ISSN 1896-1800

Psychologia Spo eczna
2010 tom 5 1 (13) 57–70

Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej
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W oparciu o idee Bakana (1966) i Helgeson (2003) skonstruowali!my polskoj"zyczne skale do pomiaru
orientacji sprawczej (deÞniowanej jako koncentracja na sobie i w asnych celach), orientacji wspólnotowej
(deÞniowanej jako koncentracja na innych ludziach i relacjach interpersonalnych), sprawczo!ci niepohamowanej (nadmierna koncentracja na w asnym JA po #czona z ignorowaniem relacji spo ecznych) oraz
wspólnotowo!ci niepohamowanej (nadmierna koncentracja na innych po #czona z ignorowaniem w asnej
sprawczo!ci). Przytaczamy wyniki trzech bada$ przekonuj#cych o rzetelno!ci i trafno!ci tych skal. Kobiety
ujawniaj# silniejsz# wspólnotowo!% i wspólnotowo!% niepohamowan# ni& m"&czy'ni, natomiast m"&czy'ni
ujawniaj# silniejsz# sprawczo!% i sprawczo!% niepohamowan# ni& kobiety. Owe stosunkowo niewielkie
ró&nice ulega y znacznemu nasileniu po nieinwazyjnej aktywizacji stereotypu kobieco!ci u kobiet oraz stereotypu m"sko!ci u m"&czyzn.
S owa kluczowe: orientacja sprawcza, orientacja wspólnotowa, sprawczo!% niepohamowana, wspólnotowo!% niepohamowana

!ci w realizacji celów i to, czy dzia ania podmiotu przynosz# jemu samemu korzy!ci, czy straty. David Bakan
(1966), który jako pierwszy zaproponowa te terminy,
uwa&a wspólnotowo!% i sprawczo!% za dwa g ówne obszary czy aspekty ludzkiej egzystencji – ka&dy cz owiek
jest realizatorem swoich celów (sprawczo!%), ka&dy jest
te& cz onkiem spo eczno!ci i uczestnikiem relacji spoecznych (wspólnotowo!%).
Bakan by zorientowany raczej psychodynamicznie
ni& empirycznie, jednak zainspirowa do bada$ Vicki
Helgeson (1994, 2003), która rozwin" a koncepcj" orientacji sprawczej i wspólnotowej jako dwóch szeroko poj"tych cech osobowo!ci. Sprawczo!% to koncentracja na w asnym ja i sobie jako realizatorze celów. Wspólnotowo!%
to koncentracja na innych ludziach i w asnych z nimi
relacjach. Poj"cia te odpowiadaj# w przybli&eniu m"sko!ci i kobieco!ci, cho% ta ostatnia opozycja jest mocno
niejasna, bowiem m"sko!% – kobieco!% oznacza% mo&e,
jak s#dzimy, przynajmniej cztery rodzaje ró&nic: (1) ró&nice obiektywne, czyli pod wzgl"dem tego, co faktycznie
ró&ni m"&czyzn i kobiety; (2) ró&nice subiektywne, czyli
pod wzgl"dem w asno!ci, jakie m"&czy'ni i kobiety sami
sobie przypisuj#; (3) ró&nice stereotypu deskryptywnego,
czyli pod wzgl"dem w asno!ci przypisywanych m"&czyznom i kobietom przez spo ecznie konstruowane i po-

Wiele danych z zakresu poznawczej psychologii spoecznej przekonuje, &e u podstaw spostrzegania innych
ludzi i samych siebie le&# dwa g ówne wymiary, które
s# cz"!ciej aktywizowane i u&ywane ni& pozosta e oraz
wywieraj# silniejszy wp yw na oceny i zachowania spoeczne (Fiske, Cuddy i Glick, 2007; Wojciszke, 2005,
2010). Pierwszy z nich to wspólnotowo!% (nazywana te&
wymiarem ciep a) obejmuj#ca tre!ci zwi#zane ze spo ecznym i moralnym funkcjonowaniem cz owieka i to, czy
jego dzia ania przynosz# innym ludziom zyski, czy straty.
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dzielane stereotypy p ci; b#d' te& (4) ró&nice stereotypu
normatywnego, a wi"c pod wzgl"dem tego, czego si"
oczekuje i &#da od m"&czyzn i kobiet. Poniewa& te cztery
rodzaje ró&nic wcale nie musz# si" pokrywa%, s#dzimy,
&e opozycja m"sko!% – kobieco!% jest skazana na wieczn# wieloznaczno!%, a zatem lepiej mówi% o opozycji
sprawczo!% – wspólnotowo!%. W dodatku przy rozró&nieniu sprawczo!% – wspólnotowo!% jasne jest, &e s# to dwa
niezale&ne wymiary, z których ka&dy dotyczy czego innego, natomiast o m"sko!ci – kobieco!ci ludzie sk onni s#
s#dzi%, &e s# to przeciwne kra$ce tego samego wymiaru
(w wielu j"zykach funkcjonuje wyra&enie „p e% przeciwna”). Dzieje si" tak zapewne dlatego, &e m"sko!% i kobieco!% s# roz #cznymi kategoriami spo ecznymi, do których
przynale&no!% jest dysjunktywna (jak kto! jest kobiet#, to
nie jest m"&czyzn#). W zwi#zku z tym ludzie wnioskuj#
o m"sko!ci nie tylko na podstawie jej przejawów, lecz
tak&e w oparciu o brak kobieco!ci (Reinhard, Stahlberg
i Messner, 2009). Natomiast sprawczo!% i wspólnotowo!% nie s# kategoriami roz #cznymi (bycie sprawczym
nie determinuje, czy si" jest wspólnotowym czy wspólnotowo!ci pozbawionym), zatem poj"cia te nie implikuj#
przeciwstawno!ci.
Oprócz zwyczajnej sprawczo!ci i wspólnotowo!ci,
Bakan i Helgeson postuluj# ponadto ich postaci kra$cowe, czyli niepohamowane. Niepohamowana sprawczo!%
oznacza koncentracj" na sobie i w asnych celach tak siln# (niepohamowan# przez wymogi wspólnotowo!ci), &e
prowadzi do zanegowania relacji z innymi lud'mi oraz
ignorowania ich celów. Zarówno sprawczo!%, jak i niepohamowana sprawczo!% oznaczaj# koncentracj" na sobie, ale tylko ta druga prowadzi do niepo&#danych konsekwencji, takich jak negatywny stosunek do ludzi, czemu towarzyszy wdawanie si" w konßikty, destruktywne
zachowania o charakterze dominacji, zemsty i zimnego
traktowania innych, opór przed poszukiwaniem wsparcia spo ecznego i brak takich umiej"tno!ci spo ecznych,
jak dawanie wsparcia innym, zwierzanie si" i okazywanie emocji (Helgeson, 2003). Skutkuje to pogorszeniem
zdrowia psychicznego, a w szczególno!ci sk onno!ci# do
u&ywek i wzorcem zachowania A.
Negatywn# i kra$cow# postaci# wspólnotowo!ci jest
wspólnotowo!% niepohamowana (przez wymogi sprawczo!ci), która oznacza tak siln# koncentracj" na innych
ludziach i relacjach z nimi, &e prowadzi do zanegowania
w asnej sprawczo!ci oraz zaprzestania realizacji w asnych
celów. Zarówno wspólnotowo!%, jak i wspólnotowo!%
niepohamowana oznaczaj# koncentracj" na innych, ale
tylko ta druga prowadzi do niepo&#danych konsekwencji, takich jak niedomaganie si" wsparcia spo ecznego
od bliskich (co owocuje brakiem owego wsparcia) i de-

struktywne zachowania w bliskich zwi#zkach, jak nadopieku$czo!%, inwazyjne, bo nadmierne wkraczanie w &ycie partnera czy nadmierna kontrola partnera. Poniewa&
takie osoby ponosz# du&e koszty psychiczne w zwi#zku
z dawaniem wsparcia partnerom i zaprzestaniem realizacji osobistych celów, równie& niepohamowana wspólnotowo!% prowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego
w postaci zwi"kszonej podatno!% na stres, l"k i depresj"
(Helgeson, 1994, 2003).
Poniewa& orientacja sprawcza i wspólnotowa w swej
umiarkowanej i niepohamowanej postaci zdaj# si" wyja!nia% wiele istotnych zjawisk, zdecydowali!my si" skonstruowa% polskoj"zyczne skale do mierzenia tych czterech
orientacji. Przedstawiamy tu seri" trzech bada$, w których
skale te skonstruowali!my i cz"!ciowo zwalidowali!my
w odniesieniu do ró&nic p ci. Z uwagi na ograniczenia
obj"to!ci tego artyku u, drug# cz"!% bada$ walidacyjnych
(dotycz#c# zwi#zku orientacji z podstawowymi cechami
osobowo!ci i wska'nikami zdrowia psychicznego) przedstawiamy w innej pracy (Wojciszke i Cie!lak, 2010).
Badanie 1
Celem tego badania by a konstrukcja Skal Sprawczo!ci
i Wspólnotowo!ci w wersji umiarkowanej i niepohamowanej, analiza mocy dyskryminacyjnej pozycji sk adaj#cych si" na poszczególne skale oraz maksymalizacja rzetelno!ci skal przy przechodzeniu od pocz#tkowej, eksperymentalnej wersji skal do wersji ostatecznej. Powstaj#ce
skale poddali!my tak&e analizie czynnikowej celem
sprawdzenia struktury skal.
Metoda
Osoby badane. Próba, na której sprawdzano zgodno!%
wewn"trzn# i struktur" czynnikow# konstruowanych skal,
by a celowo zró&nicowana demograÞcznie, tak aby stosowalno!% skal nie by a ograniczona do jakiej! szczególnej
grupy demograÞcznej. Próba liczy a 912 osób (50,04%
kobiet), z czego 253 osoby by y pracownikami ró&nych
zak adów pracy (!rednia wieku M = 35,21; SD = 10,63),
307 osób by o studentami ró&nych uczelni (!rednia wieku
M = 23,10; SD = 4,02), za! 351 – uczniami dwóch ostatnich klas licealnych (!rednia wieku M = 18,88; SD = 2,37).
Rodzaj grupy, wiek i p e% mia y jedynie niewielki wp yw
na poziom wyników poszczególnych skal (o czym dok adniej b"dzie mowa przy okazji Badania 2), jednak zupe nie nie mia y wp ywu na struktur" skal, dlatego wyniki
dla ca ej tej próby zosta y tu zanalizowane #cznie.
Selekcja pozycji. Badani wype niali eksperymentaln#
wersj" skal z pocz#tkow# pul# 21 pozycji mierz#cych
sprawczo!% i 21 pozycji mierz#cych wspólnotowo!%.
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Pozycje te mia y posta% przymiotników, nazw cech wybranych z puli 300 przymiotników poddanych rozleg ym
badaniom przez Abele i Wojciszke (2007, Badanie 1).
Przymiotniki te by y szacowane przez niezale&ne grupy s"dziów z uwagi na sw# warto!ciowo!% (N = 80 s"dziów), stopie$, w jakim wyra&aj# one sprawczo!% (N =
20 s"dziów) oraz stopie$, w jakim wyra&aj# one wspólnotowo!% (N = 20 s"dziów). Wszystkie s#dy by y dokonywane na skalach szacunkowych od –5 przez 0 do 5 (por.
Abele i Wojciszke, 2007). Na tej podstawie wybrali!my
pocz#tkow# pul" 21 przymiotników, które by y silnie
nasycone sprawczo!ci# (M = 4,22), a s abo wspólnotowo!ci# (M = 1,30) oraz 21 przymiotników silnie nasyconych wspólnotowo!ci# (M = 4,11), a s abo sprawczo!ci#
(M = 1,35). Wszystkie by y pozytywne, a przymiotniki
sprawcze i wspólnotowe by y wyrównane pod wzgl"dem warto!ciowo!ci, która wynosi a, odpowiednio, 3,70
i 3,67. Tre!% wszystkich pozycji zakwaliÞkowanych do
ostatecznej wersji skal przedstawia Tabela 1.
Inny charakter mia a rekrutacja pozycji do niepohamowanych wersji skal sprawczo!ci i wspólnotowo!ci.
Za o&yli!my, &e tych kra$cowych wersji obu orientacji
nie da si" wyrazi% prostymi przymiotnikami i zdecydowali!my si" na opinie o sobie rozbudowane do postaci zda$.
Dziewi"% pozycji wyra&aj#cych niepohamowan# wspólnotowo!% zaczerpn"li!my od Helgeson i Fritz (1998),
a 11 nast"pnych wymy!lili!my na seminarium magisterskim1 w oparciu o teoretyczn# deÞnicj" niepohamowanej
wspólnotowo!ci wymienion# na wst"pie tego artyku u.
Dwadzie!cia pozycji wyra&aj#cych niepohamowan#
sprawczo!% wymy!lili!my w oparciu o deÞnicj" tego poj"cia. Wi"kszo!% pozycji wyra&a a wprost – odpowiednio
– niepohamowan# sprawczo!% lub wspólnotowo!%, za!
oko o 40% wyra&a o je przez zaprzeczenie. Jednak te
pozycje odpad y w wyniku dalej opisanej procedury selekcji. Tre!% wszystkich pozycji zakwaliÞkowanych do
ostatecznej wersji skal przedstawia Tabela 2.
W przypadku obu rodzajów skal zastosowano siedmiopunktowy system odpowiedzi z punktem indyferencji,
a wi"c od 1 (zdecydowanie nie) przez 4 (trudno powiedzie", troch# tak, a troch# nie) do 7 (zdecydowanie tak).
Pe n# tre!% ostatecznych wersji skal wraz z instrukcjami
dla osób badanych zawieraj# Za #czniki 1 i 2.
Wyniki i dyskusja
Skale Sprawczo$ci i Wspólnotowo$ci. Pozycje sk adaj#ce si" na pocz#tkow# wersj" skal sprawczo!ci i wspólnotowo!ci poddano analizie mocy dyskryminacyjnej (korelacja r Pearsona mi"dzy pozycj# a wynikiem ca ej skali
z pomini"ciem tej pozycji). W ten sposób usuni"to po
6 pozycji z pocz#tkowej wersji obu skal – tych pozycji,
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których usuni"cie powodowa o wzrost lub brak zmiany
ogólnej rzetelno!ci skal. Jak ilustruje Tabela 1, zaowocowa o to utrzymaniem pozycji o relatywnie wysokiej mocy
dyskryminacyjnej, która waha a si" w przedziale od 0,51
do 0,75 dla Skali Wspólnotowo!ci oraz od 0,45 do 0,68
dla Skali Sprawczo!ci. W konsekwencji uzyskano bardzo
wysokie wska'niki zgodno!ci wewn"trznej (mierzone
wspó czynnikiem % Cronbacha), która wynios a 0,92 dla
Skali Wspólnotowo!ci i 0,90 dla Skali Sprawczo!ci.
Pozycje sk adaj#ce si" na ostateczn# wersj" Skal
Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci poddano analizie czynnikowej z rotacj# Varimax. Zgodnie z oczekiwaniami,
analiza ta ujawni a dwa dominuj#ce czynniki. Pierwszy
z nich mia warto!% w asn# 9,59 i wyja!nia 32% wariancji. Jak przekonuj# dane z Tabeli 1, czynnikiem tym by y
silnie nasycone wszystkie pozycje Skali Wspólnotowo!ci
(a jedynie nieznacznie pozycje Skali Sprawczo!ci). Drugi
czynnik mia warto!% w asn# 4,55 i wyja!nia 15% wariancji. Tabela 1 wskazuje, &e tym czynnikiem by y
silnie nasycone wszystkie pozycje sk adaj#ce si" na
Skal" Sprawczo!ci (a jedynie nieznacznie pozycje Skali
Wspólnotowo!ci). Analiza ujawni a jeszcze dwa czynniki
o warto!ci w asnej przekraczaj#cej 1,00, ale by y one bardzo s abe (warto!ci w asne 1,28 i 1,0) i wyja!nia y #cznie
zaledwie 7,8% wariancji, wi"c pomini"to je w analizie.
Konkluduj#c, stwierdzi% mo&na, &e struktura czynnikowa
Skal Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci jest bardzo klarowna,
a tak&e stabilna – identyczne rozwi#zanie dwuczynnikowe
pojawia si", kiedy analizowa% oddzielnie dane pochodz#ce od uczniów, studentów i pracowników sk adaj#cych
si" na ca # bie&#c# prób". Rozwi#zanie dwuczynnikowe
pojawi o si" te& we wszystkich innych próbach obj"tych
relacjonowanym tu programem badawczym.
Skale Niepohamowanej Sprawczo$ci i Wspólnotowo$ci.
Równie& 40 pozycji sk adaj#cych si" na pocz#tkow# wersj" skal niepohamowanej sprawczo!ci i wspólnotowo!ci
poddano analizie mocy dyskryminacyjnej. W jej wyniku usuni"to po 9 pozycji z pocz#tkowej wersji obu skal
– tych pozycji, których usuni"cie powodowa o wzrost lub
brak zmiany ogólnej rzetelno!ci skal. Jak ilustruje Tabela
2, zaowocowa o to utrzymaniem pozycji o do!% wysokiej
mocy dyskryminacyjnej, która waha a si" w przedziale od
0,47 do 0,61 dla Skali Niepohamowanej Wspólnotowo!ci
oraz od 0,27 do 0,48 dla Skali Niepohamowanej Sprawczo!ci. W konsekwencji uzyskano umiarkowanie wysoki wska'nik zgodno!ci wewn"trznej dla Skali Niepohamowanej Wspólnotowo!ci (% = 0,86) i umiarkowanie
niski (% = 0,73) dla Skali Niepohamowanej Sprawczo!ci.
Pozycje sk adaj#ce si" na ostateczn# wersj" Skal
Niepohamowanej Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci pod-
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Tabela 1.
)adunki czynnikowe (po rotacji Varimax) oraz korelacje ze skal# w asn# (moc dyskryminacyjna MD) pozycji sk adaj#cych
si" na Skale Orientacji Sprawczej i Wspólnotowej
Tre!% pozycji

Czynnik 1.

Czynnik 2.

MD

19. Wspieraj#cy innych

–0,79

0,13

0,75

30. Wra&liwy na innych

–0,78

0,04

0,71

15. Wspó czuj#cy

–0,77

0,05

0,71

20. Pomocny

–0,77

0,21

0,75

25. Rozumiej#cy innych

–0,74

0,13

0,70

09. Uczynny

–0,72

0,16

0,69

11. (yczliwy

–0,72

0,16

0,69

05. Opieku$czy

–0,68

0,14

0,64

27. Po!wi"caj#cy si" dla innych

–0,68

0,11

0,64

06. Przyjazny

–0,68

0,19

0,65

12. Doceniaj#cy innych

–0,66

0,12

0,62

22. Wybaczaj#cy

–0,62

0,10

0,58

02. Wyrozumia y

–0,60

0,14

0,56

08. Sk onny do kompromisu

–0,59

-0,03

0,51

01. Kole&e$ski

–0,53

0,28

0,53

29. Aktywny

–0,24

0,70

0,68

28. Zdecydowany

–0,02

0,70

0,62

03. Pewny siebie

–0,11

0,69

0,59

18. O sk onno!ciach
przywódczych

–0,09

0,68

0,58

23. Przebojowy

–0,14

0,67

0,62

21. Przekonuj#cy

–0,19

0,67

0,63

24. Pomys owy

–0,15

0,67

0,61

14. Przedsi"biorczy

–0,17

0,66

0,62

26. Zaradny

–0,28

0,66

0,64

04. Skuteczny

–0,02

0,66

0,59

10. Ambitny

–0,15

0,64

0,60

13. Energiczny

–0,24

0,62

0,59

16. O silnej woli

–0,12

0,59

0,54

17. Sprawny

–0,21

0,54

0,51

07. Konsekwentny

–0,13

0,49

0,45

Uwaga. Numery pozycji odnosz# si" do ich porz#dku w ostatecznej wersji skali (Za #cznik 1)
W sk ad Skali Sprawczo!ci wchodz# pozycje o numerach: 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29 – wynikiem ogólnym skali jest
!rednia tych pozycji

dano analizie czynnikowej z rotacj# Varimax. Zgodnie
z oczekiwaniami, równie& ta analiza ujawni a dwa dominuj#ce czynniki. Pierwszy z nich mia warto!% w asn#
4,99 i wyja!nia 23% wariancji. Jak przekonuj# dane z Tabeli 2, czynnikiem tym by y do!% silnie nasycone wszystkie pozycje Skali Niepohamowanej Wspólnotowo!ci

(a jedynie nieznacznie pozycje Skali Niepohamowanej
Sprawczo!ci). Drugi czynnik mia warto!% w asn# 2,87
i wyja!nia 13% wariancji. Tabela 2 wskazuje, &e tym
czynnikiem by y silnie nasycone wszystkie pozycje
sk adaj#ce si" na Skal" Niepohamowanej Sprawczo!ci
(a jedynie nieznacznie pozycje Skali Niepohamowanej
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Tabela 2.
)adunki czynnikowe (po rotacji Varimax) oraz korelacje ze skal# w asn# (moc dyskryminacyjna MD) pozycji sk adaj#cych
si" na Skale Niepohamowanej Orientacji Sprawczej i Wspólnotowej
Tre!% pozycji
01. Zawsze stawiam potrzeby innych przed w asnymi.

a

Czynnik 1.

Czynnik 2.

MD

–0,68

–0,18

0,61

07. Czuj" si" okropnie, gdy nie jestem w stanie pomóc komu! w potrzebie.

–0,67

–0,14

0,61

20. Mocno prze&ywam przykro!ci innych.

–0,67

–0,10

0,59

21. Bardziej potraÞ" zadba% o innych ni& o siebie.

–0,65

–0,00

0,54

03. Mog" czu% si" szcz"!liwy tylko wtedy, kiedy inni s# szcz"!liwi. a

–0,65

–0,02

0,58

14. Rezygnuj" z w asnych marze$ lub planów, je&eli s# sprzeczne z pragnieniami kogo!
bliskiego.

–0,65

–0,04

0,57

13. Najwi"ksz# przyjemno!ci# dla mnie jest sprawianie rado!ci innym.

–0,65

–0,22

0,60

12. Nie jestem w stanie zaspokoi% swoich potrzeb, je&eli to przeszkadza oby
to potrzebom innycha.

–0,64

–0,09

0,53

16. Cz"sto post"puj" wbrew sobie, aby nie sprawi% innym przykro!ci.

–0,61

–0,15

0,49

05. Nie potraÞ" odmówi%, kiedy kto! prosi mnie o pomoc.

–0,60

–0,13

0,51

18. Dobre relacje z innymi s# dla mnie wa&niejsze od sukcesu.

–0,55

–0,15

0,47

17. Gdy skoncentruj" si" na pracy (nauce), nie starcza mi „miejsca” na kontakty z lud'mi.

–0,16

–0,63

0,42

02. Skupiam si" na realizacji swoich zada$ tak bardzo, &e zapominam o reszcie !wiata.

–0,06

–0,63

0,47

09. Z oszcz" si", gdy kto! swoimi problemami przeszkadza mi w realizacji moich celów.

–0,23

–0,61

0,48

10. Miewam za ma o czasu, aby zajmowa% si" sprawami innych.

–0,04

–0,57

0,41

19. Najpierw trzeba zadba% o pozycj" zawodow#, nawet je&eli na krótk# met" przeszkadza
to w &yciu rodzinnym.

–0,14

–0,56

0,44

11. Bliscy maj# do mnie pretensje, &e po!wi"cam im za ma o czasu.

–0,15

–0,49

0,30

15. Kiedy pracuj", nie pozwalam innym, aby mi przeszkadzali.

–0,05

–0,47

0,34

22. Je&eli postawi" sobie jaki! cel, realizuj" go nawet, gdy moi bliscy si" sprzeciwiaj#.

–0,07

–0,43

0,34

08. Nigdy nie anga&uj" si" nadmiernie w problemy innych.

–0,27

–0,43

0,33

06. Cz owiek jest tyle wart, ile w &yciu osi#gn# .

–0,03

–0,40

0,27

04. Swoje cele realizuj" niezale&nie od tego, co sobie inni pomy!l#.

–0,17

–0,40

0,32

a

Uwaga. Numery pozycji odnosz# si" do ich porz#dku w ostatecznej wersji skali (Za #cznik 2)
a
Tre!% tych pozycji pochodzi ze skali niepohamowanej wspólnotowo!ci skonstruowanej przez Helgeson i Fritz (1998)
W sk ad Skali Niepohamowanej Sprawczo!ci wchodz# pozycje o numerach: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 22 – wynikiem ogólnym skali jest
!rednia tych pozycji
W sk ad Skali Niepohamowanej Wspólnotowo!ci wchodz# pozycje o numerach: 1, 3, 5, 7,12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 – wynikiem ogólnym skali jest
!rednia tych pozycji

Wspólnotowo!ci). Analiza ujawni a jeszcze trzy czynniki
o warto!ci w asnej przekraczaj#cej 1,00, ale by y one bardzo s abe (warto!ci w asne 1,34, 1,07 i 1,04), wyja!nia y
#cznie tylko 14% wariancji i nie poddawa y si" &adnej
klarownej interpretacji, wi"c pomini"to je w analizie.
Konkluduj#c, struktura czynnikowa Skal Sprawczo!ci
i Wspólnotowo!ci jest dosy% klarowna, a tak&e stabilna –
identyczne rozwi#zanie dwuczynnikowe pojawia si", kiedy analizowa% oddzielnie dane pochodz#ce od uczniów,
studentów i pracowników sk adaj#cych si" na ca # bie&#c# prób", pojawi o si" te& we wszystkich innych próbach
obj"tych relacjonowanym tu programem badawczym.

Badanie 2
Celem tego badania by a dok adniejsza eksploracja
ró&nic p ci i wieku w zakresie sprawczo!ci i wspólnotowo!ci. Ju& Bakan (1966), twórca terminów sprawczo!%
i wspólnotowo!%, proponowa , &e sprawczo!% jest domen# m"sk#, wspólnotowo!% za! – kobiec#. Abele i Wojciszke (2007), badaj#c znaczenie 300 cech osobowo!ci,
stwierdzili, &e sprawcze znaczenie cech w du&ym stopniu pokrywa si" z ich m"sko!ci# (korelacja tych dwóch
wymiarów semantycznych wynios a r = 0,84), natomiast
wspólnotowe znaczenie cech silnie pokrywa si" z ich kobieco!ci# (r = 0,82). Zwi#zków tych dowodzi w sumie
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spora liczba bada$ (por. Wojciszke, 2010). Z tego punktu widzenia stwierdzenie, &e m"&czy'ni przypisuj# sobie
wi"cej sprawczo!ci ni& wspólnotowo!ci, kobiety za! odwrotnie, po!wiadcza oby teoretyczn# trafno!% konstruowanych tu skal. Jednak z drugiej strony warto pami"ta%,
&e w asno!ci m"skie i kobiece to niekoniecznie w asno!ci
bardziej przypisywane sobie – odpowiednio – przez m"&czyzn i kobiety, a raczej w asno!ci typowe dla spo ecznie
podzielanych stereotypów, których ludzie nie musz# u&ywa% w odniesieniu do samych siebie. Niektórzy autorzy
uwa&aj#, &e autostereotypy p ci staj# si" wspó cze!nie coraz s absze, szczególnie w!ród osób m odych i wykszta conych (Abele, 2003). Inn# przyczyn# mo&e by% przesuwanie si" standardów oceny w zale&no!ci od p ci, na
przyk ad ni&szy poziom ambicji wystarcza kobiecie, by
uzna% si" za osob" ambitn# ni& m"&czy'nie (standard ambicji jest bardziej wygórowane w stosunku do m"&czyzn
ni& kobiet, por. Bosak, Szczesny i Eagly, 2008). Nie mo&na wi"c wykluczy%, &e wspó cze!nie kobiety i m"&czy'ni nie b"d# si" ró&ni% przypisywan# sobie sprawczo!ci#
i wspólnotowo!ci#.
Drugim problemem eksplorowanym w tym badaniu jest
kwestia wieku – skoro zanikanie autostereotypu p ci miaoby cechowa% ludzi m odych, to oczekiwa% mo&na wi"kszych ró&nic w tym zakresie mi"dzy osobami o pokolenie starszymi. Dlatego do drugiego badania zaprosili!my
oprócz ludzi m odych (20–25 lat) tak&e grup" osób o pokolenie starszych (40–45 lat). Dodatkowym powodem
badania osób wywodz#cych si" z dwóch generacji by a
eksploracja problemu ró&nic pokoleniowych. W ci#gu
ostatnich dwóch dekad Polska jest aren# intensywnych
zmian kulturowych. Socjalizacja obecnych dwudziestolatków przebiega a ca kowicie w nowym systemie,
socjalizacja obecnych czterdziestolatków – ca kowicie
w starym. Poniewa& istot# nowego systemu jest wolno!%
gospodarcza i obyczajowa, kojarzona zwykle z indywidualizmem, oraz os abienie pierwotnych wi"zi spo ecznych, kojarzonych z kolektywizmem, mo&na oczekiwa%
wzrostu sprawczo!ci, a spadku wspólnotowo!ci u m odszego pokolenia w porównaniu z pokoleniem starszym.
Ostatnim celem badania by o prze!ledzenie na stosunkowo du&ej próbie, w jaki sposób s# wzajemnie skorelowane poszczególne orientacje.
Metoda
Osoby badane. Próba obejmowa a 123 osoby (60 kobiet) w wieku od 20 do 25 oraz 119 osób (64 kobiety)
starszych o pokolenie, w wieku od 40 do 45 lat. W obu
grupach wiekowych wi"kszo!% badanych mia a wy&sze
wykszta cenie lub je zdobywa a (nie badano studentów
psychologii).

Mierzone zmienne. Badani wype niali Skale Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci oraz Skale Niepohamowanej
Sprawczo!ci i Niepohamowanej Wspólnotowo!ci. Kolejno!% obu typów skal by a rotowana. W celu potwierdzenia ujawnionej w Badaniu 1 struktury czynnikowej skal
przeprowadzono konÞrmacyjne analizy czynnikowe
oddzielnie dla skal sprawczo!ci i wspólnotowo!ci oraz
dla skal sprawczo!ci niepohamowanej i wspólnotowo!ci niepohamowanej. Je!li chodzi o dwie pierwsze skale,
analiza ta wykaza a, &e dwuczynnikowy (teoretycznie zak adany) model lepiej pasuje do danych ni& model jednoczynnikowy (zak adaj#cy jednorodno!% przypisywanych sobie cech sprawczych i wspólnotowych). Model
dwuczynnikowy okaza si" istotny, &2 (404) = 1043,73;
p < 0,001 oraz w zadowalaj#cym stopniu spe nia najcz"!ciej u&ywane wska'niki dopasowania: CFI = 0,909;
TLI = 0,902; GFI = 0.776; RMSEA = 0,081. Je!li chodzi
o skale niepohamowanych postaci sprawczo!ci i wspólnotowo!ci, konÞrmacyjna analiza czynnikowa wykaza a,
&e dwuczynnikowy (teoretycznie zak adany) model nieco lepiej pasuje do danych ni& model jednoczynnikowy
(zak adaj#cy jednorodno!% przypisywanych sobie cech
sprawczych i wspólnotowych). Model dwuczynnikowy
okaza si" istotny, &2 (404) = 567,09; p < 0,001, jednak
nie spe nia w zadowalaj#cym stopniu najcz"!ciej u&ywanych wska'ników dopasowania: CFI = 0,861; TLI
= 0,846; GFI = 0.824; RMSEA = 0,085. Tak wi"c konÞrmacyjna analiza czynnikowa potwierdzi a dwuczynnikow# struktur" skal wspólnotowo!ci i sprawczo!ci; jednak
podobne potwierdzenie dla niepohamowanych postaci
tych orientacji nie okaza o si" wystarczaj#ce, co sugeruje konieczno!% przeprowadzenia ponownych bada$ na
wi"kszej próbie albo modyÞkacj" tre!ci skal mierz#cych
niepohamowane postaci orientacji sprawczej i wspólnotowej.
Wyniki
Uzyskane wyniki poddano wielozmiennowej analizie
wariancji w uk adzie 2 (p e%) x 2 (wiek), gdzie sprawczo!%, wspólnotowo!% i ich niepohamowane postaci wyst"powa y w roli czterech zmiennych zale&nych. Analiza
ta ujawni a istotne efekty g ówne p ci w zakresie wszystkich czterech orientacji. Jak ilustruje Tabela 3, m"&czy'ni
ujawnili silniejsz# sprawczo!% i sprawczo!% niepohamowan# ni& kobiety, natomiast kobiety ujawni y silniejsz#
wspólnotowo!% i wspólnotowo!% niepohamowan# ni&
m"&czy'ni. Ró&nice te by y wi"c zgodne ze stereotypami p ci, co jest istotnym argumentem na rzecz trafno!ci
konstruowanych tu skal. Jednak wska'niki d informuj#,
&e wszystkie te ró&nice by y bardzo ma e, jedynie ró&-
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Tabela 3.
Ró&nice mi"dzy kobietami i m"&czyznami w zakresie badanych orientacji (w nawiasach – odchylenia standardowe;
Badanie 2)
Orientacja

Kobiety

M"&czy'ni

t

d

4,97

5,16
(0,76)

–2,09***
(0,81)

–0,27

Wspólnotowo!%

5,63
(0,60)

5,35
(0,75)

–3,09**

–0,40

Sprawczo!%
niepohamowana

3,62
(0,91)

4,19
(0,95)

–4,83***

–0,61

Wspólnotowo!%
niepohamowana

4,67
(0,79)

4,45
(0,83)

–2,13***

–0,27

Sprawczo!%

t – Test t Studenta dla danych niezale&nych
d – Miara wielko!ci efektu (standaryzowana ró&nica mi"dzy !rednimi).
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Tabela 4.
Ró&nice mi"dzy badanymi ze starszej (40–45 lat) i m odszej
(20–25) generacji w zakresie badanych orientacji (w nawiasach – odchylenia standardowe; Badanie 2)
Orientacja

Starsi

M odsi

t

d

Sprawczo!%

4,94
(0,75)

5,20
(0,70)

–2,89*–*

–0,37

Wspólnotowo!%

5,62
(0,63)

5,38
(0,72)

–2,90***

–0,37

Sprawczo!%
niepohamowana

3,85
(0,90)

3,97
(1,03)

–1,17***

–0,15

Wspólnotowo!%
niepohamowana

4,75
(0,74)

4,36
(0,83)

–4,00***

–0,51

t – Test t Studenta dla danych niezale&nych
d – Miara wielko!ci efektu (standaryzowana ró&nica mi"dzy !rednimi).
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Wspólnotowo!%

Sprawczo!%
niepohamowana

Wspólnotowo!%
niepohamowana

Tabela 5.
Wzajemne korelacje (r Pearsona) orientacji sprawczych
i wspólnotowych (wyniki kobiet – nad przek#tn#, wyniki
m"&czyzn – pod przek#tn#); Badanie 2
Sprawczo!%

nic" pod wzgl"dem sprawczo!ci niepohamowanej mo&na
uzna% za umiarkowan# (wi"ksz# ni& 0,50)2.
Analiza wariancji wykaza a tak&e trzy efekty g ówne
wieku. Jak ilustruje Tabela 4, m odsze pokolenie ujawnia silniejsz# sprawczo!%, a s absz# wspólnotowo!% od
pokolenia starszego. M odsi badani ujawniaj# te& spadek
wspólnotowo!ci niepohamowanej w porównaniu ze starszymi (cho% brak istotnych ró&nic w zakresie sprawczo!ci niepohamowanej). Ten wzorzec wyników jest zgodny
z hipotezami wywiedzionymi z kszta tu transformacji
systemowej w Polsce, jednak i tutaj ró&nice s# ogólnie
niewielkie. Wspomniana analiza wariancji ujawni a istotn# interakcj" p ci z rodzajem orientacji w zakresie jednej
tylko zmiennej zale&nej – sprawczo!ci, F(1, 238) = 8,69;
p = 0,004; '2 = 0,04. Interakcja ta mia a posta% ograni-

–

–0,04***

–0,26**–

–0,13–––

Wspólnotowo!%

*0,37***

–

–0,38***

–0,51***

Sprawczo!%
niepohamowana

*0,32***

–0,26***

–0,22*––

–

Wspólnotowo!%
niepohamowana

–0,27***

–0,59***

–0,08–––

–

Sprawczo!%

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

czaj#c# interpretowalno!% obu efektów g ównych (p ci
i wieku) dla sprawczo!ci. Mianowicie, tylko w starszym
pokoleniu kobiety (M = 4,71) cechowa a ni&sza sprawczo!% ni& m"&czyzn (M = 5,17). W m odszym pokoleniu
ró&nica ta znikn" a i kobiety cechowa y si" jednakowo
siln# sprawczo!ci# (M = 5,24), jak m"&czy'ni (M = 5,16).
Sugeruje to, &e transformacja systemu nasili a sprawczo!%
tylko kobiet, ale nie m"&czyzn, u których ju& w starszym
pokoleniu by a ona relatywnie wysoka.
Ostatni problem eksplorowany w tym badaniu to zwi#zki mi"dzy umiarkowanymi i niepohamowanymi postaciami orientacji sprawczej i wspólnotowej. Jak ilustruje
Tabela 5, w której zwi#zki te przedstawiono oddzielnie
dla kobiet i m"&czyzn, sprawczo!% i wspólnotowo!% s# ze
sob# powi#zane s abo (u m"&czyzn) lub wcale (u kobiet).
W nieco wi"kszym stopniu s# ze sob# powi#zane umiarkowane i kra$cowe postaci tej samej orientacji, szczególnie wspólnotowej3. Jak si" wydaje, taki wzorzec korelacji
jest wewn"trznie spójny i zgodny z teori# sprawczo!ci-wspólnotowo!ci. Ta bowiem zak ada, &e sprawczo!%
i wspólnotowo!% s# niezale&nymi wymiarami (powinny
wi"c by% s abo skorelowane), &e niepohamowana sprawczo!% jest kra$cem wymiaru sprawczo!ci (obie te zmienne
powinny wi"c korelowa% dodatnio) i &e niepohamowana
wspólnotowo!% jest kra$cem wymiaru wspólnotowo!ci
(obie te zmienne powinny wi"c korelowa% dodatnio).
Badanie 3
Celem tego badania by a eksploracja powodów, dla
których dotychczas badane kobiety i m"&czy'ni ujawnili tak s abe ró&nice w przypisywanej sobie sprawczo!ci
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i wspólnotowo!ci, cho% sprawczo!% jest konstytutywnym
elementem ponadkulturowego stereotypu m"sko!ci (Glick
i in., 2004), wspólnotowo!% za! – stereotypu kobieco!ci
(Glick i Fiske, 2001). Nasze przypuszczenie jest bardzo
proste – autostereotyp p ci s abo wp ywa na sposób spostrzegania siebie w sytuacji standardowego badania psychologicznego, poniewa& w takiej sytuacji nie ma &adnych szczególnych powodów do aktywizacji i u&ywania
stereotypów p ci. Stereotypy s# najsilniej aktywizowane
w sytuacjach kontaktu mi"dzygrupowego (na przyk ad
spotkania osób ró&nych narodowo!ci czy ras), poniewa&
autostereotypy staj# si" wówczas wyrazistym elementem
w asnej to&samo!ci, stereotypy za! cz onków grupy obcej
staj# si" 'ród em wskazówek co do tego, jak spostrzega%
cz onków grupy obcej i zachowywa% si" w stosunku do
nich (Moskowitz, 2005).
Z rozumowania tego wynika hipoteza, &e subtelna aktywizacja stereotypu p ci w asnej doprowadzi do silniejszego uto&samiania si" z ni#, a w konsekwencji do tego, &e
kobiety b"d# sobie samym przypisywa% wi"cej wspólnotowo!ci ni& sprawczo!ci, m"&czy'ni za! odwrotnie – b"d#
sobie przypisywa% wi"cej sprawczo!ci ni& wspólnotowo!ci. Badanie 3 przeprowadzono w celu sprawdzenia tej
hipotezy.
Metoda
Próba i schemat badania. W badaniu wzi" y udzia
42 studentki i 42 studentów ró&nych niepsychologicznych
kierunków studiów (!rednia wielu M = 26,88; SD = 5,66).
Wype niali oni Skale Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci oraz
Skale Niepohamowanej Sprawczo!ci i Niepohamowanej
Wspólnotowo!ci w warunkach aktywizacji stereotypu
w asnej p ci b#d' w warunkach kontrolnych. Badanie
przeprowadzono wed ug schematu 2 (warunki: aktywizacja stereotypu lub jej brak) × 2 (p e% badanych) × 2 (tre!%:
sprawczo!% – wspólnotowo!%) z powtarzanymi pomiarami na ostatnim czynniku.
Aktywizacja stereotypu. Celem aktywizacji autostereotypu p ci badani otrzymywali list" 40 nazw zawodów
z pro!b# o policzenie i zapisanie liczby sylab w ka&dej
nazwie. W warunkach aktywizacji autostereotypu lista ta
zawiera a dla m"&czyzn nazwy zawodów stereotypowo
m"skich (rybak, kowal, stra&ak), dla kobiet za! – nazwy
zawodów stereotypowo kobiecych (fryzjerka, opiekunka, nauczycielka). W warunkach kontrolnych badani
otrzymywali nazwy zawodów neutralnych z uwagi na
p e%. Badania pilota&owe wykaza y skuteczno!% tej manipulacji – badani m"&czy'ni czuli si" bardziej m"scy po
zliczeniu sylab w zawodach m"skich ni& kontrolnych,
a podobnie badane kobiety czuj# si" bardziej kobietami

po zliczeniu sylab w zawodach &e$skich ni& neutralnych
(Kotulska, 2009).
Pomiar zmiennych zale!nych. Po manipulacji eksperymentalnej (zliczaniu sylab w nazwach zawodów) badani
wype niali Skale Sprawczo!ci (0,93) i Wspólnotowo!ci
(0,94) oraz Skale Niepohamowanej Sprawczo!ci (0,88)
i Niepohamowanej Wspólnotowo!ci (0,83). Wspó czynniki rzetelno!ci (zamieszczone w nawiasach) uzyskane
w tych badaniach nale&y uzna% za wysokie.
Wyniki i dyskusja
Analiza wariancji w uk adzie 2 (warunki: aktywizacja
stereotypu lub jej brak) × 2 (p e% badanych) × 2 (tre!%:
sprawczo!% – wspólnotowo!%) z powtarzanymi pomiarami na ostatnim czynniku wykaza a przewidywan# interakcj" wszystkich trzech czynników, F(1, 80) = 6,68;
p = 0,012; '2 = 0,08. Jak ilustruje Rysunek 1, w warunkach aktywizacji autostereotypu ujawni a si" silna interakcja p ci z nat"&eniem przypisywania sobie sprawczo!ci
i wspólnotowo!ci, F(1, 42) = 23,29; p < 0,001; '2 = 0,36,
natomiast w warunkach kontrolnych ta sama interakcja
zupe nie zanika a, F < 1. W warunkach aktywizacji kobiety przypisywa y sobie znacznie wi"cej wspólnotowo!ci (M = 5,61) ni& sprawczo!ci (M = 4,66); t(21) = 9,28;
p < 0,001; d = 0,84. Natomiast m"&czy'ni przypisywali
sobie w tych warunkach znacznie wi"cej sprawczo!ci
(M = 5,55) ni& wspólnotowo!ci (M = 4,68), t(21) = 2,39;
p < 0,01; d = 1,45. Podobnych ró&nic nie stwierdzono
w warunkach kontrolnych, t < 1.
Analogiczna analiza wariancji na wska'nikach przypisywanej sobie niepohamowanej sprawczo!ci i wspólnotowo!ci ujawni a podobn# interakcj" wszystkich trzech
czynników, F(1, 80) = 8,52; p < 0,001; '2 = 0,10. Jak
ilustruje Rysunek 2, w warunkach aktywizacji autostereotypu ujawni a si" silna interakcja p ci z nat"&eniem przypisywania sobie sprawczo!ci i wspólnotowo!ci, F(1, 42)
= 34,88; p < 0,001; '2 = 0,45, natomiast w warunkach kontrolnych ta sama interakcja zupe nie zanika a, F = 1, 62,
nieistotne. W warunkach aktywizacji kobiety przypisywa y sobie znacznie wi"cej niepohamowanej wspólnotowo!ci (M = 4,95) ni& niepohamowanej sprawczo!ci
(M = 3,09); t(21) = 8,00; p < 0,001; d = 2,95; ró&nica ta
by a wi"c ogromna. Natomiast m"&czy'ni przypisywali
sobie w tych warunkach wi"cej niepohamowanej sprawczo!ci (M = 4,39) ni& niepohamowanej wspólnotowo!ci
(M = 3,72); t (21) = 1,86; p < 0,05; d = 0,73. Podobnych
ró&nic nie stwierdzono w warunkach kontrolnych, t < 1.
Konkluduj#c, nasze hipotezy zyska y potwierdzenie
zarówno dla umiarkowanych, jak i niepohamowanych
postaci sprawczo!ci i wspólnotowo!ci. Spostrzeganie sie-
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Rysunek 1.
Nat"&enie sprawczo!ci i wspólnotowo!ci przypisywanych
sobie przez kobiety w warunkach kontrolnych i aktywizacji
autostereotypu p ci (Badanie 3).

Rysunek 2.
Nat"&enie niepohamowanej sprawczo!ci i niepohamowanej wspólnotowo!ci przypisywanych sobie przez kobiety
w warunkach kontrolnych i aktywizacji autostereotypu p ci
(Badanie 3).
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bie zgodnie ze stereotypem p ci ro!nie zarówno u kobiet,
jak i u m"&czyzn, kiedy zaktywizowa% u nich w subtelny
sposób autostereotyp p ci. Tak wi"c zjawisko „bledni"cia”
stereotypów p ci, jakie niekiedy obserwuje si" we wspó czesnych spo ecze$stwach (Diekman i Eagly, 2000),
mo&e mie% swoje 'ród o nie tylko w rozpowszechnianiu
si" regu poprawno!ci politycznej (zakazuj#cych stereotypizowania ludzi wed ug p ci i innych kategorii), lecz
tak&e w fakcie s abni"cia spontanicznej autokategoryzacji
wed ug p ci. Po prostu ludzie we wspó czesnym !wiecie
mog# rzadziej ni& kiedy! spontanicznie my!le% o samych
sobie w kategoriach p ci. Niemniej, kiedy z tych czy innych powodów my!l# o sobie w tych kategoriach, stereotyp p ci pojawia si" z ca # moc#.
W obecnych badaniach aktywizowano jedynie autostereotyp p ci, a wi"c stereotyp kobieco!ci – kobietom,
stereotyp za! m"sko!ci – m"&czyznom. Nie wiadomo,
czy podobne by yby efekty aktywizacji heterostereotypu, czyli stereotypu grupy przeciwnej, czego nie mo&na
wykluczy%, poniewa& aktywizacja jakiegokolwiek stereotypu zwi#zanego z p ci# mo&e sprzyja% spostrzeganiu
i siebie, i innych ludzi wed ug stereotypów p ci. Problem
ten wymaga dalszych bada$.
Dyskusja ogólna
Przedstawione tu badania przekonuj#, &e stworzone przez nas Skale Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci oraz
Niepohamowanej Sprawczo!ci i Niepohamowanej
Wspólnotowo!ci cechuj# si" zadowalaj#c# rzetelno!ci#
w sensie zgodno!ci wewn"trznej. Maj# one te& klarown#
i zgodn# z oczekiwaniami struktur" dwuczynnikow# dla
postaci zarówno umiarkowanej, jak i niepohamowanej.
Wspólnotowo!% i sprawczo!% s# skorelowane s abo lub
wcale. Natomiast niepohamowana wspólnotowo!% umiarkowanie koreluje ze wspólnotowo!ci#, co zgodne jest
z ide#, &e pokrywaj# one ró&ne obszary tego samego kontinuum. Podobnie dodatnio skorelowane s# wspólnotowo!%
i wspólnotowo!% niepohamowana, pokrywaj#ce ró&ne
obszary drugiego wymiaru. Przytoczone dane dotycz#ce
ró&nic p ci i wieku przekonuj# te& o trafno!ci teoretycznej
owych skal.
Ograniczona obj"to!% tego artyku u nie pozwala na dok adniejsz# analiz" innych danych !wiadcz#cych o trafno!ci zbie&nej, rozbie&nej i teoretycznej obecnych skal.
Omawiamy je w innym miejscu (Wojciszke i Cie!lak,
2010). Pokazuj# one, &e Skala Sprawczo!ci jest silnie
skorelowana ze Skal# M"sko!ci Sandry Bem (r = 0,71),
a wcale ze Skal# Kobieco!ci tej autorki (r = 0,08). Dla
Skali Niepohamowanej Sprawczo!ci korelacja z m"sko!ci# jest znacznie mniejsza i zanika, kiedy metod# korelacji cz"!ciowej kontroluje si" wp yw umiarkowanej postaci
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sprawczo!ci. Podobnie Skala Wspólnotowo!ci jest silnie
powi#zana ze Skal# Kobieco!ci (r = 0,54), a wcale ze Skal#
M"sko!ci (r = 0,09). Skale Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci s# te& logicznie powi#zane z cechami Wielkiej Pi#tki
– sprawczo!% koreluje dodatnio z ekstrawersj# i sumienno!ci#, ujemnie za! – z neurotyzmem. Wspólnotowo!%
koreluje natomiast dodatnio z ugodowo!ci# i ekstrawersj#,
a wcale z neurotyzmem. Sprawczo!% w wersji zarówno
umiarkowanej, jak i niepohamowanej dodatnio koreluje
z typem osobowo!ci A i zadaniowymi reakcjami na stres,
podczas gdy emocjonalne reakcje na stres ujemnie wi#&#
si" ze sprawczo!ci#, wcale nie wi#&# si" ze wspólnotowo!ci#, a dodatnio wi#&# si" ze wspólnotowo!ci# niepohamowan#. Nasze badania wykazuj# nie tylko odmienno!%
korelatów sprawczo!ci i wspólnotowo!ci, ale i uderzaj#co

odmienne powi#zania umiarkowanej i niepohamowanej
wersji tej samej orientacji z „trzecimi” zmiennymi. Na
przyk ad badania nad stylami reagowania w sytuacji konßiktu pokaza y, &e sprawczo!% nie ma &adnego zwi#zku ze
wspó prac# i kompromisem, podczas gdy niepohamowana
sprawczo!% jest ujemnie skorelowana z obydwoma tymi
stylami post"powania w sytuacji konßiktowej. Z kolei
unikanie sytuacji konßiktowych jest ujemnie powi#zane
ze sprawczo!ci#, natomiast dodatnio – ze sprawczo!ci#
niepohamowan# (Wojciszke i Cie!lak, 2010).
Wszystkie te dane przekonuj#, &e przedstawione tu
Skale Sprawczo!ci i Wspólnotowo!ci w wersji umiarkowanej i niepohamowanej cechuj# si" zadowalaj#c# rzetelno!ci# i trafno!ci#. Mamy nadziej", &e oka&# si" u&yteczne dla innych badaczy.
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Za #cznik 1
Kwestionariusz samoopisu 30
Poni&ej znajduje si" 30 okre!le$ ró&nych cech. Prosimy
o wskazanie, jak dalece ka&da z tych cech opisuje Ciebie
lub nie. Przy ka&dej cesze prosimy postawi% krzy&yk (X)
w wybranej rubryce, wedle zasady:

Cechy:
01.

Kole&e$ski

02.

Wyrozumia y

03.

Pewny siebie

04.

Skuteczny

05.

Opieku$czy

06.

Przyjazny

07.

Konsekwentny

08.

Sk onny do kompromisu

09.

Uczynny

10.

Ambitny

11.

(yczliwy

12.

Doceniaj#cy innych

13.

Energiczny

14.

Przedsi"biorczy

15.

Wspó czuj#cy

16.

O silnej woli

17.

Sprawny

18.

O sk onno!ciach przywódczych

19.

Wspieraj#cy innych

20.

Pomocny

21.

Przekonuj#cy

22.

Wybaczaj#cy

23.

Przebojowy

24.

Pomys owy

25.

Rozumiej#cy innych

26.

Zaradny

27.

Po!wi"caj#cy si" dla innych

28.

Zdecydowany

29.

Aktywny

30.

Wra&liwy na innych

1 – zdecydowanie nie
2 – nie
3 – raczej nie
4 – trudno powiedzie%, troch" tak, troch" nie
5 – raczej tak
6 – tak
7 – zdecydowanie tak

1

Prosimy jeszcze o podanie wieku ..........i p ci ...............................

2

3

4

5

6

7
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Za #cznik 2
Skale Niepohamowanej Sprawczo!ci i Niepohamowanej Wspónotowo!ci
Kwestionariusz opinii o sobie 22
Poni&ej znajduj# si" 22 opinie. Inni ludzie, o których
mowa w tych opiniach, to ludzie Tobie bliscy – rodzina
i przyjaciele – prosimy o nich w a!nie my!le% w trakcie
udzielania odpowiedzi. Prosimy o wskazanie, jak dalece ka&da z tych opinii jest prawdziwa w odniesieniu do

Ciebie lub nie. Przy ka&dej cesze prosimy postawi% krzy&yk (X) w wybranej rubryce, wedle zasady:
1 – zdecydowanie nie
2 – nie
3 – raczej nie
4 – trudno powiedzie%, troch" tak, troch" nie
5 – raczej tak
6 – tak
7 – zdecydowanie tak

Opinie
01.

Zawsze stawiam potrzeby innych przed w asnymi.

02.

Skupiam si" na realizacji swoich zada$ tak bardzo, &e zapominam o reszcie !wiata.

03.

Mog" czu% si" szcz"!liwy tylko wtedy, kiedy inni s# szcz"!liwi.

04.

Swoje cele realizuj" niezale&nie od tego, co sobie inni pomy!l#.

05.

Nie potraÞ" odmówi%, kiedy kto! prosi mnie o pomoc.

06.

Cz owiek jest tyle wart, ile w &yciu osi#gn# .

07.

Czuj" si" okropnie, gdy nie jestem w stanie pomóc komu! w potrzebie.

08.

Nigdy nie anga&uj" si" nadmiernie w problemy innych.

09.

Z oszcz" si", gdy kto! swoimi problemami przeszkadza mi w realizacji moich celów.

10.

Miewam za ma o czasu, aby zajmowa% si" sprawami innych.

11.

Bliscy maj# do mnie pretensje, &e po!wi"cam im za ma o czasu.

12.

Nie jestem w stanie zaspokoi% swoich potrzeb, je&eli to przeszkadza oby to
potrzebom innych.

13.

Najwi"ksz# przyjemno!ci# dla mnie jest sprawianie rado!ci innym.

14.

Rezygnuj" z w asnych marze$ lub planów, je&eli s# sprzeczne z pragnieniami kogo!
bliskiego.

15.

Kiedy pracuj", nie pozwalam innym, aby mi przeszkadzali.

16.

Cz"sto post"puj" wbrew sobie, aby nie sprawi% innym przykro!ci.

17.

Gdy skoncentruj" si" na pracy (nauce), nie starcza mi „miejsca” na kontakty
z lud'mi.

18.

Dobre relacje z innymi s# dla mnie wa&niejsze od sukcesu.

19.

Najpierw trzeba zadba% o pozycj" zawodow#, nawet je&eli na krótk# met"
przeszkadza to w &yciu rodzinnym.

20.

Mocno prze&ywam przykro!ci innych.

21.

Bardziej potraÞ" zadba% o innych ni& o siebie.

22.

Je&eli postawi" sobie jaki! cel, realizuj" go, nawet gdy moi bliscy si" sprzeciwiaj#.

Prosimy jeszcze o podanie wieku ..........i p ci ...............................

1

2

3

4

5

6

7
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PRZYPISY
1. Uczestnikami tego seminarium maj#cego miejsce w Szkole
Wy&szej Psychologii Spo ecznej (Warszawa) w roku akademickim 2005/2006 by y: Ma gorzata Burakowska, Marta Cie!lak,
Aneta Kaczmarek, Anna Kowali$ska, Ewa Opolony, Agata
*wider i Roksana Tyksi$ska.
2. Identyczne wyniki przynios a analiza ró&nic p ci przeprowadzona na licznej (N = 912) próbie z badania pierwszego
– ró&nice w nat"&eniu kolejnych orientacji by y istotne w kierunku zgodnym ze stereotypami p ci, ale wszystkie by y ma e
(wska'niki d w kolejno!ci wzorowanej na Tabeli 3 wynios y:
0,11; 0,43; 0,22 i 0,22).
3. Identyczny wzorzec zale&no!ci przynios a analiza korelacji
przeprowadzona na próbie z Badania 1 (których jednak bli&ej
nie omawiamy, gdy& na tej w a!nie próbie dokonywano selekcji
pozycji do ostatecznej wersji skal).
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Scales Measuring Agency and Communion
Bogdan Wojciszke1, Monika Szlendak2
1

2

Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Sopot Faculty
Institute of Psychology, Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Abstract
Based on the ideas of Bakan (1966) and Helgeson (2003) we devised Polish language scales measuring
Agency (deÞned as focus on the self and own goals), Communion (focus on other people and interpersonal relations), Unmitigated Agency (excessive focus on the self with exclusion of communion), and
Unmitigated Communion (excessive focus on others with exclusion of agency). We report three studies
showing reliability and validity of the scales. Women show higher communion and unmitigated communion
than men, while men show higher agency and unmitigated agency than women. All these differences are
relatively small but they increase dramatically after unobtrusive priming masculinity in men and femininity
in women.
Key words: agentic orientation, communal orientation, unmitigated agency, unmitigated communion
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