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A co ja robi! tu?
Teoria poziomu identyÞkacji dzia ania
dwadzie"cia lat pó#niej
Wojciech Kulesza
Wydzia Psychologii, Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

W artykule zaprezentowano teori! poziomów identyÞkacji dzia ania, stworzon$ przez Daniela Wegnera
i Robina Vallachera. Przedstawiono podstaw! teoretyczn$, metody badania i wyniki eksperymentów.
Zaprezentowano równie% nowsze badania nawi$zuj$ce do tej koncepcji, jak te% niektóre w$tpliwo"ci z ni$
zwi$zane.
S owa kluczowe: teoria poziomów identyÞkacji dzia ania, teoria poziomów interpretacji

Odpowied# na pytanie „co robisz?” wydaje si! równie
prosta, jak samo pytanie. Sam móg bym teraz odpowiedzie& na kilka sposobów: uderzam palcami obu d oni
w czarn$ klawiatur!, pisz! tekst na komputerze, pracuj!
nad artyku em naukowym. Z kolei czytelnik tego tekstu
móg by powiedzie&, %e: skupia si! na zrozumieniu przekazu naukowego, czyta kolejne zdania lub te% $czy litery w s owa. Czy te odpowiedzi s$ banalne? By& mo%e
tak. Ale tylko do czasu gdy zauwa%ymy, %e opisy ró%ni$
si! poziomem abstrakcji i nios$ ze sob$ jako"ciowo ró%ne wnioski. Na przyk ad z mojego stwierdzenia, %e pisz!
artyku naukowy, mo%na wywnioskowa&, jaki jest mój
zawód i/lub zainteresowania. Ale ju% nie mo%na tego
samego powiedzie&, opieraj$c si! na s owach „uderzam
palcami w klawiatur!” czy te% „sk adam z liter s owa”.
Perspektyw! abstrakcyjno"ci vs. szczegó owo"ci opisu wykorzystali w swojej teorii psychologicznej Robin
Vallacher i Daniel Wegner, pokazuj$c jednocze"nie ró%ne
konsekwencje mechanizmu zmiany tych dwóch perspektyw. Przyjrzymy si! tej teorii, jej elementom sk adowym,
metodologii bada' i ich wynikom. Na koniec zobaczymy,
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jak ewoluowa a opisywana teoria, jakie mog$ by& jej implikacje praktyczne oraz zastanowimy si! nad jej ewentualnymi brakami.
Czy wiemy, co robimy?
Zastanawianie si! nad tym, czy ludzie „wiedz$, co robi$” obecne jest w literaturze psychologicznej od prawie
stu dwudziestu lat. William James (1890) odpowiedzia by, %e jeste"my "wiadomymi jednostkami, zdaj$cymi
sobie spraw! ze wszystkich swoich czynno"ci i dzia a'.
W opozycji do tego pogl$du Tanya Chartrand i John
Bargh (1999) czy Freud (1997) stwierdziliby, %e cz!sto
mo%emy nie by& "wiadomi tego, co i dlaczego robimy.
Na osi, której ko'ce opisuj$ wymiary: "wiadomo"& – nie"wiadomo"&, trudno by oby precyzyjnie umiejscowi& teori! poziomów identyÞkacji dzia ania (action idenitifaction
level – AIL) Robina Vallachera i Daniela Wegnera (1985).
Trudno"& bowiem polega na tym, %e z jednej strony mówi
ona, i% ludzie maj$ "wiadomy dost!p do wiedzy na temat
w asnych czynno"ci, z drugiej jednak strony okazuje si!,
%e mo%na im t! wiedz! narzuci&.
Podstawowe twierdzenie tej teorii mówi, %e ka%da czynno"& mo%e mie& wiele deÞnicji opisuj$cych i %e mog$ si!
one zmienia& (Vallacher i Selz, 1991). Przyk adem mo%e
by& ró%norodno"& opisów podczas pisania lub czytania
tego tekstu (co zasygnalizowa em na pocz$tku artyku u).
Tym, co decyduje o rozumieniu w asnego dzia ania jest
poziom abstrakcyjno"ci opisu, który autorzy nazywaj$
poziomem identyÞkacji poznawczej1 (Wegner, Vallacher,
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Macomber, Wood i Arps, 1984; Vallacher i Wegner, 1987).
Wysoki poziom kodowania oznacza, %e dan$ czynno"& lub
sytuacj! b!dziemy opisywa& w ogólnych i abstrakcyjnych
kategoriach. Koncentrujemy si! na przyczynach, które
doprowadzi y do tej sytuacji, celach i skutkach dzia ania.
Za przyk ad mo%e pos u%y& wypowied#, i% „koncentruj!
si! na napisaniu artyku u naukowego”. Na podstawie tej
informacji mo%emy du%o powiedzie& o dzia aniu w a"nie
na wysokim poziomie abstrakcji (o jego przyczynach np.
wykonywanie zawodu, ch!& dzielenia si! wiedz$, czy
prawdopodobnych skutkach: powstanie tekstu, opis teorii). Podobne tre"ci mo%emy odkry& w odpowiedzi hipotetycznego czytelnika tego tekstu. Mówi$c, %e czyta ten
artyku , prawdopodobnie mo%e on te% powiedzie&, z jakiego powodu to robi i do czego jest mu to potrzebne lub
czemu mo%e s u%y& zapoznanie si! z artyku em. Ogólnie
mówi$c, na tym poziomie identyÞkacji dzia ania wiemy,
CO, JAK i PO CO dana czynno"ci jest wykonywana – rozumiemy szeroki kontekst dzia ania (Kozak, Marsh i Wegner, 2006). Z kolei niski poziom identyÞkacji dzia ania
oznacza, %e mówi& b!dziemy o detalach danej czynno"ci
bez szerszego jej rozumienia, a wi!c na niskim poziomie
abstrakcji. Jako obserwatorzy i/lub wykonawcy tej czynno"ci wiemy CO i JAK dana osoba robi, ale nie wiemy,
PO CO. Powiedzenie, %e pisz$c te s owa, uderzam w klawiatur!, niewiele mówi o przyczynach i skutkach tego
dzia ania. Jedyne, co mog! przekaza&, to sekwencyjno"&
wykonywanych czynno"ci. Najprostszym sposobem pozwalaj$cym rozró%ni&, który z dwóch opisów dowolnej
czynno"ci znajduje si! na wy%szym poziomie, jest sprawdzenie, która czynno"& prowadzi do której (Wegner i in.,
1984).
Drugie twierdzenie tej teorii mówi, %e ludzie maj$ naturaln$ tendencj! do identyÞkowania dzia ania na najwy%szym z mo%liwych poziomów (Wegner i in., 1984).
Przyk ad: skoro jestem naukowcem pisz$cym artyku ,
ma e s$ szanse, %e zdeÞniuj! swoje dzia ania zmierzaj$ce
do uko'czenia tego tekstu jako sekwencj! uderze' w klawisze.
Trzecie twierdzenie zak ada, %e je%eli podczas wykonywania zadania wysoki poziom identyÞkacji dzia ania
nie jest dost!pny, to przyjmowany jest ni%szy. Dzieje si!
tak wtedy, gdy dana sytuacja jest za bardzo obci$%aj$ca
poznawczo, mamy za ma o danych lub jest dla nas za
trudna. Na przyk ad powiedzenie studentowi pi$tego roku
psychologii, %e jego praca magisterska b!dzie prezentowana na mi!dzynarodowym kongresie, mo%e zatrzyma&
jego dzia anie. Du%o korzystniejsza b!dzie sytuacja, gdy
promotor poprosi jedynie o napisanie solidnej rozprawy
naukowej b$d# przygotowanie wst!pnego przegl$du itp.

Z biegiem lat powy%sze trzy zasady zosta y poszerzone o jeszcze jedn$, determinuj$c$ to, na jakim poziomie
zostanie zidentyÞkowane dzia anie: kontekst sytuacyjny
(Vallacher i Wegner, 1987; Wegner, Vallacher, Kiersted
i Dizadji, 1986). Jest on, po pierwsze, bardzo istotny
z punktu widzenia obserwatora czynno"ci, sytuacji. Na
przyk ad obserwowanie mojej pracy w starej bibliotece na uniwersytecie (gdy le%$ wokó mnie podr!czniki,
notatniki) prawdopodobnie b!dzie wy%ej kodowane ni%
praca w kafejce internetowej czy w restauracji. Po drugie,
identyÞkacja dzia ania na wysokim poziomie powoduje,
%e pomimo potencjalnie ró%nych kontekstów, w jakich
wyst!puje dzia anie, jest ono postrzegane jako prowadz$ce do ogólniejszego celu. Na przyk ad gromadzenie
materia ów do napisania niniejszego artyku u, polemika
z autorami teorii, czytanie podr!czników z zakresu psychologii spo ecznej, prowadzenie notatek oraz poszukiwanie szerszych zastosowa' opisywanej teorii – wszystkie te czynno"ci sk adaj$ si! na jeden cel, jakim jest napisanie przegl$du teoretycznego. Natomiast obni%enie
poziomu identyÞkacji powoduje utrat! jednego, ogólnego
celu. Po trzecie, istotne jest odnalezienie optymalnego
poziomu identyÞkacji dzia ania (Vallacher, Wegner i Samoza, 1989), gdy% dzi!ki takiemu zabiegowi mo%emy
by& zdolni do podwy%szania lub obni%ania (zale%nie od
celu i zamys u osoby tego dokonuj$cej) poziomów identyÞkacji dzia ania. Powrócimy do tego za o%enia, omawiaj$c teori! Vallachera i Wegnera w kontek"cie wp ywu
spo ecznego.
Badania eksperymentalne2
Przejd#my do przedstawienia empirycznej weryÞkacji
prezentowanej teorii. Prezentacja metodologii prowadzonych bada' u atwi porównanie oryginalnej koncepcji
z innymi podej"ciami teoretycznymi.
Pierwsze badanie mo%emy traktowa& jako pilota%owe,
gdy% po raz pierwszy starano si! w nim wykaza& istnienie
postulowanego mechanizmu (Wegner 1983, za: Wegner
i in., 1984). Badanie obejmowa o osoby, które by y zar!czone i planowa y "lub – poproszono je o opisanie
czynno"ci z tym zwi$zanych. Uczestnik eksperymentu
otrzymywa list! dzia a' najbardziej typowych dla takiej
sytuacji i by nast!pnie proszony o uszeregowanie ich
od najlepiej do najgorzej opisuj$cych w asn$ sytuacj!.
Pozycje te ró%ni y si! poziomami identyÞkacji opisu:
od bardzo abstrakcyjnych, pokazuj$cych szersze spektrum sytuacji, do bardzo konkretnych, podaj$cych detale.
Przeprowadzone analizy wykaza y, %e na trzydzie"ci dni
przed "lubem osoby badane opisywa y swoje dzia ania
na wy%szym poziomie identyÞkacji dzia ania, w sposób
istotnie bardziej abstrakcyjny (dba o"& o zwi$zek, wyra-
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%anie mi o"ci do partnera itp.) w porównaniu do identyÞkacji na jeden dzie' przed "lubem, kiedy to uczestnicy
eksperymentu precyzyjnie okre"lali kolejne czynno"ci,
które podejmowali (wynajmowanie fotografa, dokonywanie spisu obowi$zków itp.).
W powy%szym badaniu mo%na wskaza& pewn$ s abo"&.
Otó% mierzono w nim zmian! poziomów identyÞkacji
dzia ania w bardzo specyÞcznej i rzadkiej (na ogó ) sytuacji. W$tpliwo"& t! jednak rozwia kolejny eksperyment,
w którym przedmiotem badania by a powszechna i prosta
czynno"& jedzenia. Do schematu eksperymentalnego dodano manipulacj! maj$c$ na celu sprawdzenie, czy jest
mo%liwe obni%anie wej"ciowego poziomu identyÞkacji
dzia ania. W badaniu tym proszono badanych o jedzenie
p atków "niadaniowych i swobodny opis tego dzia ania
(Wegner i in., 1984). Wypowiedzi osób wykaza y, %e
uczestnicy identyÞkowali swoje dzia anie na wysokim
poziomie, mówi$c, %e np. zaspokajaj$ g ód (w a"ciwie
wszyscy mamy wysokie kompetencje i do"wiadczenie w jedzeniu p atków, sytuacja ta jest nam doskonale
znana). Natomiast gdy proszono o jedzenie p atków…
pa eczkami, osoby badane twierdzi y, %e „umieszczaj$
jedzenie w ustach, prze%uwaj$, po ykaj$”, co oznacza o
ni%szy poziom identyÞkacji wykonywanej czynno"ci.
Nast!pne badanie wskazuje potencjalne konsekwencje
obni%onego poziomu identyÞkacji dzia ania oraz nowy
kierunek ewolucji tej koncepcji. W eksperymencie tym
poproszono grup! studentów o opisywanie czynno"ci
zwi$zanych z uczeniem si! w college’u (Wegner i in.,
1984). Jedna grupa by a poinstruowana, by wykona&
zadanie, podaj$c przyczyny edukacji na tym poziomie
kszta cenia, jej konsekwencje i rezultaty („zdobycie lepszej pracy, uniezale%nienie od rodziców”). Zach!cano
tym samym do przyj!cia wysokiego poziomu identyÞkacji, sk aniaj$c do postrzegania tej czynno"ci w szerszej
perspektywie. Druga grupa by a proszona o opisywanie
konkretnych zachowa' zwi$zanych ze studiowaniem
(czytanie ksi$%ek, chodzenie na wyk ady, notowanie).
Tutaj koncentrowano osoby badane na szczegó ach tej
czynno"ci, a wi!c identyÞkacja by a na niskim poziomie.
W dalszej kolejno"ci obie grupy czyta y artyku (który
rzekomo ukaza si! w New York Timesie) prezentuj$cy
badania Institute of Mental Health wp ywu studiowania
na %ycie seksualne studentów. Cz!"& uczestników eksperymentu dowiadywa a si! z niego, %e chodzenie do college’u pozytywnie wp ywa na %ycie seksualne. Inni otrzymywali odmienn$ informacj!, mówi$c$ o wp ywie negatywnym. Miar$ manipulacji by o to, jak bardzo czytelnicy
zgadzaj$ si! z informacjami zawartymi w artykule (zgodzenie si! ze stwierdzeniami: „wierz!, %e po uko'czeniu
college’u moje %ycie seksualne w a"nie takie b!dzie; wie-
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rz!, %e podane badania s$ prawdziwe dla studentów naszego uniwersytetu; wierz!, %e podane badania s$ prawdziwe dla ogó u”). Przeprowadzone analizy wykaza y, %e
najwi!ksza zmiana opinii (wiara w artyku ) obserwowana
by a w grupie o niskim poziomie identyÞkacji studiowania, a wynik ten by notowany niezale%nie od tego, który
pogl$d prezentowa artyku . Jednocze"nie nie zanotowano podobnej zale%no"ci u osób b!d$cych na wysokim
poziomie identyÞkacji dzia ania. Patrz$c na otrzymane
wyniki z szerszej perspektywy, mo%na dostrzec kierunek,
w którym mog$ pój"& dalsze badania: powi$zanie poziomów identyÞkacji z wp ywem spo ecznym i uleg o"ci$.
Wniosek ten wyp ywa z faktu, %e osoby koncentrowane
na niskim poziomie identyÞkacji dzia ania – w porównaniu z tymi, które identyÞkuj$ swoje dzia anie na wysokim
poziomie – staj$ si! bardziej podatne na przekazywane
informacje. Mo%na tym samym przypuszcza&, %e ludzie
identyÞkuj$cy swoje dzia anie na wysokim poziomie s$
bardziej odporni na sugestie (Vallacher i Wegner, 1989).
Dalszy rozwój koncepcji
Poziom identyÞkacji dzia ania
a techniki wp ywu spo ecznego
Pod$%aj$c w tym nowym kierunku, omawiana teoria
zosta a rozbudowana o dodatkowe twierdzenia lokuj$ce
j$ w obszarze wp ywu spo ecznego. I tak, wysok$ uleg o"& powi$zano z niskim poziomem identyÞkacji dzia ania (Vallacher i Selz, 1991). Za o%enie to wynika z faktu,
%e osoba b!d$ca na tym poziomie ma s abiej ugruntowan$ wiedz! z zakresu rozumienia danej sytuacji (Vallacher
i Wegner, 1987) i w!%szy horyzont dostrzeganych przyczyn oraz skutków. Jedno z podstawowych za o%e' teorii
stwierdza, %e naturaln$ tendencj$ cz owieka jest poszukiwanie mo%liwie najwy%szego poziomu identyÞkacji danego dzia ania. By to osi$gn$&, poszukujemy informacji,
wiedzy, które pozwol$ przej"& na wy%szy poziom identyÞkacji danego dzia ania. Inaczej mówi$c, cz owiek, chc$c
wiedzie& „co robi”, mo%e przyj$& ow$ wiedz! z zewn$trz.
I tu pojawia si! pole do wywierania wp ywu.
Z drugiej strony wysoki poziom identyÞkacji dzia ania
powi$zany jest z odporno"ci$ na wp yw (Vallacher i Wegner, 1989). Dzieje si! tak, gdy% osoba b!d$ca na tym
poziomie „wie, co robi”, ma ustabilizowany pogl$d na
ten temat i nie jest tym samym podatna na nowe, alternatywne informacje interpretuj$ce jej dzia anie (Vallacher
i Selz, 1991; Wegner i in., 1984; Wegner i in., 1986). Co
wi!cej, dzi!ki temu mo%e równie% precyzyjnie odkre"li&
cele i motywy osób, które mog$ chcie& na ni$ wp yn$&
(Vallacher i Wegner, 1987).
Podobnie jak poprzednio, tak i tym razem zapytajmy
o wyniki eksperymentów, które weryÞkowa yby posta-
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wione tezy. Pierwszy przedstawiony eksperyment (dotycz$cy studiowania w college’u) mo%e szerzej nakre"li& interesuj$ce nas tu zagadnienie. W eksperymencie
sprawdzono, czy nadanie nowego znaczenia jest trwa e
(np. przek ada si! na zachowanie – a wi!c komponent
behawioralny postawy), czy te% przej"ciowe (nie wykracza poza deklaratywn$ zmian! postawy – nic nie wiemy
o realnych zmianach). Uczestnicy tego badania (Wegner
i in., 1984) byli proszeni o wypicie kawy. Po owa z nich
dosta a kaw! w kubkach powszechnie u%ywanych na tym
uniwersytecie. Warunek ten traktowano jako identyÞkowanie zadania na wysokim poziomie. Druga grupa pi a
kaw! w kubku, który wa%y pó kilograma i by wy%szy od
standardowego o 20 centymetrów. Czynno"& stawa a si!
tym samym trudniejsza, dziwniejsza – i wed ug zamys u
autorów eksperymentu – identyÞkowana na ni%szym poziomie. Wst!pny pomiar poziomu identyÞkacji dzia ania
wykaza istotn$ ró%nic! mi!dzy grupami. Grupa korzystaj$ca z normalnych kubków twierdzi a, %e „praktykuj$
swoje uzale%nienie; doenergetyzowuj$ si!” (Vallacher
i in., 1989). Uczestnicy eksperymentu pij$cy napój ze
zmodyÞkowanych naczy' opisywali czynno"& niezwykle precyzyjnie: „pij! p yn, podnosz! do ust kubek kawy,
prze ykam”. W dalszej cz!"ci eksperymentu zaaran%owano sytuacj!, w której badani zapoznawali si! z informacjami o efektach, jakie wywo uje w nich kawa. Dowiadywali
si!, %e kawa ich stymuluje („kawa powoduje, %e wi!cej
chce mi si! pracowa&; powoduje to, %e anga%uj! si! w bardziej pobudzaj$ce dzia ania”) lub wycisza („kawa powoduje, %e unikam niektórych zachowa', nie wychodz! z domu; powoduje, %e robi! rzeczy spokojniejsze, które mnie
wyciszaj$”). Wska#nikiem tego, czy uczestnicy zaczn$
zachowywa& si! zgodnie z podan$ informacj$, by o poszukiwanie przez nich lub unikanie stymulacji po wypiciu
kawy (pog a"nianie lub "ciszanie muzyki). Reagowanie
na d#wi!ki by o traktowane jako wska#nik skuteczno"ci
manipulacji nie tylko na poziomie deklaratywnym, lecz
tak%e zachowania. Uzyskane wyniki pokaza y, %e osoby
pij$ce ze zmodyÞkowanych naczy' (b!d$ce na niskim
poziomie identyÞkacji dzia ania) cz!"ciej ulega y sugestii
eksperymentatorów. Otrzymuj$c informacj!, %e poszukuj$ stymulacji – ustawia y g o"no"& muzyki na wy%szym
poziomie ni% osoby, którym mówiono, %e stymulacji unikaj$. Co wi!cej, ró%nica ta by a notowana w porównaniu
z osobami pij$cymi ze standardowych kubków i otrzymuj$cymi podobn$ informacj! (o poszukiwaniu stymulacji),
a wi!c b!d$cych na wysokim poziomie identyÞkacji swojego dzia ania. Mo%emy zatem wnioskowa&, %e niski poziom identyÞkacji dzia ania nie oznacza jedynie wzrostu
uleg o"ci, ale równie% internalizacj! i zachowywanie si!
zgodnie z nadan$ identyÞkacj$.

Kolejne dwa eksperymenty mo%na rozpatrywa& jako
domkni!cie weryÞkacji teorii w kontek"cie wp ywu spoecznego. Mo%na je traktowa& jako nast!pny krok pokazuj$cy, %e – b!d$c na niskim poziomie identyÞkacji
dzia ania – jeste"my podatni na zmian!… w asnej osobowo"ci. W pierwszym z nich (Wegner i in., 1986) badani
byli ludzie, którzy identyÞkowali swoje dzia ania (jako
uczestnika bada' psychologicznych) na niskim poziomie.
Sugerowano im cechy osoby prospo ecznej lub indywidualistycznej oraz dawano mo%liwo"& wzi!cia udzia u
w dwóch rodzajach eksperymentów. Pierwszy z nich oferowa punkty za udzia w badaniu (wybór traktowany by
jako przejaw zachowania indywidualistycznego). Drugi
nie dawa %adnych wymiernych korzy"ci (wybór tego
badania wskazywa na zachowanie altruistyczne). Jak
pokaza y wyniki, uczestnicy zachowywali si! zgodnie
z zaindukowan$ percepcj$ swojej osoby. Ci z nich, którzy
otrzymali informacj!, i% przejawiaj$ cechy osobowo"ci
indywidualistycznej, istotnie cz!"ciej wybierali zadanie
o takim charakterze. Z kolei osoby o sugerowanej „osobowo"ci prospo ecznej” znacznie cz!"ciej anga%owa y
si! w eksperyment, w którym nie przewidywano %adnej
nagrody.
Bardzo podobne wyniki uzyskano w eksperymencie
(Wegner i in., 1986), w którym „wzbudzano” u osób badanych postaw! rywalizacyjn$ b$d# kooperacyjn$. Osoby
badane by y proszone o przypomnienie sobie dowolnej
interakcji z drug$ osob$. By stworzy& warunki wysokiego
poziomu identyÞkacji dzia ania, nak aniano uczestników
do podania ogólnego opisu sytuacji: tego, co si! wydarzy o, jakie by y prezentowane opinie i warto"ci, jakie
cechy osobowo"ci si! ujawni y itp. Cz onków drugiej
grupy, by wywo a& niski poziom identyÞkacji dzia ania,
proszono o przypomnienie sobie jak najwi!kszej liczby
szczegó ów: konkretnych zachowa', ruchów, gestów, zadawanych pyta', komentarzy etc. Wypowiedzi uczestników wprowadzono do komputera, który na tej podstawie
mia poda& wynik testu osobowo"ci osoby badanej. Po
„przetworzeniu danych” program podawa im nast!puj$c$ informacj!: „jeste" przyjazny innym ludziom; cz!sto
wspó pracujesz z innymi”. W dalszej kolejno"ci przekazywana by a jedna z dwóch informacji, w zale%no"ci od
warunku eksperymentalnego. W warunku wspó pracy
osoba badana dowiadywa a si!, %e jest „bardziej kooperacyjna ni% wi!kszo"& ludzi, lubi pracowa& z innymi, by
osi$gn$& wspólny cel, podczas pracy dba o wszystkich
wspó pracowników oraz o to, by ka%dy cz onek zespou otrzyma podobne korzy"ci, nawet je%eli kto" nie zapracowa na to”. W warunku rywalizacyjnym uczestnik
eksperymentu otrzymywa informacj!, %e jest bardziej
rywalizacyjny ni% wi!kszo"& ludzi. „Pracuj$c z innymi,
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zwa%a na to, kto ile wysi ku, wiedzy w o%y w wykonanie
zadania oraz na to, by ka%dy otrzyma to, na co zapracowa ”. Nast!pnie wszystkie osoby badane okre"la y, czy
zgadzaj$ si! z otrzyman$ informacj$ zwrotn$. Na koniec
ka%dy uczestnik eksperymentu by proszony o wskazanie
preferowanych kursów i aktywno"ci w trakcie dalszych
studiów. Jeden kurs wymaga rywalizacji z innymi, drugi
kooperacji. To, jak wysoko w preferencjach dany kurs zosta umieszczony, by o wska#nikiem zgodno"ci (lub nie)
zachowania z indukowan$ „osobowo"ci$”. Uzyskane
wyniki pokaza y, %e uczestnicy eksperymentu bardziej
wierzyli uzyskanej informacji zwrotnej, gdy ich poziom
identyÞkacji dzia ania by usytuowany na niskim poziomie w porównaniu do tych, których poziom by wysoki.
Co wi!cej, osoby koncentrowane na szczegó ach interakcji istotnie cz!"ciej wybiera y kursy zgodnie z przekazan$
informacj$ zwrotn$ na ich temat.
Ogólnym wnioskiem z prezentowanych bada' mo%e
by& stwierdzenie, %e niski poziom identyÞkacji dzia ania
powoduje wi!ksz$ uleg o"& nie tylko w obszarze wywoanym przez eksperyment (por. Vallacher, 1993). Istotne
jest równie%, %e wspomniana indukcja mo%e dokonywa&
si! w sposób nieu"wiadomiony dla indukowanej osoby, a w zwi$zku z tym mo%e by& szczególnie skuteczna
w zmianie postaw. Wynika to z faktu, %e dana osoba nie
jest "wiadoma wywieranego na ni$ wp ywu.
Na bazie opisywanego zwi$zku teorii Wegnera i Vallachera z wp ywem spo ecznym przedstawiony zosta
model disrupt-then-refreame (Davis i Knowles, 1999).
W przeprowadzonych eksperymentach ich autorzy weryÞkowali hipotez!, zgodnie z któr$ warunkiem koniecznym do skutecznego wywarcia wp ywu jest „wstrz$"ni!cie”, zaskoczenie osoby badanej, a nast!pnie wywarcie na
ni$ wp ywu. Pomocnicy eksperymentatora oferowali badanym kartki "wi$teczne lub notatniki, podaj$c ich cen!
(trzy dolary) na dwa sposoby: zaskakuj$cy i tradycyjny.
Ten pierwszy mia za zadanie wytr$ci& osob! badan$ z typowej i dobrze znanej procedury kupowania/sprzedawania. W warunku tym cen$ by o 300 centów i nast!pnie dodawano informacj!, %e „jest to równowarto"& trzech dolarów – to dobry biznes”. W drugim przypadku cena by a
podawana w klasyczny sposób: „cena to trzy dolary – to
dobry biznes”. W analizach porównywano skuteczno"&
sprzeda%y. Okaza o si!, %e najwi!cej klientów znalaz y te
materia y papiernicze, które oferowane by y w kombinacji: obni%enie poziomu identyÞkacji – disrupt („300 centów”), a nast!pnie nadanie znaczenia na wysokim poziomie – then reframe („to dobry biznes”). Co wa%ne, samo
obni%enie poziomu identyÞkacji dzia ania nie powodowao uleg o"ci (kupna). Dopiero nadanie nowego znaczenia
(„to dobry biznes”) powodowa o wzrost skuteczno"ci tej
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techniki. Ciekawe jest równie% to, i% równie s aby poziom
wp ywu notowano w warunku, gdy informacja „to dobry
biznes” nast!powa a przed podaniem ceny w zaskakuj$cy
sposób. Oznacza to, %e podanie nowej interpretacji sytuacji w momencie, gdy osoba badana ju% j$ interpretuje
na wysokim poziomie (dobrze zna t! sytuacj! i jest tym
samym mniej uleg a) jest nieskuteczne, gdy% osoba ta nie
poszukiwa a interpretacji tej sytuacji.
Bardzo podobne wyniki uzyskali inni badacze (Fennis,
Das i Pruyn, 2004), którzy w przeprowadzonym eksperymencie zwi!kszali szans! sprzeda%y losów na loterii,
podaj$c cen! w eurocentach (350), a nast!pnie w euro
(3,5) i dodaj$c, %e to „dobry biznes”. Przeprowadzili oni
równie% drugi eksperyment, pokazuj$c, %e podobny efekt
jest notowany przy indukowaniu informacji o stracie (do
tej pory mówiono o potencjalnym zysku, korzy"ci), kiedy
to informowano studentów o konieczno"ci podniesienia
czesnego. W warunku eksperymentalnym podawano osobom badanym informacj!, %e op ata za studia wzro"nie
o 7500 eurocentów, by nast!pnie doda&, %e jest to równowarto"& 75 euro i podsumowa&, %e to nie jest du%a suma.
W ten sposób sformu owany komunikat zyskiwa du%o
cz!stsz$ akceptacj! ni% w sytuacji, gdy mówiono jedynie
o kwocie 75 euro bez podanego na pocz$tku ekwiwalentu
w eurocentach.
Warto na koniec zauwa%y& dwie kwestie. Po pierwsze,
wspomniani Davies i Knowles co prawda w pierwszych
pracach odwo uj$ si! do koncepcji Vallachera i Wegnera, proponuj$ jednak now$ nazw! dla prezentowanego
modelu. Wydaje si! to niepotrzebne, gdy% model ten nie
wprowadza istotnych zmian do rozumienia procesu wp ywu spo ecznego proponowanego przez wyj"ciow$ teori!.
ModyÞkacj$ jest jedynie dodanie, %e zmiana poziomu wysokiego na niski (i tym samym wzrost uleg o"ci) wynika
z redukcji l!ku powsta ego w rezultacie konßiktu d$%enie – unikanie (cho& nie przedstawili dowodu, %e taki konßikt rzeczywi"cie ma miejsce). W takim razie traktowa&
to trzeba raczej jako replikacj! i rozszerzenie ni% stworzenie nowej teorii. U%ywaj$c terminu Vallachera i Wegnera,
mo%emy powiedzie&, %e jest to technika high-low action
identiÞcation level-then-reconstruct. Po drugie, istniej$
badania, które rzucaj$ inne "wiat o na zwi$zek mi!dzy
poziomami identyÞkacji dzia ania a wp ywem spo ecznym. Zauwa%my bowiem, %e wszystkie przytoczone tu
badania $czy fakt zaskakiwania osoby badanej: badacze
prosili o picie kawy z niestandardowych kubków, jedzenie p atków "niadaniowych pa eczkami czy te% podawali
ceny w tysi$cach groszy/eurocentów. Otó% warto zauwa%y&, %e istniej$ badania, które pokazuj$ jednoznacznie, i%
ju% samo zaskoczenie powodowa o poddanie si! pro"bie,
podobnie jak wycofanie „udziwnienia” znacznie obni%a o
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podatno"& na formu owan$ pro"b! (Baron, Baron i Miller, 1973; Brennan i Messe, 2001; Petty, Wells i Brock,
1976). Pojawia si! zatem konieczno"& dalszych bada'
weryÞkuj$cych zale%no"& teorii poziomów identyÞkacji
dzia ania i wp ywu spo ecznego.
Poziomy identyÞkacji dzia ania a stabilno!" opinii
Wegner i Vallacher wykazali w swoich pracach, %e
istniej$ ró%ne poziomy kodowania dzia ania. W czasie
prowadzonych bada' zauwa%ono, %e skutkiem niskiego
poziomu kodowania jest nie tylko utrata szerszego celu
lub pe nej perspektywy danego zdarzenia, ale jest nim
równie% pewna niestabilno"& opinii czy s$dów, która nie
ma miejsca w sytuacji identyÞkacji zdarze' na wysokim
poziomie (Vallacher i Kaufman, 1996). Ta niestabilno"& mo%e by& uj!ta jako proces, w którym poznawcza
reprezentacja dzia ania dynamicznie zmienia si! w czasie i zdarza si!, %e ßuktuuje mi!dzy skrajnymi stanami (dobrze opisane przyk ady tego procesu znajdziemy
w pracach: Nowak, Lewenstein i Frejlak, 1996; Nowak,
Szamrej i Latané, 1990). W warunkach takiej ßuktuacji
proces mo%e utraci& jasn$ struktur! na rzecz raczej impulsywnych, nieskoordynowanych i szybko zmieniaj$cych
si! stanów. Na przyk ad przy analizie wypowiedzi osób
planuj$cych "lub, na kilka dni przed ceremoni$, mogliby"my zobaczy&, %e zdanie co do tego, gdzie maj$ sta&
kwiaty, kto powinien prowadzi& samochód czy te% jakie
zabawy weselne maj$ mie& miejsce, cz!sto ulega o zmianie. Dla porównania, te same wypowiedzi na trzydzie"ci
dni przed uroczysto"ciami by yby du%o bardziej ustrukturalizowane i spójne. Intuicja badaczy pozosta a jednak
niezweryÞkowana do czasu, gdy zaprezentowano metod!
badawcz$ pozwalaj$c$ w sposób ci$g y (a nie jak dotychczas jednorazowy: papier/o ówek, podj!cie decyzji itp.)
analizowa& zachodz$ce zmiany w percepcji i kodowaniu.
Jest ni$ tzw. test myszy.
W metodzie tej (Vallacher i Nowak, 1994; Vallacher,
Nowak i Kaufman, 1994) wykorzystywany jest zestaw
komputerowy. Na ekranie komputera znajduj$ si! ma y
okr$g wskazuj$cy "rodek ekranu oraz kursor myszy
komputerowej, który osoba badana mo%e przemieszcza&
po ekranie. Osobie badanej mówi si!, i% "rodek ekranu
reprezentuje konkretny s$d lub opini!. Z kolei ruch myszy komputerowej (i ruch kursora) ma symbolizowa& odczucia uczestnika eksperymentu: je%eli obecna postawa
osoby badanej wobec prezentowanego jej s$du lub opinii
jest pozytywna, kursor powinien znale#& si! jak najbli%ej
punktu na "rodku monitora. Chc$c wyrazi& negatywne odczucia, nale%y przesun$& kursor na skraj ekranu, oddalaj$c
go od "rodkowego punktu. Innymi s owy umiejscawianie
kursora na ekranie oraz jego ruch s$ odzwierciedleniem

aktualnej opinii osoby badanej. Dynamika poruszania si!
kursora po ekranie umo%liwia analiz!, jak cz!sto, w jakim zakresie oraz kierunku zmieniaj$ si! opinie czy stany emocjonalne osoby badanej – im wi!cej ruchów, tym
bardziej niestabilna jest dana ocena. W interesuj$cym nas
badaniu (Vallacher, Kaufman, Canaday i Bagby, 1993,
za: Vallacher i Kaufman, 1996) proszono osoby badane
o przypomnienie sobie niedawnej interakcji z osob$ tej
samej p ci oraz podanie pi!ciu zda' opisuj$cych to zdarzenie. Po ow! uczestników badania proszono, by opisy
dotyczy y jak najwi!kszej liczby szczegó ów (np. s owa,
gesty), a wi!c aktywno"ci na niskim poziomie kodowania. Z kolei drug$ po ow! proszono o podanie ogólnych
informacji (np. poruszane tematy, wyra%one opinie).
Zmieniaj$c nieco procedur!, badacze mówili, i% "rodek
ekranu symbolizuje osob! badan$, podczas gdy kursor ma
oznacza& samoocen! podczas opisywanej interakcji: im
dalej od "rodka ekranu tym ocena by a ni%sza, bardziej
negatywna. Zbli%anie si! do "rodka ekranu, oznacza o
pozytywn$ samoocen!. Analizy przyspieszenia – wska#nika niestabilno"ci – wykaza y, %e osoby koncentrowane
na szczegó ach interakcji (niski poziom identyÞkacji zdarzenia) wykazywa y nag e zmiany opinii (wykonuj$c nieregularne ruchy wyra%ane wi!ksz$ pr!dko"ci$ i przyspieszeniem ruchu kursora). Z kolei osoby koncentrowane
na szerokim planie przywo anej sytuacji (wysoki poziom
identyÞkacji) wykazywa y znacznie mniejsz$ dynamik!
zmian opinii.
Poziomy identyÞkacji dzia ania – nowsze badania
oraz odniesienie do innych koncepcji
Poziom identyÞkacji dzia ania
i kodowanie dzia ania drugiej osoby
Dotychczasowy przegl$d bada', umocowanych w teorii poziomów identyÞkacji dzia ania, pokazuje, jak jednostka koduje informacje o danej czynno"ci oraz jak
mo%na poszerza& lub zaw!%a& rozumienie tego dzia ania
(podwy%szanie lub obni%anie kodowania). Nowsze eksperymenty (np. Kozak, Marsh i Wegner, 2006) id$ krok
dalej – weryÞkuj$, na jakim poziomie s$ kodowane czynno"ci innych osób. Innymi s owy, badacze zainteresowali
si! nie tym, jak rozumiane s$ w asne czynno"ci, ale tym,
jak postrzegane s$ dzia ania innych osób. Wyprowadzaj$
w ten sposób oryginaln$ teori! Vallachera i Wegnera (poziom intrapersonalny) na szersze pole relacji spo ecznych
(interpersonalny) (por. Ames, 2004; Frith i Frith, 2003).
W przeprowadzonej serii bada' (Kozak i in., 2006) wykazano, %e to, jak wysoki poziom kodowania zostanie
nadany dzia aniu drugiej osoby, zale%y od nastawienia
do niej. Dzia ania osób lubianych kodowane by y wy%ej,
w porównaniu do dzia a' osób, które lubiane by y mniej.
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Co ciekawe, w sytuacji gdy zaczynaj$ one prezentowa&
niepo%$dane spo ecznie zachowania, zaczynamy osoby
takie opisywa& na du%o ni%szym poziomie, trac$c z pola
widzenia ogólny kontekst sytuacji. Staramy si! „usprawiedliwi&” ich dzia anie bie%$c$ sytuacj$. Jednak%e, kiedy te same czynno"ci wykonuje osoba, której nie lubimy,
poziom kodowania jest znacznie wy%szy. Zaczynamy tym
samym postrzega& jej dzia anie w szerszym kontek"cie,
generalizuj$c je.
Teoria poziomów interpretacji
(construal level theory – CLT)
Opisywane tu pogl$dy nie tylko nios$ implikacje praktyczne (o czym pó#niej), lecz równie% sta y si!
punktem odniesienia dla innych koncepcji. Wydaje si!, %e
najwa%niejsza oraz najlepiej udokumentowana empirycznie jest teoria poziomów interpretacji (construal level theory, temporal construal) autorstwa Yaccova Trope’a oraz
Niry Liberman (Liberman i Trope, 1998). Kluczowym
i na pierwszy rzut oka banalnym punktem teorii CLT jest
spostrze%enie, %e konsekwencje naszych dzia a' mo%na
nanie"& na o" czasu: pocz$wszy od chwili obecnej do bli%ej niesprecyzowanej przysz o"ci. Jedne mog$ wydawa&
si! bardzo odleg e – np. wybór zawodu przez ucznia gimnazjum. Drugie s$ niemal namacalne i b!d$ mie& miejsce
w bliskiej przysz o"ci, np. podczas studiów wybór specjalizacji niemal natychmiast determinuje przysz $ karier!
zawodow$. Konstatacja ta traci na banalno"ci, je%eli zastanowimy si! nad tym, czy i jak mo%e zmienia& si! percepcja takiego zdarzenia w zale%no"ci od tego, jak du%o
czasu do niego pozosta o. Innymi s owy, badacze zapytali o to, jak zmienia si! percepcja tego samego zdarzenia
i czynno"ci z nim zwi$zanych w zale%no"ci od czasu, jaki
pozostaje do jego wyst$pienia. Odpowiedzi na to zagadnienie mog$ dostarczy& badania opisywane na wst!pie
tego artyku u (Wegner i in., 1983, za: Wegner i in., 1984),
dotycz$ce zmian w kodowaniu przygotowa' zwi$zanych
z przysz ym "lubem. Przypomnijmy je pokrótce. Gdy do
"lubu pozostawa o oko o trzydziestu dni, opisy ceremonii
by y ogólne – na wysokim poziomie kodowania. Jednak%e
na dzie' przed "lubem ta sama sytuacja opisywana by a
w detalach, bez szerszego kontekstu (niski poziom kodowania). W przypadku koncepcji CLT badacze skupili si!
na tym efekcie, zwracaj$c uwag! na ciekawe implikacje.
Zacznijmy od zdeÞniowania tego podej"cia. Badacze
(Liberman, Sagristano i Trope, 2002; Nussbaum, Trope
i Liberman 2003; Trope i Liberman, 2000, 2003a, 2003b)
postuluj$, %e im wi!kszy czasowy dystans do danego
zdarzenia, tym wi!ksze prawdopodobie'stwo, %e b!dzie
ono opisywane na wysokim poziomie abstrakcji. Oznacza
to, %e jego opis b!dzie zawiera ogólny obraz zdarzenia,
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konieczny do jego pe nego zrozumienia. Wydarzenie to
b!dzie opisywane za pomoc$ kluczowych cech sk adaj$cych si! na jego ogólny obraz. Liczba podawanych cech
b!dzie ni%sza ni% w sytuacji, gdy zdarzenie to b!dzie
mia o miejsce w niedalekiej przysz o"ci. Zmiana cz!"ci
elementów sk adaj$cych si! na rozumienie zdarzenia na
tym poziomie powoduje zmian! obrazu ca ego zdarzenia, przeformu owanie i przebudowanie jego rozumienia.
Wynika z tego, %e elementy sk adowe powinny by& wewn!trznie spójne i zale%ne od siebie. Przyk adem opisu
celu na tym poziomie by oby twierdzenie, %e np.: „wst!puj! w bardzo bliski zwi$zek z drug$ osob$; unieszcz!"liwiam si!; zmieniam swój byt”.
Jak wspomniano, badacze zauwa%yli, i% wraz ze zmniejszaniem czasowego dystansu opisy staj$ si! konkretne
i pe ne detali. W konsekwencji w mniejszym stopniu
ukazuj$ szerokie rozumienie zdarzenia. Liczba podawanych cech opisuj$cych zdarzenie jest wi!ksza oraz s$ one
równie% bardziej zale%ne od kontekstu sytuacji. Z racji
tego, i% elementy sk adowe opisuj$ce zdarzenie mog$
funkcjonowa& niezale%nie od siebie, zmiana rozumienia
kilku z nich nie musi powodowa& przebudowy rozumienia zdarzenia. Na przyk ad zmiana jednego z opisów
„planowanie grawerowania tekstu na obr$czkach; omawianie usadzenia go"ci; k ótnie z przysz ymi te"ciami”
nie powoduje zmiany rozumienia ca ego konstruktu poznawczego, jakim jest ceremonia "lubna. Ogólnie rzecz
bior$c, zmian! perspektywy, w zale%no"ci od dystansu
czasowego, mo%e obrazowa& sytuacja ogl$dania Þlmu
w kinie (Trope i Liberman, 2003a). Za ó%my, %e dystans
dziel$cy nas od ekranu oznacza czas, jaki pozostaje do
zdarzenia prezentowanego na nim. Stoj$c daleko od ekranu, widzimy ca o"& obrazu, jednocze"nie nie zwracamy
uwagi na szczegó y. Z kolei gdy siedzimy w pierwszym
rz!dzie, natychmiast zauwa%ymy zmian! koloru torebki
niesionej przez aktork!, b!dziemy natomiast mieli trudno"ci w ogarni!ciu wzrokiem ca ego ekranu. W sytuacji
gdy osoba zapytana o wydarzenie prezentowane na ekranie u%ywa kilku ogólnych stwierdze' – nale%y zak ada&,
%e jest to dla niej do"& odleg a perspektywa czasowa.
Z kolei gdy opis jest pe en detali, mo%na przypuszcza&,
%e znajduje si! ona blisko „ekranu”, czyli opisywane wydarzenie b!dzie mia o miejsce w niedalekiej przysz o"ci.
Badacze – konstruuj$c swoj$ koncepcj! – za o%yli
równie%, %e im wi!kszy jest czasowy dystans (i tym samym bardziej ogólny opis) do ocenianego zdarzenia, tym
bardziej ze zbli%aniem si! jego ocena b!dzie traci a na
swej pozytywno"ci (Trope i Liberman, 2003a, 2003b).
Analogicznie: je%eli zdarzenie maj$ce zaistnie& w niedalekiej przysz o"ci jest oceniane jako raczej pozytywne,
to wraz ze zbli%aniem si! tego wydarzenia pozytywno"&
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oceny b!dzie rosn$&. Zobrazujmy to przyk adem honorowego krwiodawstwa, które powszechnie uwa%amy za
dobre i po%$dane. Jednocze"nie mo%emy mie& negatywne
zdanie na temat zabiegów lekarskich, igie i opatrunków
i wtedy wraz ze zbli%aniem si! dnia oddania krwi nasza
ocena tej czynno"ci b!dzie stawa a si! mniej pozytywna,
a zarazem bardziej konkretna. Na przyk ad, opisuj$c j$,
b!d! mówi o tym, w jakich warunkach b!dzie dokonywany zabieg, kto b!dzie go wykonywa , dla kogo b!dzie
przeznaczona krew itp.
Opisane przed chwil$ za o%enia teoretyczne doczeka y si! wielu ciekawych bada'3. Przyjrzymy si! kilku
najwa%niejszym. W jednym z nich proszono osoby badane o wyobra%anie sobie ró%nych zdarze' (np. czytanie
ksi$%ki naukowej) w krótkiej perspektywie czasu (b!dzie
to mia o miejsce jutro) lub dalekiej (za rok) (Liberman
i Trope, 1998; oraz pó#niejsze badania np. Liberman i in,
2002). W pierwszym przypadku osoby badane identyÞkowa y si! ze stwierdzeniem, %e np. „przewracaj$ strony” (konkretny poziom kodowania dzia ania). W drugim
osoby badane twierdzi y, i% „poszerzaj$ swoje horyzonty”
(poziom abstrakcyjny). W kolejnych badaniach analizowano wspomniany wcze"niej zwi$zek dystansu czasowego i percepcji atrakcyjno"ci danego zdarzenia. I tak na
przyk ad, Trope i Liberman (2000) zapraszali osoby badane do wzi!cia udzia u w jednym z dwóch eksperymentów ró%ni$cych si! stopniem atrakcyjno"ci (ciekawe lub
nudne). Okaza o si!, %e je%eli wybór mia si! urzeczywistni& w dalekiej perspektywie czasowej, ciekawy wariant
by wybierany cz!"ciej. Jednak%e tendencja ta znacznie
mala a, je%eli zdarzenia mia y mie& miejsce w niedalekiej
przysz o"ci. W tym przypadku osoby badane równie cz!sto wybiera y interesuj$ce, jak i nudne zadanie. Co wi!cej, okaza o si! równie%, %e opisywany zwi$zek nadal by
silny nawet w sytuacji gdy odleg e zadanie by o trudne.
W sytuacji, gdy pozostawa o do niego du%o czasu, nadal
istnia o du%e zainteresowanie nim (Liberman i Trope,
1998). Jednak gdy zadanie by o ma o interesuj$ce, zainteresowanie nim ros o wraz ze spadkiem czasowego
dystansu. Innymi s owy, je%eli jakie" zadanie mia o mie&
miejsce nied ugo, osoby badane wola y zrezygnowa&
z tego, czy zadanie jest interesuj$ce, na rzecz tego, czy
jest atwe (im atwiejsze, tym lepiej). W kolejnych badaniach analizowano odwrotn$ zale%no"&: awersywno"& potencjalnych zdarze' w zale%no"ci od tego, kiedy mia yby
mie& one miejsce (Sagristano, Trope i Liberman, 2002).
Awersywno"& mierzono nast!puj$co: jak du%e ryzyko podejmuj$ osoby badane podczas stawiania pieni!dzy w zak adach. Okaza o si!, %e je%eli osoby badane mia y dokona& zak adu w niedalekiej przysz o"ci, najwi!cej pieni!dzy umieszcza y w ma o ryzykowanych obszarach, które

jednocze"nie dawa y ma e potencjalne zyski. Natomiast
je%eli potencjalne wyp aty mia yby mie& miejsce w dalszej perspektywie, najwi!ksze kwoty stawiano na dziaania wysoko ryzykowne, zak adaj$ce zarazem wi!ksze
wyp aty. Innymi s owy, w niedalekich zak adach zwracano przede wszystkim uwag! na pewno"& wygranej, podczas gdy przy dalekich – na jej wysoko"&.
Po skrótowym opisaniu koncepcji Liberman i Trope’a
po"wi!&my troch! miejsca na wykazanie najwa%niejszych
ró%nic i podobie'stw mi!dzy ich modelem a koncepcj$
Vallachera i Wegnera. Wspólnym mianownikiem jest
stwierdzenie, %e mentalna reprezentacja czynno"ci i zdarze' ma miejsce na kontinuum, którego skraje mo%na
opisa& jako abstrakcyjny – wysoki poziom kodowania vs.
szczegó owy – niski poziom. W pierwszym wariancie uzyskujemy szerokie rozumienie danego zjawiska. W drugim
obserwujemy jego szczegó y, trac$c tym samym z oczu
ogóln$ perspektyw!. Oba zespo y badawcze zgadzaj$ si!,
i% poprzez analiz! tego, co mówi osoba badana, uzyskujemy wgl$d w mentaln$ reprezentacj! zjawiska. Spójne s$
równie% niektóre metody badawcze. W obu podej"ciach,
chc$c bada& poziom, na jakim kodowane s$ dane zdarzenie i czynno"& z nim zwi$zana, wykorzystuje si! przygotowane wcze"niej zestawy twierdze'. Osoba badana wybiera te, które najlepiej opisuj$ jej punkt widzenia.
Najwa%niejsza chyba ró%nica mi!dzy obiema koncepcjami polega na detalach operacjonalizacji wysokiego
i niskiego poziomu kodowania (odleg ej i bliskiej perspektywy czasowej). W oryginalnej teorii Vallachera
i Wegnera wysoki poziom kodowania charakteryzuje si!
z o%ono"ci$ elementów sk adowych, podczas gdy Trope
i Liberman mówi$ raczej o uogólnionej prostocie (por. np.
tabela w: Trope i Liberman, 2003b, s. 405). Potencjaln$
sprzeczno"& mo%na jednak stosunkowo atwo rozwi$za&,
na przyk ad zak adaj$c, %e abstrakcyjne opisy zawieraj$
uproszczone, aczkolwiek kluczowe informacje konieczne
do zrozumienia dzia ania. Inn$ wyra#n$ ró%nic$ jest liczba bada' potwierdzaj$cych za o%enia ka%dej z koncepcji.
W krótszym czasie od daty pierwszej publikacji prezentuj$cej za o%enia teoretyczne, na amach czo owych czasopism przedstawiono wi!cej empirycznych dowodów
potwierdzaj$cych teori! CLT oraz wskazano na wi!cej
ciekawych kierunków dalszego jej rozwoju. Z drugiej
jednak strony (cho& by& mo%e wynika to z faktu ró%nicy czasu, tzn. jak d ugo porównywane koncepcje istniej$
w obiegu naukowym), przedstawiono wi!cej praktycznych zastosowa' teorii AIL (o czym w dalszej cz!"ci artyku u). Koncepcja Trope’a i Liberman s abiej radzi sobie
z wykazaniem implikacji w %yciu codziennym. Nale%y
jednak oczekiwa&, %e w krótkim czasie pojawi$ si!
w czasopismach artyku y uzupe niaj$ce ten brak. Z kolei
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mocniejsz$ stron$ koncepcji CLT jest to, %e dok adniej
zosta y zoperacjonalizowane bieguny kontinuum abstrakcja – szczegó y. Vallacher i Wegner gorzej sobie poradzili
z pierwsz$ kategori$ (na co wskazuj$ badania i co zostanie wykazane w dalszej cz!"ci artyku u). W CLT du%o
atwiej jest zmierzy& abstrakcyjno"& za pomoc$ dystansu
czasowego – jednostki bardziej precyzyjnej i mierzalnej.
Praktyczne implikacje prezentowanej teorii
Zag !biaj$c si! w kolejne aspekty teorii poziomów identyÞkacji dzia ania, powinni"my zada& pytanie o praktyczne implikacje, jakie niesie ze sob$ ta teoria. Dwie odpowiedzi ju% poznali"my. Pierwsz$, %e opisany mechanizm
mo%e by& przydatny do wywierania i/lub interpretacji
skuteczno"ci wp ywu spo ecznego. Drug$ – wynikaj$c$
z pierwszej – %e stosuj$c obni%enie poziomu identyÞkacji
dzia ania, mo%emy kreowa& spo ecznie po%$dane postawy (np. prospo eczno"&, kooperacj! etc.).
Kolejnym bardzo obiecuj$cym zastosowaniem AIL mog oby by& wykorzystanie tej teorii w leczenia uzale%nie'
(Wegner i in., 1984). Patrz$c z punktu widzenia tej teorii,
du%ym problemem przy modyÞkacji tego typu zachowa'
jest fakt, %e s$ one identyÞkowane na wysokim poziomie.
Pokaza y to badania prowadzone przez twórców koncepcji (Wegner, Vallacher i Dizadji, 1989), w których sprawdzano, czy opis czynno"ci i zdarze' zwi$zanych z chorob$ alkoholow$ b!dzie ró%ni si! w zale%no"ci od tego,
czy b!d$ go przedstawia& osoby uzale%nione, czy zdrowe.
Okaza o si!, %e osoby zdrowe opowiadaj$ce o czynno"ci
picia alkoholu mówi y: „prze ykam alkohol”, „podnosz!
szklank! do ust”. Z kolei osoby uzale%nione twierdzi y,
%e „czyni$ sobie krzywd!”, „walcz$ z wszechogarniaj$c$ nud$”, „sprawiaj$ sobie przyjemno"&”. Przygl$daj$c
si! tym opisom, ju% na pierwszy rzut oka mo%na zauwa%y&, %e ró%ni$ si! one pod wzgl!dem poziomu abstrakcji.
W pierwszym przypadku s$ one precyzyjne, dok adne,
zag !biaj$ce si! w detale. Druga grupa natomiast mówi
w sposób abstrakcyjny, ogólny, ujawniaj$c szeroki kontekst rozumienia tej czynno"ci. Jak twierdz$ autorzy tego
badania, mo%e to t umaczy&, dlaczego osoby uzale%nione
maj$ tak powa%ne trudno"ci w kontrolowaniu zachowa'
(a mo%e raczej nieumiej!tno"ci nie-dzia ania) zwi$zanych z piciem alkoholu. Z kolei mo%na zauwa%y&, %e osoby uzale%nione b!d$ w stanie zapewnia& samych siebie
o kontroli swoich zachowa', a wi!c o braku konieczno"ci leczenia. Posiadanie szerokiego rozumienia zdarze'
mo%e powodowa& u ud! kontroli czy wp ywu, podczas
gdy w rzeczywisto"ci o kontrol! t! atwiej na poziomie
konkretnych dzia a'. Osoby te mog$ by& tym samym bardzo odporne na modyÞkacj! terapeutyczn$, której celem
jest, w kontek"cie prezentowanej teorii, nadanie nowego
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znaczenia i akceptacja "wiadomo"ci bycia osob$ chor$.
Zatem, by skutecznie je leczy&, nale%y przed nadaniem
ni%szej identyÞkacji zadba& o to, by czynno"ci zwi$zane
z chorob$ identyÞkowane by y na niskim poziomie. Aby
pacjenci zacz!li mówi& o prze ykaniu alkoholu i nalewaniu p ynu do kieliszka, gdy% wtedy atwiej im b!dzie
kontrolowa& swoje dzia ania. Dopiero w tym momencie
mo%liwe jest nadanie nowego i po%$danego znaczenia
(kodowanego na wysokim poziomie), oznaczaj$cego jednocze"nie uodpornienie na pó#niejsze zmiany – np. ch!&
powrotu do uzale%nienia (Vallacher i Wegner, 1987). Na
marginesie mo%na zauwa%y& ciekawy paradoks wyp ywaj$cy z tych bada'. Mo%na by zak ada&, %e osoba uzale%niona od alkoholu nie wie, jak du%$ krzywd! wyrz$dza sobie i innym. Modelowym apelem mog oby by& wówczas:
„zobacz, co ty ze sob$ i nami robisz!”. Jednak%e, jak wynika cho&by z przytoczonych bada', osoby te doskonale
wiedz$, co robi$, jakie s$ tego konsekwencje (równie% te
negatywne) i by& mo%e w a"nie z tego powodu tak trudno
modyÞkowa& ich zachowanie. Podsumowuj$c swoje rozwa%ania, badacze (Wegner i in., 1989) zauwa%yli, %e teoria poziomów identyÞkacji dzia ania mo%e by& przydatna
w diagnozie uzale%nie' oraz przewidywaniu skuteczno"ci terapii w indywidualnych przypadkach. Wniosek ten
wyp ywa z przytoczonych bada': osoby uzale%nione (od
alkoholu) w sposób istotny ró%ni$ si! poziomem identyÞkacji swego dzia ania od osób zdrowych. Je%eli obserwowana jest u nich zmiana poziomu na ni%szy (np. podczas
opowiadania o czynno"ci picia alkoholu), mo%na mówi&
o potencjalnej gotowo"ci i skuteczno"ci dzia a' terapeutycznych.
W nieco innym kontek"cie, aczkolwiek nadal na gruncie
psychologii klinicznej, prezentuj$ si! badania nad stosowaniem teorii Wegnera i Vallachera w obszarze zaburze'
obsesyjno-kompulsywnych (OCD – obsessive-compulsive disorder). Cz!stym przejawem tego typu zaburzenia
jest nieustanna potrzeba mycia r$k (APA, 1994), wynikaj$ca z uczucia konieczno"ci pozbycia si! obrzydzenia czy
l!ków. Osoby dotkni!te OCD potraÞ$ poda& wiele szczegó owych informacji zwi$zanych z myciem r$k: ile razy
myli r!ce, w jaki sposób zajmuj$ si! konkretnym palcem,
jakie myd o i r!cznik s$ najlepsze w czyszczeniu etc.
Jednak%e okazuje si!, %e osoby dotkni!te tym zaburzeniem cz!sto nadaj$ czynno"ciom z nim zwi$zanym status
rytua ów, czarów maj$cych na celu np. pozbycie si! choroby nowotworowej lub te% unikni!cie traumatycznego
wspomnienia (Dar i Katz, 2005). U%ywaj$c j!zyka teorii
poziomów identyÞkacji dzia ania: nadaj$ im bardzo szeroki kontekst. Dwójka badaczy z Izraela – Reuven Dar
i Hagit Katz – postawi a wi!c pytanie, czy przypadkiem
trudno"& w kontrolowaniu dzia a' oraz terapii (podobnie
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jak w przypadku alkoholików) nie wynika w a"nie z tego,
i% s$ one fragmentem szerszej ca o"ci („bez tego nie mog!
%y&; jak nie umyj! r$k, nie mog! wyj"& na dwór”). W tym
celu postanowili sprawdzi&, w jaki sposób czynno"& mycia r$k jest opisywana przez osoby zdrowe, a jak przez
dotkni!te opisywanym zaburzeniem. Badacze stworzyli
list! 11 czynno"ci zwi$zanych z myciem r$k. Ró%ni y si!
one poziomem abstrakcji: od konkretnych („myj!, bo s$
brudne; s$ spocone”), do abstrakcyjnych („myj!, bo tak
trzeba; ma to dla mnie specjalne znaczenie; oczyszcza
mnie wewn!trznie”). Jak pokaza y wyniki, osoby dotkni!te OCD istotnie cz!"ciej wskazywa y na abstrakcyjne opisy w porównaniu do grupy kontrolnej, która wybiera a g ównie opisy precyzyjne. Wynik ten mo%e wydawa&
si! paradoksalny z tego punktu widzenia, %e cho& osoby
z OCD s$ niezwykle silnie skoncentrowane na szczegóach i konkretach zwi$zanych z czynno"ci$ mycia r$k
(niski poziom identyÞkacji), to tworz$ w swym umy"le
spójn$ ca o"& o abstrakcyjnym znaczeniu (wysoki poziom
identyÞkacji). Oznacza& to mo%e, i% powierzchowny proces badania poziomów identyÞkacji dzia ania (np. przez
ustrukturalizowane wywiady) mo%e tego nie wychwyci&
i, w konsekwencji, prowadzi& do b !dnych wniosków.
Podobnie jak w przypadku bada' nad alkoholikami, tak
i tu wnioskiem praktycznym p yn$cym z omawianych bada' jest fakt, i% terapeuci chc$cy modyÞkowa& niepo%$dane zachowania swoich klientów powinni najpierw zadba&
o obni%enie poziomu kodowania czynno"ci zwi$zanych
z myciem r$k. Mo%e to nie by& proste, skoro pacjenci s$
w stanie podawa& bardzo konkretne szczegó y czynno"ci
przy jednoczesnym zachowaniu bardzo ogólnego kontekstu dzia a'. Jedn$ z propozycji mo%e by& zmiana w dotychczasowym zachowaniu, np. zmiana myd a czy ca ej
procedury mycia r$k (Dar i Greist, 1992).
Czwartym obszarem, na którym mo%na pokusi& si!
o zastosowanie teorii AIL w praktyce, jest dzia zarz$dzania lud#mi. Trzech badaczy: Steven Seidel, Garold
Stasser i Stacey Collier (1998), postanowi o sprawdzi&,
jak b!d$ sobie radzi& z wykonywaniem zadania osoby
z du%ym do"wiadczeniem zawodowym (wysoki poziom
identyÞkacji dzia ania), w porównaniu z osobami z ma $
praktyk$ (niski poziom identyÞkacji), w sytuacji gdy ich
praca b!dzie oceniana przez inne osoby (eksperta b$d#
laika). Intuicyjnie mogliby"my zak ada&, i% niezale%nie
od tego, kto b!dzie ich ocenia , najlepiej wypadn$ osoby postrzegaj$ce swoje dzia ania w sposób bardziej abstrakcyjny. Uzyskane wyniki potwierdzi yby tak$ intuicj!
jedynie w cz!"ci. To oczywiste, %e osoby identyÞkuj$ce
swe dzia ania na wysokim poziomie (mia y wi!cej do"wiadczenia) lepiej wykonywa y postawione przed nimi
zadanie. Jednak%e okaza o si!, %e w sytuacji gdy ich praca

mia a by& oceniana, swoje dzia ania postrzegali konkretniej (obni%a si! poziom identyÞkacji dzia ania) w porównaniu do sytuacji, gdy osoby oceniaj$cej nie by o lub nie
mia a ona dokona& ewaluacji. Staraj$c si! wyt umaczy&
ten efekt, badacze twierdz$, %e obecno"& oceniaj$cego
eksperta powoduje, i% chc$c wykona& zadanie wyj$tkowo
dobrze zbytnio koncentrujemy si! na detalach czynno"ci.
Obni%a to optymalnie wysoki poziom identyÞkacji czynno"ci dobrze nam znanej (por. efekt „krztuszenia si!”,
Baumaister, 1984).
Innym ogólnym wnioskiem praktycznym jest konieczno"& dostosowania informacji o planowanym zadaniu do poziomu, jaki jest w stanie przyj$& dana osoba.
Pami!tajmy bowiem, %e tej samej czynno"ci mo%emy
nadawa& ró%ne etykiety. Na przyk ad niedo"wiadczonego badacza nie nale%y od razu przyt acza& wymogiem
uko'czenia pracy magisterskiej. Wystarczy przydziela&
mu kolejne dzia ania, które z czasem z o%$ si! na ten sam
ko'cowy efekt. Podobne zalecenia znalaz yby równie%
miejsce w zarz$dzaniu lud#mi, szkoleniach czy te% doradztwie zawodowym.
Potencjalne s abo!ci teorii Wegnera i Vallachera
Podsumowuj$c niniejsze opracowanie, warto równie%
wskaza& pewne s abo"ci omawianej teorii. Pierwsze zastrze%enie wi$%e si! z rzetelno"ci$ pomiaru i rozró%nieniem mi!dzy wysokim i niskim poziomem identyÞkacji
dzia ania. Jak wskazuj$ autorzy (Dar i Katz, 2005; Wegner
i in., 1984; Wegner i in., 1983, za: Vallacher i Wegner,
1987), rzetelno"& skali niskiej identyÞkacji dzia ania
jest wysoka (oscyluje w granicach warto"ci 0,99–0,80),
podczas gdy wysoki poziom identyÞkacji otrzymuje stanowczo niezadowalaj$c$ warto"& (0,40–0,30). Trudno
wi$%$co interpretowa& t! ró%nic!. By& mo%e wynika ona
z samej natury za o%e' teoretycznych, stwierdzaj$cych,
%e wysoki poziom identyÞkacji dzia ania charakteryzuje
si! zarazem wysokim poziomem abstrakcji, co znacznie
utrudnia precyzyjny pomiar. Z kolei precyzja opisu niskiego poziomu identyÞkacji u atwia jego pomiar.
Drugim aspektem, któremu mo%na si! przyjrze&, jest
twierdzenie, %e ludzie na wysokim poziomie identyÞkacji dzia ania lepiej „wiedz$”, co robi$, w porównaniu do
tych, którzy s$ na niskim poziomie (Vallacher i Wegner,
1987). Jednak%e – powracaj$c do przyk adu opisu czynno"ci pisania niniejszego tekstu – mówi$c, %e uderzam
palcami dwóch r$k w klawiatur! jestem "wiadomy tej
czynno"ci: umiem poda& jej szczegó y, charakterystyczne
cechy itp. Dlatego s uszniejsze wydaje si! inne twierdzenie autorów o tym, %e ró%nica opisu czynno"ci jest raczej
jako"ciowa, a nie ilo"ciowa (Wegner i in., 1984).
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Zastanawiaj$ce mog$ by& równie% próby znalezienia
optymalnego poziomu identyÞkacji dzia ania (Vallacher,
Wegner i Samoza, 1989). Moim zdaniem, próba taka
musi by& ex deÞnitione skazana na pora%k!, gdy% proces
przechodzenia mi!dzy poziomami identyÞkacji dzia ania
jest dynamiczny i nieustaj$cy, a wi!c i optimum musi si!
zmienia&. Skal! trudno"ci tego zadania mo%e obrazowa&
przyk ad maklera staraj$cego si! oszacowa& najlepszy
moment sprzeda%y akcji na gie dzie. Optymalny moment
sprzeda%y b!dzie zmienia& si! w zale%no"ci od wielu
czynników, w tym czasu. Nale%a oby wi!c raczej mówi&
o optymalnym poziomie na dan$ chwil!, ale to z kolei
wymyka si! precyzyjnym pomiarom.
W$tpliwo"ci mo%e równie% czasem budzi& metodologia
badania. Na przyk ad w badaniach porównuj$cych dwie
grupy badanych: uzale%nionych od alkoholu i nieuzale%nionych (Wegner i in., 1998) stwierdzono, %e w kontek"cie picia osoby uzale%nione identyÞkowa y swoje dziaanie na wysokim poziomie, podczas gdy osoby zdrowe
postrzega y je w detalach (niski poziom). Niezauwa%ony
zosta jednak fakt, %e porównywane grupy istotnie ró%niy si! wiekiem. Uzale%nieni byli znacznie starsi ("rednia
wieku 37 lat) od osób zdrowych ("rednia wieku 20 lat).
Zapyta& nale%y o to, czy przypadkiem wi!kszo"ci swoich dzia a' – nawet tych niezwi$zanych z uzale%nieniem
– uzale%nieni nie postrzegaj$ na wysokim poziomie abstrakcji, widz$c szerokie spektrum ich przyczyn i konsekwencji. Si $ rzeczy w m odym wieku musi by& mniejsza
zdolno"& czy ch!& do poszukiwania g !bszych znacze',
przyczyn w asnych dzia a', co najcz!"ciej przychodzi
z wiekiem.
Podsumowanie
W przedstawionym artykule podj!to prób! zebrania
za o%e' teoretycznych koncepcji poziomów identyÞkacji dzia ania autorstwa Robina Vallachera i Daniela
Wegnera. Teoria ta, wraz z biegiem czasu i kolejnymi
zaprezentowanymi tu badaniami, zmienia a si! i by a poszerzana o nowe twierdzenia. Sta a si! punktem wyj"cia
dla innych badaczy, którzy albo rozwijali na jej podstawie dalsze koncepcje, albo wskazywali jej ciekawe zastosowania w praktyce. Mimo %e pierwsze artyku y prezentuj$ce za o%enia teorii Vallachera i Wegnera pojawi y
si! w literaturze ponad dwadzie"cia lat temu, wydaje si!,
i% nadal istniej$ w niej nierozpoznane obszary badawcze
oraz mo%liwe zastosowania w %yciu codziennym. Mam
nadziej!, %e ten przegl$d u atwi dalsz$ eksploracj! tych
zagadnie'.
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PRZYPISY
1. W rzeczywisto"ci jest to kontinuum, a nie warto"& dyskretna.
2. Kolejno"& przedstawianych eksperymentów nie odzwierciedla rzeczywistej ich chronologii. Wybór niniejszych bada'
oraz pokazanie zmian zachodz$cych w koncepcji jest dzi!ki
temu czytelniejsze ni% zaprezentowanie ich w kolejno"ci ukazywania si! artyku ów.
3. Tu, podobnie jak w przypisie 2, prezentacja bada' nie odzwierciedla chronologii ich publikacji.

A CO JA ROBI( TU? TEORIA POZIOMU IDENTYFIKACJI DZIA)ANIA DWADZIE*CIA LAT PÓ+NIEJ

What am I doing here?
Action IdentiÞcation Theory twenty years later
Wojciech Kulesza
Faculty of Psychology, The Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Abstract
The objective of this article is to systematically review the Action IdentiÞcation Theory developed by
Daniel Wegner and Robin Vallacher. The theoretical basis, research methods applied to this paradigm and
output of experiments are discussed here. Finally, the paper presents recent studies related to the theory as
well as some caveats.
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