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Empatia oraz decentracja interpersonalna 

a radykalno!" postaw spo ecznych

Aleksandra Jerzmanowska

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Artyku  przedstawia badanie, którego celem by o sprawdzenie, czy istnieje zwi#zek pomi$dzy tendencj# 

do empatii oraz sytuacyjnie wzbudzon# decentracj# interpersonaln# a radykalno!ci# postaw spo ecznych. 

Badanie mia o charakter eksperymentu, w którym badani znale%li si$ losowo w trzech warunkach: wzbu-

dzenia nastawienia decentruj#cego, wzbudzenia nastawienia centruj#cego oraz warunkach kontrolnych. 

Dyspozycj$ do empatii mierzono za pomoc# Indeksu reaktywno"ci interpersonalnej Davisa (1983). Zgodnie 

z oczekiwaniem wykazano, &e w warunkach wzbudzenia decentracji interpersonalnej poziom radykalno!ci 

postaw spo ecznych jest istotnie ni&szy ni& u osób, które znalaz y si$ w warunkach kontrolnych, natomiast 

w warunkach wzbudzenia centracji interpersonalnej poziom radykalno!ci postaw spo ecznych jest istot-

nie wy&szy ni& w grupie kontrolnej. Okaza o si$ tak&e, &e wzrostowi dyspozycji empatycznej towarzyszy 

nieznaczny spadek radykalno!ci postaw spo ecznych. Ponadto odkryto efekt interakcji pomi$dzy wzbu-

dzeniem centracji a sta # dyspozycj# empatyczn#, polegaj#cy na tym, &e u osób o niskim poziomie empatii 

centracja silniej podwy&sza radykalno!" ni& u osób o wysokim i przeci$tnym poziomie empatii.

S owa kluczowe: decentracja, empatia, radykalno"#

Radykalno!" jest potocznie rozumiana jako skrajno!" 

dzia a' i pogl#dów lub bezkompromisowo!". W przed-

stawionym badaniu podj$to prób$ rozwini$cia tego po-

tocznego rozumienia i opisania zjawiska radykalno!ci 

jako pewnego aspektu poznawczego funkcjonowania 

jednostki w kontek!cie spo ecznym, a tak&e wyja!nienia 

jej zwi#zków z inn# dyspozycj# maj#c# wymiar zarów-

no poznawczy, jak i afektywny – empati#. W rozumieniu 

tu przyj$tym radykalno!" s#dów spo ecznych jest to ten-

dencja do jednoznacznego opowiadania si$ po jednej ze 

stron dylematu. Nie  #czy si$ ona z konkretnymi tre!cia-

mi podejmowanych decyzji, chodzi tu o jednoznaczno!" 

s#dów, czyli tendencj$ do opowiadania si$ zdecydowa-

nie po jednej ze stron dylematu, je&eli wyst$puj# w nim 

strony, lub o tendencj$ do jednoznacznego opowiadania 

si$ za jak#! opcj# lub jednoznacznego opowiadania si$ 

przeciwko niej.

Empatia w badaniu rozpatrywana jest pod dwoma 

k#tami: po pierwsze jako sta a dyspozycja jednostki, 

mierzona kwestionariuszowo, po drugie za! jako efekt 

sytuacyjnego wzbudzenia jednego z jej komponen-

tów (decentracji interpersonalnej). Wa&ne jest, &eby ju& 

na pocz#tku jasno okre!li", jak maj# si$ do siebie dwie 

zmienne wyja!niaj#ce – empatia dyspozycyjna i decen-

tracja. Empatia dyspozycyjna jest szerszym poj$ciem: 

jest to wielokomponentowa i wzgl$dnie sta a inklinacja 

jednostki do reakcji empatycznych. W jej sk ad wcho-

dz# zarówno komponenty poznawcze (np. przyjmowanie 

perspektywy), jak i afektywne (np. empatyczna troska). 

Decentracja interpersonalna jest natomiast tylko jednym 

z elementów empatii (to&samym z poznawczym przyjmo-

waniem perspektywy). Przyjmowanie perspektywy pole-

ga na zdolno!ci podmiotu do nieegocentrycznej orientacji 

na punkt widzenia drugiej osoby. Wp yw przyjmowania 

perspektywy na hamowanie agresywnego zachowania 

stwierdzono w wielu badaniach. Na przyk ad Richardson, 

Hammock, Smith, Gardner, Signo (1994) wykazali, &e 

jednostki o wysokim poziomie sk onno!ci do przyjmowa-

nia perspektywy rzadziej reaguj# w agresywny sposób na 
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prowokacj$. Barbara Krache pisze: „Ustalenia dotycz#ce 

zarówno przyjmowania perspektyw, jak i wrogiego znie-

kszta cenia (stylu) atrybucji, dowodz#, &e ró&nice indywi-

dualne w zakresie przetwarzania poznawczego informacji 

spo ecznych s# istotne dla zrozumienia ró&nic indywidu-

alnych w agresywnym zachowaniu” (2006, s. 59).

Te i podobne wyniki bada', a tak&e implikacje teore-

tyczne sk oni y autork$ do podj$cia rozwa&a' nad po-

tencjalnym zwi#zkiem przyjmowania perspektywy oraz 

empatii z radykalno!ci#. Postanowiono zatem sprawdzi", 

czy empatia jako dyspozycja sprzyja ni&szej radykalno!ci 

oraz, niezale&ne, czy wzbudzenie decentracji interperso-

nalnej b$dzie obni&a" radykalizm postaw spo ecznych.

RADYKALNO !

Radykalno!" rozumie si$ tu jako pewien styl my!lenia 

spo ecznego, charakteryzuj#cy si$ spostrzeganiem mniej-

szej liczby aspektów rozpatrywanego zjawiska, fawory-

zowaniem jednej ze stron oraz podejmowaniem bardziej 

jednoznacznych decyzji. Dla powy&szego rozumienia 

zjawiska radykalno!ci istotne jest poj$cie dogmatyzmu 

przedstawione w klasycznej pracy Rokeacha (1954). 

Rokeach przeciwstawia umys y otwarte (open minds) 

umys om zamkni$tym (closed minds), których w a!ci-

wo!ci# jest dogmatyzm (Rokeach, 1960). Dogmatyzm 

przejawia si$ sztywno!ci# systemu poznawczego oraz 

jego zamkni$ciem na nowe informacje. Osob$ dogma-

tyczn# cechuje bardzo wysoki poziom pewno!ci co do 

s uszno!ci swoich przekona', a przekonania te nie s# 

podatne na zmian$, mimo dost$pno!ci informacji z nimi 

sprzecznych. Dogmatyzm traktuje si$ jako formaln# w a-

!ciwo!" przekona', niezale&n# od ich tre!ci. A wi$c mo&-

na na przyk ad by" zarówno dogmatycznie religijnym, jak 

i dogmatycznie antyreligijnym. Radykalno!" jest zbie&na 

z dogmatyzmem w kilku wa&nych aspektach: osoby o do-

gmatycznym stylu my!lenia, podobnie jak osoby o wy-

sokim poziomie radykalno!ci d#&# do mo&liwe prostych 

i kategorycznych rozwi#za', nie toleruj#c sprzeczno!ci 

i z o&ono!ci poznawczych (intolerance of ambiguity; 

Johnson, 2010). Ponadto wysoki poziom zarówno rady-

kalno!ci, jak i dogmatyzmu wi#&# si$ z wi$ksz# pewno!ci# 

na temat s uszno!ci w asnych przekona' (rigid certainty, 

ibidem). Kolejnym zjawiskiem zwi#zanym zarówno z ra-

dykalno!ci#, jak i dogmatyzmem jest potrzeba domkni$-

cia poznawczego (need for cognitive closure; Webster, 

Kruglanski,1994), uznawana za komponent dogmatyzmu 

(Jonhson, 2010). Jest to zmienna latentna, manifestuj#ca 

si$ pragnieniem przewidywalno!ci, preferowaniem sytu-

acji i zjawisk uporz#dkowanych i ustrukturyzowanych, 

trudno!ci# w znoszeniu dwuznaczno!ci. Opieraj#c si$ 

na przes ankach teoretycznych, mo&na wnioskowa", &e 

potrzeba domkni$cia poznawczego sprzyja radykalno!ci, 

przyczyniaj#c si$ do wybierania postaw bardziej radykal-

nych (czyli jednoznacznych): osoby, które %le si$ czuj# 

w dwuznacznej lub niejasnej sytuacji, b$d# preferowa" 

wybranie bardziej jednoznacznej opcji ni& opcja z o&ona, 

która podtrzyma ich stan niepewno!ci. Ponadto zarówno 

radykalno!", jak i dogmatyzm odnosz# si$ do formalnej 

w a!ciwo!ci my!lenia i nie s# zale&ne od tre!ci przeko-

na'. Dogmatyzm nie jest jednak to&samy z radykalno!ci#, 

bardzo istotna w deÞ niowaniu dogmatyzmu jest bowiem 

szczególna organizacja systemu przekona' oraz identyÞ -

kacja z autorytetami (Rokeach, 1960), co niekoniecznie 

musi by" w a!ciwo!ci# radykalno!ci. Radykalno!", która 

polega przede wszystkim na d#&eniu do jednoznaczno!ci 

s#dów, nie musi wi#za" si$ z bezkrytycznym przyjmowa-

niem przekona' autorytetów.

Nieradykalny (umiarkowany) styl my!lenia wymaga 

odpowiedniego poziomu z o&ono!ci poznawczej, ponie-

wa& wi#&e si$ z uwzgl$dnieniem wi$kszej liczby argu-

mentów, które nale&# do bardziej zró&nicowanych kate-

gorii. Potwierdzaj# to badania Doroty Wiszejko-Wierz-

bickiej (2006) nad poziomem my!lenia spo ecznego. 

Wiszejko-Wierzbicka postawi a i potwierdzi a hipotez$, 

&e osoby o niskim poziomie zaawansowania w rozwoju 

my!lenia spo eczno-politycznego, czyli takie, które ce-

chuje niska z o&ono!" poznawcza, b$d# cz$!ciej przy-

chyla" si$ do radykalnych rozwi#za', a tak&e z wi$ksz# 

pewno!ci# wyra&a" swoje opinie na temat tego, jak nale-

&y post#pi" i jakie stanowisko przyj#". Autorka dowiod a 

te&, &e osoby o bardziej z o&onym stylu my!lenia b$d# 

cz$!ciej ni& osoby o prostszym stylu my!lenia argumen-

towa y swoje decyzje w sposób z o&ony i wielostronny, 

dostrzega y wi$cej stron dylematu, a tak&e zdecydowanie 

rzadziej faworyzowa y jedn# ze stron. Pokazuje to zwi#-

zek z o&ono!ci poznawczej z radykalno!ci#.

Radykalno!" jest zatem, mówi#c potocznie, widzeniem 

czarno-bia ym. Formalnie natomiast jest to tendencja do 

jednoznacznego opowiadania si$ po jednej ze stron dy-

lematu, do spostrzegania mniejszej liczby aspektów roz-

patrywanego zjawiska i faworyzowania jednej ze stron, 

a tak&e do wi$kszej pewno!ci przy podejmowaniu decy-

zji. Sprzyjaj# jej niska z o&ono!" poznawcza i wysoka 

potrzeba domkni$cia poznawczego. Przeciwie'stwem ra-

dykalno!ci w tym rozumieniu jest postawa umiarkowana, 

charakteryzuj#ca si$ tendencj# do dostrzegania wi$cej ni& 

jednego aspektu rozpatrywanego zjawiska, do bardziej 

z o&onej argumentacji swojej decyzji, w której brane s# 

pod uwag$ racje obu stron (b#d% zalety i wady ró&nych 

rozwi#za'), a co za tym idzie tendencja do nieopowiada-

nia si$ jednoznacznie po jednej ze stron lub opcji dylema-

tu. Postawa umiarkowana sprzyja wielowymiarowemu 
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spostrzeganiu danej sytuacji lub zjawiska. Radykalno!" 

i umiarkowanie tworz# zatem bieguny kontinuum opisu-

j#cego to, w jakim stopniu ludzie jednoznacznie opowia-

daj# si$ za jedn# ze stron dylematu.

EMPATIA

W historii bada' nad empati# wyra%nie zarysowa-

 y si$ problemy z jej zdeÞ niowaniem. Kluczowe jest tu 

rozró&nienie na empati$ rozumian# w kategoriach afek-

tywnych oraz empati$ rozumian# w kategoriach poznaw-

czych, a tak&e na empati$ jako skutek – reakcj$ na do-

!wiadczenia innej osoby– lub jako proces, który do tego 

prowadzi. Skutki mog# by" afektywne b#d% poznawcze, 

procesy za!, z wyj#tkiem kilku prostych mechanizmów 

niekognitywnych, s# w wi$kszo!ci poznawcze i wyma-

gaj# bardziej lub mniej zaawansowanego przetwarzania 

poznawczego. Przez wi$ksz# cz$!" XX wieku domino-

wa a tendencja do oddzielnego rozpatrywania poszcze-

gólnych elementów empatii. Jedn# z pierwszych propo-

zycji zintegrowanego podej!cia do niej przedstawi  Mark 

H. Davis (1980, 1983). Wed ug wielowymiarowej teorii 

Davisa, „(…) empatia sk ada si$ z wielu oddzielnych, ale 

wzajemnie powi#zanych konstruktów” (1999, s. 71), a s# 

to zarówno procesy empatyczne, jak i wynikaj#ce z nich 

skutki, tak afektywne, jak i poznawcze. Davis za pomoc# 

analizy czynnikowej wyodr$bni  cztery aspekty empatii 

(1980): (1) sk onno!" do przyjmowania perspektywy in-

nych osób (wymiar poznawczy); (2) sk onno!" do odczu-

wania empatycznej troski i wspó czucia w stosunku do 

ludzi dotkni$tych niepowodzeniem (wymiar afektywny); 

(3) sk onno!" do odczuwania osobistej przykro!ci w od-

powiedzi na cierpienie innych (wymiar afektywny) oraz 

(4) sk onno!" do wyobra&ania sobie siebie w sytuacjach 

Þ kcyjnych, np. jako bohaterów ksi#&ek lub Þ lmów (wy-

miar poznawczy). Skonstruowany przez Davisa Indeks 

reaktywno"ci interpersonalnej zawiera cztery podskale 

odpowiadaj#ce wyodr$bnionym aspektom empatii (fanta-

zji, przyjmowania perspektywy, empatycznej troski oraz 

osobistej przykro!ci). Narz$dzie to odzwierciedla wielo-

wymiarowe podej!cie teoretyczne i jest do dzi! jednym 

z najcz$!ciej stosowanych narz$dzi do pomiaru empatii, 

które doczeka o si$ licznych adaptacji (m.in. Fernández, 

Dufey, Kramp, 2011; Siu, Shek, 2005). S uszno!" wie-

lowymiarowego podej!cia do empatii, a tak&e trafno!" 

wyodr$bnionych przez Davisa wymiarów zosta a po-

twierdzona w wielu pó%niejszych badaniach (Cliffordson, 

2002; Pulos, Elison, Lennon, 2004), które wnios y nie-

wielkie tylko modyÞ kacje do oryginalnej teorii. Na przy-

k ad Cliffordson (2002), stosuj#c analiz$ czynnikow# do 

ponownej weryÞ kacji wieloczynnikowej teorii Davisa, 

potwierdzi a, &e badane zjawisko ma struktur$ wielowy-

miarow#, obejmuj#c# procesy afektywne oraz poznaw-

cze, ale dowiod a, &e jest to struktura hierarchiczna z jed-

nym czynnikiem g ównym, pokrywaj#cym si$ z wyod-

r$bnion# przez Davisa empatyczn# trosk# oraz cz$!ciowo 

z przyjmowaniem perspektywy oraz fantazj#.

Obecnie dynamicznie rozwijaj#cy si$ nurt bada' nad 

zjawiskiem neuronów lustrzanych sk ania do znacznego 

poszerzenia zakresu odniesie' teoretycznych i empirycz-

nych w badaniach nad empati#. Neurony lustrzane zosta-

 y odkryte w latach 90. podczas bada' nad kor# ruchow# 

u ma p. Zaobserwowano, &e te same neurony, które uak-

tywniaj# si$ w mózgu podczas wykonywania danej czyn-

no!ci, uaktywniaj# si$ równie& podczas obserwowania tej 

czynno!ci u innych osobników (Gallese, Fadiga, Fogassi, 

Rizzolatti, 1996). W pó%niejszych badaniach wielokrotnie 

potwierdzono ten sam mechanizm u ludzi (mi$dzy inny-

mi: Grezes, Armony, Rowe, Passingham, 2003; Iacoboni 

i in., 2005). Skutkiem obserwowania czyich! gestów lub 

czynno!ci jest wytworzenie przez mózg obserwuj#cego 

wewn$trznej reprezentacji i symulacji obserwowanej 

czynno!ci. Okazuje si$ wi$c, &e to, co przewidywano 

na gruncie teorii i mierzono za pomoc# samoopisowych 

kwestionariuszy (m.in. zdolno!" do przyjmowanie cudzej 

perspektywy), jest zjawiskiem obserwowalnym i mierzal-

nym na poziomie neuronalnym.

Wspó czesne badania, wykorzystuj#c najnowsze me-

tody obrazowania mózgu metod# fMRI, pog $biaj# wie-

dz$ na temat empatii, potwierdzaj#c jednocze!nie na 

gruncie neuropsychologii i neurokogniwistyki trafno!" 

wielowymiarowego podej!cia zaproponowanego przez 

Davisa, i istnienie wyró&nionych przez niego czynni-

ków. Dowiedziono na przyk ad, &e aktywno!" neuro-

nów lustrzanych koreluje dodatnio ze wszystkimi skala-

mi Indeksu reaktywno"ci interpersonlanej oprócz skali 

osobistej przykro!ci (Kaplan, Iacoboni, 2006; Pfeifer, 

Iacoboni, Mazziotta, Dapretto, 2008).

Na empati$ sk adaj# si$ zatem afektywne reakcje na 

emocje i zachowania innych osób oraz poznawcza anali-

za cudzej perspektywy. W niektórych podej!ciach, szcze-

gólnie w obr$bie psychologii stosowanej, pojawia si$ 

obecnie trzeci aspekt – !wiadome dzia anie empatyczne 

(Gerdes, Segal, 2011). Nie by  on jednak brany pod uwa-

g$ w opisywanym badaniu.

W tej pracy empatia jest rozpatrywana w dwóch uj$-

ciach: jedno koncentruje si$ na procesie empatycznym, 

zwanym przyjmowaniem perspektywy, drugie, szersze, 

dotyczy empatii rozumianej jako sta a dyspozycja jed-

nostki, a deÞ niowanej zgodnie z podej!ciem wielowy-

miarowym.



70 ALEKSANDRA JERZMANOWSKA

DECEENTRACJA

Najbardziej z o&onym procesem poznawczym, o któ-

rym mówi si$ w kontek!cie empatii, jest przyjmowanie 

perspektywy (Davis, 1999; Hoffman, 2006), czyli ina-

czej decentracja. Znaczenie tego procesu w teorii roz-

woju poznawczego podkre!la  Piaget (1993), natomiast 

z grona wspó czesnych teoretyków odwo uje si$ do niego 

mi$dzy innymi Wispe (1986). Proces ten polega na cz$-

!ciowym zrezygnowaniu z w asnej perspektywy na rzecz 

wyobra&enia sobie cudzej. Zjawisko to mo&e odnosi" 

si$ do perspektywy wzrokowej – wyobra&enia sobie, jak 

dany obiekt wygl#da z perspektywy osoby stoj#cej w in-

nym miejscu: mamy wtedy do czynienia z percepcyjnym 

przyjmowaniem perspektywy. Jednak decentracja mo&e 

si$ odnosi" równie& do procesów poznawczych: wy-

obra&enia sobie my!li i motywów dzia ania innej osoby. 

Mamy wtedy do czynienia z poznawczym przyjmowa-

niem perspektywy.

W tej pracy decentracja b$dzie rozumiana jako po-

znawcze przyjmowanie perspektywy, czyli umiej$tno!" 

wyobra&enia sobie punktu widzenia, my!li i motywacji 

innych osób.

Interesuj#ce jest, czy wyst$puj# ró&nice indywidualne 

w zakresie zdolno!ci do decentracji. Ju& Piaget zauwa-

&a, &e nie wszyscy dochodz# do pe nej decentracji. Wielu 

badaczy zajmuj#cych si$ procesami zwi#zanymi z empa-

ti# przyj$ o za o&enie, &e istniej# ró&nice indywidualne 

w tym zakresie i zaj$ o si$ pomiarem tej zdolno!ci, g ów-

nie u dzieci. Percepcyjne przyjmowanie perspektywy 

mierzy si$ mi$dzy innymi za pomoc# zadania „trzy góry” 

(Piaget, Inhelder, za: Davis, 1999): dziecko siedz#ce przy 

stole, na którym stoj# trzy przedmioty przypominaj#ce 

góry, proszone jest o wybranie obrazka przedstawiaj#ce-

go ten fragment góry, który widzia by kto! siedz#cy na 

innym krze!le. Stworzono równie& narz$dzia do pomiaru 

afektywnego przyjmowania perspektywy, czyli wyobra-

&enie sobie stanu emocjonalnego innej osoby. Jednym 

z najbardziej powszechnych jest Test spostrzegania inter-

personalnego, w którym badanemu przedstawia si$ czy-

j#! histori$, a nast$pnie prosi si$ o narysowanie wyrazu 

twarzy jej bohatera (Borke, 1971).

Pomiar poznawczego przyjmowania perspektywy wy-

daje si$ bardziej skomplikowany. Wed ug Davisa (1999), 

istnieje tylko jedna miara tego zjawiska dla doros ych 

i jest to skala przyjmowania perspektywy, wchodz#ca 

w sk ad Indeksu reaktywno"ci interpersonalnej. U&ywa 

si$ natomiast licznych wariantów zada' decentruj#cych, 

które jednak nie mierz# sk onno!ci do przyjmowania 

perspektywy jako indywidualnej dyspozycji, lecz jedy-

nie sytuacyjnie wzbudzaj# decentracj$. Jedno z takich 

zada' polega na tym, &e badanemu prezentuje si$ obra-

zek przedstawiaj#cy trzy osoby i prosi o opowiedzenie 

historii z punktu widzenia ka&dej z trzech osób (Feffer, 

Gourevitch, 1960).

HIPOTEZY

W !wietle przedstawionych teorii postawiono trzy hi-

potezy:

Hipoteza I

Wy&szy poziom sta ej dyspozycji empatycznej wi#&e 

si$ z ni&szym poziomem radykalno!ci postaw spo ecz-

nych.

Za o&ono, &e ludzie próbuj#cy wyobrazi" sobie uczucia 

innej osoby lub przyj#" rol$ innej osoby koduj# i przetwa-

rzaj# informacje na bardzo zaawansowanym poziomie, 

musz# bowiem wytworzy" obszern#, wielowymiarow# 

i z o&on# reprezentacj$ tej osoby (Davis, 1999). Mo&na 

wi$c za o&y", &e osoby, którzy maj# wy&sz# dyspozycj$ 

empatyczn# s# przyzwyczajone czy oswojone z przetwa-

rzaniem informacji na wy&szym poziomie w sytuacjach 

spo ecznych, cz$sto bowiem do!wiadczaj# procesów 

zwi#zanych z empati#. Mo&e to dzia" si$ na zasadzie 

skojarzenia: bod%ce spo eczne aktywizuj# u tych osób 

przetwarzanie informacji na zaawansowanym poziomie, 

poniewa& ich w asne procesy empatyczne, zachodz#ce 

równie& w sytuacji interakcji spo ecznej, zmuszaj# ich 

do przetwarzania informacji na takim poziomie. Dlatego 

w procesie formu owania pogl#dów i s#dów spo ecznych 

przetwarzaj# oni informacje na tym samym, zaawanso-

wanym poziomie. Prowadzi to ostatecznie do wydawania 

bardziej wielowymiarowych i z o&onych s#dów na temat 

!wiata spo ecznego, a co za tym idzie do bardziej umiar-

kowanych pogl#dów.

Hipoteza II

Wzbudzenie decentracji wp ywa na obni&enie radykal-

no!ci postaw spo ecznych, a wzbudzenie centracji na jej 

podwy&szenie.

Rozpatrywanie wielu ró&nych czynników sytuacyjnych 

niezwi#zanych z w asn# osob# oraz nieograniczanie si$ 

do czynników wewn$trznych w procesie atrybucji od-

nosz#cym si$ do innej osoby wymaga odwrócenia pro-

cesów atrybucyjnych. Tak si$ dzieje w empatycznym 

procesie przyjmowania perspektywy, kiedy w stosunku 

do obserwowanego stosujemy takie same atrybucje, jakie 

odnosimy do siebie. „Przyjmowanie ról prowadzi do wy-

tworzenia si$ u obserwatora atrybucyjnych wyja!nie' do-

tycz#cych zachowa' obserwowanego, odpowiadaj#cych 

jego w asnym – wyja!nie', które k ad# nacisk na czynni-

ki sytuacyjne” (Davis, 1999, s. 230), a zatem wydaje si$ 
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bardzo prawdopodobne, &e pomaga to unika" uproszcze' 

w s#dach dotycz#cych innych ludzi. Pogl#dy skrajne, czy-

li radykalne, s# wynikiem uproszczonych s#dów o innych 

(uproszczonych, poniewa& nierozpatruj#cych lub rozpa-

truj#cych w ograniczonym stopniu czynniki sytuacyjne).

Decentracj$ ujmuje si$ w tej pracy szerzej ni& jako 

umiej$tno!" przyj$cia perspektywy drugiej osoby. 

W przeprowadzonym badaniu decentracja traktowana 

by a jako umiej$tno!" przyj$cia perspektywy co najmniej 

dwóch osób (w zale&no!ci od tego, ile osób by o zaanga-

&owanych w dan# sytuacj$). Tak rozumiana decentracja 

powinna jeszcze silniej sprzyja" obni&eniu radykalno-

!ci postaw, poniewa& polega na uwzgl$dnieniu ró&nych 

punktów widzenia, wyobra&eniu sobie odmienno!ci sy-

tuacji dwóch (lub wi$cej) osób oraz ich zró&nicowanych 

stanów emocjonalnych. Powinno to aktywizowa" niera-

dykalne, wielowymiarowe postrzeganie sytuacji spo ecz-

nych i prowadzi" do bardziej umiarkowanych postaw.

Hipoteza III

Im wy&szy poziom sta ej dyspozycji empatycznej, tym 

silniejszy wp yw decentracji na obni&enie radykalno!ci 

postaw spo ecznych.

Zak ada si$, &e przy wy&szym poziomie empatii wp yw 

decentracji na radykalno!" jest silniejszy, poniewa& sta-

 a dyspozycja empatyczna, której elementem jest zdol-

no!" do przyjmowania perspektywy, powinna u atwia" 

lub nasila" aktywizowan# eksperymentalnie decentra-

cj$. Sk onno!" do empatii jest bowiem, mi$dzy innymi, 

sk onno!ci# do przyjmowania perspektywy, mo&na zatem 

wnioskowa", &e proces poznawczy zwany decentracj# 

zachodzi cz$!ciej u osób o wy&szym sta ym poziomie 

empatii ni& u osób o ni&szym poziomie empatii, a co 

za tym idzie struktury poznawcze wykorzystywane do 

przyjmowania perspektywy s# dobrze rozwini$te. Inaczej 

mówi#c, osoba o wy&szej sta ej dyspozycji empatycznej 

pozostaje niejako w gotowo!ci do przyj$cia cudzej per-

spektywy, podczas gdy osoba, której s absza sk onno!" 

empatyczna nie inklinuje na co dzie' do przyjmowania 

cudzej perspektywy, mo&e by" gorzej przygotowana po-

znawczo do decentracji. Mo&na wi$c przypuszcza", &e 

zastosowane zadanie decentruj#ce b$dzie oddzia ywa o 

silniej na osoby o wy&szej sk onno!ci empatycznej ni& na 

osoby o ni&szej sk onno!ci empatycznej. Za o&ono wi$c, 

&e w badaniu b$dziemy mie" do czynienia z modelem, 

w którym empatia dzia a jako moderator w zwi#zku po-

mi$dzy decentracj# a radykalno!ci#, facylituj#c sytuacyj-

nie wzbudzane przyjmowanie perspektywy, a co za tym 

idzie silniej obni&aj#c radykalno!".

METODA

Osoby badane

W badaniu wzi$ o udzia  60 osób. Wszystkie osoby 

to uczniowie III klasy jednego z warszawskich liceów 

ogólnokszta c#cych w przedziale wiekowym 18–19 lat 

(N = 60; K = 44; M = 16).

Schemat badania

W badaniu wyst$powa y dwie zmienne niezale&ne: 

manipulowana eksperymentalnie decentracja oraz dia-

gnozowana kwestionariuszowo empatia dyspozycyjna. 

Zmienn# zale&n# by a radykalno!". Badanie sk ada o si$ 

z cz$!ci eksperymentalnej oraz cz$!ci opartej na pomia-

rze kwestionariuszowym. W cz$!ci eksperymentalnej 

manipulowano zmienn# decentracja, przydzielaj#c bada-

nych do jednej z trzech grup (z zadaniem decentruj#cym, 

centruj#cym lub kontrolnym), a nast$pnie mierzono rady-

kalno!" za pomoc# Kwestionariusza radykalno"ci. Potem 

nast$powa o zadanie buforowe, maj#ce wygasi" efekt 

manipulacji eksperymentalnej, a nast$pnie kwestionariu-

szowy pomiar sta ej dyspozycji empatycznej.

Narz"dzia badawcze

W badaniu wykorzystano kwestionariusz do pomiaru 

sta ej dyspozycji empatycznej o nazwie Indeks reaktyw-

no"ci interpersonalnej (IRI) autorstwa Marka H. Davisa 

(1999, s. 71), autorskie narz$dzie do pomiaru radykal-

no!ci w zachowaniu (Kwestionariusz radykalno"ci), au-

torskie zadanie centruj#ce i decentruj#ce – oba skonstru-

owane na potrzeby tego badania – oraz zadanie buforowe.

Indeks reaktywno#ci interpersonalnej. IRI jest narz$-

dziem do wielowymiarowego pomiaru empatii, opartym 

na za o&eniu, &e na empati$ sk ada si$ wiele ró&nych, ale 

powi#zanych ze sob# konstruktów. Narz$dzie to zawiera 

cztery skale: skal$ fantazji (F), przyjmowania perspek-

tywy (PP), empatycznej troski (ET) oraz osobistej przy-

kro!ci (OP). Ka&da skala sk ada si$ z siedmiu pozycji. 

Odniesienie skal kwestionariusza IRI do przedstawione-

go wy&ej modelu empatii przedstawia si$ nast$puj#co: 

empatyczna troska oraz osobista przykro!" nale&# do 

afektywnych skutków empatii, w tym empatyczna troska 

bez w#tpienia jest skutkiem reaktywnym (reakcja emo-

cjonalna na cierpienie innej osoby, ró&na od tego, co prze-

&ywa ta osoba), osobista przykro!" natomiast mo&e by" 

reakcj# analogiczn# lub reaktywn#, w zale&no!ci od sy-

tuacji. Przyjmowanie perspektywy jest zaawansowanym 

procesem poznawczym zwi#zanym z empati#, a skala 

PP, wed ug Davisa, jest jedyn# istniej#c# miar# tego zja-

wiska u ludzi doros ych. Nie mierzy ona zdolno!ci ani 
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mo&liwo!ci przyjmowania perspektywy, ani te& skut-

ków tego procesu, lecz jedynie indywidualn# sk onno!" 

jednostki do przyjmowania perspektywy innych ludzi. 

Najtrudniej w proponowanym modelu umiejscowi" ska-

l$ F – fantazj$. Mierzy ona sk onno!" do wyobra&enia 

sobie siebie w roli Þ kcyjnych bohaterów z ksi#&ek i Þ l-

mów. Wska%niki rzetelno!ci wewn$trznej ($ Cronbacha), 

podane przez Davisa (1999), wynosz# od 0,70 do 0,78, 

natomiast wyniki stabilno!ci bezwzgl$dnej od 0,61 

do 0,81 w okresie dwóch miesi$cy. Narz$dzie nie by o 

adaptowane do polskich warunków, jedynie przet uma-

czone na j$zyk polski przez Jolant$ Kubiak (Davis, 1999), 

jednak w przeprowadzonym badaniu rzetelno!" przet u-

maczonego Indeksu reaktywno"ci interpersonalnej, jak 

i poszczególnych jego skal jest w wi$kszo!ci zadowala-

j#ca. Wska%nik rzetelno!ci $ Cronbacha w opisywanym 

w tej pracy badaniu wyniós  $ = 0,84, dla poszczególnych 

skal za! wynosi  F $ = 0,82; ET $ = 0,74; OP $ = 0,73; 

PP $ = 0,61.

Zadania decentruj$ce. Zadanie centruj#ce i decentru-

j#ce s u&y do wzbudzania decentracji (a w drugiej wersji 

do wzbudzania centracji). W narz$dziu u&yto krótkich 

historii dotycz#cych konß iktu mi$dzy dwojgiem ludzi. 

W wersji decentruj#cej badani byli proszeni, &eby wy-

obrazi" sobie, co czuj# i co my!l# obie osoby wyst$puj#-

ce w historii. Zadanie to, poprzez poznawcze i afektywne 

przyj$cie perspektywy, powinno wzbudzi" zarówno po-

znawczy, jak i afektywny aspekt przyjmowania perspek-

tywy.

Decentracja instrukcja. „Przeczytaj histori$ nr 1 i od-

powiedz na pytania dotycz#ce tej historii, a nast$pnie 

to samo zrób z histori# nr 2. Nie ma z ych ani dobrych 

odpowiedzi, postaraj si$ odpowiada" zgodnie z tym, co 

uwa&asz i co czujesz”.

Decentracja historia 1. „Barbara stoi w d ugiej kolej-

ce w aptece. Po niedawnym upadku boli j# biodro, ma 

za sob# ci$&ki dzie' w pracy i !pieszy si$ do domu. Na 

szcz$!cie jest ju& prawie przy okienku. Anna %le si$ po-

czu a na ulicy, nagle bardzo silnie rozbola  j# brzuch. 

Wchodzi do apteki i widzi d ug# kolejk$. Jest jej s abo 

i boi si$, &e zwymiotuje. Prosi kobiet$ stoj#c# ju& blisko 

okienka (Barbar$), &eby pozwoli a jej kupi" lekarstwo 

na niestrawno!" bez kolejki. Barbara mówi: Prosz$ pani, 

wszyscy tu przyszli!my po leki. Ja swoje odsta am na 

bol#cej nodze. Widz$, &e nie jest pani umieraj#ca, wi$c 

prosz$ odsta" swoje. Anna: Jak mo&na by" tak nie&yczli-

wym?! – dziwi si$ Anna”.

Decentracja zadanie 1. „Opisz, jak wygl#da a przed-

stawiona na poprzedniej stronie sytuacja z punktu widze-

nia Anny, a jak z punktu widzenia Barbary. Napisz te&, 

jak w tej sytuacji mog a poczu" si$ Anna oraz jak w tej 

sytuacji mog a czu" si$ Barbara”.

Decentracja zadanie 2. „Opisz, co TY poczu e!/- a! 

wzgl$dem Anny oraz co TY poczu e!/- a! wzgl$dem 

Barbary, czytaj#c t# histori$ (zak adaj#c, &e s# to praw-

dziwe osoby i historia naprawd$ si$ wydarzy a)”.

Decentracja historia 2. „Marcin jest na spacerze 

z psem. Na widok psa przechodz#ce obok ma e dziecko 

zaczyna p aka". Marcin bierze psa na smycz.

– Psa trzeba prowadzi" na smyczy i w kaga'cu – mówi 

zdenerwowany ojciec dziecka, bior#c je na r$ce. Marcin: 

To jest  agodny pies, nigdy nikogo nie ugryz  ani nawet 

na nikogo nie warkn# . Jest ma y i zupe nie niegro%ny. 

Ojciec dziecka: Sk#d ja mam wiedzie", czy pies gro%ny 

czy nie. Moja córka boi si$ zwierz#t, a przepisy s# takie, 

&e pies musi by" na smyczy.

Marcin: No to ju& nie moja wina, &e pana dziecko 

si$ boi, mo&e prosz$ popracowa" nad tym z dzieckiem. 

Ojciec dziecka: Prosz$ si$ nie m#drzy", tylko przestrze-

ga" przepisów. Nast$pnym razem zawiadomi$ stra& miej-

sk#”.

Decentracja zadanie 1. „Opisz, jak wygl#da a przed-

stawiona na poprzedniej stronie sytuacja z punktu widze-

nia Marcina, a jak z punktu widzenia ojca dziecka. Napisz 

te&, jak w tej sytuacji móg  poczu" si$ Marcin oraz jak 

w tej sytuacji móg  poczu" si$ ojciec dziecka.

Decentracja zadanie 2. „Opisz, co TY poczu e!/- a! 

wzgl$dem Marcina oraz co TY poczu e!/- a! wzgl$dem 

ojca dziecka, czytaj#c t$ histori$ (zak adaj#c, &e s# to 

prawdziwe osoby i historia naprawd$ si$ wydarzy a)”.

Zadania centruj$ce. W zadaniu centruj#cym badany 

mia  wyobrazi" sobie siebie w opisanej sytuacji konß iktu 

i odpowiedzie" na pytanie, jakby si$ czu  i co by my!la  
w tej sytuacji. Zadanie to powinno torowa" postrzeganie 

jednostronne, pomijanie drugiej strony konß iktu i skupia-

nie si$ na w asnych odczuciach i reakcjach, co w my!l 

za o&e' prowadzi" mia o do podwy&szenia radykalno!ci.

Centracja instrukcja. „Przeczytaj histori$ nr 1 i od-

powiedz na pytania dotycz#ce tej historii, a nast$pnie 

to samo zrób z histori# nr 2. Nie ma z ych ani dobrych 

odpowiedzi, postaraj si$ odpowiada" zgodnie z tym, co 

uwa&asz i co czujesz”.
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Centracja historia 1. „Wyobra% sobie, &e idziesz uli-

c# i niespodziewanie  apie Ci$ bardzo silny ból brzucha. 

Wchodzisz do apteki i widzisz d ug# kolejk$. Jest ci s a-

bo i boisz si$, &e zwymiotujesz. Prosisz osob$ stoj#c# 

ju& blisko okienka, &eby pozwoli a ci kupi" lekarstwo na 

niestrawno!" bez kolejki. Kobieta odmawia: Wszyscy tu 

przyszli!my po leki. Ja swoje odsta am na bol#cej nodze. 

Widz$, &e nie dzieje si$ nic powa&nego, wi$c prosz$ od-

sta" swoje”.

Centracja historia 2. „Jeste! na spacerze z psem. Na 

widok Twojego psa przechodz#ce obok ma e dziecko za-

czyna p aka". Bierzesz psa na smycz. – Psa trzeba pro-

wadzi" na smyczy i w kaga'cu – mówi zdenerwowany 

ojciec dziecka, bior#c je na r$ce.

Ty: To jest  agodny pies, nigdy nikogo nie ugryz  ani 

nawet na nikogo nie warkn# . Jest ma y i zupe nie nie-

gro%ny. Ojciec dziecka: Sk#d ja mam wiedzie", czy pies 

gro%ny czy nie. Moja córka boi si$ zwierz#t, a przepisy s# 

takie, &e pies musi by" na smyczy. Ty: No to ju& nie moja 

wina, &e pana dziecko si$ boi, mo&e prosz$ popracowa" 

nad tym z dzieckiem.

Ojciec dziecka: Prosz$ si$ nie m#drzy", tylko przestrze-

ga" przepisów. Nast$pnym razem zawiadomi$ stra& miej-

sk#”.

Centracja zadanie 1. „Wyobra% sobie i opisz, co by! 

pomy!la /-a i jak by! zareagowa /-a w opisanej sytuacji”.

Centracja zadanie 2. „Wyobra% sobie i opisz, jak móg -
by!/mog aby! si$ poczu" w opisanej sytuacji”.

W wersji kontrolnej wyst$powa y te same dwie historyj-

ki – w formie z zadania decentruj#cego, poniewa& narracja 

jest tu trzecioosobowa, a wi$c bardziej neutralna, a bada-

ny by  proszony o ocenienie, czy historia jest dob rze na-

pisana, interesuj#ca i czy dialogi s# wiarygodne, a nast$p-

nie o to, by wskaza  rodzaj Þ lmu, w jakim mog aby si$ 

znale%" taka scena – komedii, Þ lmie obyczajowym, Þ lmie 

kryminalnym itd.

Zadanie buforowe. W badaniu zosta o zastosowane 

zadanie buforowe w celu wygaszenia efektu manipulacji 

eksperymentalnej. By o to zadanie „Klocki”, które sta-

nowi cz$!" baterii testów APIS mierz#cych inteligencj$ 

ogóln# (Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz, Sta'czak, 

Zalewska, 2005). Zadanie s u&y do pomiaru zdolno!ci 

wzrokowo-przestrzennych. Badanemu przedstawia si$ 

rysunki Þ gur z elementów w kszta cie klocków.

Instrukcja: „Policz klocki wchodz#ce w sk ad Þ gury”.

Kwestionariusz radykalno#ci. Kwestionariusz rady-

kalno"ci sk ada si$ z o!miu pozycji dotycz#cych dyle-

matów z &ycia uczelni. Tematyka pyta' zosta a celowo 

zaw$&ona do problemów z &ycia uczelni, aby mierzy y 

faktyczn#, a nie deklarowan# radykalno!" (wi$cej o tym 

podrozdziale procedura badania). Dylematy te dotycz# 

kolejno: spó%niania si$ wyk adowcy na wyk ad, plagia-

tu pracy magisterskiej, seksitowskich &artów wyk adow-

cy, romansu wyk adowcy ze studentk#, faworyzowania 

studentów jednej p ci przez wyk adowc$, bójki mi$dzy 

studentem a wyk adowc#, kupowania testów egzamina-

cyjnych przez studentów oraz wyzywaj#cego ubioru stu-

dentki na egzaminie. Skala odpowiedzi ma zawsze czte-

ry pozycje, ró&ne w zale&no!ci od tre!ci pytania, jednak 

zawsze pierwsza jest zdecydowanym opowiedzeniem si$ 

po jednej ze stron dylematu (lub za jednostronnym roz-

wi#zaniem), ostatnia zdecydowanym opowiedzeniem si$ 

za drug# stron# (lub za jednostronnym rozwi#zaniem, 

dok adnie przeciwnym ni& w odpowiedzi pierwszej). 

Natomiast pozycje druga i czwarta nie zawieraj# zdecy-

dowanego opowiedzenia si$ po &adnej ze stron, s# bar-

dziej wywa&one, czyli uwzgl$dniaj# okoliczno!ci i s# 

mniej zdecydowane. Badany jest proszony o wybranie 

tylko jednej odpowiedzi. Odpowiedzi 1 i 4 s# traktowane 

jako równowa&nie radykalne i przypisywana jest im war-

to!" punktowa 1, natomiast odpowiedzi 2 i 3 jako rów-

nowa&nie umiarkowane i przypisywana jest im warto!" 

punktowa 0.

Radykalno ! instrukcja. „Przy ka&dym pytaniu wy-

bierz jedn# odpowied%, zaznaczaj#c j# krzy&ykiem. Je!li 

nie znajdujesz odpowiedzi, z któr# zgadasz si$ w 100%, 

zaznacz t$, która jest najbli&sza Twoim przekonaniom. 

Wa&ne jest, &eby! odpowiedzia /-a na wszystkie pytania”.

Przyk"ad pytania i skali odpowiedzi. „Na niektórych 

kierunkach studiów wymagane jest, &eby prace magi-

sterskie studentów sk ada y si$ z cz$!ci teoretycznej oraz 

cz$!ci dotycz#cej w asnych bada' przeprowadzanych 

przez magistrantów. Wysz o na jaw, &e jeden ze studen-

tów przepisa  od kole&anki cz$!" teoretyczn# swojej pra-

cy magisterskiej. Jednak badania przeprowadzi  i opisa  
samodzielnie.

Jaka powinna by" reakcja w adz uczelni w tej sytuacji?

• To, co zrobi  student, to powa&ne oszustwo, takie za-

chowanie jest nieuczciwe i nieetyczne. Nie powinno si$ 

dopuszcza" go do egzaminu magisterskiego.

• Student post#pi  nieuczciwe, ale je!li drug# cz$!" 

pracy napisa  samodzielnie, to mo&na zastanowi" si$ nad 

dopuszczeniem go do egzaminu magisterskiego, je!li na-

pisze od nowa t$ cz$!", w której wykryto plagiat.
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• Prac$ magistersk# powinno si$ napisa" samodziel-

nie, ale plagiat plagiatowi nierówny – skoro badania 

zrobi  sam, to mo&e nale&y da" mu szans$ wykazania si$ 

wiedz# teoretyczn# na egzaminie magisterskim.

• Mo&na to postrzega" jako nieuczciwo!", ale bez 

przesady, wielu studentów tak robi. Cz$!" teoretyczna to 

i tak w wi$kszo!ci przepisane podr$czniki. My!l$, &e nie 

trzeba wyci#ga" powa&nych konsekwencji”.

Podczas konstruowania narz$dzia do pomiaru radykal-

no!ci pojawi o si$ kilka istotnych problemów. Po pierw-

sze, charakter mierzonej zmiennej uniemo&liwia (a przy-

najmniej bardzo utrudnia) zastosowanie skali typu Likerta, 

poniewa& odpowiedzi skrajne, czyli zdecydowanie za lub 

zdecydowanie przeciw, s# traktowane jako równowa&nie 

radykalne. Badanemu trzeba przedstawi" odpowiedzi 

opowiadaj#ce si$ zarówno bardzo za, jak i bardzo przeciw 

jakiej! osobie lub opcji, jednocze!nie jednak niemo&liwe 

jest podanie do ka&dej z opcji skali od zdecydowanie za 

do zdecydowanie przeciw, liczba mo&liwych odpowiedzi 

spowodowa aby bowiem ogromne problemy w pomiarze 

zmiennej. Badany móg by na przyk ad opowiedzie" si$ 

zdecydowanie za jednym z radykalnych rozwi#za', zde-

cydowanie przeciw drugiemu radykalnemu rozwi#zaniu 

oraz zdecydowanie za rozwi#zaniem umiarkowanym (za-

k adaj#c, &e ograniczy si$ liczb$ opcji umiarkowanych do 

jednej). Dlatego zdecydowano si$ na mniej jednolit# ska-

l$, ale za to u atwiaj#c# jednoznaczny pomiar zmiennej.

Trafno!" narz$dzia sprawdzano metod# s$dziów kom-

petentnych. Czterech s$dziów kompetentnych zapozna-

nych z zastosowan# w badaniu deÞ nicj# poj$cia rady-

kalno!ci, ocenia o osiem pozycji kwetionariusza wraz ze 

skalami odpowiedzi pod k#tem zgodno!ci z teoretyczn# 

deÞ nicj# poj$cia radykalno!ci oraz poziomu radykalno!ci 

poszczególnych odpowiedzi.

Po przeprowadzeniu pilota&u (N = 50) odrzucone zo-

sta o jedno pytanie, które nie ró&nicowa o badanych 

(w pytaniu tym prawie wszyscy badani wybrali t$ sam# 

odpowied%).

Rzetelno!" (zgodno!" wewn$trzn#) narz$dzia spraw-

dzono za pomoc# metody Kudera-Richardsona. Poniewa& 

mierzone zmienne nie posiadaj# jednolitego warunku 

(mamy tu dwie ró&ne warto!ci, mówi#ce o takim samym 

poziomie radykalno!ci 1 i 4 – radykalne, 2 i 3 – nierady-

kalne) zmienne wymaga y zrekodowania. Zrekodowano 

wi$c zmienne do postaci: 1 – brak radykalno!ci; 2 – rady-

kalno!". Wspó czynnik zgodno!ci wewn$trznej K-R 20, 

obliczony na tak zrekodowanych zmiennych, wynosi 

0,720. Trzeba zaznaczy", &e zgodno!" wewn$trzna na po-

ziomie K-R 20 = 0,720 nie jest zgodno!ci# wysok#, przy-

j$to jednak, &e zadowalaj#c#.

Procedura badania

Badanie przeprowadzono w jednym z warszawskich 

liceów ogólnokszta c#cych. Przebadane zosta y dwie kla-

sy III (N = 60; K = 44; M = 16). Uczniów poinformowa-

no, &e badanie dotyczy stylów reagowania w sytuacjach 

spo ecznych.

Instrukcja ogólna. „Bardzo dzi$kuj$, &e zgodzi a!/-

-e! si$ wzi#" udzia  w badaniu. Badanie dotyczy stylów 

reagowania w sytuacjach spo ecznych. Jest ca kowicie 

anonimowe, a wyniki b$d# wykorzystane wy #cznie do 

analizy naukowej. Badanie sk ada si$ z trzech cz$!ci. 

Cz$!" I zawiera dwa krótkie opisy sytuacji i pytania do 

ka&dego z nich. Cz$!" II to krótkie zadanie badaj#ce zdol-

no!ci wzrokowo-przestrzenne. Cz$!" III to kwestionariusz 

mierz#cy style reagowania w sytuacjach spo ecznych”.

Przebieg badania. Badani zostali losowo przydzie-

leni do jednej z trzech grup (N = 20). Grupa pierwsza 

otrzyma a zadanie decentruj#ce, grupa druga zadanie 

centruj#ce, a grupa trzecia zadanie kontrolne. Po wyko-

naniu i zebraniu zada', podawano instrukcj$ maskuj#c#. 

Informowano badanych, &e procedura wymaga tego, aby 

zrobi" przerw$ pomi$dzy pierwsz# a drug# cz$!ci# ba-

dania i &e w tej przerwie proszeni s# o pomoc w innym 

zadaniu, mianowicie na uczelniach wy&szych tocz# si$ 

dyskusje na temat ustalenia mi$dzyuczelnianego kodek-

su etycznego i w zwi#zku z tym samorz#dy studenckie 

prowadz# minisonda& spo eczny dotycz#cy norm post$-

powania w ró&nych sytuacjach, które mog# zdarzy" si$ na 

uczelni. Osoba przeprowadzaj#ca badanie informowa a, 

&e pomaga w przeprowadzeniu tego sonda&u, wi$c przy-

nios a krótki kwestionariusz tego dotycz#cy i prosi o jego 

wype nienie. Taka instrukcja maskuj#ca by a potrzebna 

do tego, &eby pomiar zmiennej radykalno!" dotyczy  fak-

tycznego zachowania – badani my!leli, &e ich g osy mog# 

wp yn#" na ostateczny kszta t kodeksu. Po tak podanej 

instrukcji osoby badane wype nia y kwestionariusz rady-

kalno!ci. Nast$pnie dawano badanym do wype nienia za-

danie buforowe „Klocki”, maj#ce wygasi" efekt zadania 

decentruj#cego/centruj#cego, by móc nast$pnie zmierzy" 

sta # dyspozycj$ empatyczn#. Nast$pnie badani wype -
niali Indeks reaktywno"ci interpersonalnej Davisa.

WYNIKI

Hipoteza I

Pierwszy korelacyjny etap analizy obejmowa  spraw-

dzenie zwi#zków mi$dzy poziomem radykalno!ci a po-

ziomem empatii dyspozycyjnej. Analiza korelacji (ko-

relacja Pearsona) wykaza a ujemn# korelacj$ mi$dzy 

dyspozycj# empatyczn# mierzon# Indeksem reaktywno"ci 
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interpersonalnej Davisa a radykalno!ci# mierzon# 

Kwestionariuszem radykalno"ci (r = –0,226; p < 0,05). 

Jest to wynik zgodny z hipotez#, &e im wy&szy poziom 

sta ej dyspozycji empatycznej, tym ni&szy poziom rady-

kalno!ci postaw spo ecznych. Jednoczynnikowa analiza 

wariancji wykaza a ponadto, &e nie ma ró&nic pomi$dzy 

!rednim poziomem empatii mierzonej IRI w grupach 

eksperymentalnych: centracja, decentracja oraz grupa 

kontrolna, F(2, 57) = 1,3; p = 0,28. Jest to zgodne z za-

 o&eniami, poniewa& przed pomiarem empatii zosta o za-

stosowane zadanie buforowe, które mia o wygasi" efekt 

wzbudzenia centracji/decentracji. Nale&y jednak zazna-

czy", &e uzyskana korelacja nie jest silna.

Ponadto porównanie !rednich wykaza o istotnie wy&-

szy poziom empatii w grupie kobiet (64,8) ni& w grupie 

m$&czyzn (55,63); t(58) = 2,44; p < 0,05. Nie ma nato-

miast ró&nicy w poziomie radykalno!ci ze wzgl$du na 

p e": t(58) = 0,61; p = 0,54.

Analiza korelacji poszczególnych skal Indeksu reak-

tywno"ci interpersonalnej z wynikami radykalno!ci wy-

kaza a istotn# ujemn# korelacj$ jedynie dla skali ET (em-

patycznej troski) (r = –0,250; p < 0,05). Pozosta e skale 

nie s# osobno skorelowane z radykalno!ci#.

Pojawi y si$ natomiast istotne wewn$trzne korelacje 

pomi$dzy skalami IRI, z czego najsilniejsza jest dodatnia 

korelacja mi$dzy skal# PP (przyjmowania perspektywy) 

a skal# ET (empatycznej troski) (r = 0,442; p < 0,01). 

Korelacje przedstawia tabela 1.

Hipoteza II

W celu sprawdzenia, czy osoby, które znalaz y si$ 

w ró&nych warunkach eksperymentalnych, tj. decentra-

cja/centracja/grupa kontrolna, ró&ni y si$ mi$dzy sob# 

pod wzgl$dem poziomu radykalno!ci, przeprowadzono 

jednoczynnikow# analiz$ wariancji ANOVA. Rozk ad 

poziomu radykalno!ci w badanej próbie mia  rozk ad 

zbli&ony do rozk adu normalnego (test K-S = 1,09; 

p = 0,182). Analiza wariancji wykaza a istotny staty-

stycznie efekt g ówny manipulacji decentracj#: F(2, 57) 

= 22,62; p < 0,001, co oznacza, &e grupy eksperymen-

talne ró&ni y si$ pod wzgl$dem poziomu radykalno!ci. 

(rednia poziomu radykalno!ci w grupie poddanej de-

centracji wynios a 1,85 (SD = 1,5), w grupie kontrolnej 

3,95 (SD = 1,47), a w grupie poddanej centracji 5,10 

(SD = 1,29). Przeprowadzono analizy porówna' wielo-

krotnych (z poprawk# Bonferroniego), które wykaza y, 

&e osoby poddane centracji wykaza y istotnie wy&szy 

poziom radykalno!ci ni& osoby z grupy kontrolnej: 1,15; 

p = 0,040, a tak&e istotnie wy&szy ni& osoby poddane 

decentracji: 3,25; p < 0,001; osoby z grupy kontrolnej 

wykaza y istotnie wy&szy poziom radykalno!ci ni& oso-

by z grupy poddanej decentracji: 2,10; p < 0,001. Mo&na 

zatem powiedzie", &e centracja wp yn$ a na wzrost pozio-

mu radykalno!ci, a decentracja wp yn$ a na jego spadek.

Hipoteza III

W celu odpowiedzi na pytanie, czy empatia warunkuje 

si $ wp ywu decentracji na radykalno!" wykonano hie-

rarchiczn# analiz$ regresji liniowej. Poniewa& zmienna 

manipulacja decentracj# jest zmienn# jako!ciow# przyj-

muj#c# trzy poziomy (decentracja, centracja oraz grupa 

kontrolna), niezb$dne by o zastosowanie dwóch dodatko-

wych zmiennych dychotomicznych (jeden z poziomów 

przyjmuje si$ jako stan wyj!ciowy – w tym przypadku 

poziom grupa kontrolna). Powsta y wi$c: zmienna dy-

chotomiczna centracja oraz zmienna dychotomiczna de-

centracja (tzw. dummy variables). W zmiennej dychoto-

micznej centracja warto!" 1 oznacza poziom centracji, 

a 0 brak tego poziomu (czyli decentracja oraz grupa kon-

trolna). W zmiennej dychotomicznej decentracja warto!" 

1 oznacza poziom decentracji, a 0 brak tego poziomu 

(czyli centracja oraz kontrolna).

W celu przyst#pienia do obliczenia efektów interakcyj-

nych nowo powsta e zmienne zosta y poddane procedurze 

Tabela 1

Korelacja r-Pearsona pomi%dzy radykalno"ci& a poszczególnymi skalami IRI, mierz&cego dyspozycj% empatyczn& (N = 60) 

oraz warto"ci wspó czynnika $ Cronbacha dla poszczególnych skal IRI

  Cronbacha Radykalno ! Skala F Skala ET Skala PP

Skala F 0,82 –0,093*

Skala ET 0,74 –0,250* 0,158*

Skala PP 0,61 –0,081* 0,292* 0,442**

Skala OP 0,74 –0,183* 0,270* 0,367** 0,147

* korelacja jest istotna na poziomie p < 0,05 (jednostronnie);

** korelacja jest istotna na poziomie p < 0,01 (jednostronnie).

*ród o: opracowanie w asne.
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centracji (zrekodowano warto!ci 0 na –1). Procedurze 

centracji zosta a poddana tak&e zmienna ilo!ciowa empa-

tia – metod# standaryzacji z surowej zmiennej ilo!ciowej 

stworzono zmienn# wystandaryzowan# (empatia wystan-

daryzowana), przyjmuj#c# !redni# o warto!ci 0.

W pierwszym kroku do analizy wprowadzono dwie 

zmienne niezale&ne centracj$ i decentracj$ oraz zmienn# 

moderuj#c# empatia. W drugim kroku do modelu wpro-

wadzono dwie zmienne interakcyjne drugiego stopnia dy-

chotomiczna centracja × empatia wystandaryzowana oraz 

dychotomiczna decentracja × empatia wystandaryzowa-

na. W trzecim kroku natomiast zmienn# interakcyjn# trze-

ciego stopnia dychotomiczna centracja × dychotmiczna 

decentracja × empatia wystandaryzowana. Zmienna nie-

zale&na interakcyjna z trzeciego kroku analizy okaza a si$ 

nieistotna dla modelu, dlatego analiza nie przedstawi a 

dla niej wyników i poprzesta a na kroku drugim.

Tabela 2 ze szczegó owymi wynikami dla zmiennych 

niezale&nych pokazuje, &e zarówno wska%nik centracji, 

jak i decentracji pozwala przewidywa" poziom radykal-

no!ci. Na podstawie wspó czynników ' mo&na powie-

dzie", &e centracja pozwala przewidywa" wzrost poziomu 

radykalno!ci (' = 0,283), natomiast decentracja pozwala 

przewidywa" spadek poziomu radykalno!ci (' = –0,509) 

– wynik ten jest zgodny z wynikami analizy wariancji 

przeprowadzonej przy weryÞ kacji hipotezy II. W drugim 

kroku analizy regresji istotn# zmienn# interakcyjn# oka-

za a si$ interakcja centracji i empatii.

Aby sprawdzi", co dok adnie kryje si$ za tym wyni-

kiem, nale&a o wykona" analiz$ regresji, porównuj#c 

grupy o niskim, !rednim i wysokim poziomem empatii. 

W tym celu stworzono trzystopniow# zmienn#, dziel#c 

wyniki empatii na trzy równe pod wzgl$dem liczebno!ci 

cz$!ci, w których wyniki od 23 do 59 punktów to niski po-

ziom empatii, od 60 do 68 punktów to !redni poziom em-

patii oraz od 69 do 92 punktów to wysoki poziom empatii.

Przeprowadzona analiza wykaza a istotny statystycz-

nie model jedynie w grupie o niskim poziomie empatii, 

Tabela 2

Analiza regresji dla zmiennej zale!nej radykalno"# oraz zmiennych niezale!nych: manipulacja decentracj& oraz empatia – 

wyniki szczegó owe predyktorów

Model Predyktor  B  SE !  t  p

1 centracja* –0,579 0,227 –0,283 –2,54 < 0,014

decentracja –1,042 0,229 –0,509 –4,55 < 0,001

empa"a** –0,004 0,014 –0,025 –0,26 < 0,796

2 centracja –0,610 0,223 –0,297 –2,72 < 0, 009

decentracja –1,021 0,225 –0,498 –4,54 < 0,001

empa"a –0,023 0,019 –0,159 –1,22 < 0,227

centracja x empa"a –0,489 0,243 –0,251 –2,01 < 0,049

decentracja x empa"a –0,254 0,210 –0,130 –1,21 < 0,231

* przedstawione w tabeli zmienne centracja oraz decentracja odnosz# si$ do wprowadzonych do analizy regresji zmiennych dychotomicznych 

(dychotomiczna centracja oraz dychotomiczna decentracja);

** przedstawiona w tabeli zmienna empatia odnosi si$ do zmiennej poddanej procedurze centracji (empatia wystandaryzowana).

*ród o: opracowanie w asne.

Tabela 3

Analiza regresji dla zmiennej zale!nej radykalno"# oraz zmiennych niezale!nych manipulacja decentracj& oraz empatia – 

wyniki szczegó owe predyktorów w podziale na poziom empatii badanych osób

Poziom empa"i  Predyktor B SE  !  t  p

niski poziom empa"i centracja* 1,885 0,342 0,792 5,51 < 0,001

 redni poziom empa"i centracja 0,650 0,480 0,312 1,35 < 0,193

wysoki poziom empa"i centracja 0,708  0,373 0,400 1,90 < 0,073

* przedstawiona w tabeli zmienna centracja odnosi si$ do wprowadzonej do analizy regresji zmiennej dychotomicznej (dychotomiczna centracja).

*ród o: opracowanie w asne.
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F(1, 18) = 30,37; p < 0,001. Pozosta e dwa modele: !redni 

poziom empatii, F(1, 17) = 1,83; p = 0,193, oraz wysoki 

poziom empatii, F(1, 19) = 3,61; p = 0,07, okaza y si$ 

nieistotne.

W grupie o niskim poziomie empatii wida" silny zwi#-

zek mi$dzy zmienn# niezale&n# a zale&n#, kierunek 

wska%nika ' pokazuje za!, &e centracja pozwala wyja!-

nia" wzrost poziomu radykalno!ci (' = 0,791) (tabela 3). 

Model ten wyja!nia 60,7% wariancji radykalno!ci w tej 

grupie (skorygowane R2 = 0,607). Wynik ten mo&na 

uzna" za wysoki.

Pomimo istotno!ci wprowadzonego predyktora, przy-

rost wyja!nionej wariancji po wprowadzeniu zmiennych 

interakcyjnych nie zmienia si$ istotnie. Skorygowane R2 

w pierwszym kroku analizy regresji wynosi 45,8%, po 

wprowadzeniu za! zmiennych interakcyjnych 47,9% – 

zmiana ta nie jest istotna (p = 0,127).

DYSKUSJA

Hipoteza zak adaj#ca ujemn# korelacj$ mi$dzy dyspo-

zycj# empatyczn# a radykalno!ci# zosta a wzmocniona, 

chocia& zale&no!" ta nie jest silna. SpecyÞ ka badania ko-

relacyjnego nie pozwala okre!li" kierunku tego zwi#zku 

(cho" wiedza teoretyczna pozwala przypuszcza", &e to 

empatia wp ywa na obni&enie radykalno!ci), a tak&e nie 

wyja!nia natury potencjalnej zale&no!ci mi$dzy empati# 

a radykalno!ci#. Maj#c na uwadze wielowymiarowo!" 

empatii, postawiono pytanie, który z elementów empa-

tii wp ywa (lub który wp ywa najbardziej) na obni&enie 

radykalno!ci. W opisywanym badaniu zak adano, &e tym 

czynnikiem jest poznawczy element empatii, zwany de-

centracj#.

Okaza o si$, &e aktywizacja decentracji silnie wp ywa-

 a na obni&enie radykalno!ci, natomiast ujemna korelacja 

mi$dzy empati# a radykalno!ci# okaza a si$ s aba, a wi$c 

sama dyspozycja empatyczna nie jest silnym predykto-

rem obni&enia radykalno!ci (przyjmuj#c za o&enie o kie-

runku tego zwi#zku), a dopiero wzbudzenie jednego z jej 

kompontentów – decentracji – ma znacz#cy wp yw na 

obni&enie radykalno!ci.

Wyja!nie' zale&no!ci mi$dzy decentracj# a radykal-

no!ci# mo&na szuka" w teorii atrybucji, wed ug której 

wi$kszo!" ludzi ma sk onno!" do wyja!niania w asnych 

zachowa' czynnikami sytuacyjnymi, zachowa' innych 

ludzi za! ich cechami wewn$trznymi przy jednoczesnym 

niedocenianiu roli czynników sytuacyjnych. Wynika to 

mi$dzy innymi z odmienno!ci wiedzy aktora i obserwa-

tora. Jeste!my du&o bardziej !wiadomi wp ywu zmien-

no!ci sytuacyjnej na nasze w asne zachowania w prze-

sz o!ci, ni& podobnej zmienno!ci sytuacyjnej u ludzi, 

których zachowanie obserwujemy (Wojciszke, 2002). 

Mo&na przypuszcza", &e przyj$cie perspektywy innej 

osoby (czyli decentracja) niweluje efekt asymetrii atrybu-

cji – obserwator postrzega zachowanie obserwowanego 

jako uwarunkowane w tej samej mierze sytuacyjnie, co 

w asne (Davis, 1999). Unikni$cie tego zniekszta cania 

poznawczego mo&e silnie sprzyja" bardziej z o&onym, 

a wi$c mniej radykalnym ocenom obserwowanych ludzi. 

Jednym z elementów radykalno!ci jest bowiem dostrze-

ganie mniejszej liczby aspektów rozpatrywanego zjawi-

ska, w tym niedostrzeganie lub niedocenianie roli kontek-

stu sytuacyjnego. Nale&y tak&e podkre!li", &e aktywizacja 

stanu przeciwnego do decentracji, czyli koncentracji na 

w asnym punkcie widzenia (centracji), istotnie podwy&-

sza poziom radyklano!ci, co pokazuje, &e centracja jest 

nie tylko warunkiem kontrolnym, odmiennym od decen-

tracji, ale tak&e w istotny sposób obni&a sk onno!" do 

wielowymiarowego podej!cia do dylematów spo ecz-

nych, by" mo&e w a!nie poprzez wzmocnienie efektu 

asymetrii atrybucji, w wyniku którego wp yw czynników 

sytuacyjnych na zachowanie obserwowanej osoby jest 

niedoceniany. Kolejnym krokiem by oby wi$c sprawdze-

nie bezpo!redniego wp ywu decentracji oraz centracji na 

mechanizmy atrybucji oraz wp ywu tych mechanizmów 

na poziom radykalno!ci postaw spo ecznych.

Bior#c pod uwag$, &e wzbudzenie poznawczego ele-

mentu empatii mia o silny wp yw na obni&enie rady-

kalno!ci, spodziewano si$, &e wyst#pi ujemna korelacja 

mi$dzy poznawczymi skalami IRI (PP oraz F) a rady-

kalno!ci#. Takie zjawisko jednak nie wyst#pi o. Mo&na 

na tej podstawie przypuszcza", &e poziom radykalno!ci 

jest silnie uwarunkowany sytuacyjnie, a wi$c to nie tyle 

(lub nie tylko) sta e dyspozycje jednostki warunkuj# jej 

poziom radykalno!ci, ile raczej warunkuje j# sytuacyjnie 

wzbudzone nastawienie poznawcze. Nie rozstrzyga to 

jednak deÞ nitywnie tego, czy zmienne afektywne, w tym 

afektywne komponenty empatii, nie maj# wp ywu na po-

ziom radykalno!ci – to badanie mog o nie wychwyci" ich 

wp ywu. My!l#c o dalszym kierunku bada', warto by oby 

wyodr$bni" inne elementy empatii i rozszerzy" badanie 

eksperymentalne o te elementy. Nale&a oby tak zapla-

nowa" eksperyment, &eby porówna" ze sob# grupy ze 

wzbudzeniem poznawczego przyjmowania perspektywy, 

afektywnego przyjmowania perspektywy, a tak&e emo-

cjonalnego aspektu empatii niezwi#zanego z przyjmowa-

niem perspektywy (m.in. empatycznej troski i osobistej 

przykro!ci). Na pewno warto tak&e wnikliwiej zastano-

wi" si$ nad sposobami wzbudzenia oraz pomiarem decen-

tracji, a tak&e sprawdzi" wp yw aktywizacji decentracji 

na wyniki uzyskane w kwestionariuszu IRI, w szczegól-

no!ci na skali przyjmowania perspektywy (co w tym ba-

daniu by o niemo&liwe ze wzgl$du na zadanie buforowe) 
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oraz na wyniki uzyskane za pomoc# innych narz$dzi do 

pomiaru empatii. Ciekawe by oby tak&e powtórzenie 

badania z wykorzystaniem innego wariantu narz$dzia 

wzbudzaj#cego decentracj$ – np. zadania obrazkowego 

Feffera i Gourevitcha (1960) – w celu sprawdzenia, czy 

oba narz$dzia wzbudzaj# ten sam rodzaj decentracji oraz 

czy oba rodzaje wzbudzenia tak samo wp ywaj# na rady-

kalno!" postaw spo ecznych.

S#dz$ jednak, &e nie nale&y rezygnowa" z szukania 

wyja!nie' dyspozycyjnych, szczególnie w !wietle cie-

kawych wyników, które dostarczy a analiza interakcji 

centracji z empati#. Pokazuj# one, &e poziom dyspozy-

cyjnej empatii mia  wi$ksze znaczenie ni& wynika oby 

to z prostej analizy korelacji. Okaza o si$ bowiem, &e 

empatia rzeczywi!cie moderuje wp yw przyjmowania 

perspektywy na radykalno!", jednak inaczej ni& zak ada-

no (cho" niejako analogicznie) – to nie wysoka empatia 

nasila dzia anie decentracji, lecz niska empatia nasila 

dzia anie centracji. A wi$c centracja silniej podwy&sza 

radykalno!" w grupie osób o niskim poziomie empatii. 

Niska dyspozycja empatyczna, czyli brak empatycznej 

troski, nieumiej$tno!" czy brak sk onno!ci do przyj$cia 

cudzej perspektywy oraz brak sk onno!ci do odczuwania 

przykro!ci w reakcji na cudz# krzywd$, sprzyja podatno-

!ci na sytuacyjnie wzbudzon# centracj$. Mo&na zak ada", 

&e osoby o niskim poziomie empatii  atwiej wprowadzi" 

w jednostronny tryb my!lenia, który prowadzi do radykal-

nych postaw, poniewa& jest to tryb bardziej zgodny z ich 

stylem poznawczym. Ponadto mo&na przypuszcza", &e 

u osób o wy&szym poziomie empatii wp yw zadania cen-

truj#cego zosta  do pewnego stopnia zahamowany przez 

naturaln# sk onno!" do empatii (przyk adowo, pomimo 

polecenia wyobra&enia sobie jedynie w asnej reakcji 

w danej sytuacji, osoba o du&ej sk onno!ci empatycznej 

nie powstrzyma a si$ ca kowicie od wyobra&enia sobie 

punktu widzenia drugiej strony – w opisanych sytuacjach 

by y zawsze dwie osoby, wi$c by o to mo&liwe), podczas 

gdy u osób o niskim poziomie empatii nic nie hamowa o 

centruj#cego dzia ania manipulacji eksperymentalnej.

Wyja!nie' zwi#zku decentracji z radykalno!ci# mog oby 

dostarczy" badanie poszukuj#ce innych mediatorów i/lub 

moderatorów zwi#zku mi$dzy tymi dwiema zmiennymi 

w postaci takich dyspozycji, jak inteligencja, poziom z o-

&ono!ci poznawczej czy niektóre cechy osobowo!ci (np. 

otwarto!" na do!wiadczenie).Wydaje si$ bowiem prawdo-

podobne, &e zarówno cechy osobowo!ci, jak i inteligen-

cja oraz inne w a!ciwo!ci poznawcze mog# warunkowa" 

zdolno!" do przyjmowania perspektywy lub modyÞ kowa" 

wp yw przyj$cia perspektywy na postawy spo eczne.

Na koniec nale&y zwróci" uwag$ na ograniczenia prze-

prowadzonego badania. Wydaje si$, &e pewien wp yw na 

wyniki mog a mie" zdecydowana przewaga kobiet w gru-

pie badanych. W opisywanym badaniu nie stwierdzono 

ró&nic mi$dzy p ciami w poziomie radykalno!ci, nie jest 

to jednak wystarczaj#ca przes anka, by stwierdzi", &e 

efekt p ci nie mia  znaczenia. P e" mog a bowiem mie" 

bardziej po!redni wp yw na wyniki: istnieje ryzyko, &e 

znaczenie dla wyników mia  efekt spo ecznych oczeki-

wa', sk aniaj#cy m$&czyzn do prezentowania postaw bar-

dziej zdecydowanych, a kobiet – bardziej wywa&onych. 

Efekt ten móg  wp yn#" tak&e na wi$ksze zaanga&owanie 

w badanie kobiet ni& m$&czyzn, co mog o z kolei prze o-

&y" si$ na poziom wykonania zadania centruj#cego/de-

centruj#cego, a tym samym na jego skuteczno!". Dalsze 

badania nale&a oby przeprowadzi", dbaj#c o zachowanie 

równoliczno!ci grupy pod wzgl$dem p ci.
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Empathy and interpersonal decentration 

and the radicalism of social attitudes

Aleksandra Jerzmanowska
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ABSTRACT

The presented research deals with the relationships between readiness to experience empathy and inter-

personal decentration and social radicalism. The participants (N=60) were randomly assigned to one of 

three experimental conditions: induced decentration, induced centration, and control condition. Readiness 

to experience empathy was measured with the Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1983). The level of 

radicalism in social attitudes was measured by a specially developed Radicalism Questionnaire. As pre-

dicted, the results indicate that after induced decentration persons exhibited less radical social attitudes than 

in the neutral condition and less radical than in the centration condition. In the centration condition attitudes 

were the most radical. The results also show a weak negative correlation between the readiness to experi-

ence empathy and strength of social radicalism. Additionally an interaction effect was discovered between 

the level of empathy and activated centration, showing that the effect of activated centration on radicalism 

was stronger among persons with low empathetic disposition.
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Z o&ono: 8.03.2012

Z o&ono poprawiony tekst: 18.06.2012/ 6.09.2012/6.12.2012

Zaakceptowano do druku: 1.01.2013


