionych przez nas bada% pokazuj!, "e mo"na stworzy# warunki zapobiegaj!ce takiemu
rozwojowi wydarze%.
Wyniki te s! zgodne z ustaleniami innych autorów,
aran"uj!cych debaty mi$dzy zwa&nionymi stronami –
pewn! liczb$ takich prób przeprowadzi John Doob, pos uguj!c si$ technik! grup T (Doob, 1973; Doob i Foltz,
1974) oraz Herbert Kelman i jego wspó pracownicy,
którzy organizowali debaty mi$dzy Izraelczykami a Palesty%czykami (Kelman, 1993, 1997). Prace te koncentrowa y si$ na „technologii” organizowania debaty, mniej
uwagi po&wi$caj!c wyja&nianiu mechanizmów osi!gania
porozumie%.
G&ówne wnioski
Jakie wnioski mo"na sformu owa# na podstawie uzyskanych wyników? Po pierwsze, zdaj! si$ one potwierdza#
wcze&niejsze ustalenia psychologów, "e w grupach spoecznych wyst$puj! spontanicznie uruchamiane tendencje
synergiczne – d!"enie do uzgodnienia pogl!dów na temat
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tego, jaka jest rzeczywisto&# i co nale"y robi#. Mog! one
powstawa# nawet w grupach z o"onych z przypadkowo
zebranych osób, w których to grupach poziom spójno&ci
jest, rzecz jasna, niski – na przyk ad uda o nam si$ zaobserwowa# takie tendencje równie" w przypadku bardzo
ograniczonych naszych oddzia ywa%. Przypuszczamy
jednak, "e tendencje synergiczne mog! przejawia# si$
wtedy, gdy poziom sprzeczno&ci wyst$puj!cych w grupie
nie jest zbyt wysoki.
Po drugie, pojawieniu si$ tendencji synergicznych mog!
sprzyja# – lub przeszkadza# mu – pewne czynniki kulturowe i osobowe. Mo"na s!dzi#, "e wa"nym czynnikiem
kulturowym s! pewne systemy norm wzajemnego odnoszenia si$ ludzi do siebie. W kulturach, w których normy
deliberatywne s! szeroko akceptowane, istniej! sprzyjaj!ce warunki do pomy&lnego przebiegu publicznych debat.
Co si$ tyczy naszego kr$gu kulturowego, to zasady szanowania partnerów, uwzgl$dniania cudzych opinii, racjonalnego i sprawiedliwego rozwi!zywania sprzeczno&ci
mi$dzy lud(mi mog! wydawa# si$ „naturalne”, mimo "e
w wielu typowych sytuacjach "yciowych s! rzadko przywo ywane. Nader cz$sto natomiast przywo uje si$ zasady,
które promuj! rywalizacj$ i walk$.
W wielu, czy mo"e w wi$kszo&ci wspó czesnych kultur
wspó istniej! systemy normatywne o przeciwnych znaczeniach, na przyk ad obok norm deliberatywnych wyst$puj! tak"e normy zachowa% antagonistycznych. Systemy
te nie s! jednakowo dost$pne w ró"nych spo ecznych
i historycznych kontekstach. S!dzimy, "e kontekst spoeczny uruchamia okre&lon! ram$ poznawcz! (frame), od
której zale"y rodzaj aktualizowanych norm. Dzieje si$ tak
dla tego, "e – zgodnie z tez! Turnera (Turner i in., 1987)
– sytuacja spo eczna aktualizuje „nadrz$dn! to"samo&#”,
z któr! powi!zane s! okre&lone zasady normatywne.
Zak adali&my, "e zespó warunków tworzony w naszych
badaniach promowa nadrz$dn! to"samo&# („cywilizowanego obywatela”), z któr! mog y by# skojarzone normy
deliberatywne.
Co si$ tyczy czynników osobowych, to uwzgl$dnia#
trzeba fakt, "e uczestnicy debat nie przychodz! na nie
jako tabula rasa. Ich cechy osobowe mog! pomaga#
lub przeszkadza# w osi!ganiu porozumie%. Kwestii tych
nie rozwijali&my w tym artykule, ale mamy dane, które
wskazuj!, "e wykszta cenie, p e#, samoocena mog! mie#
wp yw na dzia anie tendencji synergicznych w debatach.
Po trzecie, tendencje synergiczne mog! by# tym s absze,
im wy"szy jest poziom sprzeczno&ci wewn!trzgrupowch.
Tendencje te mog! zosta# ca kowicie lub niemal ca kowicie zahamowane, je"eli w grupie pojawiaj! si$ podgrupy
b!d( osoby o wyra(nie zdeÞniowanych odr$bnych to"samo&ciach, wzajemnie postrzegaj!ce si$ jako przeciwnicy.
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Pojawienie si$ podgrup o wyra(nie zarysowanych to"samo&ciach podwa"a g ówn! przes ank$ powstawania tendencji synergicznych – poczucie przynale"no&ci do jednej
grupy.
Wszak"e nawet i w tych warunkach dominacja procesów antagonistycznych nie jest przes!dzona. Nasze dane
zdaj! si$ wskazywa#, "e dzia ania nastawione na zwi$kszenie wa"no&ci grupy i wspólnego kooperatywnego
zadania, a tak"e cz$ste aktualizowanie deliberatywnych
norm mo"e, cho# nie zawsze, tej dominacji zapobiec.
Stwierdzenia te s! zgodne z ustaleniami Sherifa (1972b),
opartymi na jego s ynnym eksperymencie (Robber’s Cave
Study), w którym wykaza , "e wspólny (nadrz$dny) cel
mo"e pogodzi# grupy wrogo do siebie nastawione.
Na uwag$ zas uguj! sytuacje, w których do porozumienia nie dochodzi o – niepowodzeniem zako%czy y si$
debaty z udzia em osób bezkompromisowo obstaj!cych
przy swoich ideologicznych za o"eniach. Zjawisko to
najsilniej wyst!pi o w dwóch grupach, w których przedstawiciele M odzie"y Wszechpolskiej przyszli na debat$ przygotowani i odczytywali z kartki tre&# swojego
stanowiska. Mo"na powiedzie#, "e w tych przypadkach
odr$bna i antagonistycznie zdeÞniowana to"samo&# by a
zewn$trznie podtrzymana. Wydaje si$, "e zewn$trzne
podtrzymanie odr$bnych to"samo&ci jest wa"nym czynnikiem blokuj!cym tendencje synergiczne i wzmacniaj!cym tendencje antagonistyczne.
Po czwarte, tak jak mo"na by o przewidywa#, osi!ganie
porozumie% w toku debaty z udzia em osób o sprzecznych przekonaniach czy interesach wi!"e si$ z pewnymi
zmianami pogl!dów i postaw jej uczestników. Nie oznacza to jednak, "e uczestnicy debat wyrzekali si$ swoich
przekona% czy zaprzeczali uznawanym przez siebie warto&ciom – zmiany dotyczy y wniosków, jakie wyci!gano
z w asnych przekona%, wniosków odnosz!cych si$ do
sfery praktycznych dzia a%. Z naszych bada% wynika, "e
chodzi o o dwa rodzaje takich dzia a%.
Przede wszystkim by y to dzia ania zwi!zane z tematem dyskusji – co mo"na b!d( nale"y zrobi# w sprawie
programu szko y czy w sprawie wysypiska. Tre&# tych
dzia a% stawa a si$ obszarem konsensusu. Okaza o si$
tak"e, "e zmiany dotyczy y pewnych ogólniejszych zasad
post$powania w sytuacji rozbie"no&ci pogl!dów: wzrasta a dezaprobata dla konfrontacyjnych (opartych na sile)
rozwi!za% sprzeczno&ci istniej!cych w demokratycznym
spo ecze%stwie.
Konstatacje te zdaj! si$ dowodzi#, "e do&wiadczenie
kooperatywnego funkcjonowania w grupie (deliberatywnej debaty) mo"e by# generalizowane na inne obszary
"ycia spo ecznego. Efekty tej generalizacji, po jednora-

zowym do&wiadczeniu, zapewne nie s! trwa e. Dla ich
utrwalenia konieczne by oby stworzenie obywatelom
wi$cej okazji do deliberatywnych debat i dostarczanie im
odpowiednich wzorów.
Niewykluczone, "e zaobserwowane tu zmiany mog! –
w pewnych okoliczno&ciach – prowadzi# do dalej id!cych
konsekwencji, poniewa" s! one, potencjalnie, (ród em
napi$# w systemie poznawczym (dysonansu poznawczego). Dysonans poznawczy uruchamia ró"ne procesy i w
niektórych przypadkach doprowadza do g $bszych przekszta ce% w systemach przekona%.
Uwaga ko$cowa
Opisany tu program badawczy zainspirowany by pytaniem, czy idea poprawiania demokracji przez rozbudowywanie deliberatywnych procedur jest – z psychologicznego punktu widzenia – realistyczna. Czy rzeczywi&cie
mo"na mie# nadziej$, "e obywatele, których powa"nie
ró"ni! stanowiska &wiatopogl!dowe b!d( interesy, s!
w stanie dyskutowa# ze sob! i dochodzi# do uzgodnionych rozwi!za%? Czy osi!ganie takich rozwi!za% nie wymaga jakich& szczególnych przymiotów umys u i charakteru, rzadko u zwyk ych obywateli spotykanych?
Odpowied(, do jakiej dochodzimy na podstawie przeprowadzonych bada%, jest w zasadzie optymistyczna:
istnieje mo"liwo&# uruchamiania si grupowych sprzyjaj!cych osi!ganiu porozumie%. Realizacja tej mo"liwo&ci
zale"y od ró"nych warunków. Cz$&# tych warunków ma
charakter psychologiczny i to o nich by a mowa w niniejszym tek&cie. Ale s! te" i pozapsychologiczne warunki,
z którymi trzeba si$ tu liczy#. Przede wszystkim s! to
czynniki kulturowe – przypuszczamy, "e w kulturach (lub
podkulturach), w których normy deliberacji nie ciesz!
si$ powszechn! aprobat!, przeprowadzanie takich debat
mo"e okaza# si$ bardzo trudne lub wr$cz niemo"liwe.
Bardzo wa"n! rol$ odgrywaj! te" warunki polityczne
– uk ad instytucji w pa%stwie i sposób ich funkcjonowania – a tak"e warunki spo eczne panuj!ce w danym kraju
w okre&lonym momencie historycznym, wzorce wzajemnych stosunków mi$dzy lud(mi. Wszystkie te czynniki
mog! mie# wp yw na zdolno&# obywateli do osi!gania
porozumie%, u atwiaj!c je lub utrudniaj!c.
Na koniec wypada doda# pewne wa"ne zastrze"enie.
Otó", jak ju" wcze&niej o tym wspominali&my, osi!ganie porozumie% w grupach spo ecznych nie gwarantuje jako&ci tych porozumie%. Nie ma wi$c gwarancji, "e
grupa dojdzie do skutecznych rozwi!za% dyskutowanego
problemu, ani te", "e rozwi!zania te b$d! spe nia# moralne standardy uznawane przez samych cz onków grupy.
Nasze przypuszczenie, i" wprowadzenie norm deliberatywnych mo"e stanowi# skuteczny sposób zapobiegania
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negatywnym konsekwencjom procesów grupowych, nie
zosta o w tych badaniach nale"ycie zweryÞkowane.
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PRZYPISY
1. W roku 2001 ukaza o si$ w serii Webstera nowe wydanie
tego dokumentu (w wydawnictwie Wiley).
2. Pod dyskusj$ poddano nast$puj!ce tematy: Cz$&# pierwsza: Kiedy nale"y zacz!# lekcje wychowania seksualnego?
Kto powinien uczy# tego przedmiotu? Czego powinien uczy#?
Cz$&# druga: Czego i jak powinno si$ uczy# na temat &rodków
antykoncepcyjnych? Cz$&# trzecia: Kiedy i co powinno si$ mówi# o pedoÞlii?
3. W niektórych analizach wska(nik liberalizmu budowano po wy !czeniu pozycji, których trafno&# fasadowa budzi a
w!tpliwo&ci. Dok adniejszy opis skali b$dzie zawiera tekst A.
Cis ak przygotowywany do druku.
4. Przyk ady: 1. Czy stworzenie gminnego wysypiska &mieci
to wa"ny pomys ? 2. Czy gmina R., zamiast budowa# w asne
wysypisko, powinna p aci# za korzystanie z wysypisk na terenie innych gmin? 3. Czy wysypisko &mieci powinno powsta#
w obecnie proponowanym miejscu?
5. W grupach Rodziców kolejno&# tematów by a rotowana.
6. W grupach Mieszka%ców Gminy nie mieli&my dobrej
miary wyj&ciowego poziomu rozbie"no&ci.
7. W grupach z tej ostatniej kategorii (o bardzo du"ych pocz!tkowych rozbie"no&ciach) tak"e wska(niki funkcjonowania
deliberatywnego by y wy"sze ni" wska(niki funkcjonowania
antagonistycznego i egocentrycznego.

Group processes and solving antagonistic conßicts:
Is the idea of deliberative democracy
a psychologically feasible proposition?
Janusz Reykowski
Polish Academy of Sciences & Warsaw School of Social Psychology

Abstract
Social psychological research suggest that under certain conditions social groups can engender powerful
“synergic tendencies” that facilitate development of shared cognitions among group members. As a result
of these processes, the groups can reach an agreement. The purpose of this research was to identify these
conditions and test their effects.
The research consisted of a series of group debates concerning important issues that evoked strong controversies among the participants, i.e. parents of school children who discussed sex education in schools (20
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debates, 195 participants), politicians representing right wing and left-wing parties who discussed the same
topic (7 debates, 35 participants), and residents of a county at the east part of Poland who argued about the
site of a garbage collection (10 debates, 100 participants). Six to 13 persons took part in each debate, which
usually lasted 100-110 minutes. The debates were conducted by a facilitator according to specially prepared
scenarios. Before and after the debate, participants Þlled out special questionnaires measuring their attitudes
and some psychological variables. The debates were recorded on videotape.
The obtained data support the contention that social groups tend to engender synergic forces inducing group
members to seek agreements in spite of differences. They also indicate that under speciÞc conditions (perceived importance of common tasks, induction of deliberative norms, group authority that supports the task
and the norms) the groups can reach agreements even in situations of serious ideological conßict or conßict
of interests. The experience of working for agreement can inßuence participants’ attitudes not only toward
the debated issues but also toward the more general strategies of dealing with political disagreements.
On the basis of the obtained data a general model of the relationship between synergic and antagonistic
tendencies in groups has been formulated.
Key words: conßict, deliberation, democracy, norms, social group, social identity, social inßuence
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