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Efekt Micha a Anio a w bliskich zwi!zkach:
czy rzeczywi"cie bliski partner mo#e przyczynia$ si%
do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej po owy?
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W artykule zosta a przedstawiona koncepcja efektu Micha a Anio a w bliskich zwi!zkach (Drigotas,
Rusbult, Wieselquist i Whitton, 1999). Ze wzgl%du na jej odniesienie do Ja omówiono tak#e teorie Ja relacyjnego oraz Ja rozszerzonego. Pokazano warunki niezb%dne do wyst!pienia efektu Micha a Anio a oraz
czynniki sprzyjaj!ce mu i ograniczaj!ce jego zasi%g. Zaprezentowano przegl!d istniej!cych na temat tego
fenomenu bada&, pokazuj!c procedury badawcze, wyniki oraz konsekwencje efektu Micha a Anio a dla
jednostki i dla zwi!zku. W artykule sformu owano tak#e w!tpliwo"ci i pytania (teoretyczne oraz metodologiczne) dotycz!ce uniwersalno"ci efektu Micha a Anio a w bliskich zwi!zkach.
S owa kluczowe: efekt Micha a Anio a, bliskie zwi!zki, Ja idealne, Ja relacyjne

Efekty wp ywu innych ludzi s! najbardziej widoczne
w relacjach d ugotrwa ych, podczas których dochodzi do
wielu interakcji, dzi%ki którym partnerzy coraz lepiej odczytuj! oczekiwania, pragnienia, marzenia drugiej strony
oraz reaguj! na nie w sposób, który przybli#a lub oddala
ich realizacj%. Ujmuj!c ten rodzaj wp ywu spo ecznego
w kontek"cie modelu efektu Micha a Anio a (Drigotas
i in., 1999), mo#na powiedzie$, #e partnerzy „rze'bi!”
siebie nawzajem, wydobywaj!c jeden z drugiego to, co
w nich najlepsze, to, co jest zgodne z Ja idealnym wspó partnera. Przyk adem takich relacji s! bliskie zwi!zki,
zw aszcza relacje romantyczne, ma #e&skie i partnerskie.
Cechuje je bowiem nie tylko wi%' emocjonalna, lecz tak#e wspó zale#no"$ w zaspokajaniu potrzeb i realizacji
celów (Rusbult i Van Lange, 2003). Dzi%ki temu osoby
pozostaj!ce w bliskich zwi!zkach mog! pomaga$ sobie
nawzajem w samorozwoju, w osi!ganiu indywidualnych
celów – dostarczaj!c partnerowi zarówno wsparcia emocjonalnego, jak i instrumentalnego – lub oddzia ywa$
wprost przeciwnie (por. Overall, Fletcher i Simpson,
2010). Pomoc romantycznego partnera1 w doskonaleniu
konkretnych w a"ciwo"ci, np. w zmniejszeniu wagi cia a,
jest czym" innym ni# efekt Micha a Anio a. Udzia partnera w przybli#aniu si% bliskiej osoby do Ja idealnego
polega na spostrzeganiu przez ni! aÞrmacji z jego strony.

Wprowadzenie
Efekt Micha a Anio a w bliskich zwi!zkach to metaforyczne okre"lenie relacji mi%dzy celami jednego z partnerów a percepcj! i zachowaniem drugiego (Rusbult,
Finkiel i Kumashiro, 2009). Nazwa zjawiska nawi!zuje
do twierdzenia Micha a Anio a Buonarrotiego, #e zadaniem artysty rze'biarza jest wydobycie idealnej formy
bry y ukrytej w kamiennym bloku (Gombrich, 1995; za:
Drigotas i in., 1999). Wykorzystanie tej tezy jest mo#liwe
tak#e w psychologii, poniewa# ludzie podobnie jak ska y
maj! idealne formy siebie, które s! ukryte w ich marzeniach, pragnieniach, planach. Cz%"ciowo s! one urzeczywistniane dzi%ki indywidualnemu wysi kowi. Jednak
w realizacji wi%kszo"ci celów uczestnicz! inne osoby,
które mog! wspomaga$, u atwia$ ich osi!ganie b!d' hamowa$, utrudnia$ ich spe nienie.
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Je"li jedna z osób w parze traktuje drug!, tak jakby ona
posiada a ju# atrybuty zawarte w jej Ja idealnym, to osoba
ta deklaruje zbli#enie si% do wymarzonego idea u siebie
(Rusbult, Kubacka, Kumashiro i Finkiel, 2009).
W przypadku efektu Micha a Anio a wspieraj!ca rola
partnera, cho$ tak wa#na, cz%sto jest niewidoczna. Czy
zatem jest cho$ ziarno prawdy w powiedzeniu, #e „za ka#dym wybitnym m%#czyzn! (kobiet!) stoi wybitna kobieta (m%#czyzna)”? (Kumashiro, Rusbuld, Wolf i Estrada,
2006, s. 337).
Ze wzgl%du na silnie spo eczny charakter efektu Micha a Anio a oraz jego zwi!zek ze struktur! Ja, zanim go
przedstawimy, odwo amy si% do szerszego kontekstu teoretycznego nawi!zuj!cego do formowania si% tej struktury dzi%ki bliskim relacjom.
Ja w relacji z blisk osob
Struktura Ja podlega wp ywom innych osób od momentu narodzin. Pocz!tkowo to rodzice czy opiekunowie
kszta tuj! w du#ej mierze samowiedz% jednostki, potem
inne osoby znacz!ce. Ju# pierwsze koncepcje podejmuj!ce problematyk% poj%cia Ja zwraca y uwag% na spo eczny
charakter tej struktury. Zarówno James, Cooley (1902; za:
Tice i Wallace, 2003), jak i Mead (1975) podkre"lali, #e Ja
istnieje jedynie w kontek"cie spo ecznym, inni stanowi!
dla jednostki „lustro spo eczne”, podmiot poznaje siebie poprzez interakcje spo eczne, a oczekiwania innych
kszta tuj! samowiedz%. Wspó czesne koncepcje równie#
przypisuj! fundamentaln! rol% relacjom spo ecznym
w kszta towaniu si% poj%cia Ja. Przyk adowo, teoria „socjometru” Baumeistera i Leary’ego (1995) wskazuje na
to, #e samoocena jednostki, b%d!ca wska'nikiem powodzenia spo ecznego, dramatycznie spada wraz z pogarszaniem si% relacji. Inni s! zatem warunkiem pozytywnej
samooceny. Carmichael i inni (Carmichael, Tsai, Smith,
Caprariello i Reis, 2007) wymieniaj! oprócz teorii przywi!zania (i innych koncepcji relacji z obiektem) szereg
procesów, dzi%ki którym bliscy wp ywaj! na kszta towanie si% tre"ci samowiedzy. Nale#! do nich: socjalizacja,
istnienie Ja idealnego i Ja powinno"ciowego, samoocenianie, porównania spo eczne. Bez w!tpienia zatem osoby, szczególnie te znacz!ce i bliskie, maj! istotny wp yw
zarówno na tre"ci, jak i na aspekt ewaluatywny Ja.
Obecno"$ innych, koegzystencja w diadach oraz w grupach czyni Ja spo ecznym. Wiele koncepcji skupia uwag% na spo ecznej naturze Ja, podkre"laj!c jego publiczn!
lub prywatn! natur% (Scheier i Carver, 1983), aktualne
i mo#liwe Ja (Higgins, 1997; Nurius i Markus, 1986; por.
te# B!k, 2002), Ja wspó zale#ne i Ja niezale#ne (Markus
i Kitayama, 1991). Istnienie Ja w relacjach z innymi (relational self) i Ja kolektywnego (collective self), oprócz

Ja indywidualnego (individual self), postuluje wielu badaczy problematyki tego poj%cia Ja.
Ja relacyjne powstaje w wyniku asymilowania si%
z osobami wa#nymi (Sedikides i Brewer, 2001). Zawiera
ono aspekty koncepcji siebie wspólne dla Ja i dla partnera
danej relacji, ponadto deÞniuje ono rol% osoby w stosunku do partnera. Ja relacyjne opiera si% na ukszta towanym we wczesnym dzieci&stwie przywi!zaniu jednostki
do opiekunów. Ten rodzaj reprezentacji siebie powstaje
na podstawie ocen odzwierciedlonych, b%d!c zwi!zany
z motywacj! do ochrony i wzmacniania wa#nej osoby,
z któr! jest si% w relacji, oraz do podtrzymywania zwi!zku (Sedikides i Brewer, 2001).
Dla kszta towania si% Ja relacyjnego podstawowe znaczenie ma przywi!zanie tworzone w relacji dziecko –
– matka. Teoria przywi!zania opracowana przez Bowlby’ego (2007) oraz Ainsworth i jej zespó (1978) wyra'nie wskazuje na powi!zanie wzorca relacji mi%dzy opiekunami i dzieckiem a pó'niejszymi bliskimi zwi!zkami,
w jakie wchodzi jednostka. Wiele bada& dowodzi, #e raz
ukszta towany styl przywi!zania jest wzgl%dnie sta y, decyduje o stopniu, w jakim jednostka potraÞ zaufa$, otworzy$ si%, dawa$ i prosi$ o wsparcie bliskiego partnera
w relacji intymnej (Hazan i Shaver, 1994).
W kontek"cie procesów okre"laj!cych tre"ci Ja relacyjnego na szczególn! uwag% zas uguje koncepcja poszerzonego Ja (self-expansion), podkre"laj!ca rol% bliskich relacji w procesie ci!g ego rozbudowywania si% poj%cia Ja
(Aron i McLaughlin-Volpe, 2001). W trakcie rozwoju bliskiej relacji dochodzi do wzajemnego w !czania aspektów struktury Ja partnerów. Tre"ci samowiedzy, pogl!dy,
role spo eczne, a nawet style radzenia sobie bliskiej osoby
s! w !czane w tre"ci struktury Ja podmiotu. Badania przeprowadzone przez zespó Arona dowodz!, #e poznawcze
reprezentacje siebie i bliskiej osoby s! ze sob! po !czone.
Przyk adowo, ludzie myl! opisy siebie z opisami partnera, ale nie robi! b %dów, je"li chodzi o opisy siebie i osoby, która nie jest im bliska (Mashek, Aron i Boncimino,
2003).
Bliscy wp ywaj! nie tylko na poznawcze i ewaluatywne aspekty struktury Ja, ale równie# uczestnicz! w procesach samoregulacji jednostki. Poniewa# bliscy wiedz!, co
jest wa#ne dla Ja partnera i maj! moc wp ywania na jego/
jej sukcesy i pora#ki, stanowi! oni istotny kontekst dla
spe niania motywów Ja: autowaloryzacji, autoweryÞkacji
i samodoskonalenia. Mo#na zatem mówi$ o regulacji Ja
na poziomie interpersonalnym (Carmichael i in., 2007).
Satysfakcjonuj!cy zwi!zek jest istotnym 'ród em podtrzymywania pozytywnej samooceny partnerów. W relacjach takich dochodzi do „pozytywnych iluzji”: partnerzy spostrzegaj! siebie nawzajem nawet pozytywniej
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ni# sami siebie. Pozytywne iluzje na temat wspó partnera
powoduj! jego/jej bardziej konstruktywne zachowanie
w sytuacjach zagro#enia, ponadto zgodnie z koncepcj!
SES Tessera (1988) partner, który odnosi sukcesy, stanowi dodatkowo 'ród o pozytywnej samooceny. Sukcesy
partnera staj! si% zatem cz%"ci! w asnego Ja.
W miar% rozwoju relacji intymnej, gdy stopniowo maleje potrzeba przedstawiania partnerowi pozytywnego
wizerunku w asnej osoby, partnerzy zaczynaj! ujawnia$
swoje prawdziwe Ja (Swann, de la Ronde i Hixon, 1994).
Zgodnie z koncepcj! autoweryÞkacji pragn!, aby druga
„po ówka” postrzega a ich zgodnie z ich w asn! samowiedz!, a nie w sposób pozytywnie zdeformowany. Partnerzy
chc! by$ w zwi!zku rozumiani, wa#ne jest zatem, aby
druga strona by a "wiadoma realnego obrazu w asnej osoby. Poczucie zrozumienia prawdziwego Ja stanowi baz%
dla rozwoju intymno"ci w zwi!zku i przyczynia si% do
satysfakcji z relacji (Murray, Holmes, Bellavia, GrifÞn
i Dolderman, 2002; Reis i Shaver, 1988).
Relacja intymna daje równie# mo#liwo"$ realizacji motywu samodoskonalenia. Bliscy partnerzy s! cz%"ci! tego
procesu, wspieraj!c, zach%caj!c czy u atwiaj!c rozwój
jednostki w realizowaniu idealnej wizji siebie, spe niania
w asnych aspiracji. Koncepcjami, które zwracaj! uwag%
na interpersonalny charakter motywu samodoskonalenia,
s! poj%cie autonomicznego wsparcia (autonomy support)
opisane przez Deciego i Ryana (1995; cyt. za Carmichael
i in., 2007) oraz efekt Micha a Anio a (np. Drigotas i in.,
1999). To dzi%ki wzajemnym zach%tom partnerów przybli#aj! si% oni do osi!gania swoich celów, realizowania
potrzeb czy warto"ci.
Kontekst teoretyczny efektu Micha!a Anio!a
Rusbult i wspó pracownicy (2005a) wymieniaj! trzy
koncepcje le#!ce u podstaw omawianego zjawiska: proces behawioralnego potwierdzania (behavioral conÞrmation processes), proces wspó zale#no"ci (interdependence
processes) oraz rozbie#no"ci w ramach Ja (self-discprepancy processes). Zgodnie z pierwsz! z koncepcji oczekiwania w stosunku do partnera interakcji na temat podmiotu staj! si% rzeczywisto"ci!, prowokuj!c zachowania, które potwierdzaj! te oczekiwania. Partner formu uje pewne
przekonania na temat mocnych i s abych stron podmiotu,
a w trakcie interakcji partner ma tendencj% do kreowania
sposobno"ci, aby podmiot zachowa si% zgodnie z tymi
oczekiwaniami. Przyk adowo prze o#ony wyobra#a sobie (niekoniecznie trafnie), #e jeden z jego podw adnych
jest osob! przebojow! i szorstk! w relacjach z klientami. Powierza mu zatem klientów trudnych, w kontakcie
z którymi konieczne s! twarde negocjacje.
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W bliskich relacjach, w "wietle koncepcji wspó zale#no"ci, proces potwierdzania przekona& na temat wspó partnera jest bardzo silny. Pod wp ywem wzajemnego
zaanga#owania zachowania, które stanowi! odpowied'
na oczekiwania, s! uwewn%trzniane i staj! si% cz%"ci! Ja
podmiotu. Rozwój repertuaru zachowa&, warto"ci i samowiedzy nie jest zatem zale#ny jedynie od aspiracji podmiotu, ale równie# od preferencji i oddzia ywa& bliskiej
osoby.
Po trzecie, podwaliny efektu Micha a Anio a stanowi
koncepcja rozbie#no"ci w obr%bie struktury Ja (Higgins,
1997). Teoria ta zak ada, #e oprócz Ja aktualnego (realnego) mamy do czynienia z Ja idealnym, b%d!cym konstelacj! cech, zdolno"ci, zasobów, które jednostka chcia aby
posi!"$, naby$, rozwin!$. Inaczej mówi!c, Ja idealne zawiera aspiracje i marzenia jednostki. Mog! to by$ ambicje dotycz!ce kariery, relacji interpersonalnych, posiadania pewnych cech, umiej%tno"ci czy dokona&, statusu
materialnego czy te# cele zwi!zane z diet! i $wiczeniami
Þzycznymi (Carmichael i in., 2007). Jednostka, niczym
rze'biarz, kreuje siebie tak, aby zbli#a$ si% do swojej
idealnej formy. Proces ten nast%puje jako konsekwencja
spostrze#enia niezgodno"ci mi%dzy tre"ciami Ja aktualnego i Ja idealnego. Do"wiadczanie rozbie#no"ci jest
nieprzyjemne, !czy si% z dystresem. Jest jednak motywuj!ce, poniewa# ukierunkowuje my"li i zachowania na
redukowanie rozbie#no"ci i d!#enie do osi!gania idea u
(Higgins, 1997).
Higgins i May (2001) przekonuj!, #e wiele aspektów
mo#liwych Ja zale#y jedynie od jednostki, jednak#e wiele z nich powstaje w kontek"cie spo ecznym. Proces samoregulacji uwzgl%dnia perspektyw% drugiej osoby (lub
innych osób), opiera si% mi%dzy innymi na d!#eniu do
prezentowania zachowa& zgodnych z oczekiwaniami innych. Nie tylko powinno"ciowe, ale równie# idealne standardy Ja powstaj! cz%sto jako wynik obserwacji dokona&
innych osób. Jednostka adaptuje d!#enia innych osób,
czyni!c je swoimi, identyÞkuje si% z nimi, dzi%ki czemu
pojawia si% wspólna rzeczywisto"$ (shared reality) d!#e&
pomi%dzy podmiotem a blisk! osob!.
Jak dochodzi do powstania efektu Micha!a Anio!a
Kluczowym procesem interpersonalnym, który umo#liwia powstanie efektu Micha a Anio a, jest percepcyjna
i behawioralna aÞrmacja partnera (Drigotas i in., 1999).
AÞrmacja behawioralna ze strony partnera, b%d!ca konsekwencj! pojawienia si% aÞrmacji percepcyjnej, u atwia
przesuni%cie w kierunku Ja idealnego podmiotu. Aby móc
mówi$ o efekcie Micha a Anio a musz! wyst!pi$ wszystkie trzy procesy, przy czym jeden proces jest warunkiem
wyzwalaj!cym proces kolejny. Na poziomie pomiaru
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efektu Micha a Anio a za pomoc! kwestionariusza istotna musi by$ korelacja mi%dzy si ! aÞrmacji percepcyjnej
i behawioralnej oraz korelacja mi%dzy aÞrmacj! behawioraln! i przesuni%ciem w kierunku Ja idealnego podmiotu.
Zaznaczy$ równie# nale#y, #e te trzy procesy s! warunkami koniecznymi i wystarczaj!cymi dla pojawienia si%
efektu Micha a Anio a (np. Drigotas, 1999).
AÞrmacja percepcyjna okre"la, w jakim stopniu partner
"wiadomie lub nie"wiadomie spostrzega wspó partnera
w sposób zgodny z jego Ja idealnym. Na przyk ad, w popularnym serialu telewizyjnym Kusy wyra#a pozytywne
reakcje na wszelkie formy anga#owania si% Lucy w problemy wsi. Cz%"ciowo mia y one charakter automatyczny, poniewa# wynika y z ogólnie akceptuj!cej postawy
wobec Lucy, a cz%"ciowo kontrolowany, "wiadomy, gdy
Lucy napotyka a trudno"ci w realizacji swoich pomys ów2.
AÞrmacja percepcyjna poci!ga za sob! stosowanie aÞrmacji behawioralnej, czyli ró#norodnych zachowa& partnera, które ukierunkowane s! na wzmacnianie aspektów
Ja idealnego podmiotu. Kusy mo#e zatem na spotkaniu
z wójtem tak ukierunkowywa$ rozmow%, aby wyeksponowa$ idealne aspekty Lucy, jej zaanga#owanie w sprawy wsi. Mo#e oferowa$ swoj! pomoc w domu lub opiek%
nad dzieckiem, zach%caj!c jednocze"nie Lucy do aktywno"ci spo ecznej. W konsekwencji cz%stych aÞrmuj!cych
dzia a& partnera dochodzi$ ma do przybli#ania si% do Ja
idealnego podmiotu (movement toward the ideal self) –
trzeciego elementu efektu Micha a Anio a.
Proces „rze'bienia” zachodzi$ mo#e w obu kierunkach: aÞrmuj!c partnera, podmiot mo#e wydobywa$ jego

najlepsze aspekty, ale mo#e te# wydobywa$ te najgorsze.
Proces wzajemnego rze'bienia stanowi zatem kontinuum
(Rusbult i in., 2006). Bywa, #e partner zawodzi w aÞrmowaniu podmiotu, a sta$ si% to mo#e na dwa sposoby.
Po pierwsze, partner mo#e wspiera$ niew a"ciwe aspekty Ja idealnego podmiotu lub nawet ich przeciwie&stwa.
Po drugie, partner mo#e aÞrmowa$ aspekty, które s! niezwi!zane z Ja idealnym podmiotu, co mo#e spotka$ si%
z aprobat! podmiotu, nie prowadz!c jednak do efektu
Micha a Anio a.
Niektóre formy aÞrmacji behawioralnej maj! charakter
aktywny, stymuluj!cy jednostk% do zaanga#owania si%
w dzia ania, nowe sytuacje, w których mo#e ona ujawni$ swój potencja i stawa$ si% coraz lepsz!. S! te# formy bardziej pasywne, np. dostarczanie bezwarunkowego
wsparcia, zapewnianie emocjonalnego bezpiecze&stwa.
Skuteczna aÞrmacja nie musi by$ "wiadoma. Na przyk ad Kusy wspiera wszelkie zachowania Lucy zgodne
z jej d!#eniami prospo ecznymi, zarówno wzmacniaj!c
jej pomys y, jak i dostarczaj!c emocjonalnego wsparcia.
Dodatkowo, poniewa# sam pomaga innym, nie"wiadomie
modelowa zachowanie zgodne z jej pragnieniami. Jak zaznaczaj! Kumashiro i wspó pracownicy (2006), aÞrmacja
niekoniecznie musi by$ ciep a i subtelna. Zachowania aÞrmuj!ce mog! by$ te# „twarde”. Gdy Lucy zosta a nies usznie oskar#ona o nieuczciwo"$ i wi%kszo"$ mieszka&ców
wsi przesta a j! popiera$ jako kandydatk% na wójta, wówczas Kusy nie pozwoli jej na wycofanie si%, ale zach%ca
do dalszej walki. Innym przyk adem mo#e by$ sytuacja,
gdy Lucy zamierza a "wi%towa$ pozbycie si% uci!#liwego
radnego i zda a sobie spraw%, #e sposób wyeliminowania

Rysunek 1.
Elementy efektu Micha a Anio a, jego zwi!zek z dobrostanem jednostki i satysfakcj! ze zwi!zku (na podstawie Rusbult i in.,
2005).
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go by sprzeczny z jej idea em sprawowania w adzy, Kusy
powiedzia jej wówczas, #e skoro to dostrzega, to nie uleg a negatywnym skutkom w adzy.
W procesie aÞrmacji partnera nast%puje selekcja pewnych aspektów jego Ja (motywów, dyspozycji, zachowa&), które s! zwi!zane z Ja idealnym. W podkre"laniu
wybranych w a"ciwo"ci partnera wykorzystywane s! trzy
mechanizmy (Kumashiro i in., 2006): selektywne wzmocnienia (nagradzanie i karanie) wybranych zachowa&, preferencji; selektywne prowokowanie (selective instigation) okre"lonych aspektów Ja oraz selektywne tworzenie
sytuacji, w których pewne cechy Ja mog! w wi%kszym
lub mniejszym stopniu si% ujawni$. Na przyk ad Kusy zaj! si% dzieckiem, aby Lucy mog a skoncentrowa$ si% na
sprawowaniu funkcji wójta.
Powy#sze procesy mog! zachodzi$ równocze"nie
w dwie strony, ka#dy ze wspó partnerów mo#e, aÞrmuj!c
drugiego, u atwia$ mu spe nianie marze& i aspiracji.
Konsekwencje efektu Micha!a Anio!a
Zjawisko Micha a Anio a jest "ci"le zwi!zane z motywem rozwoju, jedn! z wy#szych potrzeb cz owieka
(por. Maslow, 1986). Kiedy partner/partnerka aÞrmuje
nas i dzi%ki temu przybli#amy si% do Ja idealnego nast%puje poprawa samopoczucia, wzrost samooceny, satysfakcji z #ycia, poprawia si% stan zdrowia psychicznego,
obni#eniu ulega poziom depresji, czyli ogólnie rzecz
bior!c, poprawia si% dobrostan psychiczny. Ten rodzaj
konsekwencji zosta potwierdzony przez Stephena M.
Drigotasa (2002), który wykaza , #e realizacja Ja idealnego niezale#nie od wzrostu zadowolenia ze zwi!zku z aÞrmuj!cym partnerem prowadzi do wzrostu dobrostanu jednostki (por. te# Rusbult i in., 2005a). Uczestnikami bada&
Drigotasa (2002) byli studenci zaanga#owani w zwi!zek
romantyczny. W pierwszej fazie badani wype niali samoopisowe kwestionariusze aÞrmacji percepcyjnej, behawioralnej partnera oraz stopnia realizacji Ja idealnego
w zakresie czterech najwa#niejszych cech. Badani oceniali te# swoj! satysfakcj% ze zwi!zku oraz wype niali
skale s u#!ce do pomiaru ró#nych aspektów dobrostanu, np. samooceny, samotno"ci, zadowolenia z #ycia itp.
Wykazanie zwi!zku mi%dzy aÞrmacj! partnera i dobrostanem jednostki pozwala na traktowanie rozwoju osobistego jako procesu wspó dzia ania (kolaboracji). Tak#e
wyniki innych bada& potwierdzi y pozytywn! zale#no"$
mi%dzy efektem Micha a Anio a i satysfakcj! ze zwi!zku, trwa o"ci! zwi!zku, wzajemnym zaufaniem, poczuciem dopasowania (Drigotas i in., 1999; Drigotas, 2002;
Rusbult, Kumashiro, Stocker i Wolf, 2005b).
Przedmiotem oryginalnych bada& by y takie aspekty
dobrostanu jednostki, jak autentyczno"$ Ja (DiDonato,
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2008; DiDonato i Krueger, 2010) i wzrost samooceny
(Mitchell, 2008). DiDonato i Krueger (2010) podj%li prób% integracji modelu efektu Micha a Anio a i hipotezy
dotycz!cej samorozwoju sformu owanej przez wybitnego twórc% psychologii humanistycznej Carla Rogersa.
Kluczowym poj%ciem w tej koncepcji jest autentyczno"$,
czyli bycie w zgodzie ze sob! (bycie szczerym wobec siebie). Autentyczno"$, jak wykazano wcze"niej, jest powi!zana m.in. z d!#eniem do samoaktualizacji (np. Kernis
i Goldman, 2006). W terapeutycznym modelu Rogersa
klient mo#e osi!gn!$ autentyczno"$ (istota samorozwoju)
dzi%ki akceptuj!cym, szczerym i empatycznym relacjom
z terapeut!. Rogers przypuszcza , #e podobnie dzieje si%
w innych relacjach, m.in. w relacjach romantycznych.
Celem bada& DiDonato (2008, 2010) by o sprawdzenie
hipotezy Rogersa, zak adaj!cej, #e aÞrmuj!ce relacje interpersonalne promuj! autentyczno"$, która stanowi fundament dobrostanu jednostki. Przyj%to, #e potwierdzeniem hipotezy b%dzie wykazanie, i# efekt Micha a Anio a
zwi%ksza poczucie autentyczno"ci Ja. W badaniach brali
udzia studenci, którzy zadeklarowali zaanga#owanie
w zwi!zek. Badania mia y charakter kwestionariuszowy.
Uczestnicy wype niali zestaw skal pozwalaj!cych na pomiar zmiennych indywidualnych (np. samoocena, optymizm), efektu Micha a Anio a, zadowolenie ze zwi!zku
i autentyczno"$. Zgodnie z przewidywaniami ustalono, #e
osoby, które – do"wiadczaj!c interpersonalnej aÞrmacji
– zbli#aj! si% do Ja idealnego i odczuwaj! wi%ksz! autentyczno"$.
Dane empiryczne potwierdzaj ce
wyst"powanie efektu Micha!a Anio!a
Badacze zajmuj!cy si% problematyk! efektu Micha a
Anio a, zgodnie z którym aÞrmacja przybli#a jednostk%
do stanu zgodnego z Ja idealnym (Drigotas i in., 1999),
przeprowadzili szereg bada&, stosuj!c ró#norodn! metodologi% oraz narz%dzia do pomiaru poszczególnych elementów tego fenomenu (przegl!d bada&: Rusbult i in.,
2005b). Efekt Micha a Anio a uzyskano przy zastosowaniu metody kwestionariuszowej, eksperymentalnej, badania pod u#nego par oraz metody obserwacyjnej, w której
pary by y rejestrowane, a nast%pnie niezale#ni koderzy
oceniali si % aÞrmacji. Wyst%powanie fenomenu obserwowano w"ród uczestników z ró#nym sta#em zwi!zku,
zarówno w"ród par „chodz!cych ze sob!”, jak i w zwi!zkach ma #e&skich oraz w relacjach mi%dzy osobami nowo
poznanymi. Cz%"$ bada& opiera a si% na pomiarze samoopisowym (Drigotas i in., 1999; Rusbult i in., 2005b).
Kwestionariusz zawiera pytania wprost o to, w jakim
stopniu partner spostrzega podmiot zgodnie z jego Ja
idealnym, czy partner swoim zachowaniem wspiera Ja
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idealne podmiotu oraz czy podmiot jest "wiadomy, #e
dzi%ki aÞrmacji partnera zbli#a si% do osi!gania swoich
aspiracji.
Badania kwestionariuszowe obejmowa y ocen% wyst%powania aÞrmacji i przesuni%cia w kierunku Ja idealnego
dokonywan! zarówno przez sam! osob%, której dotyczy
samorozwój, przez osob% blisk! dokonuj!c! aÞrmacji,
jak i przez przyjació pary. Ci ostatni szacowali, w jakim
stopniu obie strony zwi!zku wspieraj! si% w d!#eniu do
idea ów partnerów i czy rzeczywi"cie do tych idea ów si%
zbli#aj!.
Testuj!c uniwersalno"$ pojawiania si% zjawiska, wprowadzano równie# metody bardziej po"rednie. W jednym
z takich bada& (Coolsen i in., 2003; cyt. za Rusbult i in.,
2005b) partnerzy na podstawie 25 przymiotników zaznaczali: a) w jakim stopniu rzeczywi"cie posiadaj! dane
cechy (oni sami i ich drugie „po ówki”); b) w jakim stopniu chcieliby tacy by$ (oni sami i ich drugie „po ówki”);
c) w jakim stopniu partnerzy spostrzegaj! ich cechy idealne; d) w jakim stopniu partnerzy behawioralnie aÞrmuj!
te cechy. Korelacje mi%dzy percepcj! partnera i autopercepcj! dotycz!c! tre"ci Ja idealnego, mi%dzy aÞrmacj!
partnera i tre"ciami Ja idealnego podmiotu oraz mi%dzy
Ja aktualnym i Ja idealnym podmiotu potwierdzi y wyst%powanie wszystkich elementów efektu.
Potwierdzenie pojawiania si% efektu Micha a Anio a
uzyskano równie#, gdy rejestrowano na wideo pary ma #e&skie dyskutuj!ce o swoich celach zwi!zanych z ich Ja
idealnym. Nast%pnie przeszkoleni koderzy oceniali, w jakim stopniu partnerzy przejawiali wobec siebie aÞrmuj!ce zachowania, np. oferowali pomoc, chwalili, pomagali
w precyzowaniu planów. Gdy po up ywie czterech miesi%cy pytano uczestników badania, czy uda o im si% osi!gn!$
omawiane cele, okaza o si%, #e im bardziej partnerzy byli
aÞrmuj!cy, tym bardziej prawdopodobne by o osi!gni%cie
celów zwi!zanych z Ja idealnym (Rusbult i in., 2009).
Uwarunkowania wyst"powania
efektu Micha!a Anio!a
Na si % efektu Micha a Anio a wp yw ma wiele czynników. Zarówno podmiot, jak i partner przyczyniaj! si%
do wzajemnego rze'bienia. Przybli#anie si% partnerów
do Ja idealnego jest zwi!zane z trzema grupami zmiennych odnosz!cymi si% zarówno do „rze'bionego”, jak
i „rze'biarza”. S! to: wgl!d w Ja, zdolno"ci i motywacja
(Kumashiro i in., 2006). Kolejno opisane zostan! cechy
podmiotu, w a"ciwo"ci partnera, a nast%pnie aspekty relacji przybli#aj!ce par% do idealnych obrazów siebie.
Zmiana podmiotu w kierunku Ja idealnego jest bardziej
prawdopodobna, gdy charakteryzuje si% on du#ym wgl!dem, ma klarown! struktur% Ja, czyli orientacj% w obr%bie

w asnego Ja aktualnego i Ja idealnego (np. Kumashiro
i in., 2006, Rusbult i in., 2005b). Istotna jest tak#e "wiadomo"$ rozbie#no"ci mi%dzy nimi, jej wielko"$ mo#e
wyznacza$ cele atrakcyjne dla podmiotu, powodowa$,
#e jedne cele b%d! porzucane na rzecz innych. Drugim
podmiotowym warunkiem zmian w kierunku Ja idealnego s! zdolno"ci niezb%dne do realizacji marze& (trudno
zosta$ muzykiem, nie dysponujac s uchem muzycznym)
(Rusbult i in., 2005b). Wa#ne jest, aby jednostka nie tylko przypisywa a sobie kompetencje, ale tak#e mia a poczucie kontroli nad zasobami potrzebnymi do osi!gni%cia
celów (Rusbult i in., 2005b). Spe nienie Ja idealnego jest
tym bardziej prawdopodobne, im podmiot jest bardziej
zmotywowany. Zaanga#owanie podmiotu wzrasta wraz
z wa#no"ci! danego celu, jego centralnym miejscem w Ja
idealnym.
Wyst%powanie efektu Micha a Anio a jest zwi!zane
tak#e z innymi cechami wykraczaj!cymi poza trzy wymienione kategorie: z wysok! samoocen! podmiotu, szacunkiem do siebie i orientacj! na promocj% (Rusbult i in.,
2005b; Drigotas i in., 1999), ukszta towanym bezpiecznym stylem przywi!zania podmiotu (Kirchner i in., 2003;
za: Rusbult i in., 2005b), wra#liwo"ci! na aÞrmowanie
ze strony partnera, przypisywaniem wagi aÞrmacjom,
cz%stotliwo"ci! dyskusji w parze na temat Ja idealnego
podmiotu oraz aÞrmacji (Rusbult i in., 2005b).
Co wi%cej, podmiot powinien czyni$ aspekty swojego Ja idealnego widocznymi dla partnera, aby ten móg
je efektywnie wzmacnia$ oraz sygnalizowa$, jakiej pomocy potrzebuje w ich osi!ganiu (Rusbult i in., 2005b).
Mówi!c inaczej, jednostka mo#e wspó dzia a$ z partnerem, u atwiaj!c mu zaanga#owanie w realizacj% jej celów
i tym samym zwi%kszaj!c aÞrmacj% partnera (Kumashiro
i in., 2006).
Podsumowuj!c rol% jednostki w procesie „rze'bienia”,
nale#y podkre"li$, #e wa#ne s! wszystkie wspomniane rodzaje zmiennych (wgl!d, zdolno"ci i motywacja), poniewa#, maj!c nawet bardzo du#y wgl!d, nie sposób zrealizowa$ swoich pragnie& bez odpowiednich zdolno"ci i motywacji. Te trzy kategorie zmiennych nie zamykaj! listy
cech istotnych w zbli#aniu si% do Ja idealnego poprzez
aÞrmacj% partnera. Dla uzyskania efektu Micha a Anio a
konieczne s! nie tylko opisane powy#ej w a"ciwo"ci
podmiotu. Partner równie# pe ni wa#n! rol%. Efektywna
aÞrmacja jest bowiem u atwiana przez wgl!d partnera,
tj. znajomo"$ Ja idealnego w asnego i Ja idealnego partnera, istniej!cych mi%dzy nimi rozbie#no"ci i mo#liwo"ci zmniejszenia ich. Cechami partnera facylituj!cymi
efekt s! empatia i umiej%tno"$ przyjmowania perspektywy osoby trzeciej (Stocker i in., 2003, za: Rusbult i in.,
2005b). Dobrze zatem, aby partner by skoncentrowany
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na poznawaniu i zrozumieniu Ja aktualnego podmiotu.
Po drugie, posiadanie takich w a"ciwo"ci i zasobów, jak
determinacja czy samokontrola sprzyja aÞrmowaniu drugiej strony (Rusbult i in., 2005b). Trzecim czynnikiem
u atwiaj!cym proces wzmacniania Ja idealnego bliskiej
osoby jest motywacja partnera: czy jest entuzjastycznie
nastawiony i szczerze zainteresowany celami wspó partnera, czy te# prze#ywa konßikty zwi!zane z tym, #e cele
te s! dla niego zbyt kosztowne. Powy#sze w a"ciwo"ci
partnera w procesie „rze'bienia” stanowi! o jego responsywno"ci, czyli rozumieniu potrzeb wspó partnera, ich
akceptacji i wspieraniu. Podobnie jak w przypadku podmiotu, równie# bezpieczny styl przywi!zania partnera
(Kirchner i in., 2003, za: Rusbult i in., 2005b), orientacja na promocj% s! moderatorami efektu Micha a Anio a
(Rusbult i in., 2005b).
Dla uzyskania efektu Micha a Anio a istotny jest rodzaj preferowanych – zarówno przez podmiot, jak i przez
partnera – celów osobistych i zaanga#owanie jednostki
w realizacj% celów zwi!zanych z Ja idealnym, czyli na ile
wa#ny (centralny) jest dany cel dla jednostki. Zarówno
w procesie samoregulacji, jak i w procesie interpersonalnej aÞrmacji partnera wa#ne jest, w jaki sposób ludzie
wybieraj!, oceniaj! cele i jak dzia aj!, aby je osi!gn!$
(Kumashiro i in., 2007). Indywidualne ró#nice w tym
zakresie przyjmuj! posta$ orientacji na ocenianie (assesment orientation) b!d' orientacji na dzia anie (locomotion orientation) (Kruglanski i in., 2000).
Wysoki poziom orientacji na ocenianie jest zwi!zany
z krytycznym warto"ciowaniem celów i sposobów ich
realizacji, du#! wra#liwo"ci! na rozbie#no"$ mi%dzy
aktualnym i po#!danym stanem oraz negatywnym afektem. Orientacja oceniaj!ca mo#e pobudza$ do ci!g ej
krytyki celów, co w rezultacie uniemo#liwia dzia anie.
Przyk adowo Marek chcia by zrobi$ doktorat, ale ka#dy
kolejny pomys poddaje krytyce i dochodzi do wniosku,
#e temat nie jest wystarczaj!co oryginalny. Mijaj! lata,
a Marek wci!# poszukuje odpowiedniego tematu.
Innym sposobem samoregulacji jest nastawienie na
dzia anie. Wysoki poziom tej orientacji charakteryzuje
wybieranie osi!galnych celów, pozytywny afekt oraz plastyczno"$ dzia ania. Towarzyszy mu poczucie determinacji w d!#eniu do osi!gni%cia celu. Na przyk ad, Zbyszek,
planuj!c zrobienie doktoratu, nie tylko wybiera temat,
który jest interesuj!cy, ale te# bierze pod uwag%, czy b%dzie w stanie wykona$ prac% w wyznaczonym terminie.
Nie zra#a si% trudno"ciami, lecz szuka alternatywnych
rozwi!za&. Obie orientacje maj! charakter wzgl%dnie stay i pozwalaj! na przewidywanie, jak! posta$ przyjmie
samoregulacja w ró#nych sytuacjach.
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To, jak! orientacj% wobec celów przyjmuje jednostka,
jest wa#ne w procesie „rze'bienia” jej przez partnera,
okre"la warunki aÞrmacji partnera – czy s! one sprzyjaj!ce, czy te# nie. Osoby zorientowane na ocenianie, stawiaj!ce sobie nierealistyczne cele, krytyczne i pesymistycznie nastawione s! trudnym obiektem aÞrmacji dla
partnera. Przeciwnie jest w przypadku osób zorientowanych na dzia anie. Wybieraj!c osi!galne cele, przejawiaj!c gotowo"$ do ich realizacji i optymizm, wzmacniaj!
zaanga#owanie partnera i u atwiaj! aÞrmacj%.
Typ przejawianej przez partnera („rze'biarza”) orientacji ró#nicuje tak#e umiej%tno"$ aÞrmacji. Nastawienie
na ocenianie sprzyja raczej krytyce, zniech%caniu partnera ni# tworzeniu warunków korzystnych dla rozwoju
bliskiej osoby.
Inaczej zachowuj! si% osoby nastawione na dzia anie.
S! one w stanie zaakceptowa$ cele partnera i wspiera$
go w d!#eniu do ich realizacji. Wysoki poziom orientacji
na dzia anie czyni z partnerów umiej%tnych „rze'biarzy”.
Przyj!wszy powy#sze za o#enia, zespó psychologów
ameryka&skich przedmiotem swoich bada& uczyni zwi!zek mi%dzy indywidualnymi ró#nicami w obu orientacjach i u atwianiem/hamowaniem efektu Micha a Anio a
(Kumashiro i in., 2007). Badania mia y charakter pod u#ny. Uczestniczy y w nich pary, które w momencie rozpocz%cia bada& by y w pocz!tkowej fazie zwi!zku, np. zacz% y razem mieszka$, pobra y si% lub zar%czy y. Pomiar
zmiennych odbywa si% dwa razy. Warto zaznaczy$, #e
do pomiaru efektu Micha a Anio a autorzy pos u#yli
si% zmodyÞkowan! wersj! skali Drigotasa i in. (1999).
Badani byli proszeni, aby pomy"leli o swoim Ja idealnym
lub ogólnie o sobie, jaka/jaki chcia aby"/chcia by" by$…
i aby uwzgl%dnili swoje aspiracje we wszystkich dziedzinach #ycia – osobistej, zawodowej i w relacjach.
W badaniach uwzgl%dniono ponadto wiele zmiennych
potencjalnie wyja"niaj!cych mechanizm wp ywu orientacji na ocenianie/dzia anie na efekt Micha a Anio a, np.
ocen% prawdopodobie&stwa osi!gni%cia celu w okre"lonym czasie, czy cele partnera s! dla niego korzystne
itp. Badania i analiza wyników zosta y przeprowadzone
z dwóch perspektyw: osoby, której Ja idealne by o „rze'bione”, i osoby, która „rze'bi” Ja idealne drugiej osoby.
Takie podej"cie pozwoli o na weryÞkacj% samoopisowych danych na temat efektu Micha a Anio a. Zgodnie
z przewidywaniami, osoby zorientowane na dzia anie s!
wdzi%czniejszymi obiektami do aÞrmacji dla partnera;
w wi%kszym stopniu spostrzegaj! jego aÞrmacje, cz%"ciej
do"wiadczaj! przybli#ania si% do Ja idealnego i deklaruj! wi%ksze zadowolenie ze zwi!zku. Osoby te formu uj! realistyczniejsze cele oraz s! wra#liwsze na aÞrmacje
partnera i zadowolone z nich; w przeciwie&stwie do osób
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zorientowanych na ocenianie. Ci drudzy stanowi! „twardy orzech do zgryzienia”, s! jak ska a, niepodatni na aÞrmacje, stawiaj! sobie ma o realistyczne cele, prowokuj!
do reakcji destruktywnych.
Tak#e zgodnie z przewidywaniami „rze'biarze” nastawieni na dzia anie wykazuj! talent w wydobywaniu tego,
co najlepsze w partnerze. Deklaruj! wi%ksz! aÞrmacj%,
spostrzegaj! rozwój partnera i s! zadowoleni ze zwi!zku. Dok adnie odwrotnie jest w przypadku „rze'biarzy”
nastawionych na ocenianie. Ci nie aprobuj! celów partnera, uwa#aj! je za trudne, s! krytyczni i zniech%caj! do
dzia ania. Jednym s owem tworz! "rodowisko hamuj!ce
rozwój.
Rusbult, Kumashiro, Kubacka i Finkiel (2009) zwrócili
uwag% na podobie&stwo do Ja idealnego partnera (ideal
similarity) i jego zwi!zek z efektem Micha a Anio a oraz
zadowoleniem ze zwi!zku. Analiza powy#szych zale#no"ci zosta a przeprowadzona na poziomie pary. Idealne
podobie&stwo partnera/partnerki okre"la stopie&, w jakim
jego/jej postawy i cechy s! zbie#ne z Ja idealnym partnerki/partnera. Podobie&stwo pe ni tu funkcj% interpersonaln!. Partnerzy posiadaj!cy kluczowe cechy Ja idealnego
wspó partnera mog! by$ skuteczniejszymi promotorami
zmian prowadz!cych do osi!gania celów zwi!zanych z Ja
idealnym. Przyk adowo, ujawniaj!c cechy czy umiej%tno"ci zgodne z Ja idealnym partnera, mog! sugerowa$
strategie, dzia ania lub wykazywa$ aprobat% dla d!#e&
drugiej strony. Badacze zastosowali procedury nieeksperymentalne i eksperymentalne. Zgodnie z przewidywaniami stwierdzili, #e podobie&stwo partnerów w zakresie
Ja idealnego wi!#e si% z aÞrmacj!, przybli#aniem si% do
Ja idealnego i zadowoleniem ze zwi!zku.
W innych badaniach zwrócono uwag% na podobie&stwo systemów samoregulacji partnerów w kontek"cie
efektu Micha a Anio a (Righetti, Rusbult i Finkenauer,
2010). W teorii zogniskowanej regulacji (regulatory
focus theory) wyró#nia si% dwie orientacje regulacyjne:
orientacj% na promocj% (promotion orientation) i orientacj% na prewencj% (prevention orientation). Jest to podzia
zaproponowany przez Higginsa (1997), który bazuje na
koncepcji potrzeb sformu owanej w latach 50. XX wieku przez Abrahama Maslowa. Istot! jej jest wyró#nienie
z jednej strony d!#enia do rozwoju, a z drugiej do poczucia bezpiecze&stwa. Higgins (1997) uzna , #e ludzie maj!
odr%bne reprezentacje i do"wiadczenia zwi!zane z celami ukierunkowanymi na promocj% (promotion concerns)
i z celami zorientowanymi na bezpiecze&stwo (prevention
concerns). Pierwsze obejmuj! nadzieje i aspiracje zwi!zane z pozytywnymi osi!gni%ciami, z zyskami. Drugie
s! reprezentowane jako odpowiedzialno"$ i poczucie
obowi!zku niezb%dne do obrony przed negatywnymi

wynikami, przed stratami. Osoby skoncentrowane na promocji preferuj! nowe osi!gni%cia nad ju# posiadanymi,
ceni! cele, które zapewniaj! zyski, i podejmuj! zadania
prowadz!ce do otrzymania nagród. Przeciwnie zachowuj! si% osoby skupione na prewencji. Ich celem jest
przede wszystkim unikni%cie strat i zachowanie tego, co
ju# zdobyli. Pierwsza orientacja oznacza d!#enie do stawania si% osob! zgodn! z idealn! wizj! w asnej osoby,
a druga wyra#a nastawienie na stawanie si% osob! spe niaj!c! wymagania Ja powinno"ciowego. Przyj%to za o#enie, #e w kontek"cie efektu Micha a Anio a wa#na jest
przede wszystkim orientacja na promocj%, poniewa# to
ona b%dzie wzbudza$ d!#enie do realizacji Ja idealnego,
ponadto osoba zorientowana na promocj% mo#e lepiej komunikowa$ innym (partnerowi) swoje idealne cele i by$
wra#liwa na ich sugestie i aÞrmacje.
Zgodnie z hipotez! badaczy, szanse na wyst!pienie
efektu Micha a Anio a w zwi!zku wzrastaj!, gdy partner
przejawia podobn! orientacj%, czyli istnieje dopasowanie
interpersonalne partnerów w zakresie systemu regulacji i charakteru celów (Righetti i in., 2010). Hipoteza ta
(i inne, bardziej szczegó owe) by a weryÞkowana na podstawie danych uzyskanych za pomoc! ró#nych uzupe niaj!cych si% metod podczas bada& pod u#nych. Stosowano
techniki samoopisowe, dzienniczki, dyskusje na temat
celów i kodowanie zachowa& w parach. Uzyskano informacje od ka#dej osoby z pary. Analiza wyników potwierdzi a, #e orientacja na promocj% sprzyja przybli#aniu si%
do Ja idealnego ka#dego z partnerów, ale nie dzieje si%
to za spraw! aÞrmacji partnera. Podobie&stwo partnerów
pod wzgl%dem tej orientacji ma warto"$ instrumentaln!:
je"li kobieta i m%#czyzna s! nastawieni g ównie na promocj%, oboje realizuj! swoje cele zwi!zane z Ja idealnym
niezale#nie od aÞrmacji partnera. Wyniki te pokazuj!, #e
podobie&stwo partnerów mo#e czasami w pewnym sensie
hamowa$ powstawanie efektu Micha a Anio a, chocia#
sprzyja realizacji celów indywidualnych.
Daniel Molden i wspó pracownicy (Molden, Lucas,
Finkel, Kumashiro i Rusbult, 2009) sformu owali hipotez%, #e zwi!zek mi%dzy dobrostanem a wsparciem dla
ró#nych typów celów zmienia si% w zale#no"ci od szerszego kontekstu motywacyjnego zwi!zku. Badacze przypuszczali, #e w nieformalnych zwi!zkach romantycznych
dominuje nastawienie na promocj%, czyli na d!#enie do
zwi%kszenia intymno"ci i wspó zale#no"ci. Partnerzy
szczególnie ceni! wsparcie dla swoich nadziei i aspiracji
i od tego zale#y ich zadowolenie ze zwi!zku. Inny kontekst motywacyjny istnieje w zwi!zkach ma #e&skich.
Ma #onkowie inwestuj! w swój zwi!zek i wa#ne jest dla
nich utrzymanie tego, co ju# osi!gn%li. W tym kontek"cie wsparcie partnera dla celów zwi!zanych z ochron!,
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prewencj! jest zwi!zane z dobrostanem jednostki. Pary
b%d!ce w zwi!zkach formalnych i nieformalnych wype nia y kwestionariusze, np. spostrzegane wsparcie dla celów zorientowanych na promocj% i prewencj%, zadowolenie ze zwi!zku, zaufanie do partnera, uczucie intymno"ci
i inne. Ustalono, #e oba rodzaje wsparcia s! predyktorami
dobrostanu zarówno w parach nieformalnych, jak i formalnych. Wykazano tak#e, zgodnie z przewidywaniami,
#e zwi!zki spostrzeganego wsparcia dla celów ukierunkowanych na prewencj% z dobrostanem (jako"ci! zwi!zku) by y silniejsze w"ród osób zam%#nych/#onatych ni#
wolnych.
Koncepcja efektu Micha a Anio a !czy to, co indywidualne, jednostkowe z procesami interpersonalnymi zachodz!cymi mi%dzy lud'mi. Pokazuje, #e sukces cz%sto
ma dwóch ojców.
AÞrmacja partnera a inne procesy interpersonalne
Twórcy koncepcji efektu Micha a Anio a podkre"laj! specyÞk% procesów interpersonalnych, dzi%ki którym
jednostka mo#e przybli#a$ si% do swojego Ja idealnego.
Na podstawie wyników bada& ustalono, #e aÞrmacji nie
nale#y uto#samia$ z procesem zawy#ania oceny partnera
(partner enhancement), który to proces polega na pozytywniejszym spostrzeganiu partnera ni# on sam spostrzega siebie (np. idealizacja partnera, pozytywne iluzje).
Zawy#anie ocen partnera mo#e by$ korzystne dla zwi!zku i dla autopercepcji partnera, ale nie zawsze prowadzi
do aÞrmacji (za: Rusbult i in., 2009). Przyk adowo, je"li
zawy#anie ocen dotyczy cech po#!danych normatywnie
(cech ogólnie uznawanych za po#!dane u osób w okre"lonym wieku lub p ci), a nie cech, które stanowi! j!dro
jej Ja idealnego, mo#na mówi$ o podwy#szaniu oceny
partnera.
Odmienny ni# aÞrmacja jest proces weryÞkacji partnera (partner veriÞcation). W tym przypadku chodzi
o zgodno"$ percepcji i zachowa& partnera z aktualn!
autopercepcj! jednostki. Badania nad procesem weryÞkacji pokazuj!, #e pozytywne informacje s! cenione
szczególnie przez osoby o wysokiej samoocenie, podczas gdy dla osób o niskiej samoocenie mog! by$ one
k opotliwe (Swann i in., 1994). Jednak#e ludzie w du#ej
mierze preferuj! informacje zwrotne, które potwierdzaj! ich wcze"niejsze przekonania na swój temat. Badania
wykaza y, #e chocia# wspieranie Ja aktualnego i Ja idealnego s! ró#nymi procesami, oba mog! by$ u#yteczne
w procesie „rze'bienia” partnera (za: Rusbult i in., 2009).
Kompetentna aÞrmacja Ja idealnego wspó partnera wymaga dobrej znajomo"ci jego mo#liwo"ci i ogranicze&,
rozumienia jego Ja realnego. Ale chocia# jednostka docenia partnera, który trafnie spostrzega jej mo#liwo"ci
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i ograniczenia, jednocze"nie pragnie by$ kochana mimo
tych ogranicze& i ma nadziej%, #e partner b%dzie si% zachowywa w taki sposób, który pomo#e jej przybli#y$ si%
do Ja idealnego. Badania wykaza y, #e zwi!zki mi%dzy
modelowymi zmiennymi efektu Micha a Anio a nie by y
moderowane przez poziom samooceny (Drigotas, 1999;
Rusbult i in., 2004, za: Rusbult, 2005a). Niekoniecznie
musi dochodzi$ do sprzeczno"ci mi%dzy ujawnianiem
czyjego" Ja realnego i wydobywaniem Ja idealnego: „dobrze jest mie$ partnera, który pozwala ci by$ sob!, ale jest
równie wa#ne, #eby partner pomaga Ci stawa$ si% osob!
tak!, jak! chcia aby" by$” (Rusbult i in., 2005a, s. 383).
AÞrmacja nie powinna by$ mylona z efektem Pigmaliona, który zachodzi wówczas, gdy partner spostrzega
i zachowuje si% wobec wspó partnera zgodnie z w asnymi idealnymi oczekiwaniami wobec niego. W przypadku
efektu Micha a Anio a mamy do czynienia z aÞrmacj! Ja
idealnego wspó partnera (np. Kusy aÞrmuje Lucy zgodnie
z tre"ciami jej Ja idealnego), natomiast efekt Pigmaliona
wyst%puje wtedy, gdy partner próbuje ukszta towa$
wspó partnera na wzór w asnego wymarzonego modela
partnera (np. Kusy aÞrmuje te cechy i zachowania Lucy,
które s! zgodne z jego idea em partnerki). Problem z rozró#nieniem powy#szych zjawisk pojawia si% w sytuacji,
gdy Ja idealne Lucy i idealny wizerunek partnerki Kusego
s! podobne. Gdyby natomiast Ja idealne Lucy i wyidealizowany obraz partnerki Kusego by y rozbie#ne, a Kusy
aÞrmowa by takie zachowania Lucy, które by yby zgodne z jego marzeniami, to mo#na przewidywa$, #e konsekwencje dla relacji by yby negatywne (Rusbult i in.,
2004). Tymczasem skutki efektu Micha a Anio a s! pozytywne.
Kierunki dalszych bada#
Przedstawione dane wskazuj! na du#! uniwersalno"$
efektu Micha a Anio a: zjawisko udawa o si% pokaza$
w wielu replikacjach, przy zastosowaniu ró#nych metod
badawczych. Wskazano na czynniki wp ywaj!ce na si %
efektu. Jednak#e wi%kszo"$ z przedstawionych moderatorów s! to aspekty zwi%kszaj!ce szans% wyst!pienia
mechanizmu wzajemnego „rze'bienia”. Ograniczeniem
przeprowadzonych bada& jest to, #e uczestniczy y w nich
przede wszystkim osoby m ode i wykszta cone. Poni#ej
wska#emy potencjalne czynniki mog!ce utrudnia$ pojawienie si% zjawiska i powi!zane z nimi nowe obszary
bada&.
Inspiracji dla kolejnych bada& dostarcza teoria rozbie#no"ci w obr%bie Ja Higginsa, b%d!ca jedn! z trzech
stanowi!cych kontekst teoretyczny fenomenu Micha a
Anio a. Jak zaznacza Higgins (1990, za: B!k, 2002) ka#dy z aspektów Ja (Ja realne, idealne i powinno"ciowe)
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sk ada si% z dwu reprezentacji: jednej formu owanej
z perspektywy w asnej oraz drugiej – z perspektywy
osób znacz!cych. Ja realne konstruowane z perspektywy
w asnej zawiera cechy, które zgodnie z przekonaniem
jednostki j! charakteryzuj!, natomiast Ja realne formuowane z perspektywy osób znacz!cych jest reprezentacj! cech, które zgodnie z przekonaniem jednostki inni
jej przypisuj!. Podobnie w przypadku Ja idealnego oraz
Ja powinno"ciowego jednostka kszta tuje reprezentacje
z perspektywy w asnej oraz z perspektywy osób znacz!cych. Jak podkre"la Higgins (1997) najwa#niejszymi
rozbie#no"ciami s! te mi%dzy Ja realnym konstruowanym
z w asnej perspektywy a ka#dym z czterech ukierunkowa& Ja. Poniewa# do"wiadczanie danego rodzaju rozbie#no"ci prowadzi do odczuwania okre"lonych emocji,
dla rozwa#a& nad efektem Micha a Anio a wa#ne by oby sprawdzenie konsekwencji dzia a& partnera na rzecz
przybli#ania si% do dwóch stanów Ja idealnego. AÞrmacja
partnera prowadz!ca do przybli#ania si% podmiotu do Ja
idealnego formu owanego z jego perspektywy powinna
skutkowa$ redukowaniem do"wiadczania przez podmiot
emocji depresyjnych, rozczarowania i niezadowolenia.
Natomiast aÞrmowanie Ja idealnego kszta towanego
z perspektywy osób znacz!cych prowadzi$ powinno do
poczucia podmiotu, #e spe nia on idealistyczne oczekiwania jego bliskich i redukcji prze#ywania wstydu, zak opotania, za#enowania czy przygn%bienia.
Na si % efektu Micha a Anio a powinna mie$ ponadto
wp yw wielko"$ rozbie#no"ci mi%dzy Ja realnym a Ja idealnym podmiotu. Im wi%ksza bowiem rozbie#no"$, tym
intensywniej jednostka do"wiadcza okre"lonych emocji
negatywnych. Jednak#e gdy rozbie#no"$ jest zbyt du#a,
nat%#enie prze#ywanych emocji dzia a hamuj!co, podmiot przestaje d!#y$ do osi!gania standardów. Podobnie
w sytuacji zbyt s abej rozbie#no"ci lub ma ej dost%pno"ci do rozbie#no"ci nie pe ni ona funkcji regulacyjnych
(Higgins, 1997). Przypuszcza$ zatem mo#na, #e zaktywizowanie standardów lub uczynienie danej rozbie#no"ci
bardziej dost%pn! dla podmiotu spowoduje, #e aÞrmuj!ce
dzia ania partnera b%d! w wi%kszej mierze prowadzi y do
przesuni%cia w kierunku idealnego wizerunku siebie jedynie wówczas, gdy rozbie#no"$ nie b%dzie zbyt du#a lub
zbyt ma a.
Pomimo dobrze udokumentowanego wyst%powania
zjawiska Micha a Anio a w bliskich zwi!zkach w kulturze
ameryka&skiej, warto sprawdzi$, w jakim stopniu efekt
ten jest obecny w innych kulturach. Indywidualistyczna
kultura ameryka&ska, promuj!ca realizacj% Ja idealnego
(wszystko jest mo#liwe, je"li bardzo si% tego pragnie,
tzw. ameryka&ski sen), niew!tpliwie sprzyja omawianemu efektowi. Czy jednak efekt Micha a Anio a jest

ponadkulturowy? Pierwsze polskie badania da y odpowied' negatywn! (Neustein, 2010). Ze wzgl%du na uwarunkowania kulturowe psychologowie wyró#niaj! Ja
niezale#ne i Ja wspó zale#ne (Markus i Kitayama, 1991).
W kulturach indywidualistycznych (np. USA, Kanada,
kraje Europy Zachodniej) nacisk po o#ony jest na osi!gni%cia indywidualne, a to sprzyja rozwojowi Ja idealnego. Ludzkie aspiracje mog! by$ te# wyznaczone przez
role zwi!zane z p ci! czy przez przynale#no"$ do grupy
spo ecznej, a nie indywidualne marzenia (B aszczak,
2010). Tak jest w przypadku Ja wspó zale#nego, charakterystycznego dla kultur kolektywistycznych (np. kraje
azjatyckie, afryka&skie, Bliskiego Wschodu), w których
jednostka spostrzega siebie w kategoriach przynale#no"ci
do okre"lonej grupy. Rozwój jednostki jest podporz!dkowany celom, normom grupy i harmonii z innymi jej
cz onkami. W tych warunkach prawdopodobnie wi%ksz!
moc regulacyjn! ma Ja powinno"ciowe. Rusbult i wspó pracownicy (Rusbult i in., 2009) zastanawiaj! si%, czy
aÞrmacja obowi!zków i odpowiedzialno"ci b%dzie prowadzi a do podobnych korzy"ci jak aÞrmacja Ja idealnego. Pytanie o aÞrmacj% Ja powinno"ciowego oraz o kulturow! uniwersalno"$ efektu Micha a Anio a jest wyzwaniem dla dalszych bada&.
Innym wa#nym problemem wymagaj!cym wyja"nienia
jest okre"lenie, czy udzia "wiadomo"ci to sprawa niezb%dna, aby aÞrmowa$ partnera (na przyk ad czy Kusy
musi posiada$ u"wiadomion! wiedz% o Ja idealnym Lucy
i dobiera$ "wiadomie strategie aÞrmuj!ce jej idea y, czy
procesy te mog! zachodzi$ automatycznie, nie"wiadomie). Autorzy bada& nad efektem Micha a Anio a zak adaj!, #e poszczególne elementy zjawiska mog! zachodzi$
zarówno z udzia em, jak i bez udzia u "wiadomo"ci podmiotu i jego partnera (np. Drigotas, 2002; Drigotas i in.,
1999). Jednak#e analiza moderatorów efektu wskazuje
na to, #e wgl!d, "wiadomo"$ zarówno siebie (swojego Ja
realnego i Ja idealnego), jak i partnera u atwia przybli#anie si% do idealnych obrazów siebie osób pozostaj!cych
w zwi!zku. Pewne jest równie# to, #e w procesie osi!gania celów bior! udzia zarówno procesy automatyczne, jak i "wiadome (np. Fitzsimons i Bargh, 2004; Shah
i Kruglanski, 2003). Aby dany proces zachodzi z udziaem "wiadomo"ci, konieczne jest jednak wyst!pienie
okre"lonych warunków. Reßeksyjnemu przetwarzaniu
informacji (równie# o sobie i o innych) sprzyjaj! mi%dzy
innymi czas, z amanie schematu, pojawienie si% nowych
czy nietypowych elementów w danej sytuacji (Burgoon,
Berger i Waldron, 2000). Mo#na zada$ pytanie, w jakim
stopniu efekt Micha a Anio a zwi!zany jest nie tyle z dyspozycjami partnerów relacji wp ywaj!cymi na "wiadome
przetwarzanie informacji o sobie i drugiej po owie, ile
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z uwarunkowaniami zwi!zanymi z relacj!, a !cz!cymi si% z mo#liwo"ciami reßeksji i dokonywania wgl!du
w siebie czy w partnera. Mo#na zatem przypuszcza$, #e
efekt Micha a Anio a zale#y od czynników sytuacyjnych,
chocia#by takich, jak etap rozwoju zwi!zku czy #ycia rodziny, poziomu stresu, obci!#enia obowi!zkami.
Otwarta jest te# kwestia, czy zjawisko Micha a Anio a
zachodzi jedynie w relacjach partnerskich, romantycznych, ma #e&skich, czy te# dotyczy relacji mi%dzy rodzicami i dzie$mi, nauczycielami i uczniami, a mo#e tak#e
relacji z obcymi (por. Mitchell, 2008). Ja kszta tuje si%
intensywnie w okresie dzieci&stwa dzi%ki osobom znacz!cym, potem jednak to inni staj! si% obiektami wa#nymi: rówie"nicy, rodze&stwo, przyjaciele, mentorzy czy
partnerzy. Wa#ne by oby sprawdzenie, czy podobny proces nie zachodzi w innych silnie wspó zale#no"ciowych
relacjach, w których mo#na mówi$ o pojawianiu si% inkluzji tre"ci samowiedzy obu stron oraz pojawianiu si% Ja
relacyjnego. W relacji matka – dziecko z du#ym prawdopodobie&stwem wyst%powa$ b%d! tendencje do aÞrmacji
Ja idealnego. O Ja relacyjnym mówi si% równie# w sytuacjach relacji w miejscu pracy (van Knippenberg i van
Knippenberg, 2007). Przypuszcza$ zatem mo#na, #e efekt
Micha a Anio a pojawi$ si% powinien w relacjach mentor – ucze&. Spo eczna natura Ja o tyle mo#e zwi%ksza$
zasi%g wyst%powania efektu Micha a Anio a poza bliskie
zwi!zki, o ile b%d! spe nione inne warunki.
Wykazano pozytywn! rol% podobie&stwa Ja idealnego
partnerów (Rusbult i in., 2009), ale mo#liwe s! tak#e konßikty zwi!zane z realizacj! celów jednego z partnerów,
poniewa# drugi ponosi ich koszty. Na mo#liwe konßikty
w ramach interpersonalnej regulacji Ja wskazuj! Higgins
i May (2001). Konieczna jest odpowied' na pytanie, kiedy dochodzi do negocjacji czy koordynacji upragnionych
celów, a kiedy proces interpersonalnej regulacji przyczynia$ si% b%dzie do Þaska przybli#ania si% partnerów do ich
idealnych wizji siebie.
Efekt wzajemnego „rze'bienia si%” partnerów zale#ny jest od interpersonalnej regulacji opartej przede
wszystkim na motywacji do rozwoju. Tendencja do samodoskonalenia ujawnia si% w zale#no"ci od nat%#enia
innych konkurencyjnych potrzeb. Na przyk ad, autorzy
teorii samookre"lenia uwa#aj!, #e aby nast%powa rozwój
Ja, musz! by$ zaspokojone podstawowe potrzeby psychiczne: przynale#no"ci, kompetencji i autonomii (Ryan
i Deci, 2003; za: Hußejt-(ukasik, 2010). Inne koncepcje
(np. teoria opanowywania trwogi) podkre"laj!, #e aspekt
rozwojowy Ja jest powi!zany z aspektem ochronnym.
W bliskich zwi!zkach znacznie silniej ni# w innych relacjach pojawia si% motywacja do utrzymywania poczucia
bezpiecze&stwa (security needs) (Carmichael i in., 2007).
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Aby potrzeba ta by a zaspokojona, jednostka musi mie$
"wiadomo"$, #e bliska osoba j! wspiera i jest responsywna. Oczekuje si%, #e bliska osoba b%dzie zawsze gotowa
do rozpoznawania, akceptowania i spe niania potrzeb
jednostki. Carmichael i wspó pracownicy (2007) uwa#aj!, #e w bliskich zwi!zkach motywacja podtrzymywania
potrzeby bezpiecze&stwa jest silnie konkurencyjna w stosunku do tendencji do doskonalenia si%.
Nasilenie motywacji do samodoskonalenia zmienia
si% w ci!gu #ycia (Higgins, 1997). Gdy perspektywa
czasowa kurczy si%, motyw ten przestaje by$ wyrazisty
lub s abnie. Dzieje si% tak, gdy jednostka przybli#a si%
do osi!gni%cia wa#nej zmiany oraz w pó'niejszym wieku. Dlatego w starszych ma #e&stwach efekt Micha a
Anio a pojawia$ si% mo#e rzadziej. Rusbult i wspó pracownicy (2005b) zauwa#aj! tak#e, #e zgodnie z teoriami
rozwoju (np. Erikson, 1959/2004) d!#enie do ró#nych
aspektów Ja idealnego powinno raz skupia$ si% na #yciu
zawodowym, a raz na sferze intymnej. Kumashiro wraz
z zespo em (2006) zwracaj! uwag% na fakt, i# Ja idealne
zmienia si% nie tylko w biegu #ycia jednostki, lecz tak#e
w czasie trwania zwi!zku. Nasuwaj! si% w zwi!zku z tym
pytania, w jakim stopniu partnerzy przystosowuj! si% do
tych zmieniaj!cych si% celów i aspiracji. Czy akceptuj! te
zmiany, czy te# je hamuj!?
Zarówno procesy regulacji interpersonalnej, jak i regulacji intrapersonalnej mog! hamowa$ wyst%powanie efektu Micha a Anio a. Istnieje szereg bada& wskazuj!cych
na to, #e tendencja do ochraniania siebie mo#e burzy$
relacj%. Osoby charakteryzuj!ce si% l%kiem spo ecznym
(wynikaj!cym z negatywnej samooceny, nie"mia o"ci czy
wra#liwo"ci na odrzucenie) maj! tendencj% do oczekiwania nieprzyjemno"ci w interakcjach spo ecznych – dla
osób tych motywacja do ochraniania siebie jest celem
nadrz%dnym. Zdaniem badaczy (Carmichael i in., 2007),
ludzie mog! wówczas przejawia$ zachowania niesprzyjaj!ce utrzymaniu czy rozwojowi relacji. Inne badania
wskazuj! na to, #e niska samoocena mo#e by$ przyczyn!
rozpadu relacji. Osoby o negatywnym wizerunku siebie
maj! tendencj% do utraty wiary w to, #e partner si% nimi
interesuje, w!tpi! w jego/jej zaanga#owanie, czym oddalaj! si% od partnera (Murray i Holmes, 2004).
Zapewne zarówno na poziomie kulturowym, interpersonalnym, jak i na poziomie zmiennych indywidualnych
istnieje wiele zmiennych wp ywaj!cych modyÞkuj!co
na efekt Micha a Anio a. Celem dalszych bada& powinno by$ poznanie czynników nie tylko wspieraj!cych, ale
równie# hamuj!cych jego wyst%powanie.
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Zako#czenie
Celem niniejszego artyku u by o zaprezentowanie interesuj!cego i wa#nego, ale ma o znanego w Polsce zjawiska. Model efektu Micha a Anio a pomimo stosunkowo krótkiej historii jest dobrze udokumentowany przez
badaczy ameryka&skich. Fenomen okre"lony jako efekt
Micha a Anio a daje partnerom równocze"nie szanse na
rozwój osobisty oraz na satysfakcj% ze zwi!zku, je#eli
ich wzajemne relacje sprawiaj!, #e wydobywaj! z siebie
to, co najlepsze. Niezb%dne jest sprawdzenie, czy wyst%puje on w odmiennych warunkach kulturowych. Efekt
Micha a Anio a otworzy nowy obszar badawczy w dziedzinie wp ywu spo ecznego. Koncentruj!c si% na d ugotrwa ym wp ywie w bliskich zwi!zkach, wykracza poza
uleg o"$ b%d!c! nast%pstwem bezpo"redniej pro"by lub
taktyk stosowanych przez partnera.
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PRZYPISY
1. W celu uproszczenia j%zykowego tekstu, pisz!c „partner”
mamy na my"li zarówno m%#czyzn%, jak i kobiet%.
2. Lucy i Kusy to bohaterowie serialu „Ranczo“. Ich wzajemne relacje stanowi! dobry przyk ad efektu Micha a Anio a.
Lucy dzi%ki aÞrmacji Kusego realizuje swoje potrzeby zwi!zane z dzia alno"ci! spo eczn!, pojawia si% we wsi jako nikomu
nieznana Amerykanka, a po pewnym czasie zostaje wybrana na
wójta. Kusy po latach za amania i nadu#ywania alkoholu staje
si%, pod wp ywem Lucy, czu ym partnerem i ojcem, wraca te#
do swojej artystycznej pasji.
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The Michelangelo effect in close relationships:
Can a relationship partner boost the ideal self
of her second half?
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Abstract
The paper describes the Michelangelo phenomenon in close relationships (Drigotas, Rusbult, Wieselquist
i Whitton, 1999). Due to its reference to the concept of “self”, described were also theories of the relational
and extended self. Conditions necessary for the occurrence of the Michelangelo effect were described as
well as factors that facilitate and delimit its scope. The paper reviews research concerning this phenomenon along with the employed empirical procedures, obtained research results and consequences of the
Michelangelo effect for an individual and the relationship. In the paper we have also formulated our doubts
(theoretical and methodological) concerning the universality of the Michelangelo effect in close relationships.
Key words: Michelangelo effect, close relationships, ideal self, relational self
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