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(Nie)!wiadomy kameleon.
Analiza zwi"zku mi#dzy stosowaniem
niewerbalnej mimikry, uleg o!ci"
wobec tego procesu a (nie)!wiadomo!ci"
Wojciech Kulesza
SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Wydzia Zamiejscowy w Poznaniu

W dziedzinie bada$ nad na!ladownictwem nie!wiadomo!% efektu kameleona jest traktowana jak dogmat.
Przyjmuje si#, &e osoba na!ladowana nie zdaje sobie sprawy z faktu, i& kto! j" na!laduje i &e przez to na!ladowanie bardziej lubi na!ladowc#. Co wi#cej, kiedy sama spontanicznie prezentuje zachowania na!ladowcze, nie u!wiadamia sobie takiego post#powania. Zaskakuj"ce jest to, &e dotychczas nie sprawdzono,
czy u!wiadomienie skutków na!ladownictwa (a wi#c efektu kameleona) spowoduje zniesienie dzia ania
tego mechanizmu. W poni&szej pracy analiza takiego u!wiadomienia sta a si# przedmiotem bezpo!rednich
bada$. W dwóch eksperymentach na!ladowano zachowania niewerbalne osób badanych b"d' ich nie na!ladowano. Dodatkowo manipulowano u!wiadomieniem, przekazuj"c (b"d' nie) informacje nt. na!ladownictwa. Analizowano, czy procedura u!wiadamiaj"ca osob# badan" zniesie jej uleganie stosowanemu wobec
niej na!ladownictwu. W obydwu eksperymentach stwierdzono, &e u!wiadomienie nie znosi o efektu kameleona. Pod koniec pracy szeroko dyskutowane s" ograniczenia obu bada$, przedstawione s" pomys y na
przysz e eksperymenty, oraz prowadzona jest dog #bna analiza tego, czy efekt kameleona musi by% jednocze!nie nie!wiadomy i automatyczny.
S owa kluczowe: na!ladownictwo, mimikra, efekt kameleona, !wiadomo!", nie!wiadomo!"

Dzi#ki licznym badaniom ju& od kilkunastu lat wiemy, &e automatycznie i nie!wiadomie na!ladujemy gesty
osoby, z któr" aktualnie rozmawiamy (Chartrand, Bargh,
1999, eksperymenty 1 i 3). Wykonujemy podobne gesty
i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie jeste!my równie&
!wiadomi tego, gdy nas si# na!laduje. Równie automatycznie i nie!wiadomie ulegamy wp ywowi na!ladownictwa:
np. lubimy swojego na!ladowc# (tam&e, eksperyment 2).
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Psychologii, Katedra Psychologii Spo ecznej, SWPS Uniwersytet
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W niniejszej pracy analizie poddany jest zwi"zek mi#dzy
nie!wiadomo!ci" stosowanego na!ladownictwa i nie!wiadomym uleganiem wp ywowi na!ladownictwa. Pytano
bowiem o to, co si# wydarzy, gdy osoba badana stanie si#
!wiadoma z jednej strony wyst#powania na!ladownictwa,
z drugiej za! skutków, jakie rodzi stosowane na!ladownictwo. Czy je&eli istnienie efektu oraz jego konsekwencje
spo eczne zostan" ujawnione (u!wiadomione), to efekt
przestanie dzia a%? Czy cz owiek !wiadomy na!ladowania
przestanie lubi% swojego na!ladowc#? Czy nie zareaguje
zniecierpliwieniem, negatywn" reakcj", gdy& mo&e doj!%
do wniosku, &e jest przedrze'niany?
W badaniach nad na!ladownictwem mowy niewerbalnej
za o&enie nie!wiadomo!ci jest twierdzeniem osiowym.
Mówi si#, &e procesy na!ladowania i ulegania na!ladownictwu pozostaj" dla podmiotu, wobec którego s" stosowane,
ca kowicie nie!wiadome i automatyczne. Nie wiemy, &e
na!ladujemy, nie wiemy, &e nas si# na!laduje, i wreszcie

183

Copyright 2016 Psychologia Spo eczna

184

WOJCIECH KULESZA

nie wiemy, &e jeste!my pod wp ywem na!ladowania nas.
Pytanie, co si# stanie, gdy fakty na!ladowania i ulegania
na!ladownictwu stan" si# !wiadome, jest istotne z kilku
powodów. Po pierwsze, cho% obecne jest ono w literaturze
przedmiotu w postaci hipotez, to nie ma bada$ hipotezy te
weryfikuj"cych. Po drugie, badania nad wp ywem spo ecznym pokaza y wprost (np. reaktancja, efekt bumerangowy;
Aronson, Akert, Wilson, 2009), &e u!wiadomienie sobie
wp ywu znosi jego skuteczno!%. W literaturze dotycz"cej
wp ywu spo ecznego (i psychologii spo ecznej ogólnie)
twierdzi si#, &e nie ma mo&liwo!ci, by wywierany wp yw
utrzyma swoj" skuteczno!%, gdy jest !wiadomie rejestrowany przez osob# badan". Wp yw musi zatem pozosta%
nie!wiadomy. W niniejszym tek!cie stawiane jest pytanie
o to, czy podobnie rzecz si# ma z efektem kameleona,
a wi#c w przypadku bada$ nad na!ladownictwem. Czy
osoby !wiadome tego, czym jest i do czego prowadzi efekt
kameleona, nadal b#d" ulega% wp ywowi tego mechanizmu?
Z uwagi na to, &e znakomita wi#kszo!% bada$ nad nie!wiadomo!ci" i automatyzmem na!ladownictwa skupia si#
na tzw. efekcie kameleona, wokó tej koncepcji przebiega%
b#dzie przegl"d literatury. Równie& na tym gruncie osadzona
b#dzie metoda badawcza dwóch opisanych ni&ej bada$
i w tej perspektywie omawiane b#d" ich wyniki, a tak&e
zaprezentowane propozycje kolejnych eksperymentów.

EFEKT KAMELEONA
Termin „efekt kameleona” wprowadzony zosta do literatury przedmiotu stosunkowo niedawno. Dwoje badaczy:
Tanya Chartrand oraz John Bargh (1999), nazwa o tak
fenomen, który konstytuuj" dwa mechanizmy: na!ladowanie
oraz jego skutki. W ramach pierwszego eksperymentu wspomniani badacze sprawdzali, czy: (1) istnieje tendencja do
na!ladowania gestów osoby, z któr" si# przebywa; (2) proces ten jest nie!wiadomy i automatyczny. Aby to zbada%,
zaaran&owano sytuacj#, w której uczestnik eksperymentu
proszony by o przedstawienie swoich impresji p yn"cych
z pokazanych mu zdj#%. Zadanie to mia wykonywa% z drug"
osob", której rola by a identyczna. Osoba badana nie by a
jednak informowana o sekretnym zadaniu stoj"cym przed
interlokutorem, który tak naprawd# by wspó pracownikiem
eksperymentatorów. Rol" wspó pracownika by o – oprócz
rozmowy o zdj#ciach – prezentowanie jednego z trzech
zachowa$: u!miechu, pocierania twarzy b"d' machania
nog". Badaczy interesowa o, czy uczestnik eksperymentu
b#dzie przejmowa te gesty. Analiza nagra$ wykaza a, &e
zachowania prezentowane osobie badanej zawsze by y
przez ni" na!ladowane. Co najwa&niejsze w kontek!cie
tego artyku u, uczestnicy badania nie byli !wiadomi ani
niewerbalnych gestów prezentowanych przez drug" osob#,
ani w asnych zachowa$ na!ladowczych.

W drugim eksperymencie badacze poszli krok dalej.
Tym razem postanowili odwróci% role i na!ladowa% mow#
cia a osób badanych. Celem by o sprawdzenie, do jakich
skutków interpersonalnych prowadzi na!ladowanie drugiej
osoby. Aby to przeanalizowa%, pomocnik eksperymentatora ponownie wcieli si# w rol# dyskutanta. Zadaniem tej
podstawionej osoby by o na!ladowanie (lub nie) gestów
osoby badanej. Na!ladownictwu podlega y gestykulacja
oraz wychylanie si# nad sto em (przód/ty ), na którym
le&a y dyskutowane zdj#cia. W sytuacji braku na!ladownictwa r#ce pomocnika spoczywa y na pod okietnikach,
a obie stopy umieszczone by y p asko na pod odze. Po
zako$czonej rozmowie osoba badana by a pytana o to,
jak g adko toczy a si# dyskusja oraz jak bardzo osoba ta
polubi a rozmówc#. Analizy wykaza y, &e oba wymiary
by y istotnie korzystniejsze w warunku stosowania na!ladowania w porównaniu z warunkiem jego braku. Osoba
na!ladowana istotnie bardziej lubi a na!ladowc# i ocenia a
interakcj# z nim jako przebiegaj"c" swobodniej. Zwi"zek
mi#dzy na!ladownictwem a jego skutkami nazwany zosta
efektem kameleona. Z punktu widzenia niniejszej pracy
równie wa&ne jest to, &e osoby badane nie by y !wiadome
tego, i& je na!ladowano. Nie zauwa&a y równie& wp ywu
na!ladownictwa na w asne s"dy nt. drugiej osoby. Autorzy
zatem skonkludowali, &e efekt kameleona jest procesem
nie!wiadomym i automatycznym.
Z drugiego eksperymentu Chartrand i Bargha (1999)
wynika, &e na!ladownictwo prowadzi do korzy!ci dla na!ladowcy. W ci"gu zaledwie kilku lat kolejni badacze poszerzyli katalog takich zysków. Wykazano np., &e od osoby
na!ladowanej na!ladowca mo&e uzyska%: finanse (Kulesza,
Szypowska, Jarman, Dolinski, 2014; Kulesza, Dolinski,
Huisman, Majewski, 2014; Maddux, Mullen, Galinsky,
2008), zaufanie (Swaab, Maddux, Sinaceur, 2011) i pomoc
(van Baaren, Holland, Steenaert, van Knippenberg, 2003).
W kolejnych badaniach dowiedziono równie&, &e na!ladowca mo&e te& w sposób nieetyczny korzysta% z dobrodziejstwa p yn"cego z uprzedniego na!ladowania. Na przyk ad
osoba na!ladowana ch#tniej pod wp ywem na!laduj"cego
wyrz"dza krzywd# innym, niewinnym i nieznanym sobie
osobom (Wiltermuth, 2012a) oraz ulega pro!bom, które
prowadz" nawet do eksterminacji zwierz"t (Wiltermuth,
2012b). Na potrzeby niniejszego tekstu i dalszego wywodu warto podsumowa% t# d ug" list# zjawisk. W &adnym
z przytoczonych bada$ nie stwierdzono, by osoba, która
uleg a wp ywowi na!ladownictwa, by a !wiadoma 'róde
swoich preferencji, zachowa$ czy opinii ukierunkowanych
wobec na!ladowcy. Nie zdawa a sobie nawet sprawy z faktu
stosowanego wobec niej na!ladowania. Po raz kolejny
zatem, i to w licznych badaniach, potwierdzono, &e efekt
kameleona jest w pe ni automatyczny i nie!wiadomy.

(NIE)(WIADOMY KAMELEON…

ROLA NIE

WIADOMO CI I AUTOMATYZMÓW
W EFEKCIE KAMELEONA

Zauwa&my, &e automatyzm i nie!wiadomo!% efektu
kameleona przenikaj" ca " literatur# przedmiotu. Warto
przyjrze% si# bli&ej temu, w jaki sposób ukonstytuowano
tez# o nie!wiadomo!ci i automatyzmie. Innymi s owy, jak
empirycznie wykazano zwi"zek mi#dzy nie!wiadomo!ci"
a efektem kameleona? Na jakiej podstawie tak w a!nie
si# twierdzi?
John Bargh, jeden z twórców poj#cia efektu kameleona, znany jest z licznych bada$ nad nie!wiadomo!ci"
i procesami automatycznymi. Przeszczepi on te poj#cia
na grunt bada$ nad na!ladownictwem, otwieraj"c tym
samym nowy rozdzia w tej dziedzinie psychologii. Aby
wykaza%, &e nie!wiadomo!% i automatyzmy maj" du&e
znaczenie w badaniach nad na!ladownictwem, konieczne
by o stworzenie lub zapo&yczenie procedury badawczej,
która pozwala aby bada% ow" !wiadomo!% na!ladownictwa
oraz !wiadomo!% w asnych s"dów interpersonalnych.
Procedur" umo&liwiaj"c" badanie !wiadomo!ci jest metoda
tzw. funnel debriefing („kierowanego, ustrukturalizowanego” wywiadu; Chartrand, Bargh, 1996, 1999). Technika ta
opiera si# na procedurze wywiadu poeksperymentalnego.
Na zako$czenie badania pyta si# uczestnika eksperymentu
o to, czy: (1) zdawa sobie spraw#, &e druga osoba by a
pomocnikiem eksperymentatora; (2) zauwa&y , by by
na!ladowany; (3) zak ada, &e istnia inny cel badania ni&
ten, który przedstawiono we wst#pie; (4) zauwa&y , by
wykonywa jakie! ruchy podczas badania. Je&eli na ka&de
z postawionych pyta$ uczestnik odpowiada negacj" (nie
domy!li si# prawdziwej roli drugiej osoby, nie zauwa&y
na!ladowania, nie zak ada innego celu badania, nie zauwa&y w asnych zachowa$ „odbiegaj"cych od normy”),
uznaje si#, &e by on nie!wiadomy i dzia a automatycznie.
T# w a!nie metod# zastosowano w wi#kszo!ci przytoczonych wy&ej bada$ i dzi#ki niej potwierdzono, &e efekt
kameleona jest automatyczny i nie!wiadomy.
Wydaje si# jednak zaskakuj"ce, &e do chwili obecnej poza
pierwszymi eksperymentami Chartrand i Bargha (1999)
nie!wiadomo!ci i automatyzmu efektu kameleona nie badao si# w formie w a!ciwego celu pracy. Funnel debriefieng
przedstawia si# jedynie jako po!redni", poboczn" metod#
procedury eksperymentalnej, która pozwala wykaza%, &e
manipulacja na!ladownictwem by a w a!ciwa. To znaczy,
&e niewiele osób domy!li o si# „dziwnego” zachowania
b"d' je zauwa&y o. Wyj"tkiem jest praca Jessiki Lakin
i Tani Chartrand (2003), w której autorki podnosz" t#
kwesti#. Badaczki, konkluduj"c swoje badania nad rol"
na!ladownictwa w tworzeniu i podtrzymaniu relacji spoecznych, zapyta y: „Jaki jest zwi"zek mi#dzy !wiadom"
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a nie!wiadom" mimikr"? (…) Cho% pytanie to nigdy nie
by o przedmiotem empirycznych rozwa&a$, to zak adamy,
i& w takim wypadku [gdy mimikra jest u!wiadomiona
– przyp. W.K.] na!ladowanie zachowa$ innej osoby nie
przynios oby korzy!ci (…). Je&eli ludzie byliby !wiadomi,
&e s" na!ladowani (…), lubienie pomi#dzy partnerami interakcji by nie wzros o” (tam&e, s. 338). Co wa&ne, do chwili
obecnej pytanie to nie sta o si# przedmiotem weryfikacji
empirycznej. Celem niniejszej pracy by o kontynuowanie
tego zapomnianego w"tku. W zaprezentowanych poni&ej
badaniach manipulowano !wiadomo!ci" efektu kameleona
przy na!ladowaniu zachowa$ niewerbalnych osób badanych.
W ten sposób zamierzano odpowiedzie% na pytanie zadane
przez Lakin i Chartrand (2003): czy u!wiadomienie efektu
kameleona zniesie jego dzia anie? Poznanie odpowiedzi
wydaje si# o tyle po&"dane, &e pomimo 11 kolejnych lat,
jakie min# y od postawienia tego wa&nego pytania, problemu nadal nie rozstrzygni#to.

EKSPERYMENT 1
Metoda
Osoby badane. W badaniu wzi# o udzia 160 studentów (122 kobiety i 38 m#&czyzn). Wiek badanych nie
by rejestrowany, gdy& w dziesi"tkach prac z zakresu
na!ladownictwa i efektu kameleona nie stwierdzono &adnych zale&no!ci mi#dzy efektem kameleona a wiekiem
osób badanych (Kulesza, Szypowska i in., 2014; Kulesza,
Doli$ski i in. 2014). Jednak&e na wszelki wypadek kwesti#
t# podniesiono w kolejnych badaniach opisanych poni&ej. Osoby badane by y losowo przydzielane do czterech
warunków eksperymentalnych. Zgodnie z sugestiami
Josepha Simmonsa (Simmons, Nelson, Simonsohn, 2011,
2012) nale&y wspomnie%, &e a priori przyj#to, i& w ka&dym z warunków badawczych we'mie udzia po 40 osób
badanych. Analizy zaprezentowane w dalszej cz#!ci pracy
opieraj" si# na wszystkich zebranych danych. W przypadku
wykluczania danych z analiz równolegle przedstawione s"
powtórzone stosowne analizy, by ukaza% ewentualne ró&nice
uzyskanych zale&no!ci. Osoby badane by y rekrutowane
do badania przez m#&czyzn# (w wieku oko o 25 lat, czyli
zbli&onym do ich wieku) – pomocnika eksperymentatora.
Wspó pracownik by nie!wiadomy hipotez badawczych.
Udzia w badaniu by dobrowolny i anonimowy.
Zmienne.
Zmienne niezale#ne. W badaniu przyj#to schemat 2
(na!ladownictwo) × 2 (u!wiadomienie). W przypadku
pierwszej zmiennej niezale&nej osoba badana w trakcie
interakcji by a (lub nie) na!ladowana przez pomocnika eksperymentatora. W przypadku na!ladownictwa,
identycznie jak w eksperymencie 2 Chartrand i Bargha
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(1999), wspó pracownik na!ladowa gestykulacj# oraz
pozycj# cia a (wychylanie si# w przód, odchylanie si#)
osoby badanej. W warunku braku na!ladownictwa obie
nogi pomocnika eksperymentatora spoczywa y p asko na
pod odze, r#ce by y umieszczone na kolanach, a pozycja
cia a by a wyprostowana w ten sposób, by nie odrywa%
pleców od oparcia. Wszystkie te zabiegi mia y na celu
wyeliminowanie mo&liwo!ci spontanicznego na!ladowania
osoby badanej w warunku kontrolnym.
Manipulacja !wiadomo!ci" efektu kameleona równie&
przyj# a dwie postaci. Przed rozpocz#ciem w a!ciwej
rozmowy osoba badana by a (lub nie) u!wiadamiana na
temat istnienia efektu kameleona. W pierwszym przypadku dowiadywa a si#, &e „istnieje proces wzajemnego
na!ladowania si# ludzi (tzw. efekt kameleona)”. W drugim
warunku (kontrolnym) nie otrzymywa a &adnej informacji
o efekcie kameleona.
Zmienna zale#na. Zmienn" zale&n" by a kwota datku
przekazanego na cel charytatywny (co jest powszechnie
stosowan" procedur": Fischer-Lokou, Martin, Guéguen,
Lamy, 2011; Kulesza, Doli$ski i in., 2014; Müller, Maaskant,
van Baaren, Dijksterhuis, 2012; Stel, van Baaren, Vonk,
2008; van Baaren i in., 2003). Pro!ba o finansowe wsparcie
bezdomnych zwierz"t kierowana by a do osoby badanej pod
koniec interakcji. W trakcie tej interakcji manipulowano
obecno!ci" na!ladownictwa. Ca a kwota zebrana podczas
badania przekazana zosta a organizacji charytatywnej, która
upowa&ni a badacza do zbiórki pieni#&nej.
Procedura badania. W kafeterii uniwersyteckiej do
samotnie siedz"cej osoby (chodzi o o wyeliminowanie
tendencji autoprezentacyjnych w obecno!ci osób trzecich
– por. Rind, Benjamin, 1994) podchodzi pomocnik eksperymentatora. Pyta , czy mo&e przeprowadzi% wywiad nt.
„zachowa$ zwierz"t”. T umaczy , &e przygotowywana jest
konferencja dotycz"ca psychologii ewolucyjnej i konieczne
jest „rozeznanie w tym, co ludzie s"dz" o zaz#bianiu si#
!wiata ludzi i zwierz"t”. W przypadku wyra&enia zgody
wspó pracownik dosiada si# do stolika (por. procedur#
w Chartrand, Bargh, 1999, eksperyment 2: wszystkie
badania prowadzone s" na siedz"co, by móc na!ladowa%
wychylanie si# nad stolikiem) i przeprowadza zapowiedziany wywiad.
W trakcie trwania wywiadu osoba badana pytana by a
przez pomocnika eksperymentatora np. o to, co s"dzi
o teorii ewolucji Darwina, b"d' o kwestie podobie$stwa
zachowania zwierz"t i ludzi. Wywiad ten by ustrukturalizowany i przebiega zawsze w tej samej sekwencji
10 pyta$. Takie !cis e zaplanowanie rozmowy mia o na
celu wyeliminowanie zmienno!ci w interakcji mi#dzy

warunkami badawczymi. Zauwa&my wreszcie, &e tre!%
wywiadu oscylowa a wokó ludzi i zwierz"t, by umo&liwi% p ynn" manipulacj# !wiadomo!ci" efektu kameleona.
Chodzi o o to, by w sytuacji u!wiadamiania osoby badanej
(a wi#c mówienia o efekcie kameleona i jego skutkach)
istnia a logiczna ci"g o!% poruszanych kwestii (wywiad,
manipulacja !wiadomo!ci"). Z tego samego powodu cel
charytatywny (zmienna zale&na), jakim by o wsparcie
zwierz"t, by powi"zany z ca o!ci" interakcji.
Podczas oko o siedmiominutowej rozmowy manipulowano obecno!ci" na!ladownictwa oraz !wiadomo!ci" efektu
kameleona. W przypadku pierwszej zmiennej na!ladowanie
(w warunku kontrolnym: brak na!ladowania) kontynuowano
przez ca y czas trwania wywiadu. Je&eli u!wiadomienie
osoby badanej mia o mie% miejsce, to pojawia o si# zawsze
w pierwszej cz#!ci wywiadu (oko o trzeciej minuty). W tym
warunku osoba badana dowiadywa a si#, &e „przyk adem
podobie$stwa mi#dzy lud'mi a zwierz#tami jest wzajemne
na!ladownictwo zachowa$, które s u&y tworzeniu relacji”.
Po zako$czeniu wywiadu pomocnik eksperymentatora
kierowa do osoby badanej pro!b# o finansowe wsparcie
akcji charytatywnej polegaj"cej na pomocy bezdomnym
kotom. Datki zbierano do tekturowej urny z logotypem
fundacji umieszczonym na wierzchu pude ka. W pude ku by y ju& drobne monety o "cznej warto!ci 2 z , by
zmniejszy% mo&liwo!% rezygnacji z datku z powodu braku
wcze!niejszych wp at (spo eczny dowód s uszno!ci). Po
zako$czeniu ka&dej interakcji pude ko otwierano i dokonywano dok adnego przeliczenia wrzuconej kwoty (odejmuj"c
wspomniane przed chwil" 2 z ). W trakcie badania zebrano
167,89 z i po zako$czeniu bada$ ca o!% przekazano fundacji dzia aj"cej na rzecz bezdomnych kotów (Fundacji
Argos w Warszawie).
Na koniec osoba badana przechodzi a procedur# wywiadu funnel debriefing (Chartrand, Bargh, 1996, 1999). Na
tym etapie formu owano cztery pytania o: (1) !wiadomo!%
bycia osob" badan" w eksperymencie; (2) cel badania;
(3) !wiadomo!% bycia na!ladowanym; (4) to, czy co!
szczególnego zwróci o uwag# osoby badanej. Je&eli na
cho%by jedno pytanie odpowiedzia a ona twierdz"co,
uznawano, &e by a !wiadoma manipulacji/celu badania/
zachowa$ pomocnika eksperymentatora. Pytano równie&
o to, czy uczestnik badania mia uwagi co do przebiegu
samego badania (nikt nie mia ). Upewniano si# równie&,
czy udzia w badaniu nie obni&y nastroju osoby badanej,
i odpowiadano na wszelkie pytania.
Dwana!cie osób badanych (z puli 160 uczestników;
dziewi#% kobiet, trzech m#&czyzn; po trzy osoby z ka&dego
warunku eksperymentalnego) odpowiedzia o twierdz"co
cho%by na jedno pytanie. Z tego powodu przeprowadzono
analizy dla dwu zbiorów danych. W jednym obecne by y
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wyniki dla wszystkich 160 osób badanych. W drugim
zbiorze usuni#to wyniki wspomnianych 12 osób.
Warto wreszcie nadmieni%, &e warto!% 12 osób do puli
160 wszystkich uczestników badania jest szeroko raportowana w literaturze. Chartrand i Bargh (1999) w eksperymencie 1 z puli 39 osób badanych wykluczyli cztery,
a wi#c 11%. W eksperymencie 2 z 78 uczestników usuni#to
wyniki sze!ciu (8%). W eksperymencie 2 prowadzonym
przez Clar# Cheng i Tany# Chartrand (2003) wzi# o udzia
53 studentów, a usuni#to wyniki dwunastu (12%). W artykule Lakin i Chartrand z 2003 r. w pierwszym eksperymencie
raportuje si# udzia 61 osób badanych, a usuni#to wyniki
o!miu uczestników (14%). Zatem usuni#cie 12 wyników ze
160 nie jest niczym niepokoj"cym i fakt ten nie powinien
budzi% w"tpliwo!ci metodologicznych.
Wyniki i dyskusja
Z uwagi na nierównoliczno!% grup pod wzgl#dem rozk adu p ci osób badanych zrezygnowano z analiz porównawczych dla tej zmiennej (cho% nie spotyka si# w literaturze
ró&nic pod tym wzgl#dem – por. np. Chartarnd, Bargh,
1999, eksperyment 2).
Analiza dla zbioru danych z pe!n" pul" wyników dla
160 osób badanych. Dwuczynnikowa analiza wariancji
w schemacie 2 (na!ladowanie) × 2 (u!wiadamianie) wykaza a istnienie dwóch efektów g ównych oraz brak efektu
interakcyjnego. Kwota donacji na cel charytatywny by a
istotnie wy&sza, F(1, 156) = 13,77; p < 0,001; $2 = 0,09
(M = 1,29; SD = 0,09) w warunku, gdy osoba badana by a
na!ladowana przez pomocnika eksperymentatora, ni&
w warunku braku na!ladownictwa (M = 0,8; SD = 0,09).
Datek by równie& istotnie wy&szy w warunku braku
u!wiadomienia osoby badanej (M = 1,33; SD = 0,09) ni&
w warunku jej u!wiadomienia (M = 0,74; SD = 0,08),
F(1, 156) = 21,95; p < 0,001; $2 = 0,13). Efekt interakcyjny
dla obu zmiennych okaza si# nieistotny, F(1, 156) < 1;
n.i.; $2 = 0,005.
Analiza dla zbioru danych z wykluczonymi 12 osobami. Zgodnie z sugesti" Simmonsa (Simmons i in., 2011,
2012) przeprowadzono równie& analizy dla zbioru danych,
w którym wykluczono 12 osób badanych !wiadomych
manipulacji/celu badania. Uk ad wyników by identyczny,
zgodny z przedstawionym przed chwil" (cho% si a efektów g ównych wzros a). Uzyskano bowiem efekt g ówny
na!ladownictwa, F(1, 144) = 17,12; p < 0,001; $2 = 0,1.
Gdy osoba badana by a na!ladowana, przekazywa a istotnie
wi#cej pieni#dzy na cel charytatywny (M = 1,3; SD = 0,09)
ni& w warunku braku na!ladownictwa (M = 0,8; SD = 0,09).
Zanotowano równie& efekt g ówny !wiadomo!ci osoby

187

badanej, F(1,144) = 20,96; p < 0,001; $2 = 0,12). Gdy osoba
badana nie by a !wiadoma istnienia efektu kameleona, to
przekazywa a istotnie wy&sze kwoty (M = 1,33; SD = 0,08)
ni& wtedy, gdy by a poinformowana o istnieniu efektu
kameleona (M = 0,76; SD = 0,08). Efekt interakcyjny dla
obu zmiennych nadal by nieistotny, F(1, 144) < 1; n.i.;
$2 = 0,003.
Nale&y zauwa&y%, &e wyniki s" sprzeczne z za o&eniami
Lakin i Chartrand (2003). Badaczki twierdzi y bowiem, &e
u!wiadomienie osób badanych dotycz"ce efektu kameleona
zniesie jego dzia anie. Brak efektu interakcyjnego przeczy
temu za o&eniu. Jednocze!nie uzyskano replikacj# efektu
na!ladownictwa, co potwierdza skuteczno!% metody eksperymentalnej. Osoba na!ladowana ulega a bardziej ni&
niena!ladowana. Cho% wynik ten wydaje si# ciekawy i niesie
odpowied' na postawione pytania, to nale&y zauwa&y%, &e
raportowane zale&no!ci s" zaledwie eksploracyjne. Jest to
bowiem pierwsze badanie, w którym wprost podj#to przeanalizowanie zale&no!ci mi#dzy na!ladownictwem, jego
skutkami a !wiadomo!ci". Z tego powodu postanowiono
przeprowadzi% kolejne badanie, zmieniaj"c w nim kilka
wa&nych elementów.
Po pierwsze, za o&ono, &e by% mo&e brak zwi"zku interakcyjnego mi#dzy na!ladownictwem a u!wiadamianiem
ma swoje 'ród o w tym, i& zbyt s abo przeprowadzano
manipulacj# tym w a!nie u!wiadamianiem. Zauwa&my
bowiem, &e ogólnie wspominano, i& na!ladownictwo
istnieje i wp ywa na tworzenie relacji mi#dzyludzkich.
By% mo&e osoby badane „nie zarejestrowa y” informacji
o efekcie kameleona, a nast#pnie nie zauwa&y y faktu
na!ladownictwa (cho% mo&e temu przeczy% wywiad funnel
debriefing). W kolejnym badaniu by% mo&e nale&a oby
silniej zaakcentowa% skutek (uleg o!% wobec pró!b, lubienie itp.) na!ladowania? Postanowiono wi#c przebudowa%
procedur# wprowadzaj"c" do badania w taki sposób, &e
kwestia u!wiadomienia (lub jego braku) mia a by% silniej
zaakcentowana i bardziej widoczna dla osoby badanej.
W kolejnym badaniu zaplanowano równie&, by u!wiadomienie przebiega o przed interakcj", a nie – jak w ostatnim
eksperymencie – w trakcie.
Drug" modyfikacj", wynikaj"c" z poprzednio opisanej
zmiany, by o wyd u&enie czasu interakcji. Zauwa&my
bowiem, &e w oryginalnym badaniu Chartrand i Bargha
(1999, eksperyment 2) rozmowa trwa a kilkana!cie minut,
a w przypadku opisanego wy&ej badania – zaledwie siedem.
Postanowiono wi#c wyeliminowa% mo&liwo!%, w której
brak efektu u!wiadomienia móg mie% 'ród o w zbyt krótkiej interakcji. Zbyt krótki czas na!ladowania (w warunku
u!wiadomienia) móg skutkowa% tym, &e osoba badana
nie mia a mo&no!ci zauwa&enia faktu na!ladowania, który
prezentowa rozmówca.
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Po trzecie, postanowiono zmieni% procedur# u!wiadamiania w ten sposób, by przyjmowa o równie& warto!ci
po!rednie (u!wiadomienie jest, ale niepe ne). Cel tej
zmiany by prosty. Chodzi o o sprawdzenie, czy inne formy
u!wiadomienia nie spowodowa yby zmian w rozk adzie
wyników.
Po czwarte, w powy&szym badaniu zauwa&ono, &e istnia
brak równoliczno!ci p ci (i brak mo&liwo!ci przeprowadzenia analiz dla tej zmiennej) oraz nie wykonano analiz dla
wieku osób badanych. Aby zlikwidowa% te mankamenty,
w kolejnym badaniu za o&ono równoliczny balans p ci
osób badanych w grupach badawczych oraz rejestrowano
ich wiek.
Po pi"te, postanowiono równie& przenie!% badanie z miejsca publicznego do laboratorium, gdzie bardziej precyzyjnie
mo&na by o kontrolowa% proces badania oraz uzasadni%
obecno!% trzeciej osoby, obserwuj"cej jego przebieg (co
b#dzie mia o znaczenie w kolejnym badaniu).
Ostatnia zmiana dotyczy a zmiennej zale&nej. Zauwa&my
bowiem, &e w ostatnim badaniu w trakcie u!wiadamiania
mówiono, i& na!ladowanie prowadzi do tworzenia relacji
spo ecznych. Po tym komunikacie trwa o na!ladowanie
(lub jego brak) i na koniec proszono o datki. Krytyczny
czytelnik móg by w tym miejscu zauwa&y%, &e sugerowanie,
i& na!ladowanie prowadzi do lepszych relacji spo ecznych,
nie musi oznacza%, &e skutkuje ono jednocze!nie wr#czaniem na!ladowcy wy&szych datków. Brak zwi"zku mi#dzy
na!ladowaniem a u!wiadamianiem mo&e mie% zatem swoje
'ród o w z ej zmiennej zale&nej. Powinna ona by% bezpo!rednio powi"zana z sugerowanym skutkiem: popraw"
relacji spo ecznych. Z tego powodu w kolejnym badaniu
zmienn" zale&n" by o lubienie partnera interakcji.

EKSPERYMENT 2
Metoda
Osoby badane. Do bada$ zaproszono 120 studentów
(62 kobiety, 58 m#&czyzn; wiek: M = 22,74; SD = 2,41).
Do ka&dego z trzech warunków badawczych losowo przypisano po 40 osób badanych (por. za o&enia Simmonsa
przytoczone wy&ej).
Zmienne.
Zmienne niezale#ne. Model przyj" form# schematu 2
(na!ladownictwo) × 3 (u!wiadomienie). Pierwsz" zmienn"
niezale&n" ponownie by o na#ladownictwo. Podobnie jak
w badaniu 1 zaprezentowanym wy&ej, pomocnik eksperymentatora na!ladowa (lub nie – w warunku braku na!ladownictwa) mow# cia a osoby badanej (por. Chartrand,
Bargh, 1999, eksperyment 2).
Drug" zmienn" niezale&n" ponownie by o u#wiadomienie
osoby badanej w zakresie istnienia efektu kameleona i jego

skutków dla relacji spo ecznych. W warunku kontrolnym
osoba badana nie otrzymywa a &adnej informacji o istnieniu
na!ladownictwa lub o jego spo ecznych skutkach. W drugim
warunku (roboczo nazwanym: 50% wiedzy) uczestnik
badania informowany by o fenomenie na!ladowania si#
ludzi b#d"cych w interakcji. W warunku tym nie mówiono
jednak o spo ecznych konsekwencjach na!ladownictwa;
uczyniono to w trzecim i ostatnim warunku eksperymentalnym. Tak&e pe na informacja o na!ladownictwie (fakt
jego istnienia w relacjach mi#dzyludzkich wraz ze wskazaniem skutków w postaci lubienia na!ladowcy) obecna
by a w trzecim warunku badawczym (roboczo nazwanym:
100% wiedzy).
Zmienna zale#na. Podobnie jak w badaniu 2 Chartrand
i Bargha (1999), zmienn" zale&n" by kwestionariusz
mierz"cy lubienie partnera interakcji. Kwestionariusz
sk ada si# z siedmiu pyta$ (np. „uwa&am, &e ta osoba jest
mi a”, „lubi# t# osob#”, „czuj# do niej du&o sympatii”). Na
siedmiostopniowej skali osoba badana ustosunkowywa a
si# do ka&dego z pyta$ (gdzie 1 oznacza o zdecydowanie
nie, a 7 – zdecydowanie tak: im wi#c wy&sza liczba, tym
bardziej pozytywne nastawienie wobec drugiej osoby).
Narz#dzie to okaza o si# rzetelne (% Cronbacha = 0,91).
Procedura badania. Badanie przeprowadzono na jednym
z wydzia ów lokalnego uniwersytetu. Osobami badanymi
stawali si# studenci przebywaj"cy w danym momencie na
korytarzach czy w kafejkach. Byli oni zapraszani do wzi#cia
udzia u w badaniu. Osob" zapraszaj"c" by a pomocniczka
1 eksperymentatora (w wieku oko o 25 lat, tak by nie
odró&nia a si# wiekiem od osób badanych). Po otrzymaniu
wst#pnej zgody na udzia w badaniu pomocniczka eksperymentatora informowa a osob# badan", &e w a!ciwym
celem eksperymentu s" badania nad komunikacj".
Mówiono, &e zadaniem osoby badanej b#dzie przeprowadzenie przygotowanego wcze!niej wywiadu i &e ma
ona wcieli% si# w rol# osoby przeprowadzaj"cej wywiad.
Wywiad mia dotyczy% zaj#% fakultatywnych oferowanych
na tej uczelni i mia si# odby% za chwil#, a stron" przepytywan" przez osob# badan" mia by% inny, zrekrutowany
na potrzeby badania, student. Mówiono równie&, &e osoba,
która b#dzie przepytywana, zosta a poinformowana, i&
celem badania jest zebranie informacji nt. fakultetów.
Mówiono, &e osoba przepytywana nie b#dzie otrzymywa a informacji, i& w a!ciwym celem eksperymentu jest
komunikacja (to wiedzia a jedynie osoba badana, czyli
prowadz"ca wywiad).
Podsumowuj"c: osoba badana wiedzia a o ukrytym celu
badania (komunikacja), czego nie wiedzia a kolejna osoba.
Osoba badana stawa a si# osob" prowadz"c" wywiad nt.
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fakultetów i to mia o by% celem badania dla nowo przyby ej osoby.
Osobie maj"cej prowadzi% wywiad mówiono, &e otrzyma
list# pyta$ (dotycz"c" fakultetów), które powinna zada%
kolejnej osobie. Powinna udawa% zainteresowanie tym, co
druga osoba mówi w odpowiedzi na przygotowane pytania.
Podkre!lano jednak, &e „prawdziwym” celem badania by o
zbadanie, jak przebiega proces komunikacji na poziomie
niewerbalnym.
W tym momencie nast#powa a pierwsza manipulacja.
Pozwala a ona potem sprawdzi%, jak u!wiadomienie efektu
kameleona i jego skutków wp ynie na wzbudzone lubienie
osoby badanej wobec swojego na!ladowcy. Dotyczy a ona
u#wiadomienia osoby badanej (prowadz"cej wywiad).
Manipulacja ta obj# a trzy mo&liwe informacje kierowane do
osoby badanej, nazwane roboczo: grupa kontrolna, 50% wiedzy, 100% wiedzy. Jej celem by o przekazanie informacji
na temat efektu kameleona i jego spo ecznych skutków.
Ka&dy z kolejnych warunków ró&ni si# od poprzedniego
zakresem informacji, jakie przekazywano. W warunku
kontrolnym by o ich najmniej. W ostatnim (100% wiedzy)
by o ich najwi#cej.
W warunku kontrolnym osoba badana (czyli prowadz"ca
wywiad) dowiadywa a si#, &e „realizowane s" badania nad
komunikacj" interpersonaln"”, i by a proszona, by wcieli a
si# w pomocnika eksperymentatora przeprowadzaj"cego
krótki wywiad z drug" osob", która zaraz b#dzie zrekrutowana do wzi#cia w nim udzia u. Nast#pnie komunikowano, &e zadaniem osoby badanej (prowadz"cej wywiad)
b#dzie (oprócz prowadzenia wywiadu nt. fakultetów) cz#ste
wykonywanie gestów w obr#bie swojej twarzy: pocieranie
nosa, brwi, czo a, dotykanie ucha, odgarnianie w osów.
T umaczono, &e ma to zwi"zek z badaniami nad szeroko
poj#t" komunikacj" niewerbaln".
W grupie nazwanej 50% wiedzy do powy&szych informacji dodawano nast#puj"cy komunikat: „istniej" bowiem
teorie, &e ludzie w trakcie rozmowy na!laduj" swoje gesty,
i chcemy zobaczy%, czy druga osoba b#dzie Ciebie na!ladowa a”. W ten sposób osoba badana (prowadz"ca wywiad) poznawa a cz"stkow" wiedz# nt. efektu kameleona.
Cz"stkow" z tego powodu, &e nie otrzymywa a informacji
o skutkach spo ecznych na!ladowania gestów. Informacj#
t# przedstawiano w trzecim warunku badawczym.
Warunek roboczo nazwany 100% wiedzy oznacza
sytuacj#, w której do przedstawionego przed chwil" opisu
dodawano ostatni" sk adow", w pe ni opisuj"c" efekt kameleona. Mówiono: „Na!ladowanie to prowadzi do lubienia
na!ladowcy”. W tym warunku osoba badana (prowadz"ca
wywiad) otrzymywa a pe n" informacj# o efekcie kameleona
i jego skutkach spo ecznych.
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Na koniec osobie badanej (prowadz"cej wywiad) wr#czano list# pyta$ koniecznych do przeprowadzenia wywiadu
i czekano, a& si# z ni" zapozna. T umaczono, &e lista ta jest
w rzeczywisto!ci mask" do szerszych bada$ nad komunikacj". Mówiono, &e rol" osoby badanej (prowadz"cej wywiad)
jest przede wszystkim wykonywanie wspomnianych gestów
(pocieranie nosa, brwi, czo a, ucha, odgarnianie w osów).
Prowadzenie wywiadu to w rzeczywisto!ci pretekst, by
podczas interakcji z drug" osob" móc wspomniane gesty
wykonywa%.
Osobie badanej (która mia a prowadzi% wywiad) mówiono, &e druga (rekrutowana) osoba przyb#dzie na badanie
z prze!wiadczeniem, i& b#dzie si# j" pyta o o opinie na
temat zaj#% fakultatywnych oferowanych na miejscowej
uczelni. Osobie badanej (prowadz"cej wywiad) mówiono
równie&, &e nowo przyby a osoba, id"c do laboratorium,
otrzyma a informacj#, i& jest przygotowywany nowy katalog
takich kursów; &e konieczne jest stworzenie nowej oferty
fakultetów, tak by najlepiej odpowiada a ona potrzebom
studentów. Podkre!lano, &e w a!nie „ta druga osoba” (przychodz"ca do osoby prowadz"cej wywiad) ma przekonanie,
&e w takim badaniu opinii b#dzie uczestniczy a oraz &e
osoba przepytywana nic nie wie o innym celu badania
(komunikacja).
Podsumowuj"c: osoba badana by a informowana, &e ma
przeprowadzi% wywiad z drug" osob" dotycz"cy fakultetów oferowanych na danej uczelni. Z takim prze!wiadczeniem mia a przyj!% kolejna osoba, która mia a by%
w sprawie owych fakultetów przepytywana. Osoba badana
(prowadz"ca wywiad) dowiadywa a si# jednocze!nie, &e
prawdziwym celem badania jest szeroko poj#ta komunikacja niewerbalna. Informacja o tym ukrytym (dla osoby
przepytywanej) celu przekazywana by a na trzy sposoby
w zale&no!ci od tego, jak wiele ujawniano o naturze efektu
kameleona. Ujawnienie to by o manipulacj" !wiadomo!ci
tego efektu. Osob# badan", tj. maj"c" prowadzi% wywiad,
proszono, by w jego trakcie wykonywa a okre!lone gesty
w okolicy swojej twarzy.
Lista konieczna do prowadzenia wywiadu sk ada a si#
z 12 pyta$ i osoba prowadz"ca rozmow# (osoba badana)
mia a za zadanie zadawa% je zawsze w tej samej kolejno!ci. Na wspomnianej li!cie znajdowa y si# pytania: „Jakie
kursy Ci si# szczególnie podoba y, a jakie wyj"tkowo nie
podoba y?”; „Który z fakultetów wspominasz najmilej?”;
„Czy który! z fakultetów zainteresowa Ci# na tyle, &e
z ch#ci" by! go powtórzy /a?”; „Jakich fakultetów brakuje Ci w ofercie uczelni?”. Pretesty wykaza y, &e dyskusja prowadzona wed ug tego scenariusza trwa minimum
22 minuty, co zapobiega o temu, i& rozmowa zako$czy si#
przed zak adanym czasem 15 minut. Nale&y przypomnie%,
&e osoba badana (prowadz"ca wywiad) by a !wiadoma,
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&e przeprowadzenie wywiadu nie jest w a!ciwym celem
badania, poniewa& zosta a poinformowana, &e celem badania jest komunikacja, a najwa&niejszym zadaniem osoby
badanej jest wykonywanie gestów w obr#bie w asnej twarzy.
W kolejnym kroku (i po odpowiedzeniu na ewentualne
pytania osoby badanej) uczestnik badania wprowadzany
by do ma ej sali w miejscowym laboratorium. Mówiono,
&e w tym miejscu b#dzie prowadzony przez osob# badan"
wywiad, czyli w a!nie tu mia a zadawa% pytania z przekazanej jej listy, jednocze!nie wykonuj"c wokó swojej
twarzy opisane wy&ej gesty.
Nast#pnie osoba prowadz"ca eksperyment wychodzi a
z tego pokoju, mówi"c, &e idzie rekrutowa% kolejn" osob#.
Rol" tej nowej osoby mia o by% udzielanie odpowiedzi na
pytania formu owane przez osob# badan" (prowadz"c"
wywiad). Innymi s owy, rol" uczestnika eksperymentu
(prowadz"cego wywiad) by o przeprowadzenie wywiadu
z t" w a!nie nowo przyby " osob" (osob" przepytywan").
Osob# badan" (prowadz"c" wywiad) zapewniano, &e
to w a!nie nowo przyby y mia by% „w a!ciw"” osob"
poddan" badaniu nad komunikacj"/kopiowaniem gestów.
Podkre!lano, &e badaczy interesuje to, co b#dzie si# dzia o
z osob" przepytywan". Chciano w ten sposób uspokoi%
osob# badan", &e nie jest do ko$ca istotne to, jak przebiegnie
wywiad. Poza tym sednem badania nie by o zachowanie
osoby badanej (prowadz"cej wywiad), ale nowo przybyej: czy b#dzie ona na!ladowa a osob# badan". Chodzi o
o maksymalne skoncentrowanie na wykonywaniu gestów
i obserwacji ich kopiowania u partnera. Jednocze!nie
powodowa o to, &e sytuacja eksperymentalna pozostawa a
jak najbardziej swobodna dla osoby badanej, gdy& by a
ona prze!wiadczona, i& to nie ona jest obiektem zainteresowania badaczy.
Prowadz"ca eksperyment po chwili wraca a w towarzystwie drugiej kobiety (równie& w wieku oko o 25 lat – druga
pomocnica). Nowo przyby a osoba by a przedstawiana jako
ta, z któr" mia a by% przeprowadzana rozmowa. W rzeczywisto!ci by a ona drug" pomocnic" eksperymentatora
(pierwsz" by a osoba rekrutuj"ca i podaj"ca informacje
o celu badania: obie pomocnice pozostawa y nie!wiadome
hipotez badawczych), której zadaniem by o na!ladowanie
(lub nie) gestów osoby prowadz"cej wywiad (a wi#c osoby
badanej).
Po powitaniu zgromadzonych przez osob# prowadz"c"
eksperyment wywiad si# rozpoczyna . Wspomniana pomocnica 1 (osoba rekrutuj"ca do badania) pozostawa a w pokoju,
!ledz"c kolejno!% zadawanych pyta$ (obecno!% trzeciej
osoby, czyli !wiadka rozmowy, jest zgodna z procedur"
pochodz"c" z eksperymentu 2; Chartrand, Bargh, 1999)
oraz sprawdzaj"c, czy osoba badana post#puje zgodnie
z instrukcj", tj. czy wykonuje gest dotykania/pocierania

twarzy. Chciano w ten sposób wykluczy% mo&liwo!%, &e
osoba badana, nie wykonuj"c tego gestu, nie mo&e by% na!ladowana przez pomocnic# 2 eksperymentatora. Eliminowano
te& wariant, w którym osoba badana nie prezentuje gestów,
a podstawiona pomocniczka (osoba przepytywana) ma
za zadanie nie na!ladowa% gestów prezentowanych przez
osob# badan" (prowadz"c" wywiad). Taki warunek bowiem
przypomina by w istocie wariant na!ladowania (bezruchu).
Dzi#ki obserwacji pomocnicy 1 eksperymentatora wiadome
by o, &e w ka&dym przypadku osoby badane realizowa y
polecenie i wykonywa y sugerowany gest.
Gdy tylko rozmowa dotycz"ca fakultetów si# rozpoczynaa, dochodzi o do manipulacji na!ladowaniem. Manipulacja
ta by a konieczna, by sprawdzi%, czy u!wiadomienie efektu
kameleona i jego skutków zniesie oddzia ywanie tego
mechanizmu na wzbudzone lubienie wobec osoby na!laduj"cej. Pomocnica 2 (która odgrywa a osob# przepytywan")
na!ladowa a (lub nie) gest dotykania twarzy prezentowany
przez osob# badan" (por. Chartrand, Bargh, 1999, badanie
2, w którym wykazano, &e na!ladowanie gestów rodzi
u osoby na!ladowanej lubienie na!ladowcy).
Po zako$czeniu wywiadu, który trwa zawsze 15 minut,
osoba realizuj"ca badanie (pomocnica 1) przerywa a dyskusj#, t umacz"c to konieczno!ci" przeprowadzenia nast#pnych wywiadów, które „s" umówione za chwil#”. Warto
nadmieni%, &e bardzo podobny czas stosowano w oryginalnych badaniach twórców koncepcji efektu kameleona
(Chartrand, Bargh, 1999).
Po zako$czeniu wywiadu obu stronom dyskusji wr#czany
by kwestionariusz lubienia (zmienna zale&na) wobec drugiej
osoby. Mierzono za jego pomoc" to, czy zmieni si# poziom
lubienia osoby badanej wobec pomocnicy 2 w zale&no!ci
od tego, czy na!ladowa a ona (lub nie) osob# badan" oraz
w jakim stopniu osoba badana by a u!wiadomiona co do
efektu kameleona i skutków spo ecznych (lubienie), jakie
rodzi ten mechanizm.
Na sam koniec interakcji przeprowadzano skrócon"
wersj# wywiadu funnel debriefing (pytanie brzmia o: „Czy
zauwa&y e!/a! jakie! szczególne zachowanie rozmówcy?”). )adna z osób badanych nie wyrazi a zastrze&e$ do
np. nienaturalno!ci procesu badawczego. Z tego powodu
wszystkie analizy prowadzone by y na danych zebranych
od wszystkich osób badanych. Upewniano si# równie&,
&e udzia w badaniu nie obni&y nastroju osoby badanej,
i odpowiadano na wszelkie jej pytania.
Mo&na zauwa&y%, &e opisana wy&ej procedura eksperymentalna jest nowatorska w literaturze przedmiotu. Nie
stosowano bowiem takiego schematu, w którym osoba
badana jest przekonana, &e to nie ona jest obiektem badania.
Wydaje si#, &e mo&e to mie% du&e znaczenie dla kolejnych
bada$ w tym nurcie eksperymentalnym.

(NIE)(WIADOMY KAMELEON…

Wyniki i dyskusja
Wst#pne analizy nie wykaza y &adnego zwi"zku p ci
i wieku osób badanych z lubieniem (F < 1; n.i.) i z tego
powodu zmienne te nie by y brane pod uwag# na dalszych
etapach porówna$. Analiza wariancji prowadzona w modelu 2 (na!ladownictwo: osoba badana jest na!ladowana vs.
nie jest na!ladowana przez partnera interakcji) × 3 (u!wiadomienie: warunek kontrolny, 50% wiedzy, 100% wiedzy)
wykaza a istnienie efektu g ównego na!ladownictwa,
F(1, 114) = 66,75; p < 0,001; $2 = 0,37. Gdy osoba prowadz"ca wywiad (osoba badana) by a na!ladowana przez
partnera interakcji, to lubi a osob# przez siebie przepytywan"
w istotnie wy&szym stopniu (M = 5,75; SD = 0,67) ni&
w warunku braku na!ladownictwa (M = 4,68; SD = 0,77).
Analiza dla drugiej zmiennej (!wiadomo!%) wykaza a
brak ró&nic mi#dzy warunkami, F(2, 114) = 2,45; p < 0,09;
$2 = 0,04. (rednie lubienie w grupie kontrolnej (brak informacji o efekcie kameleona) wynios o M = 5,22 (SD = 0,92).
W grupie 50% wiedzy !rednia osi"gn# a poziom 5,04
(SD = 0,8), a w grupie z pe n" informacj" (100% wiedzy)
lubienie osi"gn# o warto!% 5,4 (SD = 0,95). Wobec tego,
&e istotno!% by a bliska s abego trendu (w niektórych badaniach nad na!ladownictwem uznaje si# tak" warto!% p za
trend; van Baaren i in., 2003), przeprowadzono porównania
post hoc z poprawk" Bonferroniego. Porównania parami
wykaza y istotn" ró&nic# mi#dzy grup", gdzie przekazano 50% wiedzy o efekcie kameleona i pe n" informacj"
[100% wiedzy, p = 0,09; t(78) = 1,8]. Efekt interakcyjny dla
na!ladownictwa i !wiadomo!ci by nieistotny statystycznie,
[F(2, 114) < 1; n.i.; $2 = 0,009].

OGÓLNA DYSKUSJA
Nale&y zauwa&y%, &e przytoczona we wst#pie teza Lakin
i Chartrand (2003) zak adaj"ca, &e u!wiadomienie zniesie
dzia anie na!ladownictwa, nie znalaz a potwierdzenia w opisanych powy&ej analizach. W zaprezentowanych dwóch
kolejnych badaniach u!wiadomienie osobom badanym
efektu kameleona nie znosi o oddzia ywania na!ladownictwa. Niniejszy tekst jest zatem pierwsz" prac", w której
bezpo!rednio weryfikowano stawiane, a nigdy nietestowane,
hipotezy dotycz"ce zwi"zku mi#dzy na!ladownictwem,
jego skutkami a !wiadomo!ci". Wyniki s" o tyle atrakcyjne,
&e stoj" w sprzeczno!ci z tym, co zak adali twórcy wspomnianych hipotez. Z uwagi na to, &e powy&sza praca jest
dopiero eksploracyjna, warto pokusi% si# o kolejne badania.
W ten sposób by% mo&e otworzy si# dalsza dyskusja nad
zagadnieniem nie!wiadomo!ci efektu kameleona.
Ograniczenia oraz mo$liwo#ci dla przysz!ych bada%
Przedstawiane tu badania oczywi!cie nie wyczerpuj"
mo&liwych dodatkowych zmian w procedurze. W przysz ych
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badaniach mo&na np. przetestowa% jeszcze inn" manipulacj#
„u!wiadamianiem”. Cho% w opisanych badaniach po!wi#cono tej kwestii sporo uwagi i manipulowano !wiadomo!ci"
na ró&ne sposoby, to z ca " pewno!ci" mo&na t# kwesti#
uszczegó owi%.
Procedura u#wiadamiania. Pierwsze, co mo&na z atwo!ci" dostrzec, to to, &e u!wiadamianie w obu powy&szych
badaniach mia o kierunek zawsze zgodny z tym, jak efekt
kameleona jest opisywany w literaturze (na!ladownictwo
rodzi korzy!ci dla na!ladowcy). Zauwa&my jednak, &e
by% mo&e jakiekolwiek u!wiadomienie mog oby zmieni%
rozk ad wyników. Tak" sytuacj" eksperymentaln" mog oby by% informowanie osoby badanej, &e na!ladowanie
rodzi nielubienie na!ladowcy (np. „nie lubimy, jak si#
nas papuguje”). W przysz ych badaniach mo&na zatem
pokusi% si# o taki schemat eksperymentalny, w którym
u!wiadamiano by na cztery sposoby. Trzy poziomy by yby
identyczne jak w eksperymencie 2, który zosta opisany
wy&ej (100% wiedzy, 50% wiedzy, brak informacji –
warunek kontrolny). W czwartym warunku by aby dodana
nieprawdziwa, odwrotna od tej opisywanej w literaturze,
wiedza (100% nieprawdziwej wiedzy).
Inn" kwesti" zwi"zan" z procedur" u!wiadamiania jest
to, kiedy osoba badana dowiaduje si# o efekcie kameleona
i czy ma mo&liwo!% obserwowania zachowa$ prezentowanych przez pomocnika eksperymentatora. Mo&na
zmieni% procedur# w ten sposób, by osoba badana by a
„silniej !wiadoma”. Cho% w drugim badaniu problem ten
zosta podniesiony (silniej koncentrowano osob# badan"
na kwestiach na!ladownictwa), to mo&na pój!% krok dalej.
Przyk adem takiej zmiany by aby sytuacja, w której osoba
badana jest „u!wiadamiana” w momencie, kiedy na!ladowanie wyst#puje lub nie (informacja przez s uchawki:
„zobacz – druga osoba Ci# na!laduje”).
Nale&y jednak zauwa&y%, &e opisane wy&ej schematy
badawcze nadal nie uwzgl#dniaj" jednej wa&nej kwestii.
Nie mamy bowiem potwierdzenia tego, &e osoba badana
faktycznie „u!wiadomi a” sobie na!ladowanie. By% mo&e
s abo!% t# mo&na rozwi"za%, stosuj"c w badaniach okulograf.
Okulograf jako behawioralna miara !wiadomo!ci. Jak
zauwa&ono we wst#pie, na gruncie bada$ nad na!ladownictwem powszechn" i jedyn" metod" bada$ nad nie!wiadomo!ci" i automatyzmami na!ladownictwa jest funnel
debriefing (Chartrand, Bargh, 1996, 1999). Przypomnijmy,
&e jest to miara subiektywna i deklaratywna. Osoba badana
retrospektywnie analizuje to, co wed ug niej mog a zobaczy%, a nie to, co faktycznie mog o mie% miejsce. Cho%
z powodu braku doskonalszych metod nie wypada krytykowa% tego podej!cia, to interesuj"ce by oby wprowadzenie
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bardziej obiektywnego wska'nika nie!wiadomo!ci. Wydaje
si#, &e mo&e by% nim okulograf. W najnowszych badaniach
sugeruje si# bowiem, &e pomiar d ugo!ci patrzenia mo&e
by% wska'nikiem !wiadomo!ci i koncentracji (Kuhn,
Findlay, 2010; Spering, Pomplun, Carrasco, 2011; van
Zoest, Donk, 2010) oraz uwagi (Jonikaitis, Deubel, 2011;
Reichle, Reineberg, Schooler, 2010; van der Stigchel,
Theeuwes, 2005). Warunkiem koniecznym do stosowania
procedury okulograficznej jest takie zaaran&owanie sytuacji
eksperymentalnej, w której osoba badana ca y czas patrzy
na ekran komputera. To na nim musia aby zachodzi% interakcja z na!laduj"cym (lub nie) pomocnikiem badacza, a jest
to przecie& mo&liwe i spotykane w literaturze przedmiotu
z zakresu na!ladownictwa (np. Kulesza i in., 2015; Stel,
Blascovich i in., 2010; Stel, van Baaren i in., 2010). W takiej
procedurze dane z okulografu pozwoli yby porówna%, ile
czasu uczestnik badania patrzy na osob#, która go na!laduje
(lub nie). Czas ten, jak przed chwil" wykazano, móg by
by% wska'nikiem !wiadomo!ci. Wydaje si#, &e ten kierunek
bada$ jest szczególnie obiecuj"cy z uwagi na stosunkowo
szerok" dost#pno!% okulografów i eksperymentalnych
procedur z zakresu na!ladownictwa.
Zadania równoleg e jako wska&nik automatyzmów efektu
kameleona. Inn", cho% nadal po!redni", metod" pozwalaj"c"
analizowa% postulowany automatyzm efektu kameleona jest
wprowadzenie zadania równoleg ego. W tym przypadku
osoba badana bra aby udzia w procedurze eksperymentu 1 opisanego przez Chartrand i Bargha (1999). Poddawano
by zatem analizie sk onno!% do na!ladowania gestów prezentowanych przez pomocników eksperymentatorów. Prosz"c
o wykonanie zadania równoleg ego, mo&na by sprawdzi%,
czy spada poziom wykonania w porównaniu z warunkiem,
w którym proszono by osob# badan" o powstrzymywanie
si# od na!ladownictwa (np. Kulesza i in., 2015; Stel, Vonk,
2010), lub z warunkiem wykonania zadania równoleg ego
przy jednoczesnym braku interakcji z drug" osob". Je&eli
zachowanie takie nie traci oby na poziomie wykonania,
to mogliby!my mówi% o automatyzmie efektu kameleona.
Inne modyfikacje metodologiczne. Przedmiotem innego
zarzutu metodologicznego, jaki mo&na sformu owa% wobec
eksperymentu 2, jest instrukcja, gdzie prosi si# osob#
badan" o prezentowanie gestu (który ma by% na!ladowany
przez partnera interakcji). S abo!ci" w tym badaniu jest
fakt, &e badacze nie analizowali cz#sto!ci, z jak" ten gest
by prezentowany (nale&y przyzna%, &e takich analiz nie
prowadzi si# w innych badaniach nad na!ladownictwem:
Maddux i in., 2008; Stel, Vonk, 2010; Swaab i in., 2011).
W przysz ych badaniach nale&a oby zadba% o ten aspekt
metodologiczny.

Nie#wiadomo#& i automatyzm efektu kameleona.
Procesy !"czne czy roz!"czne?
W niniejszym opracowaniu, a tak&e we wszystkich
cytowanych tu artyku ach autorzy jednym tchem wymawiaj" s owa „automatyzm” i „nie!wiadomo!%”, "cz"c
je jednocze!nie z efektem kameleona. Ale przecie& nie!wiadomo!% nie musi oznacza% automatyzmów (i vice
versa). Wi#cej nawet. Z perspektywy teorii poj#cia te
nie s" to&same. Przecie& automatyzm opisywany jest
jako proces, podczas którego nie zachodzi refleksja nad
jego przebiegiem i przyczynami, w ramach którego nie
dokonuje si# !wiadomych wyborów oraz którego aktorzy
pozbawieni s" mocy sterowania zachodz"cym procesem
automatycznym (N#cka, 2012). Procesy przebiegaj"ce
w sposób automatyczny s" nieodwo alne (po aktywizacji
dzia ania nie mo&emy go zatrzyma%), balistyczne (nie do!%,
&e nie mo&na go zatrzyma%, to musi zosta% uko$czone)
oraz bezwysi kowe (nie poch aniaj" naszych zasobów
poznawczych – N#cka, 2002). Wspó autor koncepcji efektu
kameleona John Bargh (1999) definiuje automatyzm jako
dzia anie bez intencji podmiotu, niepoch aniaj"ce zasobów
i poza !wiadomo!ci".
Z kolei nie!wiadomo!% definiuje si# jako proces, który
przebiega bez zauwa&enia go przez podmiot i bez mo&liwo!ci poznawczego wnikni#cia we$. Nie ma wi#c !wiadomo!ci ani procesu, ani skutków, do jakich prowadzi (N#cka,
2002). Bernard Baars (1997, za: N#cka, Orzechowski,
Szymura, 2008) za o&y , &e proces jest nie!wiadomy,
gdy podmiot nie zdaje sobie sprawy z jego trwania. Nie
umie go nazwa% i opowiedzie% o nim (np. drugiej osobie).
Nie mo&e go te& odtworzy%, gdy zosta ju& zako$czony/
zatrzymany. Podmiotowi nie s" znane przyczyny, jakie
doprowadzi y do danego stanu. Jedyne, co jest mu dost#pne, to skutki owego nie!wiadomego procesu. Wida% wi#c
wyra'nie, &e nie!wiadomo!% efektu kameleona nie musi
oznacza% jednoczesnej automatyzacji tego procesu u osób
badanych. I odwrotnie: automatyzacja efektu kameleona
nie musi oznacza% nie!wiadomo!ci tego procesu. Nale&y
zatem z ostro&no!ci" podchodzi% do takiego dwutaktowego (automatyzm i nie!wiadomo!%) definiowania efektu
kameleona.
Uleg!o#&: reaktancja, efekt bumerangowy
a efekt kameleona
Badacze szeroko poj#tego wp ywu spo ecznego twierdz",
&e u!wiadomienie danej osobie, i& wywierany jest na ni"
wp yw spo eczny, skutkuje oporem wobec takiego wp ywu.
Reakcja taka nazywana jest reaktancj"/efektem bumerangowym (Aronson i in., 2009). Innymi s owy, poznawanie
i u!wiadamianie technik wp ywu spo ecznego prowadzi do
tego, &e trudniej wobec takiej osoby stosowa% ów wp yw.

(NIE)(WIADOMY KAMELEON…

Co zaskakuj"ce, prawid owo!% taka nie wyst#puje w przypadku efektu kameleona. Wyniki pokazuj" bowiem, &e
u!wiadomienie efektu kameleona i jego skutków nie znosi
jego skuteczno!ci. Osoby badane maj"ce wiedz# o na!ladownictwie oraz o tym, &e rodzi ono lubienie wobec
na!ladowcy, i tak zaczynaj" bardziej lubi% osob#, która
zachowuje si# tak jak one.
W !wietle psychologii spo ecznej wynik ten jest nie tylko
zaskakuj"cy, lecz tak&e wa&ny. Okazuje si# bowiem, &e istniej" takie nieliczne (je&eli nie jedyne) mechanizmy wp ywu
spo ecznego (a efekt kameleona mo&e by% interpretowany
jako technika wp ywu spo ecznego – por. Kulesza, 2016,
w druku), które nie skutkuj" efektem bumerangowym/
reaktancji. Rodzi to cho%by ciekawe implikacje praktyczne,
gdy& poszerza stosowalno!% tego wyniku. Osoby, które
chc" wywiera% wp yw spo eczny i stosuj" na!ladownictwo
zachowa$ niewerbalnych, skorzystaj" nawet wtedy, gdy
osoba na!ladowana jest nie tylko !wiadoma bada$ z zakresu
efektu kameleona, lecz tak&e bezpo!rednio odczuwa, &e
jest na!ladowana.

PODSUMOWANIE
Wydaje si#, &e po raz kolejny efekt kameleona mo&e
zaskakiwa% badaczy procesów na!ladownictwa. Okazuje
si# bowiem, &e prawdopodobnie jest to jeden (je&eli nie
jedyny) z nielicznych procesów spo ecznych, którego
u!wiadomienie nie znosi korzy!ci dla strony go stosuj"cej.
Nale&y jednocze!nie podchodzi% z pewn" doz" ostro&no!ci
do tego twierdzenia, gdy& zaprezentowane wy&ej badania
s" pierwszymi w literaturze przedmiotu, a wi#c zarazem
maj" charakter eksploracyjny. Nale&a oby przeprowadzi%
wi#cej bada$, aby definitywnie opisa% zwi"zek mi#dzy
mimikr", jej skutkami oraz nie!wiadomo!ci"/automatyzmem tej relacji.
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(NIE)(WIADOMY KAMELEON…

The (Un)aware Chameleon. The relationship between
nonverbal mimicry, getting in by mimicry,
and (un)awareness of the process
Wojciech Kulesza
University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Pozna'

ABSTRACT
In a field of mimicry, unawareness of this mechanism is like a dogma. It is assumed that mimickee is
neither aware while being mimicked nor of the positive effects that the imitation has on liking of the
mimicker. Surprisingly to the date no research addressed the question whether awareness of mimicry
would eliminate the impact of ‘the chameleon effect’. In this paper two studies have addressed this issue.
In both experiments a nonverbal behavior presented by participants was (or was not) imitated and its
awareness was manipulated. Both studies showed that making people aware of the chameleon effect
did not reduce the impact of this mechanism. Limitations of the studies are discussed, ideas for some
future studies as well as an in-depth discussion on unawareness of the chameleon have been presented.
Key words: imitation, mimicry, the chameleon effect, awareness, unawareness
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