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Perswazyjne skutki wieloznaczno!ci przekazu: 

polaryzacja czy depolaryzacja postaw?

Pawe  Koniak, Wojciech Cwalina

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Wieloznaczno!" wypowiedzi jest strategi# stosowan# przez osoby wypowiadaj#ce si$ publicznie w celu 

zwi$kszenia liczby odbiorców, do których apeluje dany komunikat. Mo%e ona jednak mie" równie% skutki 

perswazyjne. W artykule przedstawiono wyniki trzech eksperymentów. Wskazuj# one, i% wypowied& wie-

loznaczna mo%e w pewnych warunkach prowadzi" do depolaryzacji postaw odbiorców. Dzieje si$ tak, 

kiedy pocz#tkowe postawy odbiorców s# postawami „za” i kiedy autor danej wypowiedzi jest wiarygodny. 

W podobnych warunkach do depolaryzacji postaw prowadzi równie% przekaz niezgodny z postaw# odbior-

ców. Inny jest jednak mechanizm oddzia ywania tych przekazów. O ile przekaz niezgodny z postaw# pro-

wadzi do niezgadzania si$ z nim i próby odparcia zawartego w nim stanowiska, o tyle przekaz wieloznaczny 

takiej niezgody nie wywo uje.

S owa kluczowe: wieloznaczno"# przekazu, polaryzacja/depolaryzacja postaw, nadawca, postawa za/prze-

ciw

J$zyk jest pierwotnym medium %ycia spo ecznego. Jest 

narz$dziem wykorzystywanym do nadawania publiczne-

go kszta tu celom, motywom oraz intencjom ludzi i przez 

to skupia ich uwag$ na ró%nych aspektach rzeczywisto!ci 

(np. Fiedler, 2008; Holtgraves, Kashima, 2008). J$zyk 

jest niezb$dny do tego, aby ustanowi" i utrzyma" poczu-

cie w asnego ja, aby móc wymienia" si$ ideami, uczucia-

mi i my!lami oraz do ustanowienia wspólnego rozumie-

nia otaczaj#cego !wiata (zob. Whorf, 1981). Znalezienie 

w a!ciwych s ów, gdy ma si$ do przekazania co! trud-

nego, jest z o%onym i wymagaj#cym zadaniem poznaw-

czym. W konsekwencji ró%ne narz$dzia j$zykowe pe ni# 

ró%ne funkcje. Watzlawick i Beavin (1967) dowodz#, %e 

jednostka ka%dym swoim zachowaniem co! komunikuje 

(odmienne stanowisko: zob. Motley, 1990), lecz raczej 

jest wyj#tkiem ni% regu #, i% komunikacja ta jest jedno-

znaczna i precyzyjna.

Ten brak jednoznaczno!ci i precyzji mo%na zauwa%y" 

tak w %yciu codziennym, jak w wyst#pieniach polityków, 

prawodawstwie czy w zarz#dzaniu organizacjami (zob. 

Cwalina, 2011). Czasem jest on niezamierzony i przy-

padkowy, lecz pos ugiwanie si$ nim mo%e by" tak%e ce-

lowe i !wiadome: defensywne czy prewencyjne – aby 

broni" swojego wizerunku, lub ofensywne i strategiczne 

– aby go budowa" i wzmacnia" (Cwalina, Koniak, w dru-

ku). Wyniki bada' przeprowadzonych przez Koniaka 

i Cwalin$ (2008; Cwalina, Koniak, 2009) sugeruj#, %e ta 

sama sytuacja komunikacyjna mo%e prowadzi" do jed-

noczesnego formowania lub zmiany dwóch ró%nych po-

staw: wobec tematu przekazu i wobec jego nadawcy. Przy 

czym odbiorca mo%e by" nastawiony na realizacj$ tylko 

jednego lub obu tych celów: na uformowanie wra%enia 

o jego nadawcy lub/i na ocen$ omawianego przez niego 

zagadnienia. Wa%no!" obydwu tych celów mo%e si$ zmie-

nia" np. w zale%no!ci od sytuacji czy potrzeb jednostki. 

W jednej sytuacji odbiorca mo%e bardziej koncentrowa" 

si$ na formowaniu postawy wobec nadawcy przekazu – 

np. gdy zbli%aj# si$ wybory. W innej wa%niejsza mo%e by" 

postawa wobec tematu przekazu – np. przed referendum 

w sprawie, której on dotyczy. Jednak w sposób mniej lub 
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bardziej !wiadomy czy zautomatyzowany obydwa te cele 

s# realizowane zawsze, gdy jednostka staje si$ odbiorc# 

przekazu pochodz#cego od jakiego! nadawcy. W tym 

kontek!cie badania nad pos ugiwaniem si$ komunikatami 

wieloznacznymi wskazuj#, %e w okre!lonych okoliczno-

!ciach mog# one wywiera" pozytywny wp yw na ocen$ 

ich nadawcy (Bello, Edwards, 2005; Cwalina, Koniak, 

2007; Rudd, 1989; Williams, Goss, 1975), jednak bada-

nia ich perswazyjno!ci s# nieliczne i raczej sugeruj#, %e 

jest ona niewielka (Williams, 1973, 1976, 1980). Wed ug 

Waltona (2006), wieloznaczno!" komunikacji mo%e by" 

stosowana w perswazji, ale tylko we wst$pnej jej fazie, 

przed rozpocz$ciem argumentacji. Niejasne sformu o-

wanie argumentów niesie bowiem ryzyko, %e odbiorcy 

zrozumiej# je w swoisty sposób, niezgodny z intencj# 

nadawcy. Ich postawy mog# wówczas si$ zmieni", lecz 

trudno przewidzie" kierunek tej zmiany.

RODZAJE WIELOZNACZNO CI

Bavelas, Black, Chovil i Mullett (1990) deÞ niuj# ko-

munikacj$ wieloznaczn# (equivocation) bardzo szeroko, 

jako komunikacj$ nie wprost, która obejmuje takie akty 

mowy, jak przeczenie samemu sobie, niespójno!", wy-

mijaj#ce odpowiedzi, zmiana tematu, przeskakiwanie 

z tematu na temat, niepe ne zdania, nieporozumienia, 

niezrozumia y styl lub manieryzmy. Wed ug Grimshawa 

(1987), tego typu komunikacj$ mo%na precyzyjniej okre!-

li" jako wieloznaczno!", która mo%e by" do!wiadczana 

(experiential ambiguity). Jest to w asno!", jak# ma ka%dy 

bodziec maj#cy dwa lub wi$cej znaczenia lub, po prostu, 

bodziec o znaczeniu niejasnym, który wyst$puje w inter-

akcji spo ecznej, zw aszcza w naturalnej rozmowie. Przy 

czym podkre!la on, %e ka%dy akt komunikacyjny mo%e 

by" wieloznaczny dla niektórych osób bior#cych w nim 

udzia , podczas gdy dla innych b$dzie on ca kowicie ja-

sny i jednoznaczny.

Zatem wieloznaczno!" odnosi si$ do faktu, %e dana sy-

tuacja bod&cowa (np. wypowied&) nie ma takich w asno-

!ci, które narzucaj# tylko jedn#, sta # struktur$ interpreta-

cyjn# (Luchins, 1950). Nie oznacza to, %e takiej struktury 

w ogóle w niej brak, lecz raczej, i% mo%liwych jest wiele 

równoprawnych sposobów jej rozumienia. W przypadku 

sytuacji wieloznacznej nie chodzi wi$c o si $ jej ustruk-

turyzowania, lecz o zakres mo%liwych strukturalizacji. 

Takie rozumienie terminu wieloznaczno!ci odbiega od 

tego, jak jest on deÞ niowany w kontek!cie bada' nad si # 

argumentacji w przekazach perswazyjnych, w których za 

przekaz wieloznaczny uznaje si$ taki, który ma argumen-

ty o przeci$tnej sile (Ziegler, Diehl, 2003; Ziegler, Dobre, 

Diehl, 2007) lub zawieraj#cy argumentacj$ o mieszanej 

sile (Bohner, Ruder, Erb, 2002). W !wietle powy%szych 

deÞ nicji, takie przekazy w zasadzie nie s# przekazami 

wieloznacznymi.

Jedn# z najpowszechniejszych form wieloznaczno!ci 

jest ogólnikowo!". Nadawca mo%e wype nia" wypo-

wied& ogólnymi, abstrakcyjnymi zasadami (np. „Ludzie 

powinni mie" wolno!" publicznego wyra%ania swoich 

opinii”) czy te% pozornymi ustosunkowaniami si$ do 

problemu – np. „Sytuacja w s u%bie zdrowia musi si$ 

zmieni"” (Bralczyk, 2003). Wi$kszo!" ludzi zgadza si$ 

z takimi ogólnymi tezami, podczas gdy specyÞ czne apli-

kacje tych zasad spotykaj# si$ ju% z o wiele ni%szym po-

parciem. Pos ugiwanie si$ ogólnikami, czyli stwierdze-

niami zawieraj#cymi zwykle banaln# tre!", ogólnie zna-

nymi twierdzeniami, które niczego bli%ej nie precyzuj#, 

Cwalina i Koniak (2007) okre!laj# jako wieloznaczno"# 

semantyczn$.

Nadawca mo%e równie% prezentowa" w swojej wypo-

wiedzi stanowiska, które odbiorcy wydaj# si$ sprzeczne. 

Mo%e on jednocze!nie prezentowa" argumenty za i prze-

ciwko danemu rozwi#zaniu, racje jednej i drugiej strony 

sporu i nie opowiada" si$ przy tym za %adn# ze stron. Na 

przyk ad informacje negatywne mog# by" neutralizowa-

ne informacjami pozytywnymi przez stosowanie zwro-

tów typu: chocia!, ale, jednak, mimo to (Bralczyk, 2001). 

Przedstawianie ró%nych punktów widzenia bez opowie-

dzenia si$ jednoznacznie za któr#! z opcji (np. „Sytuacj$ 

w s u%bie zdrowia mo%na zdecydowanie poprawi", pry-

watyzuj#c j# lub zmieniaj#c system podatkowy w kraju”) 

Cwalina i Koniak (2007) okre!laj# jako wieloznaczno"# 

argumentacyjn$. Podobn# operacjonalizacj$ wieloznacz-

no!ci stosowa a w swoich badaniach Chaiken ze wspó -
pracownikami (Bohner, Chaiken, Hunyadi, 1994; Chai-

ken, Maheswaran, 1994). Przekaz wieloznaczny w ich 

badaniach sk ada  si$ jednocze!nie z argumentów wska-

zuj#cych na przewag$ jednego produktu nad drugim 

i z argumentów wskazuj#cych na jego s abo!" w porów-

naniu z nim.

Szczególnym przypadkiem wieloznaczno!ci argumen-

tacyjnej jest dwuznaczno!" argumentacyjna, czyli sytu-

acja przedstawiania tylko dwóch ró%nych punktów wi-

dzenia bez sformu owania konkluzji. Nale%y podkre!li", 

%e dwuznaczno!" przekazu nie jest to%sama z cz$sto bada-

n# w kontek!cie perswazyjnym argumentacj# dwustron-

n# (np. Bohner, Einwiller, Erb, Siebler, 2003; Crowley, 

Hoyer, 1994; Hovland, Janis, Kelley, 1963). W przekazie 

dwustronnym nadawca prezentuje argumenty zarówno 

jednej, jak i drugiej strony czy te% za i przeciw danemu 

stanowisku lub tezie, jednocze!nie wyra&nie okre!la-

j#c, za któr# z opcji on sam si$ opowiada. W przypadku 

dwuznaczno!ci argumentacyjnej brak takiego dookre!le-

nia stanowiska nadawcy. Nie jest ona równie% to%sama 
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z przekazem perswazyjnym bez podawania ostatecznego 

wniosku (np. Hovland i in., 1963; Kardes, 1988). Przekaz, 

w którym nie podaje si$ ostatecznego wniosku, zazwyczaj 

zawiera w swojej strukturze sugesti$ odnosz#c# si$ do pro-

ponowanego rozwi#zania. Na przyk ad argumenty zawar-

te w przekazie wskazuj# na przewag$ jednej propozycji 

nad drug# lub argumenty za jedn# z opcji s# silne i przeko-

nuj#ce, a za drug# – s abe i nieprzekonuj#ce. Oczywi!cie 

mo%liwo!" rozpoznania sugerowanego wniosku zale%y 

od wiedzy czy motywacji odbiorców (Stayman, Kardes, 

1992). Natomiast wyró%nikiem przekazu wieloznacznego 

argumentacyjnie jest to, %e %adna z nakre!lonych opcji nie 

jest faworyzowana i obydwu jest po!wi$cana jednakowa 

uwaga (por. Lord, Ross, Lepper, 1979).

PERSWAZYJNO ! PRZEKAZU WIELOZNACZNEGO

Wieloznaczno!", a zw aszcza wieloznaczno!" argu-

mentacyjna mo%e by" przez nadawc$ stosowana równie% 

w celach perswazyjnych. Williams i Goss (1975) posta-

wili tez$, %e pos ugiwanie si$ przekazem wieloznacznym 

ma sens g ównie jako swoiste ubezpieczenie si$ nadawcy 

od negatywnych zdarze'. Wed ug nich mówca wyst$pu-

j#cy przed publiczno!ci#, która jest otwarcie przeciwna 

jego pogl#dom, mo%e !wiadomie i z rozmys em pos u-

%y" si$ w swoim wyst#pieniu przekazem wieloznacznym. 

Wiliams i Goss uwa%aj#, %e wprawdzie nie jest to skutecz-

na strategia perswazyjna s u%#ca przekonywaniu odbior-

ców, ale – w najgorszym razie – spowoduje utrzymanie 

przez nich ich opinii i zapobiegnie utracie wiarygodno!ci 

przez nadawc$, a w najlepszym pozytywnie wp ynie na 

odbiór nadawcy. Nie mo%na jednak wykluczy", %e na-

wet je%eli nadawca stosuje wieloznaczno!" tylko w celu 

unikni$cia wzbudzania sprzeciwu odbiorców wobec jego 

pogl#dów i nie ma zamiarów perswazyjnych, dodatko-

wym skutkiem takiej wypowiedzi mo%e by" modyÞ kacja 

postaw odbiorców wobec tematu przekazu (por. Koniak 

i Cwalina, 2008). Brak jednak bada' koncentruj#cych si$ 

na analizie skuteczno!ci oddzia ywania tego typu prze-

kazów. Natomiast w pewnym stopniu zbli%onego zagad-

nienia dotyczy y badania przeprowadzone przez Lorda, 

Rossa i Leppera (1979) oraz replikacje i rozszerzenia tych 

bada' (Harton, Latané, 1997; Kuhn, Lao, 1996; Miller, 

McHoskey, Bane, Dowd, 1993).

Lord i jego wspó pracownicy (1979) prezentowali ba-

danym mieszane dowody dotycz#ce wp ywu kary !mier-

ci na przest$pczo!". Mia y one form$ podsumowania 

rezultatów uzyskanych w dwóch odr$bnych badaniach. 

Wyniki jednego z nich wskazywa y na odstraszaj#cy 

wp yw kary !mierci (liczba morderstw istotnie si$ ob-

ni%y a po jej wprowadzeniu), podczas gdy wyniki dru-

giego wskazywa y na skutek wr$cz odwrotny – wzrost 

przest$pczo!ci w zwi#zku z wprowadzeniem kary !mier-

ci. Zdroworozs#dkowo mo%na przypuszcza", %e zapo-

znanie si$ z takimi „mieszanymi” danymi dotycz#cymi 

efektu wprowadzenia kary !mierci b$dzie prowadzi o 

do z agodzenia czy te% depolaryzacji pocz#tkowych po-

staw badanych (Kuhn, Lao, 1996). Uzyskane wyniki by y 

jednak odwrotne: postawy badanych po zapoznaniu si$ 

z takimi dwoma raportami stawa y si$ bardziej skrajne, 

ulega y polaryzacji.

Badanie Lorda i wspó pracowników (1979) jest szero-

ko cytowane, jednak wzbudza tak%e wiele kontrowersji, 

g ównie ze wzgl$dów metodologicznych, i w#tpliwo!ci 

replikacyjnych. G ówny zarzut wobec ich procedury ba-

dawczej dotyczy zastosowanej miary polaryzacji postaw. 

Badacze polegali bowiem na okre!laniu przez badanych 

kierunku, w którym zmieni y si$ ich postawy, a nie na 

pomiarze rzeczywistych zmian (Kuhn, Lao, 1996; Miller 

i in., 1993). Ponadto w pó&niejszych próbach replika-

cji i rozszerzenia tych bada' uzyskiwano ró%ne wyniki. 

W cz$!ci bada' po zapoznaniu si$ z mieszanymi informa-

cjami na temat obiektu postaw nast$powa a polaryzacja 

postaw pocz#tkowych (Harton, Latané, 1997; Miller i in., 

1993, eksperyment 1 i 2). W innych badaniach takiego 

wyniku jednak nie stwierdzono (Miller i in., 1993, eks-

peryment 3).

Nale%y równie% zaznaczy", %e w badaniach nad pola-

ryzacj# postaw w wyniku kontaktu z mieszanymi infor-

macjami na temat obiektu postawy u%ywano do!" specy-

Þ cznych bod&ców. U Lorda i wspó pracowników (1979) 

by y to najpierw informacje o dwóch przeciwstawnych 

wynikach bada' na temat wp ywu kary !mierci na wska&-

niki morderstw, po których szczegó owo opisywano oba 

te badania – ich procedury, krytyk$ itp. Mieszany cha-

rakter informacji by  wi$c operacjonalizowany jako ich 

sprzeczno!". Natomiast w przypadku przekazu wielo-

znacznego nadawca mo%e nie tyle prezentowa" przecz#ce 

sobie dane, ile raczej wskazywa" na istnienie dwóch ró%-

nych punktów widzenia (i nie opowiada" si$ za %adnym 

z nich). Jest to wi$c kwestia niejednoznaczno!ci nie fak-

tów czy obiektywnych danych, ale opinii (por. Goethals, 

Nelson, 1973; Suls, Martin, Wheeler, 2000). Gdy Miller 

i jego wspó pracownicy (1993) prezentowali badanym 

opinie wyra%one w formie dwóch esejów o przeciwstaw-

nej wymowie, w zale%no!ci od tematu eseju polaryzacja 

postaw odbiorców wyst$powa a (eksperyment 1: eseje za 

i przeciw karze !mierci) lub nie (eksperyment 3: eseje za 

lub przeciw akcji aÞ rmatywnej).

Ró%nica mi$dzy wypowiedzi# wieloznaczn# a prezen-

towaniem mieszanych danych czy te% opinii na temat 

obiektu postawy polega równie% na tym, %e o ile infor-

macje mieszane pochodz# z ró%nych &róde  (dwa ró%ne 



172 PAWE( KONIAK, WOJCIECH CWALINA

badania czy dwa ró%ne eseje), o tyle wypowied& wielo-

znaczna, nawet je%eli nadawca przytacza w niej nie swoje 

pogl#dy, jest autorstwa jednego nadawcy. Tym samym, 

o ile w badaniach nad polaryzacj# postaw stosowano wy-

ra&nie oddzielne bod&ce1, przez co badany mia  do czy-

nienia z dwoma &ród ami podaj#cymi sprzeczne informa-

cje, o tyle przekaz wieloznaczny w rozumieniu przyj$tym 

w tym artykule jest jednym, zwartym bod&cem.

Mo%liwe wi$c, %e wp yw przekazu wieloznacznego na 

postawy wobec poruszanego w nim tematu jest inny ni% 

wp yw mieszanych informacji czy wyra&nie rozdzielnych 

czy nawet sprzecznych opinii. Z bada' Liberman i Chaiken 

(1991) wynika, i% w!ród osób wyznaj#cych sprzeczne, 

lecz równowa%ne warto!ci zwi#zane z obiektem postawy, 

samo my!lenie o nim prowadzi do depolaryzacji postaw, 

podczas gdy w!ród osób uznaj#cych jedn# ze sprzecznych 

postaw za wa%niejsz#, dochodzi do polaryzacji (zob. te% 

Chaiken, Yates,1985; Millar, Tesser, 1986). Wydaje si$, 

%e w przekazie wieloznacznym równowa%no!" dwóch 

punktów widzenia czy argumentów jest wyra&niejsza ni% 

w przypadku podawania mieszanych informacji. Tym sa-

mym mo%na si$ spodziewa", %e przekaz wieloznaczny b$-

dzie powodowa  raczej z agodzenie postaw, czyli b$dzie 

prowadzi  do ich depolaryzacji, a nie do polaryzacji.

Kolejn# istotn# cech# bada' dotycz#cych polaryzacji 

postaw jest brak porównywania efektów oddzia ywania 

informacji mieszanych z informacjami faworyzuj#cymi 

jeden lub drugi pogl#d. Tymczasem w %yciu publicznym 

wypowiedzi wieloznaczne cz$sto s#siaduj# z wypowie-

dziami wprost opowiadaj#cymi si$ za czym! lub przeciw 

czemu! (Cobb, Kuklinski, 1997; Rudd, 1989). Ponadto 

odbiorcy s# wyczuleni nie tyle na stopie' rozbie%no!ci 

mi$dzy pogl#dem wyra%onym w przekazie a ich posta-

w#, co raczej na to, czy pogl#d ten znajduje si$ po tej sa-

mej stronie kontinuum, co ich postawa (Lange, Fishbein, 

1983; Nemeth, Endicott, 1976). Powstaje wi$c pytanie, 

jaka jest skuteczno!" perswazyjna przekazu wieloznacz-

nego w porównaniu z przekazem niezgodnym z postawa-

mi odbiorców?

Opieraj#c si$ na teorii s#dów spo ecznych (np. Hov-

land, Harvey, Sherif, 1957; Sherif, 1960; zob. te% Eagly, 

Chaiken, 1993), mo%na przypuszcza", %e przekaz nie-

zgodny z w asn# postaw# powinien by" przez odbiorc$ 

odrzucany, a zatem nie powinien prowadzi" do zmiany 

jego postawy. Natomiast w przypadku kontaktu z przeka-

zem wieloznacznym reakcja na niego mo%e by" odmien-

na. Eagly i Chaiken (1993), podsumowuj#c za o%enia 

teorii s#dów spo ecznych, podaj#, i% wieloznaczno!" 

przekazu (stanowiska w nim zawartego i jego tre!ci), 

jest czynnikiem zwi$kszaj#cym prawdopodobie'stwo 

wyst#pienia zniekszta ce' w wydawanych ocenach. Tym 

samym stanowisko zawarte w takim przekazie mo%e by" 

postrzegane jako zbli%one do w asnego pogl#du i ocenia-

ne pozytywnie. A tym samym przekaz ten mo%e zwi$k-

sza" ewentualn# zmian$ postawy.

Przypuszczenia te potwierdzaj# wyniki bada' Manisa 

(1961). Wysun#  on hipotez$, %e przy interpretacji intencji 

nadawcy przekazu wieloznacznego, wyra%aj#cego opini$ 

na dany temat, przekonania odbiorcy b$d# oddzia ywa" 

silniej ni% w przypadku interpretacji przekazu jedno-

znacznego. Uzyskane przez niego wyniki potwierdzi y, 

%e pos ugiwanie si$ przez nadawców komunikatami wie-

loznacznymi sprzyja ich ocenie jako maj#cych bardziej 

umiarkowane pogl#dy ni% maj# w rzeczywisto!ci. Jak za-

uwa%aj# Hamilton i Mineo (1998), przekaz wieloznaczny 

mo%e sk ania" jego odbiorców do spostrzegania nadawcy 

jako „g osu umiarkowania” i, w konsekwencji, prowadzi" 

do uznania jego neutralnego stanowiska jako zgodnego 

z w asnym: do jego asymilacji.

Goss (za: Williams, 1973) uwa%a, %e dwuznaczno!" ko-

munikatu wi#%e si$ z konotacyjn# zgod# z nim i niezgod# 

lub nieu!wiadamianiem sobie braku zgody w stosunku do 

obiektu, którego on dotyczy (referencjaln#). Na przyk ad 

wi$kszo!" Polaków uwa%a, %e demokracja jest czym! dob-

rym, jednocze!nie istotnie ró%ni#c si$ co do rozumienia 

tego poj$cia i znacze' mu przypisywanych (Reykowski, 

1995). Tym samym cz$sto wyst$puje sytuacja, %e ludzie 

zgadzaj# si$ ze sob# na poziomie konotacji, lecz na pozio-

mie denotacji uwa%aj#, %e si$ zrozumieli i nie zastanawia-

j# si$ nad tym, czy tak jest rzeczywi!cie. Wyniki ekspery-

mentów przeprowadzonych przez Williamsa (1973, 1976, 

1980) wykaza y, i% badani w istotnie wi$kszym stopniu 

zgadzali si$ z przekazem wieloznacznym ni% jednoznacz-

nym. Jednak Wiliams nie bada  tego, czy pod wp ywem 

tego typu przekazu ich postawy ulega y zmianom, czy te% 

nie. Podsumowuj#c uzyskane rezultaty, Williams (1976) 

stwierdza, %e chocia% celem komunikacji (zw aszcza per-

swazyjnej) jest spowodowanie, aby odbiorcy si$ z ni# 

zgodzili, opieraj#c si$ na zrozumieniu jej tre!ci, to jednak 

w przypadku !wiadomego pos u%enia si$ przez nadawc$ 

przekazem wieloznacznym mo%e powsta" w odbiorcach 

zgoda oparta na niezbyt dobrym zrozumieniu nadawcy 

i prezentowanych przez niego tre!ci. Tym samym mog# 

oni ulega" argumentom nadawcy, gdy% si$ z nimi zgadza-

j#, chocia% ich nie pami$taj# lub/i nie rozumiej#.

Podsumowuj#c, mo%na przypuszcza", %e przekaz ze 

stanowiskiem przeciwnym postawie odbiorcy powi-

nien koncentrowa" odbiorc$ na niezgodno!ci pogl#dów 

1 W badaniach Lorda i wspó pracowników (1979) „oddziel-

no!"” tych informacji dodatkowo podkre!la a procedura ich ocenia-

nia po prezentacji ka%dej z nich.
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i sk ania" do jej rozwi#zania. Z kolei przekaz wieloznacz-

ny nie powinien wywo ywa" u odbiorcy dyskomfortu 

zwi#zanego z niezgod# z zawartym w nim stanowiskiem. 

Wr$cz przeciwnie, odbiorca powinien spostrzega" taki 

przekaz jako zgodny ze swoj# postaw# lub przynajmniej 

jako do niej zbli%ony. St#d pierwsze hipotezy zak adaj#, 

%e:

H1a. Przekaz niezgodny z postaw# odbiorcy b$dzie 

wzbudza  niezgadzanie si$ z nim.

H1b. Przekaz wieloznaczny b$dzie wzbudza  zgadzanie 

si$ odbiorcy.

Kolejna kwestia dotyczy tego, jakie b$d# konsekwen-

cje tych przekazów dla zmiany postawy odbiorcy: jej 

polaryzacji lub depolaryzacji. Niezgodno!" przekazu 

powinna obni%a" jego zdolno!" do zmiany postawy od-

biorcy. Nie znaczy to jednak, i% przekaz niezgodny nie 

mo%e prowadzi" do zmiany postaw. Jak wskazuj# wyniki 

bada' Aronsona, Turner i Carlsmitha (1963), mo%liwo!" 

odparcia przekazu niezgodnego powinna by" uzale%nio-

na m.in. od cech nadawcy. W przypadku nadawcy ma o 

wiarygodnego przekaz taki mo%e zosta"  atwo odrzucony. 

Dysonans zwi#zany z niezgodno!ci# mo%e zosta" usuni$-

ty przez negatywn# ocen$ nadawcy i tym samym nie ma 

potrzeby zmiany w asnej postawy. Kiedy jednak nadaw-

ca jest wiarygodny, odbiorcy trudniej jest poradzi" sobie 

z niezgodno!ci# przez negatywn# ocen$ nadawcy. W ta-

kim przypadku bardziej prawdopodobne jest to, %e zmieni 

on swój pogl#d w kierunku przekazu.

Równie% teoria s#dów spo ecznych zak ada, %e wiary-

godno!" nadawcy mo%e prowadzi" do wi$kszej si y od-

dzia ywania przekazu niezgodnego na postaw$ odbiorcy. 

Wiarygodno!" nadawcy jest bowiem jednym z czynni-

ków zwi$kszaj#cych stref$ niezaanga%owania i zmniej-

szaj#cych stref$ odrzucenia (zob. Eagly, Chaiken, 1993). 

Zgodnie z teori# s#dów spo ecznych, stanowisko zawarte 

w przekazie niezgodnym powinno wi$c by" spostrzegane 

jako bli%sze w asnej postawie, kiedy autor tego przekazu 

jest wiarygodny, ni% kiedy jest on niewiarygodny. O ile 

jednak przekaz niezgodny powoduje odnoszenie go przez 

odbiorc$ do w asnej postawy, a przez to wywo uje opór, 

o tyle w przypadku przekazu wieloznacznego opór taki 

nie powinien wyst$powa". Wieloznaczno!" przekazu 

mo%e prowadzi" do asymilacji stanowiska w nim zawar-

tego i pozytywnej jego oceny, a przez to zwi$ksza" jego 

perswazyjno!". Nie do ko'ca jednak jest jasne, dlaczego 

przekaz spostrzegany jako zgodny z w asnymi pogl#dami 

ma doprowadzi" do zmiany tych pogl#dów. Jak zauwa-

%aj# Eagly i Chaiken (1993), teoria s#dów spo ecznych 

dobrze opisuje mechanizm zniekszta ce' percepcyjnych 

stanowiska zwartego w przekazie perswazyjnym, ale jej 

odpowied& na pytanie o sposób, w jaki zniekszta cenia 

te przek adaj# si$ na perswazj$ jest „nieco niejasna” 

(s. 368).

Pomocny w wyja!nieniu tego mechanizmu mo%e by" 

kolejny aspekt przekazu wieloznacznego. Przekaz taki 

jest wypowiedzi#  ami#c# maksym$ sposobu, zgodnie 

z któr# nadawca powinien unika" niejasno!ci i wielo-

znaczno!ci (Grice, 1975). W sytuacji z amania regu y 

konwersacyjnej odbiorca powinien koncentrowa" si$ 

na wyja!nieniu, dlaczego nadawca wypowiada si$ nie-

zgodnie z tymi regu ami (Hilton, 1995). Koncentracja 

odbiorcy na próbie udzielenia odpowiedzi na to pyta-

nie jest tym bardziej prawdopodobna, %e przy kontakcie 

z przekazem wieloznacznym odbiorca nie powinien by" 

skoncentrowany na oporze wobec zawartego w nim sta-

nowiska. Próbuj#c wyja!ni", dlaczego nadawca z ama  
regu $ konwersacyjn# i wypowiedzia  si$ wieloznacznie, 

odbiorca mo%e przypisa" to cechom nadawcy, je%eli ten 

jest niewiarygodny lub niekompetentny. W tym przypad-

ku mo%na za o%y", %e nadawca mówi w ten sposób, bo 

brakuje mu wiedzy lub próbuje co! ukry". Je%eli jednak 

wcze!niejsze informacje sugeruj#, %e nadawca nie jest 

kr$taczem i zna si$ na rzeczy, odbiorca powinien uzna", 

%e to jakie! obiektywne przyczyny sk oni y nadawc$ do 

sformu owania przekazu, który nie opowiada si$ wyra&-

nie za którym! z pogl#dów. Je%eli, zdaniem odbiorcy, to 

obiektywne przyczyny sk oni y nadawc$ do przyznania 

obydwu stanowiskom równowa%nego statusu, powinien 

z agodzi" on swoje pocz#tkowe pogl#dy.

Podsumowuj#c te rozwa%ania, mo%na postawi" nast$p-

ne hipotezy:

H2a. Przekaz niezgodny z postaw# odbiorcy b$dzie pro-

wadzi  do jej depolaryzacji tylko w sytuacji, gdy b$dzie 

pochodzi  od wiarygodnego nadawcy.

H2b. Przekaz wieloznaczny b$dzie prowadzi  do depola-

ryzacji postawy odbiorcy tylko wówczas, gdy b$dzie po-

chodzi  od wiarygodnego nadawcy.

W przypadku analizowania zmiany wcze!niej istniej#-

cych postaw, nale%y równie% wzi#" pod uwag$ ich warto-

!ciowo!". Jak wskazuj# Bizer i wspó pracownicy (Bizer, 

Larsen, Petty, 2011; Bizer, Petty, 2005), postawy „prze-

ciw” s# trudniejsze do zmiany ni% postawy „za”. W ba-

daniach nad zjawiskiem polaryzacji postaw uzyskiwano 

wyniki !wiadcz#ce, i% kontakt z mieszanymi informa-

cjami wp ywa g ównie na postawy osób „za”, nie zmie-

niaj#c w sposób znacz#cy postaw osób „przeciw”. Przy 

czym rol$ odgrywa a tu równie% skrajno!" tych postaw. 

O ile postawy osób opowiadaj#cych si$ pocz#tkowo za 

danym rozwi#zaniem w sposób umiarkowany ulega-

 y polaryzacji, o tyle postawy osób b$d#cych skrajnie 

„za” depolaryzowa y si$ (Miller i in., 1993). Wydaje si$ 

wi$c, %e przekaz wieloznaczny mo%e by" skutecznym 
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!rodkiem „zmi$kczania” postaw – zw aszcza tych skraj-

nych i „za”. Przy czym nale%y zaznaczy", %e w przypadku 

osób o skrajnych postawach wyst$puje problem zwi#zany 

z efektem suÞ towym – trudno w tym przypadku stwier-

dzi" polaryzacj$ postaw,  atwiej natomiast o stwierdze-

nie depolaryzacji (por. Clarkson, Tormala, Leone, 2011). 

Z uwagi na to w poni%szych badaniach analizowano je-

dynie lepiej potwierdzony wp yw samej warto!ciowo!ci 

postaw („za” vs. „przeciw”) na ich odporno!" na zmian$, 

a pomini$to wp yw skrajno!ci tych postaw. Tym samym 

trzecia hipoteza zak ada, %e:

H3. Depolaryzacja postaw b$dzie wyst$powa a tylko 

w!ród osób opowiadaj#cych si$ pocz#tkowo za propozy-

cj# omawian# w przekazie.

EKSPERYMENT 1
Celem eksperymentu 1 by a analiza wp ywu przeka-

zu wieloznacznego argumentacyjnie – w porównaniu do 

przekazów „za” i „przeciw” – na zmian$ postaw odbior-

ców, przy kontroli pocz#tkowej postawy badanych wobec 

tematu w nim poruszanego. Uczestnikom eksperymentu 

prezentowano przekaz dotycz#cy stale obecnej w dyskur-

sie publicznym – chocia% z ró%nym nasileniem – kwestii 

wprowadzenia do szkó  tzw. edukacji seksualnej. Nie by  
to wi$c problem nowy dla badanych. Wieloznaczno!" 

przekazu w tym eksperymencie polega a na zestawieniu 

dwóch punktów widzenia na dan# spraw$, jednak bez po-

dania konkluzji – stanowiska nadawcy. Przekazy jedno-

znaczne przytacza y te same pogl#dy, jednak opowiada y 

si$ jasno za wprowadzeniem edukacji seksualnej do szkó  
lub za jej niewprowadzaniem.

Metoda
Osoby badane. W eksperymencie wzi$ o udzia  151 stu-

dentów jednego z uniwersytetów po udniowo-wschodniej 

Polski. W!ród nich znalaz y si$ 122 kobiety i 24 m$%czyzn 

(w przypadku 5 osób brak danych dotycz#cych ich p ci). 

Badani byli w wieku od 19 do 30 lat (M = 20,6; SD = 1,5).

Procedura. Badanym wr$czano broszur$ zawieraj#c# 

zarówno kwestionariusz, jak i materia  bod&cowy. Na 

pocz#tku eksperymentu jego uczestnicy byli proszeni 

o podanie informacji metryczkowych dotycz#cych ich 

p ci i wieku. Nast$pnie proszono ich o ocen$ Rady Szkó  
Polskich (Þ kcyjnej instytucji, która by a w tych badaniach 

przedstawiana jako nadawca prezentowanego przekazu). 

W dalszej cz$!ci dokonywano pomiaru ich postaw wo-

bec kwestii wprowadzenia edukacji seksualnej do szkó 2, 

a nast$pnie prezentowano przekaz na ten temat. Badani 

w sposób losowy zostali przydzieleni do jednej z trzech 

grup, które zapoznawa y si$ z przekazem zawieraj#cym 

argumentacj$ dwustronn# (za i przeciw) oraz: (1) opo-

wiadaj#cym si$ za wprowadzeniem do szkó  edukacji 

seksualnej, (2) opowiadaj#cym si$ przeciwko wprowa-

dzeniu edukacji seksualnej lub (3) bez podania stanowi-

ska czy rekomendacji nadawcy w tej kwestii (przekaz 

argumentacyjnie dwuznaczny). Po zapoznaniu si$ z ma-

teria em bod&cowym, uczestnicy eksperymentu byli pro-

szeni o odpowiedzi na pytania o charakterze buforowym 

(ocena przeczytanego tekstu na dwunastu skalach przy-

miotnikowych, takich jak przyjemny–nieprzyjemny czy 

weso y–smutny) oraz dokonywano ponownego pomiaru 

ich postawy wobec wprowadzenia edukacji seksualnej do 

szkó . Ponadto okre!lali oni stopie', w jakim zgadzaj# si$ 

ze stanowiskiem wyra%onym w przekazie oraz odpowia-

dali na pytania s u%#ce sprawdzeniu skuteczno!ci mani-

pulacji eksperymentalnej.

Udzia  w eksperymencie by  dobrowolny. Po zako'cze-

niu badania nast$powa o krótkie wyja!nienie jego celu. 

Badani byli równie% informowani o Þ kcyjno!ci materia u 

u%ytego w badaniu.

Zmienne niezale"ne. Ka%dy z przekazów sk ada  si$ 

z jednego argumentu za wprowadzeniem edukacji sek-

sualnej w szko ach („Za potrzeb# edukacji seksualnej 

w szko ach przemawiaj# takie zjawiska, jak ci#%a na-

stolatek czy propagowanie przez pisma skierowane do 

m odzie%y swobody %ycia seksualnego”) i jednego argu-

mentu przeciw niemu („Nale%y pami$ta", %e przedmiot 

taki mo%e demoralizowa" cz$!" m odzie%y czy te% naru-

sza" prawo rodziców do wychowywaniu dzieci w duchu 

w asnych przekona'”). Przed podaniem argumentów 

znajdowa o si$ jednozdaniowe nakre!lenie problemu: 

„Wprowadzenie do szkó  przedmiotu Wiedza o !yciu 

seksualnym cz owieka budzi wiele kontrowersji”. Dla 

kontrolowania wp ywu kolejno!ci prezentowanych argu-

mentów by y one rotowane w obr$bie ka%dej grupy (za/

przeciw lub przeciw/za)3. W grupach, w których prezen-

towano przekazy jednoznaczne (za lub przeciw edukacji), 

stanowisko nadawcy znajdowa o si$ po argumentach 

i mia o form$: „Bior#c to pod uwag$ jeste!my przeciwko 

wprowadzeniu (za wprowadzeniem) do szkó  przedmio-

tu Wiedza o !yciu seksualnym cz owieka”. Przekaz dwu-

znaczny ko'czy  si$ po podaniu drugiego z argumentów. 

Tym samym przekazy za i przeciw sk ada y si$ z siedmiu 

2 We wszystkich prezentowanych eksperymentach dokonywano 

równie% pomiaru innych zmiennych. Nie mia y one jednak znacze-

nia dla omawianych tu analiz i zosta y pomini$te.

3 Poniewa% kolejno!" prezentacji argumentów nie wp ywa a 

istotnie na zmienne zale%ne, czynnik ten zosta  wy #czony z prezen-

towanych analiz.
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linijek tekstu (76 wyrazów), a przekaz dwuznaczny – 

z sze!ciu linijek (61 wyrazów).

Zmienne zale"ne. Na pocz#tku badani proszeni byli 

o ocen$ Rady Szkó  Polskich na dwunastu pi$ciostop-

niowych, antynomicznych skalach przymiotnikowych 

(niekompetentna–kompetentna; niewykwaliÞ kowana–wy-

kwa li Þ kowana; kiepsko poinformowana–dobrze poinfor-

mowana; nieinteligentna–inteligentna; nieuczciwa–uczci-

wa; wymijaj#ca–bezpo!rednia; niegodna zaufania–godna 

zaufania; nieszczera–szczera; nieasertywna–asertywna; 

nie!mia a–!mia a;  agodna–silna; bierna–aktywna). Skala 

ta s u%y pomiarowi ogólnej wiarygodno!ci nadawcy 

(Leathers, 2009). Pomiar charakteryzowa  si$ wysok# 

zgodno!ci# wewn$trzn# (% Cronbacha = 0,84), dlatego 

jako wska&nik ogólnej wiarygodno!ci nadawcy wyliczo-

no wynik ogólny, b$d#cy !redni# z odpowiedzi badanych. 

Wy%sze wyniki wskazuj# na wi$ksz# wiarygodno!" Rady 

Szkó  Polskich.

Pomiaru postaw badanych wobec wprowadzenia do 

szkó  edukacji seksualnej dokonywano dwukrotnie: przed 

przekazem i po nim. Uczestnicy eksperymentu okre!lali 

swoj# postaw$ wobec wprowadzenia do szkó  przedmiotu 

Wiedza o !yciu seksualnym cz owieka na skali siedmio-

stopniowej, w której 1 oznacza o stanowisko zdecydowa-

nie przeciw, a 7 – zdecydowanie za. Opieraj#c si$ na tych 

zmiennych, wyliczono trójwarto!ciowy indeks polaryza-

cji. Wska&nik ten jest uznawany w literaturze za najlep-

szy sposób pomiaru polaryzacji postaw (trinary index; 

zob. Chaiken, Yates,1985; Millar, Tesser, 1986; Miller 

i in., 1993). Je%eli postawa danej osoby po przekazie by a 

bardziej skrajna ni% przed nim – przypisywano jej warto!" 

+1 (polaryzacja). Postawom, które po przekazie przesu-

n$ y si$ w kierunku !rodka skali, przypisywano warto!" 

–1 (depolaryzacja). Postawom, które nie uleg y zmia-

nie, przypisywano warto!" 0. Osoby, których postawa 

po przekazie znajdowa a si$ po przeciwnej stronie skali 

w porównaniu do postawy przed przekazem, wy #czono 

z dalszych analiz (n = 2).

Po przekazie badani okre!lali równie% to, w jakim 

stopniu zgadzaj# si$ ze stanowiskiem w nim zawartym 

(1 – zdecydowanie nie zgadzam si&, 7 – zdecydowanie 

zgadzam si&) oraz okre!lali to stanowisko (1 – zdecydo-

wanie przeciw, 7 – zdecydowanie za) i oceniali jego jed-

noznaczno!" (1 – zdecydowanie jednoznaczne, 7 – zdecy-

dowanie niejednoznaczne). We wszystkich tych przypad-

kach opisane by y jedynie kra'ce skal.

Wyniki
Podzia# badanych ze wzgl$du na pocz%tkow% po-

staw$. Rozk ad opinii na temat wprowadzenia do 

szkó  edukacji seksualnej okaza  si$ sko!ny (M = 5,45; 

SD = 1,45; Kurt = 0,07). Zdecydowana wi$kszo!" bada-

nych opowiada a si$ za takim rozwi#zaniem (warto!ci 5, 

6 i 7 na skali pomiarowej; n = 109). Z uwagi na to zde-

cydowano si$ na uwzgl$dnienie w analizach tylko tych 

osób, a wy #czenie z nich badanych o pogl#dach neutral-

nych i przeciw wprowadzeniu takiej edukacji (n = 37) 

oraz osób, które nie udzieli y odpowiedzi na to pytanie 

(n = 5).

Sprawdzenie manipulacji. Jednozmiennowa analiza 

wariancji wykaza a, i% oceny jednoznaczno!ci stanowiska 

nadawcy zale%a y od rodzaju prezentowanego przekazu 

[F(2, 104) = 3,05; p = 0,05; '2 = 0,06]. Przeprowadzone 

porównania4 wykaza y, i% stanowisko w przekazie dwu-

znacznym by o oceniane jako bardziej niejednoznaczne 

(M = 5,03; SD = 1,76) ni% stanowisko w przekazach „za” 

(M = 4,17; SD = 1,69; t = 1,97; p = 0,05) i „przeciw” 

(M = 4,05; SD = 1,92; t = 2,30; p < 0,05). Oceny przeka-

zów jednoznacznych nie ró%ni y si$ istotnie mi$dzy sob#.

Rodzaj przekazu wp ywa  równie% na spostrzeganie 

stanowiska nadawcy [F(1, 104) = 179,57; p < 0,001; 

'2 = 0,78]. Jako najbardziej „za” oceniane by o stanowi-

sko w przekazie „za” (M = 5,37; SD = 0,97), a jako naj-

bardziej „przeciw” – stanowisko w przekazie „przeciw” 

(M = 1,82; SD = 0,64). Stanowisko w przekazie dwu-

znacznym znalaz o si$ mi$dzy tymi dwoma skrajno!cia-

mi (M = 4,15; SD = 0,83). Wszystkie grupy ró%ni y si$ 

mi$dzy sob# w sposób statystycznie istotny (wszystkie 

t > 6,12; p < 0,001).

Ocena wiarygodno&ci nadawcy. Z teoretycznego 

punktu widzenia wiarygodno!" nadawcy ma znaczenie 

dla polaryzacji/depolaryzacji postaw zachodz#cych po 

zapoznaniu si$ z przekazem. W przypadku tego ekspe-

rymentu nie manipulowano wiarygodno!ci# nadawcy. 

Dokonano jednak pomiarów, które pozwalaj# na okre!le-

nie, jak by a ona oceniana przez badanych. Jak si$ okaza-

 o, oceny Rady Szkó  Polskich, a wi$c instytucji, której 

nast$pnie przypisano autorstwo przekazu, wskazywa y 

na jej umiarkowan# wiarygodno!" i ró%ni y si$ od !rod-

ka skali na poziomie tendencji statystycznej (M = 3,10; 

SD = 0,56; t(105) = 1,80; p < 0,08; d = 0,18). Rada Szkó  
Polskich by a wi$c dla badanych nadawc# do!" wiary-

godnym. Co jednak wa%niejsze dla interpretacji uzyska-

nych wyników – nie by a nadawc# niewiarygodnym.

4 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie porównania mi$dzy 

grupami by y porównaniami zaplanowanymi (analizy kontrastów).
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Zgadzanie si$ ze stanowiskiem w przekazie. Uzys-

kane wyniki jednozmiennowej analizy wariancji sugeru-

j#, %e zgoda badanych ze stanowiskiem w przekazie zale-

%a a od rodzaju przekazu [F(2, 104) = 40,76; p < 0,001; 

'2 = 0,44]. W najwi$kszym stopniu zgadzali si$ oni ze 

stanowiskiem w przekazie „za”, czyli zgodnym z ich po-

gl#dami (M = 5,63; SD = 1,54). W mniejszym stopniu 

zgadzali si$ równie% ze stanowiskiem w przekazie dwu-

znacznym (M = 4,70; SD = 1,55), nie zgadzali si$ nato-

miast ze stanowiskiem w przekazie „przeciw” (M = 2,54; 

SD = 1,47). Wszystkie grupy ró%ni y si$ istotnie mi$dzy 

sob# (wszystkie t > 2,53; p < 0,05). Zgadzanie si$ ze sta-

nowiskiem wyra%onym w przekazie dwuznacznym by o 

wi$c mniejsze ni% w stosunku do przekazu „za”, jednak 

przekaz dwuznaczny nie budzi  sprzeciwu odbiorców. Ich 

odpowiedzi znajdowa y si$ istotnie powy%ej !rodka ska-

li opisanej na kra'cach jako zdecydowanie nie zgadzam 

si& i zdecydowanie zgadzam si& (t(32) = 2,58; p < 0,05; 

d = 0,45).

Polaryzacja/depolaryzacja postaw. Istotno!" wska&-

nika polaryzacji w poszczególnych grupach testowano 

wzgl$dem warto!ci 0 (brak zmiany). Uzyskane wyniki 

wskazuj#, %e przekaz „za” nie prowadzi  do zmian w po-

stawach badanych (M = 0). Natomiast po zapoznaniu si$ 

z przekazami dwuznacznym i „przeciw” postawy bada-

nych uleg y depolaryzacji (odpowiednio: M = –0,21, 

SD = 0,65, t(32) = –1,88, tendencja p = 0,07, d = 0,32; 

M = –0,18, SD = 0,51, t(38) = –2,21, p < 0,05, d = 0,35), 

przy czym wska&niki depolaryzacji w tych dwóch grupach 

nie ró%ni y si$ od siebie w sposób statystycznie is totny.

Dyskusja
Wyniki eksperymentu 1 potwierdzaj# zarówno hipotez$ 

1a, jak i hipotez$ 1b. O ile przekaz opowiadaj#cy si$ za 

stanowiskiem przeciwnym do pocz#tkowej postawy ba-

danych wzbudza  ich niezgod$, o tyle przekaz dwuznacz-

ny nie tylko nie wzbudza  sprzeciwu, lecz by  przez nich 

akceptowany.

Postawy badanych uleg y depolaryzacji zarówno po 

zapoznaniu si$ z przekazem niezgodnym z ich pocz#t-

kowymi postawami, jak i po zapoznaniu si$ z przekazem 

dwuznacznym. W eksperymencie 1 nie manipulowano 

wiarygodno!ci# nadawcy, jednak Rada Szkó  Polskich 

by a uznawana przez jego uczestników za wzgl$dnie wia-

rygodn#. Uzyskane wyniki mo%na wi$c uzna" za wst$pne 

potwierdzenie hipotez 2a i 2b.

Istotnym ograniczeniem eksperymentu 1 jest to, i% ana-

lizowano w nim jedynie odpowiedzi osób „za”. Postawy 

tych osób, w przypadku przekazu „przeciw” i dwu-

znacznego uleg y depolaryzacji, mo%na wi$c uzna" to za 

wst$pne potwierdzenie hipotezy 3. Jednak jej dok adna 

weryÞ kacja wymaga porównania zmian zachodz#cych 

w postawach osób „za” ze zmianami postaw osób „prze-

ciw”. W tym celu przeprowadzono eksperymenty 2 i 3.

EKSPERYMENT 2
W eksperymencie 2 przekaz dotyczy  innej kwestii ni% 

w eksperymencie 1. By a to propozycja wprowadzenia 

dla kobiet gwarantowanej liczby miejsc w parlamencie. 

Zdecydowano si$ w a!nie na to zagadnienie, poniewa% 

badania pilota%owe wykaza y, i% opinie w tym wzgl$dzie 

s# podzielone5.

Konstrukcja przekazów by a podobna jak w ekspery-

mencie 1. Zestawiano w nich dwa ró%ne punkty widzenia 

na omawian# spraw$. W eksperymencie 2 wprowadzono 

tak%e manipulacj$ wiarygodno!ci# nadawcy przekazu, 

a dok adniej – stopniem, w jakim zas uguje on na zaufa-

nie (Eisend, 2006; Priester, Petty, 1995).

Metoda
Osoby badane. W eksperymencie wzi$ o udzia  177 

studentów jednego z uniwersytetów po udniowo-wschod-

niej Polski. W!ród nich znalaz o si$ 141 kobiet i 27 m$%-

czyzn (w przypadku 9 osób brak danych dotycz#cych 

ich p ci). Badani byli w wieku od 17 do 31 lat (M = 21; 

SD = 1,95).

Procedura. Badanym wr$czano broszury zawieraj#ce 

zarówno kwestionariusz badawczy, jak i materia  bod&-

cowy. Uczestnicy eksperymentu zostali losowo przydzie-

leni do jednej z sze!ciu grup eksperymentalnych. Grupy 

te powsta y z zestawienia dwóch rodzajów informacji 

o autorze wypowiedzi oraz trzech rodzajów jego wypo-

wiedzi (przekazu). Na pocz#tku badanym prezentowano 

jedn# z dwóch wersji opisu nadawcy przekazu – Þ kcyj-

nego pos a Andrzeja Nowaka. W jednej wersji by  on 

przedstawiony jako osoba godna zaufania, a w drugiej 

jako niewiarygodna. Po prezentacji informacji na temat 

nadawcy badani byli proszeni o jego ocen$ oraz wyra%ali 

swoj# opini$ w kwestii wprowadzenia dla kobiet gwaran-

towanej liczby miejsc w parlamencie.

Nast$pnie badanym prezentowano jedn# z trzech wer-

sji przekazu dwustronnego: (1) opowiadaj#cy si$ za 

wprowadzeniem dla kobiet gwarantowanej liczby miejsc 

w parlamencie, (2) opowiadaj#cy si$ przeciwko takiemu 

5 W badaniu tym wzi$ o udzia  49 osób pochodz#cych z popula-

cji, z której pochodzi y osoby bior#ce udzia  we w a!ciwym ekspe-

rymencie. W próbie pilota%owej !rednie ustosunkowanie do paryte-

tu wyborczego dla kobiet wynios o M = 3,92, a zró%nicowanie tych 

pogl#dów by o du%e – SD = 1,96 (skala siedmiostopniowa).
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rozwi#zaniu lub (3) bez podania stanowiska nadawcy 

w tej kwestii (przekaz argumentacyjnie dwuznaczny). Po 

zapoznaniu si$ z nim, uczestnicy eksperymentu byli pro-

szeni o odpowied& na pytania o charakterze buforowym 

(ocena tekstu na dwunastu skalach przymiotnikowych, 

takich jak przyjemny–nieprzyjemny czy weso y–smutny) 

oraz dokonywano ponownego pomiaru postawy wobec 

wprowadzenia parytetów dla kobiet. Ponadto badani okre-

!lali stopie', w jakim zgadzaj# si$ ze stanowiskiem wyra-

%onym w przekazie, oraz odpowiadali na pytania s u%#ce 

sprawdzeniu skuteczno!ci manipulacji eksperymentalnej.

Udzia  w eksperymencie by  dobrowolny. Po zako'-

czeniu badania nast$powa o wyja!nienie jego celu oraz 

informowano badanych o Þ kcyjno!ci u%ytego w nim ma-

teria u.

Zmienne niezale"ne. Ka%dy z opisów nadawcy, pos a 

Andrzeja Nowaka, sk ada  si$ z dwóch krótkich (oko o 50 

wyrazów w ka%dej) opinii na temat stopnia, w jakim za-

s uguje on na zaufanie. Opinie te by y prezentowane jako 

pochodz#ce z gazet o zasi$gu ogólnokrajowym. W wersji 

pozytywnej obie opinie przedstawia y go jako cz owie-

ka szczerego, nieukrywaj#cego swoich przekona', nawet 

gdy s# one niewygodne, oraz mówi#cego to, co my!li. 

W wersji negatywnej obie opinie przedstawia y pos a 

Nowaka jako nieszczerego i ukrywaj#cego swoje zdanie. 

W %adnym z opisów nie podano ani aÞ liacji partyjnej po-

s a, ani jego orientacji ideologicznej.

Ka%dy przekaz zaczyna  si$ zdaniem „Wiele si$ o tym 

ostatnio mówi…”, po którym nast$powa o podanie jedne-

go argumentu za („Kobiety, które wszak%e stanowi# po-

 ow$ naszego spo ecze'stwa, s# w parlamencie wyra&nie 

nieproporcjonalnie reprezentowane, stanowi# tam swego 

rodzaju mniejszo!"”) i jednego przeciw („Likwidacja 

tych dysproporcji powinna odbywa" si$ w sposób natu-

ralny, a nie przez przyznawanie kobietom jakich! specjal-

nych uprawnie' czy nawet przywilejów”). W przekazach 

za i przeciw ostateczne stanowisko nadawcy podawano 

wprost: „Dlatego jestem za (przeciw) wprowadzeniem 

gwarantowanej liczby miejsc dla kobiet w parlamencie”. 

W przekazie wieloznacznym brak by o podania stanowi-

ska nadawcy. Tym samym przekazy za i przeciw sk ada y 

si$ z sze!ciu linijek tekstu (67 wyrazów), a przekaz wie-

loznaczny – z pi$ciu linijek (57 wyrazów). Dla kontro-

lowania wp ywu kolejno!ci prezentowanych argumentów 

przekaz wieloznaczny prezentowano w jednej z dwóch 

wersji – za/przeciw lub przeciw/za6.

Zmienne zale"ne. Pomiaru postaw badanych wobec 

wprowadzenia dla kobiet gwarantowanej liczby miejsc 

w parlamencie dokonywano dwukrotnie: przed i po prze-

kazie. Badani okre!lali swoj# postaw$ wobec tej kwestii 

na siedmiostopniowej skali, w której 1 oznacza o stano-

wisko zdecydowanie przeciw, a 7 – zdecydowanie za. 

Podobnie jak w eksperymencie 1, w oparciu o te zmienne 

wyliczono trójwarto!ciowy indeks polaryzacji. Osoby, 

których postawa po przekazie znajdowa a si$ po przeciw-

nej stronie skali w porównaniu do postawy przed przeka-

zem, zosta y wy #czone z dalszych analiz (n = 7).

Po zapoznaniu si$ z przekazem badani okre!lali rów-

nie%, na ile zgadzaj# si$ ze stanowiskiem w nim zawartym 

(1 – zdecydowanie nie zgadzam si&, 7 – zdecydowanie 

zgadzam si&) oraz okre!lali to stanowisko (1 – zdecydo-

wanie przeciw, 7 – zdecydowanie za) i oceniali jego jed-

noznaczno!" (1 – zdecydowanie jednoznaczne, 7 – zdecy-

dowanie niejednoznaczne). We wszystkich tych przypad-

kach opisane by y jedynie kra'ce skal.

Ponadto po prezentacji informacji o nadawcy badani 

oceniali go za pomoc# czterech pi$ciostopniowych, an-

tynomicznych skal przymiotnikowych, maj#cych na celu 

pomiar zaufania do niego (nieuczciwy–uczciwy; wymi-

jaj#cy–bezpo!redni; niegodny zaufania–godny zaufania; 

nieszczery–szczery). Pomiar ten charakteryzowa  si$ 

wysok# zgodno!ci# wewn$trzn# (% Cronbacha = 0,95), 

dlatego wliczono wynik ogólny, b$d#cy !redni# z od-

powiedzi badanych, stanowi#cy wska&nik zas ugiwania 

przez nadawc$ na zaufanie. Wy%sze wyniki wskazuj# na 

wi$ksze zaufanie do pos a.

Wyniki
Podzia# badanych ze wzgl$du na pocz%tkow% posta-

w$. Na podstawie odpowiedzi na wst$pne pytanie o po-

stawy wobec wprowadzenia dla kobiet gwarantowanej 

liczby miejsc w parlamencie, badanych podzielono na 

dwie grupy. Do grupy „za” (n = 103) w #czono osoby, 

które zaznaczy y na skali warto!ci powy%ej jej punktu 

!rodkowego (5, 6 lub 7), natomiast do grupy „przeciw” 

(n = 65) – osoby, które zaznaczy y warto!ci poni%ej tej 

przeci$tnej (1, 2 lub 3) lub przeci$tn# (4)7.

6 Kolejno!" prezentacji argumentów nie wp ywa a istotnie na 

wyniki, dlatego czynnik ten zosta  wy #czony z analiz.

7 Osoby wybieraj#ce !rodkowy punkt skali odpowiedzi zosta y 

w #czone do grupy „przeciw” ze wzgl$du na zwi$kszenie liczeb-

no!ci tej grupy. W celu sprawdzenia, czy zabieg ten nie wp yn#  
na uzyskane wyniki, zosta y przeprowadzone analizy, w których 

uwzgl$dniono jedynie osoby wybieraj#ce odpowiedzi powy%ej 

(grupa „za”) i poni%ej punktu !rodkowego (grupa „przeciw”). Uk ad 

wyników uzyskanych w tych analizach odpowiada wynikom uzy-

skanym w analizach z w #czeniem odpowiedzi !rodkowych do gru-

py „przeciw”. Jedyny wyj#tek stanowi zanik opisywanej w dalszej 
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W konsekwencji uk ad eksperymentu by  trzyczyn-

nikowy: 2 (pogl#d odbiorcy na parytet: za vs. przeciw) 

× 2 (nadawca: godny zaufania vs. niegodny zaufania) × 3 

(prze kaz: za vs. dwuznaczny vs. przeciw).

Sprawdzenie manipulacji. Analizy testem t-Studen-

ta dla prób niezale%nych wykaza y, %e manipulacja po-

cz#tkowymi opiniami o nadawcy okaza a si$ skuteczna. 

Nadawca przedstawiany pozytywnie by  oceniany jako 

bardziej godny zaufania ni% nadawca przedstawiany ne-

gatywnie (odpowiednio: M = 3,91; SD = 0,92 i M = 1,60; 

SD = 0,76; t(165) = 17,58; p < 0,001; d = 1,62).

Trójczynnikowa analiza wariancji w uk adzie 2 (po-

gl#d odbiorcy na parytet: za vs. przeciw) × 2 (nadawca: 

godny zaufania vs. niegodny zaufania) × 3 (przekaz: za 

vs. dwuznaczny vs. przeciw) wykaza a, i% oceny jedno-

znaczno!ci stanowiska wyra%onego w przekazie zale%a y 

od jego rodzaju [F(2, 156) = 19,08; p < 0,001; '2 = 0,20]. 

Stanowisko w przekazie dwuznacznym by o oceniane 

jako bardziej niejednoznaczne (M = 4,97; SD = 1,81) ni% 

te wyra%one w przekazach: „za” (M = 3,40; SD = 1,50; 

t = 5,00; p < 0,001) i „przeciw” (M = 3,24; SD = 1,50; 

t = 5,33; p < 0,001). Oceny przekazów jednoznacznych 

nie ró%ni y si$ mi$dzy sob# istotnie. Ponadto przekaz au-

torstwa nadawcy przedstawionego jako godny zaufania 

by  oceniany jako mniej niejednoznaczny ni% przekaz 

nadawcy na to zaufanie niezas uguj#cego [odpowiednio: 

M = 3,66; SD = 1,88 i M = 4,35; SD = 1,84; F(1, 156) 

= 6,64; p = 0,01; '2 = 0,04]. Wszystkie pozosta e efekty 

okaza y si$ statystycznie nieistotne.

Wyniki analizy wariancji w takim samym uk adzie su-

geruj# równie%, %e rodzaj przekazu istotnie wp ywa na 

spostrzeganie stanowiska nadawcy [F(2, 156) = 58,16; 

p < 0,001; '2 = 0,43]. Jako najbardziej „za” oceniane 

by o stanowisko w przekazie „za” (M = 5,43; SD = 1,06), 

a jako najbardziej „przeciw” – stanowisko w przekazie 

„przeciw” (M = 2,74; SD = 1,47). Stanowisko w przeka-

zie dwuznacznym znalaz o si$ mi$dzy tymi dwoma skraj-

no!ciami (M = 4,12; SD = 1,04). Wszystkie grupy istotnie 

ró%ni y si$ mi$dzy sob# (wszystkie t > 5,85; p < 0,001).

Na poziomie tendencji statystycznej wyst#pi a równie% 

interakcja nadawcy i rodzaju przekazu [F(2, 156) = 2,69; 

p = 0,07; '2 = 0,03]. By a ona zwi#zana z tym, %e stano-

wisko w przekazie „za” pochodz#cym od nadawcy nie-

godnego zaufania by o postrzegane jako mniej skrajne 

ni% stanowisko w takim samym przekazie pochodz#cym 

od nadawcy godnego zaufania (odpowiednio: M = 4,96; 

SD = 1,08 i M = 5,88; SD = 0,83; t = 2,23; p < 0,05). 

Wszystkie pozosta e efekty okaza y si$ statystycznie nie-

istotne.

Zgadzanie si$ ze stanowiskiem w przekazie. Trój-

czynnikowa analiza wariancji w uk adzie: 2 (pogl#d 

odbiorcy na parytet: za vs. przeciw) × 2 (nadawca: 

cz$!ci artyku u polaryzacji postaw osób „przeciw”, które zapoznawa y si$ z przekazem „za” pochodz#cym od nadawcy niegodnego za-

ufania.

W #czanie osób wybieraj#cych punkt !rodkowy do grupy „przeciw” jest zasadne równie% z innego powodu. Pocz#tkowe postawy 

osób badanych wobec wprowadzenia dla kobiet gwarantowanej liczby miejsc w parlamencie by y wyra&nie skrzywione w kierunku „za” 

(M = 4,92; SD = 1,67), ró%nica od !rodka skali by a statystycznie istotna (t(167) = 7,16; p < 0,001; d = 0,55, wspó czynnik sko!no!ci = –0,52). 

Wydaje si$ wi$c, %e klimat opinii w tej grupie by  wyra&nie pozytywny wobec tej kwestii. Tym samym lokowanie si$ na skali odpowiedzi 

w punkcie !rodkowym mo%e by" interpretowane jako postawa odmienna od postaw wi$kszo!ci grupy.

Tabela 1

 Zgoda z przekazem w zale!no"ci od pocz$tkowej postawy odbiorcy i rodzaju przekazu (eksperyment 2)

Pocz tkowa postawa odbiorcy

Za Przeciw

Przekaz Za 5,19a,e

(1,35)

3,24c,d,e

(1,25)

Dwuznaczny 4,69b

(1,67)

4,67d

(1,60)

Przeciw 3,41a,b,f

(1,48)

4,89c,f

(1,57)

Ró%nice mi$dzy !rednimi oznaczonymi takimi samymi indeksami s# statystycznie istotne co najmniej na poziomie p < 0,01.

W nawiasach podano odchylenia standardowe.

*ród o: opracowanie w asne.
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godny zaufania vs. niegodny zaufania) × 3 (przekaz: za 

vs. dwuznaczny vs. przeciw) wykaza a, i% zgadzanie si$ 

przez odbiorc$ z przekazem by o zale%ne jedynie od in-

terakcji jego pocz#tkowej postawy z rodzajem przekazu 

[F(2, 156) = 14,45; p < 0,001; '2 = 0,16; !rednie przed-

stawiono w tabeli 1]. Wszystkie pozosta e efekty okaza y 

si$ statystycznie nieistotne.

Zarówno osoby „za”, jak i „przeciw” wprowadzeniu 

gwarantowanej liczby miejsc dla kobiet w parlamencie 

w takim samym stopniu zgadza y si$ z przekazem dwu-

znacznym, jak z przekazem zgodnym z ich postawami. 

Natomiast przekaz ze stanowiskiem przeciwnym do ich 

postaw by  odrzucany.

Polaryzacja/depolaryzacja postaw. Istotno!" wska&-

nika polaryzacji w poszczególnych grupach testowano 

wzgl$dem warto!ci 0 (brak zmiany). Wyniki przedstawio-

no w tabeli 2. Postawy osób „za” nie zmieni y si$ w spo-

sób istotny po zapoznaniu si$ z przekazem „za”, czyli 

zgodnym z ich pocz#tkowymi postawami. Natomiast 

przekazy dwuznaczny i „przeciw”, o ile pochodzi y od 

nadawcy godnego zaufania, prowadzi y do depolaryzacji 

postaw tych osób. Porównanie istotnych wspó czynników 

depolaryzacji wykaza o, %e obydwa rodzaje przekazu 

prowadzi y do zbli%onej depolaryzacji (t < 1).

W przypadku osób przeciwnych wprowadzeniu paryte-

tów wyst#pi  odmienny wzorzec zale%no!ci. Nie stwier-

dzono tu istotnego wp ywu przekazu dwuznacznego. 

Natomiast gdy nadawca niegodny zaufania wypowiada  
si$ niezgodnie z pocz#tkowymi postawami tych badanych 

(przekaz „za”), wyst#pi a istotna statystycznie polaryza-

cja ich postaw.

Dyskusja
Przekaz niezgodny z postawami badanych wzbudza  

ich sprzeciw. Jednak w przypadku przekazu wieloznacz-

nego zgadzanie si$ z nim nie ró%ni o si$ istotnie od zgody 

z przekazem odpowiadaj#cym ich pogl#dom. Hipotezy 1a 

i 1b znalaz y wi$c potwierdzenie nie tylko w przypadku, 

gdy odbiorcy s# „za” (co jest replikacj# wyników ekspe-

rymentu 1), lecz tak%e gdy zajmuj# stanowisko „przeciw”.

Potwierdzone zosta y równie% hipotezy 2a i 2b oraz 

hipoteza 3. Pomimo ró%nic we wzbudzanej akceptacji 

i sprzeciwie, zarówno przekaz dwuznaczny, jak i przekaz 

niezgodny z pocz#tkowymi postawami odbiorców pro-

wadzi y do depolaryzacji ich postaw. Dzia o si$ tak jed-

nak tylko w przypadku osób „za” i gdy nadawca przekazu 

by  godny zaufania. Natomiast w przypadku osób „prze-

ciw”, ich postawy nie tylko nie uleg y depolaryzacji, ale 

w jednym przypadku wyst#pi a polaryzacja – gdy nadaw-

ca niegodny zaufania by  autorem przekazu niezgodne-

go z postawami tej grupy odbiorców. W tym przypadku 

negatywnie oceniany nadawca przekazu sprzecznego 

z postaw# móg  by" wskazówk# utwierdzaj#c# badanych 

w ich pocz#tkowych postawach. Mo%liwe jest jednak 

równie%, %e wyst#pi  tu inny mechanizm. Niegodny za-

ufania nadawca przekazu sprzecznego z w asn# posta-

w# móg  budzi" w!ród osób „przeciw” niepewno!" co 

do jego rzeczywistego stanowiska czy intencji (Wyer, 

Gruenfeld, 1995) i tym samym sk ania" do staranniejszej 

analizy danej wypowiedzi. W konsekwencji, podobnie 

jak w przypadku efektu „samego my!lenia” (np. Chaiken, 

Yates, 1985; Miller, Tesser, 1986), mog o to prowadzi" do 

polaryzacji pocz#tkowych postaw osób „przeciw”.

Tabela 2

Polaryzacja/depolaryzacja postaw w poszczególnych grupach eksperymentalnych (eksperyment 2)

Pocz tkowa postawa odbiorcy: za Pocz tkowa postawa odbiorcy: przeciw

Nadawca: 

godny zaufania

Nadawca: 

niegodny zaufania

Nadawca: 

godny zaufania

Nadawca: 

niegodny zaufania

Przekaz
Za

0,12

(0,33)

-0,20

(0,68)

0,00

(0,53)

0,44*

(0,53)

Dwuznaczny
-0,42**

(0,61)

-0,15

(0,59)

0,00

(0,50)

0,23

(0,60)

Przeciw
-0,60***

(0,51)

-0,12

(0,78)

0,10

(0,74)

0,00

(0,53)

Wspó czynniki oznaczone gwiazdkami ró%ni# si$ od 0 na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

W nawiasach podano odchylenia standardowe.

*ród o: opracowanie w asne.
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EKSPERYMENT 3
Przekaz wykorzystany w eksperymencie 3 dotyczy  

Þ kcyjnej propozycji likwidacji mo%liwo!ci rozwodu bez 

orzekania o winie. Zdecydowano si$ na t$ kwesti$, po-

niewa% badania pilota%owe wykaza y, i% opinie w tym 

wzgl$dzie s# podzielone8.

W eksperymencie 3, podobnie jak w eksperymencie 2, 

manipulowano informacjami dotycz#cymi nadawcy. Tym 

razem jednak manipulacja dotyczy a drugiego ze sk ad-

ników wiarygodno!ci nadawcy, czyli jego kompetencji 

(np. Bohner i in., 2002; DeBono, Harnish, 1988; Ziegler, 

Diehl, 2001). Wykorzystano równie% inn# ni% w dwóch 

poprzednich eksperymentach struktur$ przekazów jedno-

znacznych. Zawiera y one tylko argumenty popieraj#ce 

stanowisko zawarte w przekazie („za” lub „przeciw”). 

Natomiast przekaz wieloznaczny zawiera  argumenty na 

rzecz obu stron. Ponadto argumenty u%yte w ekspery-

mencie 3 odwo ywa y si$ do faktów zwi#zanych z poru-

szanym zagadnieniem, a nie – jak to by o w dwóch po-

przednich eksperymentach – do zwi#zanych z nim opinii. 

Wieloznaczno!" dotyczy a wi$c faktów i by a w wi$k-

szym stopniu podobna do tego, co Lord i wspó pracowni-

cy (1979) okre!laj# jako „mieszane informacje” na temat 

obiektu postawy.

Jak wcze!niej wspomniano, wieloznaczno!" przekazu 

mo%e wyst$powa" w co najmniej dwóch formach – ar-

gumentacyjnej i semantycznej. Wyniki uzyskane przez 

Cwalin$ i Koniaka (2007) sugeruj#, i% przetwarzanie 

tych dwóch rodzajów wieloznaczno!ci i wydawanie 

na ich podstawie ocen wi#%e si$ z ró%nymi procesami. 

Przeprowadzone przez nich eksperymenty dotyczy y jed-

nak wp ywu wieloznaczno!ci na percepcj$ i ocen$ autora 

wypowiedzi, tym samym nie pozwalaj# na sformu owa-

nie przewidywa' dotycz#cych ró%nic we wp ywie tych 

dwóch rodzajów wieloznaczno!ci na postawy wobec te-

matyki poruszanej w przekazie. St#d wynika pytanie ba-

dawcze:

PB1. Czy przekaz wieloznaczny argumentacyjnie i prze-

kaz wieloznaczny semantycznie w podobny sposób wp y-

waj# na postawy badanych wobec danej kwestii?

W celu odpowiedzi na to pytanie w eksperymencie 3 

wprowadzono równie% czwarty rodzaj przekazu – prze-

kaz wieloznaczny semantycznie.

Metoda
Osoby badane. W eksperymencie wzi$ o udzia  215 

studentów jednego z uniwersytetów po udniowo-wschod-

niej Polski. W!ród nich znalaz o si$ 159 kobiet i 41 m$%-

czyzn (w przypadku 15 osób brak danych dotycz#cych 

ich p ci). Badani byli w wieku od 17 do 34 lat (M = 20,9; 

SD = 2,26).

Procedura. Badanym wr$czano broszury zawieraj#ce 

zarówno kwestionariusz badawczy, jak i materia  bod&-

cowy. Zostali oni losowo przydzieleni do jednej z o!miu 

grup eksperymentalnych, powsta ych z zestawienia ma-

nipulacji kompetencjami nadawcy i rodzajem przekazu: 

2 (kompetencje nadawcy: wysokie vs. umiarkowane) × 4 

(przekaz: za vs. przeciw vs. wieloznaczny argumentacyj-

nie vs. wieloznaczny semantycznie).

Na pocz#tku badanym prezentowano jedn# z dwóch 

wersji opisu nadawcy przekazu, Þ kcyjnej osoby – Adama 

Nowaka. Jeden opis wskazywa  na jego wysokie kompe-

tencje, a drugi – na niskie. Po prezentacji informacji na 

temat nadawcy, badani byli proszeni o jego ocen$ oraz 

wyra%ali swoje postawy co do projektu likwidacji rozwo-

dów bez orzekania o winie.

Nast$pnie badanym prezentowano jedn# z czterech wer-

sji przekazu: (1) opowiadaj#cy si$ za propozycj# likwida-

cji mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o winie, (2) opo-

wiadaj#cy si$ przeciwko takiej propozycji, (3) przekaz 

wieloznaczny argumentacyjnie, (4) przekaz wieloznaczny 

semantycznie (ogólnikowy). Po zapoznaniu si$ z nim, 

uczestnicy eksperymentu byli proszeni o odpowied& na 

pytania o charakterze buforowym (ocena tekstu na dwu-

nastu skalach przymiotnikowych, takich jak przyjemny–

nieprzyjemny czy weso y–smutny) oraz dokonywano 

ponownego pomiaru postawy wobec likwidacji rozwo-

dów bez orzekania o winie. Ponadto badani okre!lali sto-

pie', w jakim zgadzaj# si$ ze stanowiskiem wyra%onym 

w przekazie oraz odpowiadali na pytania s u%#ce spraw-

dzeniu skuteczno!ci manipulacji eksperymentalnej.

Udzia  w eksperymencie by  dobrowolny. Po zako'-

czeniu badania nast$powa o krótkie wyja!nienie jego 

celu. Badanych informowano tak%e o Þ kcyjno!ci u%ytego 

w nim materia u.

Zmienne niezale"ne. Na pocz#tku badanym prezento-

wano opis nadawcy przekazu – Adama Nowaka. W wersji 

wskazuj#cej na jego niskie kompetencje by  on przedsta-

wiony jako blacharz zamierzaj#cy w przysz o!ci przyst#-

pi" do matury, a obecnie pe ni#cy funkcj$ radnego gminy 

D$bniaki. Wersja wskazuj#ca na wysokie kompetencje 

przedstawia a Nowaka jako profesora prawa, wyk adow-

c$ kilku renomowanych uczelni w Polsce i pos a na Sejm. 

8 W badaniu tym wzi$ o udzia  49 osób z populacji, z której po-

chodzi y osoby bior#ce udzia  we w a!ciwym eksperymencie. Na 

skali siedmiostopniowej !redni pogl#d na dan# spraw$ lokowa  si$ 

w punkcie M = 4,31, a zró%nicowanie pogl#dów by o stosunkowo 

du%e (SD = 2,00).
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Obydwie wersje zawiera y ponadto jednakowe informacje 

o dacie urodzenia, rodzinie i zainteresowaniach nadawcy.

Zarówno przekaz opowiadaj#cy si$ za propozycj# li-

kwidacji mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o winie, jak 

i przekaz opowiadaj#cy si$ przeciwko niej zawiera y po 

dwa argumenty popieraj#ce zaj$te w nich stanowisko. 

W przypadku przekazu „za” by  to np. argument, który 

g osi , i%: „Likwidacja takich rozwodów we W oszech 

spowodowa a spadek liczby rozwodów o 40%. Podobnie 

by o w Irlandii”. W przypadku przekazu „przeciw” je-

den z argumentów by  nast$puj#cy: „Likwidacja takich 

rozwodów we W oszech spowodowa a wzrost przemocy 

domowej o 30%. Podobnie by o w Irlandii”. W obydwu 

przypadkach stanowisko nadawcy podawano wprost. 

Nast$powa o to dwukrotnie, zarówno przed (np.: „Moim 

zdaniem to z a propozycja, nie zgadzam si$ z ni#. Nale%y 

j# odrzuci"”), jak i po podaniu argumentów (np.: „Dlatego 

jestem przeciw. Jestem przeciw likwidacji mo%liwo-

!ci rozwodu bez orzekania o winie, czyli tzw. rozwodu 

za porozumieniem stron. Taka zmiana przyniesie wiele 

negatywnych skutków”). Przekaz wieloznaczny argu-

mentacyjnie zawiera  wy #cznie po dwa argumenty „za” 

i „przeciw”, bez informacji, jakie jest stanowisko nadaw-

cy9. Z kolei przekaz wieloznaczny semantycznie sk ada  
si$ z ogólnych, banalnych stwierdze', w których nadawca 

porusza  zagadnienia zwi#zane z dan# propozycj#, nieb$-

d#ce jednak argumentami, przy czym nie zajmowa  stano-

wiska ani wobec tych zagadnie', ani wobec samej propo-

zycji (np.: „W badaniach w oskich analizowano zwi#zek 

mo%liwo!ci rozwodu za porozumieniem stron z pozio-

mem przemocy domowej i z liczb# rozwodów. Podobnie 

badania przeprowadzano w Irlandii”). Wszystkie przeka-

zy sk ada y si$ z o!miu lub dziewi$ciu linijek tekstu (od 

73 do 82 wyrazów).

Zmienne zale"ne. Pomiaru postaw badanych wobec 

propozycji likwidacji mo%liwo!ci rozwodu bez orzeka-

nia o winie dokonywano dwukrotnie: przed i po przeka-

zie. Badani okre!lali swoj# postaw$ wobec tej kwestii na 

skali pi$ciostopniowej, w której 1 oznacza o stanowisko 

przeciw, a 5 – za. Podobnie jak w eksperymentach 1 i 2, 

w oparciu o te zmienne wyliczono trójwarto!ciowy indeks 

polaryzacji. Osoby, których postawa po przekazie znaj-

dowa a si$ po przeciwnej stronie skali w porównaniu do 

postawy przed nim, wy #czono z dalszych analiz (n = 25).

Po przekazie badani okre!lali, na ile zgadzaj# si$ ze sta-

nowiskiem w nim przedstawionym (1 – nie zgadzam si&, 

5 – zgadzam si&) oraz okre!lali to stanowisko (1 – przeciw, 

5 – za) i oceniali jego jednoznaczno!" (1 – jednoznaczne, 

5 – niejednoznaczne). We wszystkich tych przypadkach 

opisane by y jedynie kra'ce skal.

Ponadto po prezentacji informacji o nadawcy bada-

ni oceniali go za pomoc# czterech pi$ciostopniowych, 

antynomicznych skal przymiotnikowych, maj#cych na 

celu ocen$ jego kompetencji (niekompetentny–kompe-

tentny; niewykwaliÞ kowany–wykwaliÞ kowany; kiepsko 

poinformowany–dobrze poinformowany; nieinteligent-

ny–inteligentny). Pomiar ten charakteryzowa  si$ wysok# 

zgodno!ci# wewn$trzn# (% Cronbacha = 0,79), dlatego 

wyliczono wynik ogólny, b$d#cy !redni# z odpowiedzi 

badanych, który stanowi  wska&nik kompetencji nadawcy, 

gdzie wy%sze wyniki wskazuj# na wi$ksze kompetencje.

Wyniki
Podzia# badanych ze wzgl$du na pocz%tkow% posta-

w$. W oparciu o odpowiedzi na pierwsze pytanie o posta-

wy wobec propozycji likwidacji mo%liwo!ci rozwodu bez 

orzekania o winie, badanych podzielono na dwie grupy. 

Do grupy „za” (n = 90) w #czono osoby, które zaznaczy y 

na skali warto!ci powy%ej jej punktu !rodkowego (4 lub 

5) lub punkt przeci$tny (3), natomiast do grupy „przeciw” 

(n = 99) – osoby, które zaznaczy y warto!ci poni%ej tej 

przeci$tnej (1 lub 2)10.

W konsekwencji uk ad eksperymentu by  trzyczynni-

kowy: 2 (pogl#d odbiorcy: za vs. przeciw) × 2 (kompe-

tencje nadawcy: wysokie vs. umiarkowane) × 4 (przekaz: 

za vs. przeciw vs. wieloznaczny argumentacyjnie vs. wie-

loznaczny semantycznie).

9 Przekazy „za”, „przeciw” oraz wieloznaczny argumentacyjnie 

mia y dwie wersje – sk adaj#c# si$ z argumentów mocnych oraz ze 

s abych. Poniewa% manipulacja si # argumentacji okaza a si$ nie-

skuteczna i nie mia a znaczenia dla %adnej z analizowanych zmien-

nych zale%nych, czynnik ten zosta  pomini$ty.

10 Osoby wybieraj#ce !rodkowy punkt skali odpowiedzi zosta y 

w #czone do grupy „za” ze wzgl$du na zwi$kszenie liczebno!ci tej 

grupy. W celu sprawdzenia, czy zabieg ten nie wp yn#  na uzyskane 

wyniki, zosta y przeprowadzone analizy, w których uwzgl$dniono 

jedynie osoby wybieraj#ce odpowiedzi powy%ej (grupa „za”) i po-

ni%ej punktu !rodkowego (grupa „przeciw”). Uk ad wyników otrzy-

manych w tych analizach odpowiada wynikom uzyskanym w anali-

zach z w #czeniem odpowiedzi !rodkowych do grupy „za”.

W #czanie osób wybieraj#cych punkt !rodkowy do grupy „za” jest 

zasadne równie% z innego powodu. Pocz#tkowe postawy osób ba-

danych wobec likwidacji mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o wi-

nie by y wyra&nie skrzywione w kierunku „przeciw” (M = 2,64; 

SD = 1,38), ró%nica od !rodka skali by a statystycznie istotna 

(t(189) = –3,63; p < 0,001; d = 0,26; wspó czynnik sko!no!ci = 0,37). 

Wydaje si$ wi$c, %e klimat opinii w tej grupie by  wyra&nie nega-

tywny wobec tej propozycji. Tym samym lokowanie si$ na skali 

odpowiedzi w punkcie !rodkowym mo%e by" interpretowane jako 

postawa odmienna od postaw wi$kszo!ci grupy.
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Sprawdzenie manipulacji. Analizy testem t-Studenta 

dla prób niezale%nych wykaza y, %e manipulacja kompe-

tencjami nadawcy by a skuteczna. Kompetencje nadawcy 

przedstawianego jako bardziej kompetentny by y oce-

niane istotnie wy%ej ni% nadawcy przedstawianego jako 

ma o kompetentny (odpowiednio: M = 4,27; SD = 0,58 

i M = 3,09; SD = 0,67; t(187) = 12,93; p < 0,001; d = 1,37). 

Chocia% nale%y zaznaczy", %e nadawca przedstawiany 

jako ma o kompetentny by  oceniany raczej jako umiar-

kowanie kompetentny ni% niekompetentny.

Trójczynnikowa analiza wariancji w uk adzie: 2 (po-

gl#d odbiorcy: za vs. przeciw) × 2 (kompetencje nadawcy: 

wysokie vs. umiarkowane) × 4 (przekaz: za vs. przeciw 

vs. wieloznaczny argumentacyjnie vs. wieloznaczny se-

mantycznie) wykaza a, i% oceny jednoznaczno!ci stano-

wiska nadawcy zale%a y od rodzaju przekazu [F(3, 173) 

= 56,19; p < 0,001; '2 = 0,49]. Stanowisko w przekazie 

wieloznacznym argumentacyjnie by o oceniane jako bar-

dziej niejednoznaczne (M = 4,25; SD = 1,11) ni% w prze-

kazach „za” (M = 2,06; SD = 1,38; t = 9,37; p < 0,001) 

i „przeciw” (M = 1,49; SD = 0,91; t = 11,76; p < 0,001). 

Jednocze!nie stanowisko w przekazie „przeciw” by o dla 

badanych bardziej jednoznaczne ni% stanowisko w prze-

kazie „za” (t = 2,24; p < 0,05). Mimo to stanowisko 

w przekazie „za” nadal lokowa o si$ po „jednoznacznej” 

stronie skali (ró%nica od punktu !rodkowego by a istotna 

– t(50) = –4,76; p < 0,001; d = 0,57). Z kolei stanowisko 

w przekazie wieloznacznym semantycznie by o spostrze-

gane jako niejednoznaczne (M = 3,52; SD = 1,35; ró%nica 

od !rodka skali – t(28) = 2,06; p < 0,05; d = 0,32), lecz 

w mniejszym stopniu ni% to wyra%one w przekazie wielo-

znacznym argumentacyjnie (t = 2,55; p < 0,05). Ponadto 

jego oceny ró%ni y si$ istotnie od ocen obu przekazów 

jednoznacznych (t > 5,11; p < 0,001). Podsumowuj#c, 

jako niejednoznaczne oceniono stanowiska w przeka-

zach: wieloznacznym argumentacyjnie (bardziej niejed-

noznaczne) i ogólnikowym (mniej niejednoznaczne), 

natomiast jako jednoznaczne stanowiska w przekazach: 

„przeciw” (bardziej jednoznaczne) i „za” (mniej jedno-

znaczne). Wszystkie pozosta e efekty okaza y si$ staty-

stycznie nieistotne.

Wyniki analizy wariancji w takim samym uk adzie 

wskazuj#, %e rodzaj przekazu wp ywa równie% na spo-

strzeganie stanowiska nadawcy [F(3, 173) = 92,95; 

p < 0,001; '2 = 0,62], a wszystkie grupy ró%ni# si$ istotnie 

mi$dzy sob# (t > 2,51; p < 0,05). Jako najbardziej „za” 

oceniane by o stanowisko w przekazie „za” (M = 4,46; 

SD = 1,23), a jako najbardziej „przeciw” – stanowisko 

w przekazie „przeciw” (M = 1,15; SD = 0,63). Stanowisko 

w przekazie wieloznacznym argumentacyjnie znalaz o si$ 

mi$dzy tymi dwoma skrajno!ciami (M = 3,11; SD = 0,88) 

i nie ró%ni o si$ istotnie od !rodka skali pomiarowej 

(t < 1). Z kolei stanowisko w przekazie wieloznacznym 

semantycznie by o oceniane jako przychylne likwidacji 

mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o winie (M = 3,69; 

SD = 1,23; ró%nica od !rodka skali by a istotna statystycz-

nie – t(28) = 3,02; p < 0,01; d = 0,43). Wszystkie pozosta-

 e efekty okaza y si$ statystycznie nieistotne.

Zgadzanie si$ ze stanowiskiem w przekazie. Trój-

czynnikowa analiza wariancji w uk adzie: 2 (pogl#d 

odbiorcy: za vs. przeciw) × 2 (kompetencje nadawcy: 

wysokie vs. umiarkowane) × 4 (przekaz: za vs. przeciw 

vs. wieloznaczny argumentacyjnie vs. wieloznaczny 

Tabela 3

Zgoda z przekazem w zale!no"ci od pocz$tkowej postawy odbiorcy i rodzaju przekazu (eksperyment 3)

Pocz tkowa postawa odbiorcy

Za Przeciw

Przekaz Za
3,72f

(1,17)

2,00a,b,f

(1,08)

Wieloznaczny argumentacyjnie (dwuznaczny)
3,36

(0,91)

3,17a,c,d

(1,02)

Wieloznaczny semantycznie (ogólnikowy)
3,45g

(0,82)

2,50c,e,g

(1,15)

Przeciw
3,23h

(1,23)

4,03b,d,e,h

(0,95)

Ró%nice mi$dzy !rednimi oznaczonymi takimi samymi indeksami s# statystycznie istotne co najmniej na poziomie p < 0,05.

W nawiasach podano odchylenia standardowe.

*ród o: opracowanie w asne.
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semantycznie) wykaza a, i% zgadzanie si$ przez odbior-

c$ z przekazem by o zale%ne od jego rodzaju [F(3, 173) 

= 5,95; p < 0,001; '2 = 0,09]. Badani najbardziej zgadzali 

si$ z przekazem „przeciw” (M = 3,70; SD = 1,14; istotnie 

wi$ksza zgoda ni% przy wszystkich pozosta ych przeka-

zach – t > 2,07; p < 0,05), nast$pnie z przekazem wielo-

znacznym argumentacyjnie (M = 3,25; SD = 0,97; wy%sza 

zgoda ni% przy przekazie „za” – t = 1,99; p < 0,05), ogólni-

kowym (M = 2,86; SD = 1,13) i „za” (M = 3,06; SD = 1,41). 

Zgadzanie si$ z pogl#dami wyra%onymi w przekazie by o 

równie% zale%ne od postaw badanych. Osoby popieraj#-

ce likwidacj$ mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o winie 

zgadza y si$ z przekazem bardziej ni% osoby jej przeciwne 

[odpowiednio: M = 3,47; SD = 1,08 i M = 3,08; SD = 1,28; 

F(1, 173) = 10,07; p < 0,01; '2 = 0,06].

Obydwa efekty by y doprecyzowane w istotnym sta-

tystycznie efekcie ich interakcji [F(3, 173) = 11,85; 

p < 0,001; '2 = 0,17]; !rednie przedstawiono w tabe-

li 3). Osoby popieraj#ce likwidacj$ mo%liwo!ci rozwo-

du bez orzekania o winie w zbli%onym stopniu zgadza-

 y si$ z ka%dym rodzajem przekazu, chocia% od !rodka 

skali pomiarowej ró%ni y si$ jedynie grupy zapoznaj#ce 

si$ z przekazem zgodnym ze swoimi postawami („za”; 

t(30) = 3,76; p < 0,001; d = 0,60) i z przekazem wieloznacz-

nym argumentacyjnie (na poziomie tendencji statystycz-

nej – t(24) = 1,98; p = 0,06; d = 0,30). Z kolei zgadzanie 

si$ przez osoby przeciwne likwidacji rozwodów bez orze-

kania o winie by o zale%ne od rodzaju przekazu. Z prze-

kazem zgodnym ze swoj# postaw# („przeciw”) zgadza y 

si$ one bardziej ni% z ka%dym z pozosta ych. Ponadto 

zgadza y si$ one mniej z przekazem niezgodnym z ich 

postawami („za”) oraz z ogólnikowym ni% z wieloznacz-

nym argumentacyjnie. Podsumowuj#c, osoby przeciwne 

likwidacji mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o winie od-

rzuca y przekazy: niezgodny z ich postaw# („za”) i ogól-

nikowy (ich oceny znajdowa y si$ po stronie skali ozna-

czaj#cej brak akceptacji i ró%ni y si$ od jej !rodka, odpo-

wiednio: t(19) = –4,16; p < 0,001; d = 0,83 i t(17) = –1,84; 

tendencja p = 0,08; d = 0,42). Z kolei przekazy: zgodny 

z ich postaw# oraz wieloznaczny argumentacyjnie by y 

przez te osoby akceptowane, chocia% akceptacja drugiego 

by a mniejsza ni% pierwszego (oceny obydwu znajdowa y 

si$ po stronie skali oznaczaj#cej akceptacj$, jednak tylko 

oceny przekazu „przeciw” ró%ni y si$ istotnie od !rodka 

skali, t(30) = 6,06; p < 0,001; d = 0,86).

Ponadto pomi$dzy osobami „za” i „przeciw” wyst#pi a 

istotna ró%nica w zakresie zgody z przekazem ogólniko-

wym. Osoby „za” zgadza y si$ z nim bardziej ni% osoby 

„przeciw”. W przypadku przekazu wieloznacznego argu-

mentacyjnie ró%nica ta nie by a statystycznie istotna.

Wyst#pi a równie% istotna interakcja postawy bada-

nych z rodzajem nadawcy [F(1, 173) = 4,10; p < 0,05; 

'2 = 0,02]. O ile osoby „za” i „przeciw” nie ró%ni y si$ 

w zakresie zgadzania si$ z nadawc# kompetentnym 

(M = 3,29; SD = 1,24 i M = 3,18; SD = 1,32), o tyle 

z nadawc# ma o kompetentnym bardziej zgadza y si$ 

osoby „za” ni% osoby „przeciw” (M = 3,64; SD = 0,88 

i M = 2,98; SD = 1,24; t = 3,73; p < 0,001).

Polaryzacja/depolaryzacja postaw. Istotno!" wska&-

nika polaryzacji w poszczególnych grupach, powsta ych 

z zestawienia: 2 (pogl#d odbiorcy: za vs. przeciw) × 2 

Tabela 4

Polaryzacja/depolaryzacja postaw w poszczególnych grupach eksperymentalnych (eksperyment 3)

Pocz tkowa postawa odbiorcy: za Pocz tkowa postawa odbiorcy: przeciw

Nadawca: 

kompetentny

Nadawca: 

umiarkowanie 

kompetentny

Nadawca: 

kompetentny

Nadawca: 

umiarkowanie 

kompetentny

Przekaz Za
0,36*

(0,50)

0,12

(0,49)

-0,36*

(0,50)

-0,22

(0,44)

Wieloznaczny argumentacyjnie 

(dwuznaczny)

-0,14

(0,36)

0,36*

(0,50)

-0,29*

(0,47)

-0,06

(0,57)

Wieloznaczny semantycznie
0,25

(0,50)

0,00

(0,00)

-0,10

(0,32)

-0,13

(0,35)

Przeciw
0,08

(0,49)

0,10

(0,74)

0,00

(0,55)

-0,06

(0,43)

Wspó czynniki oznaczone gwiazdkami ró%ni# si$ od 0 na poziomie p < 0,05.

W nawiasach podano odchylenia standardowe.

*ród o: opracowanie w asne.
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(kompetencje nadawcy: wysokie vs. umiarkowane) × 4 

(przekaz: za vs. przeciw vs. wieloznaczny argumentacyj-

nie vs. wieloznaczny semantycznie), testowano wzgl$-

dem warto!ci 0 (brak zmiany). )rednie w poszczególnych 

grupach przedstawia tabela 4.

Postawy osób przeciwnych likwidacji mo%liwo!ci roz-

wodu bez orzekania o winie uleg y istotnej depolaryza-

cji po zapoznaniu si$ z przekazem opowiadaj#cym si$ za 

tak# propozycj# oraz z przekazem wieloznacznym argu-

mentacyjnie, ale tylko wówczas, gdy ich autor by  kom-

petentny. Natomiast pozosta e przekazy nie doprowadzi y 

do istotnych zmian postaw w tej grupie.

W przypadku osób popieraj#cych likwidacj$ mo%li-

wo!ci rozwodu bez orzekania o winie dwa rodzaje prze-

kazów spowodowa y polaryzacj$ postaw: zgodny z ich 

postawami („za”) pochodz#cy od nadawcy kompetent-

nego oraz wieloznaczny argumentacyjnie pochodz#cy od 

nadawcy umiarkowanie kompetentnego. Pozosta e prze-

kazy nie doprowadzi y do istotnych zmian postaw w tej 

grupie.

Nale%y podkre!li", %e przekaz ogólnikowy, bez wzgl$-

du na jego nadawc$, nie wp yn#  na postawy badanych 

w sposób istotny statystycznie.

Dyskusja
W eksperymencie 3 tylko osoby „przeciw” uzale%nia y 

swoj# zgod$ z przekazem od stanowiska w nim zawarte-

go. Zgadza y si$ one z przekazem ze stanowiskiem odpo-

wiadaj#cym ich postawie, a nie zgadza y z przekazem ze 

stanowiskiem przeciwnym i z przekazem wieloznacznym 

semantycznie. Przekaz wieloznaczny argumentacyjnie 

nie powodowa  niezgody tych osób, jednak nie by  rów-

nie% akceptowany na takim samym poziomie, jak prze-

kaz zgodny z ich postawami (jak to mia o miejsce w po-

przednich eksperymentach). Jednocze!nie osoby „za” 

wydawa y si$ nie zwraca" uwagi na rodzaj przekazu przy 

okre!laniu stopnia zgadzania si$ ze stanowiskiem w nim 

zawartym. Hipotez$ 1a mo%na wi$c uzna" za potwierdzo-

n#, a hipotez$ 1b za cz$!ciowo potwierdzon#, przy czym 

obydwie te hipotezy zosta y potwierdzone tylko w!ród 

osób „przeciw”.

W grupie osób „przeciw” potwierdzenie znalaz y rów-

nie% hipotezy 2a i 2b. Wzbudzaj#cy niezgod$ osób „prze-

ciw” przekaz „za” prowadzi  do depolaryzacji ich postaw, 

ale tylko gdy pochodzi  od nadawcy kompetentnego. 

Podobnie by o z przekazem wieloznacznym argumenta-

cyjnie, który je%eli nawet nie by  przez osoby „przeciw” 

w pe ni akceptowany, to przynajmniej nie wzbudza  
ich sprzeciwu. Je%eli jego nadawca by  kompetentny – 

przekaz ten prowadzi  do depolaryzacji postaw. Wyniki 

uzyskiwane w eksperymentach 1 i 2 znalaz y wi$c 

potwierdzenie równie% wtedy, gdy przedmiotem manipu-

lacji eksperymentalnej by y kompetencje nadawcy.

Odmienna sytuacja wyst$puje w przypadku osób „za”. 

Ich postawy w dwóch przypadkach uleg y polaryzacji: 

gdy otrzymywa y zgodny ze swoj# postaw# przekaz po-

chodz#cy od nadawcy kompetentnego oraz przy przeka-

zie wieloznacznym argumentacyjnie pochodz#cym od 

nadawcy umiarkowanie kompetentnego. W pierwszej 

sytuacji fakt, %e kto! kompetentny ma takie samo zdanie, 

jak oni, umacnia  postawy osób „za”. Natomiast w dru-

giej wynik ten jest zgodny z za o%eniem, %e w przypadku 

wieloznaczno!ci wypowiedzi odbiorca stara si$ przypisa" 

j# cechom nadawcy. Je%eli nadawca jest niekompetent-

ny, brak wyra&nego stanowiska mo%na przypisa" w a!-

nie brakowi kompetencji. Tym samym mo%na odrzuci" 

wprowadzany przez przekaz wieloznaczny odmienny od 

w asnego punkt widzenia i nie tylko nie zmieni" swojej 

pocz#tkowej postawy, ale nawet – o ile postawa ta b$dzie 

wystarczaj#co silna – w niej si$ utwierdzi". Kiedy jednak 

wieloznaczno!ci przekazu nie mo%na  atwo przypisa" np. 

niekompetencji nadawcy, postawy mog# ulega" depola-

ryzacji – zw aszcza je%eli od pocz#tku nie by y wystar-

czaj#co silne.

Odwrotnie ni% zak ada a hipoteza 3, postawy osób 

„przeciw”, a nie osób „za” ulega y depolaryzacji. Nie 

oznacza to jednak, %e wynik ten jest sprzeczny z wynika-

mi Bizera i wspó pracowników (Bizer i in., 2011; Bizer, 

Petty, 2005), które wskazuj#, i% postawy „przeciw” s# sil-

niejsze i odporniejsze na zmian$ ni% postawy „za”. Mo%e 

on jednak sugerowa", i% nie tylko ogólna warto!ciowo!" 

postawy odgrywa tu rol$, ale tak%e pewien jej aspekt tre-

!ciowy. Przekaz w eksperymencie 3 dotyczy  likwidacji 

mo%liwo!ci rozwodu bez orzekania o winie, a zatem ba-

dano postaw$ wobec zakazu czy ograniczenia, podczas 

gdy w eksperymentach 1 i 2 postawa dotyczy a wpro-

wadzenia czy umo%liwienia (por. Higgins, 2002; Pham, 

Higgins, 2005). Mo%liwe wi$c, %e oprócz uwzgl$dnienia 

tego, czy badani na skali odpowiedzi s# „za”, czy „prze-

ciw”, nale%y wzi#" pod uwag$ równie% to, czy ich stano-

wisko, bez wzgl$du na to, w jaki sposób wyra%one, jest 

stanowiskiem „za” (pozytywnym) czy „przeciw” (nega-

tywnym). Bycie za dopuszczeniem (wprowadzeniem, 

umo%liwieniem itp.) jest jednak czym innym, ni% bycie za 

zakazem (likwidacj#, usuni$ciem itp.). Nie mo%na wi$c 

wykluczy", %e w przypadku badanych okre!laj#cych swo-

je stanowisko jako przeciwne zakazowi wi$ksze znacze-

nie ni% bycie „przeciw” mia o to, %e ich stanowisko by o 

stanowiskiem opowiadaj#cym si$ za brakiem zakazu, 

a wi$c w pewnym sensie by o to stanowisko zezwalaj#ce. 

Przy czym nie musi tu mie" znaczenia to, z jakich do-

k adnie powodów badani byli przeciwni temu zakazowi 
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– czy dlatego, %e s# za tym, co chce si$ zlikwidowa", czy 

te% dlatego, %e uwa%aj# obecne rozwi#zania za mniejsze 

z o itp. Podobnie w przypadku osób opowiadaj#cych si$ 

za likwidacj# wi$ksze znacznie od bycia „za” móg  mie" 

fakt, %e ich stanowisko by o stanowiskiem negatywnym, 

popieraj#cym likwidacj$ czy zakaz. Oczywi!cie te roz-

wa%ania s# jedynie hipotezami, które nale%y zweryÞ ko-

wa" w badaniach empirycznych. Wydaje si$ jednak, %e 

dokonane przez Bizera i wspó pracowników (Bizer i in., 

2011; Bizer, Petty, 2005) rozró%nienie na stanowiska „za” 

i „przeciw” mo%e by" niewystarczaj#ce.

Okaza o si$ równie%, %e wieloznaczno!" semantyczna 

i argumentacyjna nie prowadz# do takich samych skut-

ków. Przekaz wieloznaczny semantycznie by  przez ba-

danych (tych „przeciw”) raczej nieakceptowany i budzi  
lekki sprzeciw, podczas gdy przekaz wieloznaczny argu-

mentacyjnie nie by  przez nich odrzucany i gdy pochodzi  
od kompetentnego nadawcy prowadzi  do depolaryza-

cji postaw. Okaza o si$ wi$c, %e to nie wieloznaczno!" 

przekazu ma znaczenie, ale struktura zwartych w nim 

informacji. Wydaje si$, %e aby przekaz wieloznaczny 

prowadzi  do depolaryzacji postaw, przynajmniej w!ród 

niektórych osób, nie mo%e on sprowadza" si$ tylko do 

niezajmowania jasnego stanowiska czy umo%liwiania do-

wolnej interpretacji. Powinien on równie%, wykorzystu-

j#c brak sprzeciwu odbiorców, podsuwa" im inny od ich 

punktu widzenia (por. Lord, Lepper, Preston, 1984).

DYSKUSJA OGÓLNA

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów potwier-

dzaj#, i% wieloznaczno!" przekazu, a dok adniej dwu-

znaczno!" argumentacyjna mo%e prowadzi" do depolary-

zacji postaw badanych. Dzieje si$ tak jednak w okre!lo-

nych warunkach. Po pierwsze, do depolaryzacji postaw 

dochodzi tylko w!ród osób o s abszych postawach – czyli 

osób opowiadaj#cych si$ za jakim! rozwi#zaniem. Co 

prawda w prezentowanych tu badaniach nie dokonywano 

pomiaru si y postawy, jednak z bada' Bizera i wspó pra-

cowników (Bizer i in., 2011; Bizer, Petty, 2005) wynika, 

i% postawy „za” s# s absze od postaw „przeciw”. Chocia% 

w eksperymencie 3 to postawy osób „przeciw” uleg y 

depolaryzacji, jednak z uwagi na sposób sformu owania 

omawianej w przekazie propozycji (likwidacja rozwodów 

bez orzekania o winie) osoby te, wyra%aj#c takie stanowi-

sko, w pewnym sensie opowiada y si$ za rozwodami bez 

orzekania o winie (zob. dyskusja dot. eksperymentu 3).

Po drugie, do depolaryzacji postaw dochodzi o tyl-

ko wtedy, gdy nadawca przekazu by  wiarygodny (tzn. 

godny zaufania lub kompetentny). Przekaz, w którym 

nadawca przytacza ró%ne punkty widzenia, nie okre!la-

j#c przy tym swojego stanowiska w danej sprawie, jest 

wypowiedzi#  ami#c# maksym$ sposobu, zgodnie z któr# 

nadawca powinien unika" niejasno!ci i wieloznaczno!ci 

(Grice, 1975). A w sytuacji z amania regu y konwersacyj-

nej odbiorca powinien koncentrowa" si$ na wyja!nieniu, 

dlaczego nadawca sformu owa  niezgodny z regu ami 

przekaz (Hilton, 1995). Poniewa% przekaz wieloznaczny 

nie budzi  sprzeciwu odbiorców i nie koncentrowa  ich 

uwagi na niezgodno!ci stanowiska w nim przedstawione-

go z ich postaw#, mogli oni próbowa" wyja!ni" taki, a nie 

inny kszta t wypowiedzi nadawcy. Je%eli wcze!niejsze 

informacje na temat nadawcy sugerowa y, i% jest on kr$-

taczem lub nie zna si$ na rzeczy, dwuznaczno!" jego wy-

powiedzi mog a zosta" przypisana jego cechom – mówi 

tak, bo ma sk onno!ci do kr$cenia lub nie za bardzo wie, 

o czym mówi. Tym samym nie ma powodu przejmowa" 

si$ tym, co mówi i zmienia" swoje zdanie na dany temat. 

Je%eli jednak wcze!niejsze informacje sugerowa y, i% 

nadawca jest uczciwy i nie wypowiada si$ pokr$tnie lub 

%e jest osob# kompetentn#, odbiorca nie móg  przypisa" 

dwuznaczno!ci jego wypowiedzi jego cechom. W tym 

przypadku powinien on raczej uzna", %e skoro osoba za-

wsze mówi#ca wprost lub osoba znaj#ca si$ na rzeczy 

wypowiada si$ w taki sposób, to widocznie ma ku temu 

jakie! wa%ne i obiektywne powody. Takim powodem 

mo%e by" rzeczywista z o%ono!" danego zagadnienia. 

A skoro odbiorca doszed  do wniosku, %e sprawa nie jest 

taka prosta i oczywista, logiczn# konsekwencj# powinno 

by" z agodzenie pocz#tkowego pogl#du na dany temat, 

czyli depolaryzacja postawy.

Przekaz przeciwny pocz#tkowej postawie odbiorców 

równie% prowadzi  do depolaryzacji postaw tylko w!ród 

osób „za” (z wyj#tkiem eksperymentu 3) i tylko gdy po-

chodzi  od nadawcy wiarygodnego. Jednak poniewa% 

przekaz ten budzi  niezgod$ badanych, rola nadawcy 

by a tu inna ni% w przypadku przekazu dwuznacznego. 

W przypadku nadawcy niegodnego zaufania lub ma o 

kompetentnego dyskomfort zwi#zany z niezgod# móg  
zosta"  atwo rozwi#zany przez niepochlebn# ocen$ 

nadawcy. Tym samym nie by o potrzeby zmiany w asne-

go zdania. Jednak w przypadku nadawcy godnego zaufa-

nia czy kompetentnego, odbiorcy trudniej by oby usun#" 

rozbie%no!" przez negatywn# ocen$ nadawcy. W takiej 

sytuacji bardziej prawdopodobna jest rewizja pocz#tko-

wej postawy odbiorcy (por. Aronson i in., 1963).

Nale%y jednak zaznaczy", %e rola, jak# odgrywa nadaw-

ca przy przekazie wieloznacznym argumentacyjnie i przy 

przekazie niezgodnym z postaw# odbiorcy, powinna zo-

sta" zbadana dok adniej. Chocia% uzyskane wyniki po-

twierdzaj# wyst$powanie zak adanych mechanizmów, 

jednak w przysz ych badaniach nale%a oby zastosowa" 

pomiar zmiennych, który pozwoli by na bezpo!rednie 
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uchwycenie zachodz#cych procesów. Nale%a oby wi$c 

np. wprowadzi" pomiar atrybucji dokonywanych przez 

odbiorców danego przekazu czy pomiar reakcji poznaw-

czych.

Kolejn# kwesti#, która wymaga dok adniejszego zba-

dania, jest rola spostrzeganej przez odbiorc$ zgody po-

szczególnych przekazów z w asn# postaw#. W tych przy-

padkach, w których wyst#pi a depolaryzacja postaw, jej 

wielko!" nie ró%ni a si$ przy przekazach wieloznacznym 

argumentacyjnie i niezgodnym z postawami odbiorców. 

Przekazy te wi#za y si$ jednak z ró%nymi reakcjami od-

biorców. O ile przekaz niezgodny z ich postaw# budzi  
sprzeciw, o tyle przekaz wieloznaczny argumentacyjnie 

by  przez nich akceptowany. Tym samym mo%liwe jest, 

%e w przypadku bardziej kontrowersyjnych tematów, 

a szczególnie takich, które motywuj# do natychmiasto-

wego odrzucania komunikatów sprzecznych z w asn# 

postaw#, przekaz wieloznaczny argumentacyjnie b$dzie 

lepsz# strategi# zmiany postaw ni% przekaz niezgodny 

z pogl#dami odbiorców (por. Freedman, 1964; Zuwerink, 

Devine, 1996). Podobnie mo%e by" w przypadku osób, 

które np. z racji wieku i stanowiska czy te% innych czyn-

ników indywidualnych s# mniej sk onne do przyjmowa-

nia punktu widzenia innego ni% w asny (DeWall, Visser, 

Levitan, 2006; Eaton, Visser, Krosnick, Anand, 2009; 

Rhodes, Wodd, 1992). Mo%liwe wi$c, %e wieloznaczno!" 

argumentacyjna jest „perswazyjn# strategi# omega”, czyli 

strategi#, która pozwala na zmian$ postaw przez minima-

lizowanie oporu odbiorcy (Knowles, Linn, 2004).

W kolejnych badaniach nale%y równie% dok adniej 

przeanalizowa" struktur$ przekazu wieloznacznego i jej 

znaczenie dla wyst#pienia depolaryzacji lub polaryzacji 

postaw. Jak wspomniano, bod&ce stosowane w badaniach 

Lorda i jego wspó pracowników (1979) ró%ni# si$ pod 

kilkoma wzgl$dami od przekazu wieloznacznego argu-

mentacyjnie, prezentowanego w omawianych ekspery-

mentach. Po pierwsze, pewn# rol$ mo%e tu odgrywa" to, 

czy informacje s# prezentowane lub spostrzegane jako 

fakty, czy jako opinie (por. Goethals, Nelson, 1973; Suls 

i in., 2000). Mo%liwe, i% odbiorcy inaczej radz# sobie ze 

sprzeczno!ci# faktów, a inaczej z rozbie%nymi opiniami. 

W przypadku sprzeczno!ci faktów trudno uzna" obydwa 

za równie wiarygodne – przynajmniej jeden z nich musi 

by" nieprawdziwy. Natomiast w przypadku rozbie%nych 

opinii uznanie obydwu z nich jest  atwiejsze. Mo%e to 

mie" ró%ne konsekwencje dla postaw odbiorców. Chocia% 

nale%y zaznaczy", %e o ile przekazy wieloznaczne argu-

mentacyjnie wykorzystane w eksperymentach 1 i 2 zesta-

wia y dwa ró%ne punkty widzenia na dany temat, o tyle 

w eksperymencie 3 zestawiano ró%ne wyniki bada' i dane 

statystyczne przemawiaj#ce na rzecz ró%nych rozwi#za'. 

Mimo to w eksperymencie 3 równie% stwierdzono depo-

laryzacj$ postaw.

Mo%e to by" zwi#zane z drug# ró%nic# pomi$dzy in-

formacjami podawanymi w badaniach Lorda i jego 

wspó pracowników (1979) a informacjami w przekazach 

wieloznacznych argumentacyjnie. W badaniach Lorda 

i wspó pracowników podawano przecz#ce sobie wyniki 

bada' odnosz#ce si$ do tego samego aspektu omawia-

nej sprawy. O ile jedno z prezentowanych bada' wska-

zywa o na skuteczno!" kary !mierci w odstraszaniu od 

przest$pczo!ci, o tyle drugie badanie wskazywa o na jej 

nieskuteczno!". Tymczasem w prezentowanych tu ekspe-

rymentach podawano informacje czy opinie odnosz#ce 

si$ do ró%nych aspektów danego zagadnienia (np. z jednej 

strony ci#%e nastolatek, ale z drugiej – prawa rodziców). 

W przypadku sprzecznych informacji dotycz#cych tego 

samego aspektu sprawy odbiorca mo%e doj!" do wniosku, 

%e badania nie s# w stanie rozstrzygn#" tego, jak jest na-

prawd$. W konsekwencji jego postawa mo%e ulec pola-

ryzacji. Jednak gdy przekaz ukazuje dwa ró%ne aspekty 

zagadnienia, odbiorca mo%e doj!" do wniosku, %e sprawa 

nie jest tak prosta i %e, bior#c pod uwag$ inne kryteria, 

pogl#d przeciwny mo%e równie% by" uprawniony. W kon-

sekwencji jego postawa mo%e ulec depolaryzacji.

Po trzecie, pewn# rol$ mo%e tu odgrywa" roz #czno!" 

prezentowanych informacji. W badaniach Lorda i jego 

wspó pracowników (1979) dostarczane badanym dane 

by y wyra&nie oddzielne: pochodzi y z dwóch ró%nych 

&róde , ich prezentacje by y oddzielone pytaniami itd. 

Podobnie by o w badaniach Millera i jego wspó pra-

cowników (1993), w których prezentowano dwa eseje. 

Natomiast przekaz wieloznaczny argumentacyjnie jest 

wypowiedzi# „zwart#”, pochodz#c# od jednego nadawcy. 

Prezentacja informacji jako oddzielnych u atwia odbiorcy 

osobn# ocen$ ka%dej z nich, a co za tym idzie – wyst#-

pienie mechanizmu, który Lord i jego wspó pracownicy 

uwa%aj# za przyczyn$ polaryzacji postaw, czyli tenden-

cyjnego oceniania informacji sprzecznych i zgodnych 

z w asnymi postawami. W przypadku przekazu wielo-

znacznego argumentacyjnie, tendencyjne ocenianie po-

szczególnych informacji mo%e by" trudniejsze. Ponadto, 

sama struktura prezentacji mo%e niejako wymusza" po-

strzeganie tych ró%nych informacji jako bardziej równo-

wa%nych (por. Petty, Tormala, Hawkins, Wegener, 2001). 

Na znaczenie struktury prezentowanych informacji wska-

zuje równie% fakt, i% przekaz wieloznaczny semantycznie 

nie doprowadzi  do %adnych istotnych zmian w posta-

wach badanych (eksperyment 3).

Istotne znaczenia dla uzyskanego wzorca zale%no!ci 

mo%e mie" równie% obiekt postaw badanych. U Lorda 

i wspó pracowników (1979) by a to kara !mierci. Ten 
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sam temat podj$to w badaniach, w których uda o si$ 

zreplikowa" ich wyniki (Miller i in., 1993; eksperymen-

ty 1 i 2). Jednak w badaniach, w których nie stwierdzono 

polaryzacji, dokonywano pomiaru postaw wobec innego 

zagadnienia – akcji aÞ rmatywnej (Miller i in., 1993). Nie 

znaczy to, %e wyniki wskazuj#ce na polaryzacj$ postaw 

udaje si$ uzyska" tylko w przypadku postaw wobec kary 

!mierci (zob. Harton, Latané, 1997). Pewn# rol$ mog# tu 

jednak odgrywa" waga tematu, jego kontrowersyjno!" 

oraz jego znajomo!". W przypadku tematów wa%nych, 

kontrowersyjnych i dobrze znanych odbiorcy mog#  a-

twiej radzi" sobie z informacjami czy punktami widzenia 

sprzecznymi z w asnymi postawami. Mo%e to skutkowa" 

brakiem depolaryzacji postaw po zapoznaniu si$ z prze-

kazem wieloznacznym argumentacyjnie czy ze sprzecz-

nymi informacjami. Nie jest jednak jasne, dlaczego w ta-

kich sytuacjach mia aby nast$powa" polaryzacja tych po-

staw. Z kolei w przypadku tematów mniej wa%nych, mniej 

kontrowersyjnych i mniej znanych, a do takich nale%a y 

tematy wykorzystane w eksperymentach omawianych 

w tym artykule, odbiorcy mogli dysponowa" mniejszym 

zasobem kontrargumentów i mniejsz# motywacj# obrony 

zaj$tego wcze!niej stanowiska. Tym samym – w przypad-

ku takich tematów mo%e by"  atwiej o depolaryzacj$.

Na koniec nale%y zaznaczy", %e w pewnych warunkach 

wieloznaczno!" argumentacyjna mo%e prowadzi" tak%e 

do polaryzacji postaw. W eksperymencie 3 przekaz wie-

loznaczny argumentacyjnie doprowadzi  do polaryzacji 

osób „za” (czyli osób opowiadaj#cych si$ przeciw rozwo-

dom bez orzekania o winie), ale tylko kiedy jego nadawca 

by  umiarkowanie kompetentny. W zestawieniu z wyni-

kami bada' Lorda i jego wspó pracowników (1979) suge-

ruje to, i% wieloznaczno!" argumentacyjna czy mieszane 

informacje mog# prowadzi" do polaryzacji postaw, kiedy 

s# one silne (z racji wagi tematu czy warto!ciowo!ci sa-

mej postawy) i kiedy  atwo jest odeprze" cz$!" przekazu 

niezgodn# z w asn# postaw# (poniewa% warunki zach$-

caj# do dokonywania tendencyjnej oceny lub mo%na j# 

zbagatelizowa", przypisuj#c j# cechom nadawcy). Gdy 

jednak postawy badanych s# s absze i nie mo%na  atwo 

zbagatelizowa" niezgodnej z nimi cz$!ci przekazu (np. 

dlatego, %e pochodzi od kompetentnego nadawcy) – po-

winna wyst$powa" depolaryzacja.
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Persuasive effects of message ambiguity: 

Attitude polarization or depolarization?
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ABSTRACT

The use of an ambiguous message by a public speaker can be regarded as a strategy that increases the 

number of those who agree with the message content. The use of ambiguity may also have other persuasive 

effects. The aim of the paper is to test in what circumstances ambiguous messages may lead to the depo-

larization of receivers’ attitudes. The paper presents results of three experiments that show that depolari-

zation is more likely when the speaker is credible and his or her audience supports the issue in question. 

Depolarization is also possible when the message is incompatible with the receivers’ attitudes. In such case 

the receivers try to produce counterarguments but when the message is ambiguous they typically agree with 

its content.
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