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W prezentowanych badaniach skoncentrowano si$ na ukazaniu wp ywu kontrowersyjno"ci polityka na jego
ocen$ oraz ch$! oddania na niego g osu. W serii trzech bada% zrealizowanych na próbach studenckich
analizowano uwarunkowania tego wp ywu. W Badaniu 1 (N = 120) uwzgl$dniono orientacj$ polityczn&
polityka i badanych. W Badaniu 2 (N = 137) uwzgl$dniono identyÞkacj$ partyjn& polityków. W Badaniu
3 (N = 120) wzi$to pod uwag$ p e! polityka. Wyniki ukazuj& niekorzystne oddzia ywanie wizerunkowe
kontrowersyjno"ci na ocen$ moralno"ci i brak wp ywu na ocen$ sprawno"ci. Kontrowersyjno"! polityka
powoduje upozytywnienie ocen polityków u badanych o orientacji lewicowej, zwi$ksza te' ch$! oddania
g osu na polityka lewicowego. Przynale'no"! partyjna kandydata nie ma znaczenia dla oceny polityka
kontrowersyjnego. Kontrowersyjno"! w do"! ograniczonym zakresie wp ywa na ocen$ kobiet polityków
(obni'aj&c ocen$ moralno"ci i zwi$kszaj&c ocen$ sympatyczno"ci) i brak wp ywu na decyzje wyborcze.
S owa kluczowe: kontrowersyjno"!, wizerunek polityka, zachowania wyborcze

Wprowadzenie
Kontrowersyjno"! staje si$ obecnie do"! rozpowszechnion& metod& na przyci&gni$cie uwagi wyborców w kampaniach politycznych. Wyborcy, podejmuj&c decyzj$
o oddaniu g osu na danego polityka, w rzeczywisto"ci
do"! rzadko kieruj& si$ jego rzeczywistymi osi&gni$ciami
– cz$"ciej wa'niejsza staje si$ rozpoznawalno"! postaci
i budzona przez ni& sympatia (por. Cwalina i Falkowski,
2006). Co wi$cej, rankingi najbardziej pracowitych pos ów rzadko pokrywaj& si$ z list& nazwisk znanych dzi$ki
mediom, a gwiazdy medialne niejednokrotnie przoduj&

w zestawieniach pos ów najbardziej leniwych (por. np.
raport RFM 24 „Pracusie i leniuchy VI kadencji Sejmu”,
2011; ranking tygodnika Polityka „Liderzy i maruderzy”,
2011). Mimo to mo'na zauwa'y!, 'e tzw. politycy medialni znajduj& si$ cz$sto ponownie w parlamencie, niezale'nie od s abych wska(ników efektywno"ci. Na przyk ad
w rankingu opartym na uczestnictwie parlamentarzystów
w g osowaniach w kadencji 2007–2011 na pierwszym
miejscu znale(li si$ tacy pos owie, jak Artur Dunin, Adam
Krupa czy Andrzej Orzechowski, natomiast w"ród dziesi$ciu pos ów najcz$"ciej nieobecnych na g osowaniach znale(li si$ tak znani politycy, jak Donald Tusk, Aleksander
Grad czy Waldemar Pawlak („Pracusie i leniuchy VI kadencji Sejmu”). Naturalnie uczestnictwo w g osowaniach
jest tylko jedn& z miar efektywno"ci pracy parlamentarzysty, jednak brak postaci medialnych w pierwszej dziesi&tce najpracowitszych pos ów jest symptomatyczny.
W nieco bardziej subiektywnym (bo opartym na ocenach
dziennikarzy i ekspertów), za to uwzgl$dniaj&cym ró'ne
aspekty efektywno"ci, 14. rankingu Polityki (16 wrze"nia
2011) na najlepszych i najs abszych pos ów VI kadencji
pierwsze miejsce zaj& co prawda Ryszard Kalisz, jednak
spo"ród najgorszych pi$ciu praktycznie wszyscy s& osobami powszechnie rozpoznawalnymi (np. Adam Hofman,
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Antoni Macierewicz, Nelli Rokita), w przypadku pos a
W$grzyna u'yto nawet okre"lenia „s ynny skandalista”.
Wattenberg (1991) jako jeden z pierwszych badaczy
zauwa'y , 'e obecnie, przy do"! s abym zró'nicowaniu
programów partyjnych i spadku znaczenia identyÞkacji
partyjnej w podejmowaniu decyzji wyborczych, wzrasta
znaczenie cech osobowych kandydatów na stanowiska
polityczne. Dzieje si$ tak szczególnie w przypadku ustabilizowania sceny politycznej, co od pewnego czasu ma
miejsce w naszym kraju. Skutkuje to rosn&cym znaczeniem wizerunku polityka jako czynnika sukcesu wyborczego. Z tego wzgl$du odpowiednie jego ukszta towanie
mo'e zadecydowa! o sukcesie bardziej nawet ni' przemy"lana oferta programowa.
W kszta towaniu wizerunku trudn& do przecenienia
rol$ odgrywaj& media (por. Cwalina i Falkowski, 2006).
Staj& si$ one dla sporej grupy wyborców g ównym (ródem informacji na temat polityki, zw aszcza 'e poziom
zainteresowania ni& w Polsce jest do"! niski. Poniewa'
media staraj& si$ prezentowa! informacje interesuj&ce dla
odbiorców, pojawiaj& si$ w nich jedynie wybrane fakty.
Zdarzenia prezentowane w mediach musz& spe nia! kilka podstawowych kryteriów, takich jak: nowo"! i aktualno"!, obecno"! konßiktu, skandalu lub dramatu, niecodzienno"!, prostota, „wizyjno"!”, modny temat (Aronson
i Pratkanis, 2004). Politycy medialni potraÞ& umiej$tnie
przykuwa! uwag$ odbiorców swoimi wypowiedziami
i stylem bycia. Cz$sto to w a"nie dzi$ki nim temat staje si$ „wizyjny”, a oni sami zyskuj& status reprezentantów w asnych ugrupowa% politycznych. Osoby medialne
same musz& spe nia! okre"lone kryteria, by ich przekaz
by atrakcyjny dla widzów. Kontrowersyjno"! i zwi&zana
z ni& wyrazisto"! gwarantuj& przyci&gni$cie uwagi odbiorcy, chocia'by przez wzbudzanie silnych emocji wynikaj&cych z naruszania norm spo ecznych dotycz&cych
stylu wypowiedzi, 'ycia osobistego czy prezentowanych
pogl&dów.
Kontrowersyjno !
jako wymiar spostrzegania polityków
Kontrowersja, zgodnie z deÞnicj& S ownika j#zyka polskiego (2000), oznacza: „rozbie'no"! opinii poci&gaj&ca
za sob& dyskusje i spory”. Kontrowersyjno"! wi&'e si$
wi$c deÞnicyjnie z niejednoznacznymi opiniami, byciem
dyskusyjnym, trudnym do jednoznacznej oceny. Oceny
te mog& dotyczy! innych ludzi. *ród em takiej niejednoznaczno"ci jest trudno"! dopasowania jednostki do okre"lonej kategorii, a w przypadku konkretnych zachowa%
– trudno"! wydania jednoznacznej ich oceny. W drugim
przypadku podstaw& oceny jest ich zgodno"! z normami
spo ecznymi. Niejednoznaczno"! oceny mo'e wynika!

z niejednoznaczno"ci albo samego zachowania, albo normy z nim zwi&zanej. Najbardziej niejednoznaczne normy
dotycz& sfery obyczajowej – maj& one charakter arbitralny, uzale'niony od kontekstu kulturowego i spo ecznego (por. Giddens, 2006). Z drugiej strony poszczególne
spo eczno"ci s& do"! silnie do nich przywi&zane, a same
normy usankcjonowane religijnie i/lub tradycj&. S& one
przejawem okre"lonego "wiatopogl&du, którego naruszenie jest silnie awersyjne (por. np. Solomon, Greenberg
i Pyszczynski, 2004). Z tego wzgl$du zachowania naruszaj&ce te normy budz& silne skrajne emocje.
Kontrowersyjno"! nie jest to'sama z wyrazisto"ci&,
cho! mo'e z ni& wspó wyst$powa!. Wyrazisto"! jest cz$sto skutkiem rzadko"ci czy nietypowo"ci danego zjawiska
(por. Wojciszke, 2002). Na przyk ad w grupie studentów
pedagogiki student p ci m$skiej staje si$ wyrazisty z racji
dysproporcji p ci typowej dla tego kierunku, nie oznacza
to jednak, 'e jest on postaci& kontrowersyjn&. Natomiast
kontrowersyjno"! mo'e doprowadzi! do uznania kogo"
za osob$ wyrazist&, pod warunkiem jednak, 'e dotyczy
zachowa% rzadkich i nietypowych. W sytuacji, gdy niemal wszyscy nie p ac& podatków (co mo'e by! uznane za
zachowanie kontrowersyjne), nie jest to powód do uznania kogo" za osob$ wyrazist&. Wyrazisto"! jest bowiem
oparta na kryterium ilo"ciowym (rzadko"! i nietypowo"!), natomiast kontrowersyjno"! wynika z kryterium
normatywnego – trudno"ci wydania jednoznacznej oceny
cudzego zachowania b&d( nieprzestrzegania norm moralnych. Kontrowersyjno"! mo'e sta! si$ metod& przyci&gania uwagi wyborców i wyró'niania si$ spo"ród wielu
polityków, a wi$c zbudowania wyrazistego wizerunku.
W tym artykule skoncentrowano si$ na kontrowersyjno"ci b$d&cej skutkiem amania norm moralnych. Jednym
z powodów takiej decyzji jest trudno"! operacjonalizacji
zmiennej „niejednoznaczne zachowania” – uznanie zachowania za niejednoznaczne jest bowiem uwarunkowane wieloma trudnymi do kontrolowania czynnikami,
np. poziomem dogmatyzmu oceniaj&cego, kontekstem
sytuacyjnym, z o'ono"ci& samego zachowania czy w a"ciwo"ciami aktora. Zachowanie niejednoznaczne mo'e
by! ponadto skutkiem z amania niejednoznacznej normy
moralnej i mie! przez to charakter wtórny wobec tre"ci
normy.
Normy mo'na w "lad za Cialdinim, Reno i Kallgrenem
(1990) podzieli! na opisowe i nakazowe. Normy opisowe
dotycz& tego, jak na ogó post$puje wi$kszo"! spo ecze%stwa. W du'ej mierze opieraj& si$ na wp ywie informacyjnym (na przyk ad typowa pr$dko"! poruszania si$ po
drodze). Normy nakazowe opieraj& si$ natomiast na aprobacie lub dezaprobacie danego zachowania. Jednak oba
typy norm mog& znale(! si$ w sprzeczno"ci – wówczas
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wi$kszy wp yw na rzeczywiste zachowanie wywieraj&
normy opisowe, a amanie takiej normy przez wi$kszo"!
nie skutkuje ocen& zachowania jako kontrowersyjnego.
Z tego wzgl$du na przyk ad w spo ecze%stwie pot$piaj&cym rozwody, w którym jednocze"nie wyst$puje du'y
odsetek osób rozwiedzionych, rozwód nie zostanie oceniony jako zachowanie kontrowersyjne.
Brakuje bada% nad spostrzeganiem polityków kontrowersyjnych, jednak w przewidywaniu wp ywu tego
aspektu wizerunku na ocen$ przydatne mog& by! dane
pochodz&ce z bada% nad medialno"ci& i wyrazisto"ci&.
Osoby medialne charakteryzuj& dominacja w rozmowie,
rozpoznawalno"!, sympatia widzów i zainteresowanie
publiczno"ci ich pogl&dami, 'yczliwo"! (Reeves i Nass,
2000). Osoby te opisywane w kategoriach cech Wielkiej
Pi&tki s& okre"lane jako ekstrawertywne, otwarte i ugodowe (Williams i in., 1995; McCrae i Costa, 1997: za
Skar'y%ska, 2005). W jednych z nielicznych bada% nad
spostrzeganiem polityków medialnych w Polsce przypisywano im wy'szy poziom ekstrawersji, otwarto"ci na
do"wiadczenie i sumienno"ci. Jednak medialno"! by a
rozumiana zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Osobom medialnym w sposób negatywny, okre"lanym mianem awanturniczych, przypisywano takie cechy, jak wysoki neurotyzm, nisk& ugodowo"!, sumienno"! i otwarto"! na do"wiadczenie (Szumska, 2003, za:
Skar'y%ska, 2005). Tak wi$c medialno"! nie gwarantuje
sukcesu w po'&danym kszta towaniu wizerunku. Jednym
z powodów, dla których medialno"! mo'e dzia a! niekorzystnie i psu! wizerunek polityka, jest fakt, i' osoby medialne s& jednocze"nie osobami wyrazistymi. Wyrazisto"!
ta mo'e by! skutkiem kontrowersyjno"ci, zw aszcza je'eli kontrowersyjno"! wynika z amania norm powszechnie stosowanych i rzadko naruszanych. Osoby wyraziste,
oprócz tego, 'e przyci&gaj& uwag$ obserwatorów, s& oceniane w sposób bardziej skrajny i przypisuje im si$ wi$kszy wp yw na rzeczywisto"!. Ponadto powód, dla którego
obiekt wyró'nia si$ na tle innych, decyduje o sposobie
spostrzegania go i interpretacji jego zachowa% (Taylor
i Fiske, 1978). W przypadku gdy to bycie kontrowersyjnym (a wi$c niejednoznacznym moralnie) stanowi powód
wyrazisto"ci, ocena faktu z amania normy b$dzie skrajna.
Trudno jednak jednoznacznie przewidzie! znak tej oceny
– jest on uwarunkowany wieloma czynnikami, jak rodzaj
naruszanej normy, cechy osoby spostrzeganej (zawód,
p e!), poziom dogmatyzmu osoby oceniaj&cej itp.
Podstawowymi wymiarami ocen ka'dego cz owieka
jest jego moralno"! i sprawno"!, w nowszych uj$ciach
ujmowana jako wspólnotowo"! i sprawczo"! (cho! nie s&
to poj$cia w pe ni to'same – por. np. Wojciszke, 2011).
Cechy dotycz&ce tych dwóch domen w znacznej mierze
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wyczerpuj& zakres okre"le% stosowanych do opisu drugiego cz owieka (Wojciszke, 1994). Wspólnotowo"!
dotyczy cech wa'nych z punktu widzenia bycia dobrym
cz onkiem grupy, sprawczo"! – skuteczno"ci w realizacji zada% (Wojciszke i Bary a, 2006; Wojciszke 2011).
Kontrowersyjno"!, poniewa' dotyczy norm obyczajowych, powinna zani'a! ocen$ moralno"ci (przestrzegania
norm grupowych), jednak niekoniecznie wp ywa negatywnie na ocen$ sprawno"ci. Mo'e te' budzi! sympati$
w my"l zasady, 'e drobne pora'ki, zarówno moralne, jak
i sprawno"ciowe (np. rozwód, niekonwencjonalny styl
ubierania si$) „ucz owieczaj&” posta! polityka, czyni&c
go bli'szym modelu „przeci$tniaka” w miejsce „supermena” (por. Cwalina i Falkowski, 2006; Sullivan, Aldrich,
Borgida i Rahn, 1990).
W badaniach z zakresu psychologii spo ecznej i marketingu politycznego brakuje bada% uwzgl$dniaj&cych
bezpo"rednio znaczenie kontrowersyjno"ci w budowaniu
wizerunku politycznego i jej wp ywu na ocen$ polityka.
W przypadku polityków wp yw kontrowersyjno"ci na ich
ocen$ b$dzie modyÞkowany przez co najmniej trzy czynniki: ich przynale'no"! partyjn&/prezentowane pogl&dy,
pogl&dy polityczne elektoratu i p e!.
Pogl"dy polityczne polityka i jego elektoratu
a znaczenie kontrowersyjno ci w ocenie polityka
Podzia elektoratu na osoby liberalne i konserwatywne
ma d ug& tradycj$ w badaniach politycznych. Podstaw&
ideologii liberalnej jest poszanowanie wolno"ci jednostki, zw aszcza w sferze wyborów osobistych (Gutmann,
2001), natomiast konserwatyzm opiera si$ na poszanowaniu tradycji i przestrzegania norm moralnych. W metaanalizie dotycz&cej bada% nad konserwatyzmem i autorytaryzmem Jost, Glaser, Sulloway i Kruglanski (2003)
wskazuj& na dwa podstawowe za o'enia ideologii konserwatywnej: akceptacj$ nierówno"ci oraz opór wobec zmiany. Pogl&dy liberalne na ogó uto'samia si$ z pogl&dami
lewicowymi, natomiast konserwatywne – z prawicowymi, przynajmniej w stosunku do kwestii to'samo"ciowych (Boski, 1993; Cis ak i Wojciszke, 2009).
Na istnienie ró'nic w s&dach moralnych w zale'no"ci od pogl&dów politycznych wskazuj& Graham, Heidt
i Nosek (2009). Kody etyczne wyró'nione przez tych
badaczy dotycz& pi$ciu sfer: cierpienia, wzajemno"ci, lojalno"ci grupowej, hierarchii i czysto"ci. Wszystkie maj&
korzenie ewolucyjne, jednak s& modyÞkowane kulturowo (Heidt i Joseph, 2004; Heidt i Graham, 2007). Normy
dotycz&ce cierpienia obejmuj& wra'liwo"! na cierpienie
innych i wspó czucie, normy dotycz&ce hierarchii/szacunku wynikaj& z dominacji, dotycz& m.in. dba o"ci o porz&dek spo eczny i w a"ciwe odgrywanie ról; uczciwo"ci/
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wzajemno"ci – dotycz& dba o"ci o równo"! i sprawiedliwo"!, lojalno"ci; normy czysto"ci/"wi$to"ci – dotycz&
obaw przed psychicznym lub Þzycznym ska'eniem, troski o czysto"! i kontrol$ nad pragnieniami (Heidt, Graham
i Joseph, 2009). Zgodnie z hipotez& podstaw moralnych
(moral foundation hypothesis) tych autorów, konserwaty"ci formu uj& s&dy w oparciu o wszystkie kody etyczne,
natomiast w ocenach osób o pogl&dach liberalnych dominuj& dwa z nich: normy wzajemno"ci oraz troski o innych. Poniewa' najwi$ksza niejednoznaczno"! moralna
dotyczy obyczajowo"ci i stylu 'ycia, wi$c si & rzeczy
kody etyczne dotycz&ce normy wzajemno"ci oraz troski
o innych nie obejmuj& tych zagadnie%. Na s&dy moralne
osób o pogl&dach liberalnych na temat osób kontrowersyjnych nie powinno wi$c wp ywa! amanie tych norm.
Natomiast na uogólniony zwi$kszony rygoryzm moralny
osób o orientacji prawicowej (konserwatywnej) wskazuje
szereg teorii – od koncepcji autorytaryzmu (Altemeyer,
1996) po teori$ usprawiedliwiania systemu (Jost i Banaji,
2004). Te osoby powinny wi$c negatywnie ocenia! polityków kontrowersyjnych.
Z tego wzgl$du mo'na oczekiwa!, 'e oceny osób kontrowersyjnych b$d& bardziej negatywne w przypadku
osób o pogl&dach prawicowych ni' lewicowych, zw aszcza pod wzgl$dem moralno"ci. Zak adaj&c, 'e osoby
o pogl&dach lewicowych b$d& preferowa! polityków lewicowych, a osoby o pogl&dach prawicowych – polityków prawicowych, nale'y oczekiwa! równie' zale'no"ci
ocen kontrowersyjno"ci polityków od interakcji ich pogl&dów politycznych oraz pogl&dów wyborców.
W ocenie polityka równie wa'n& rol$ jak pogl&dy wyborców odgrywaj& prezentowane przez niego pogl&dy
polityczne. Przede wszystkim pogl&dów tych nie mo'na
zdychotomizowa! wed ug kryterium lewicowe–prawicowe. Analogicznie jak w przypadku wyborców, pogl&dy polityków równie' dotycz& sfery obyczajowej (spoecznej) i gospodarczej (Choma, Ashton i Hafer, 2010).
Znaczenie zgodno"ci mi$dzy pogl&dami polityka i w asnymi dla jego oceny jest uwarunkowane nastawieniem
wyborców – problemowym lub wizerunkowym (por.
np. Garramone, 1983; Harrison, Stephen, Husson i Fehr,
1991). Wyborcy o nastawieniu wizerunkowym kieruj&
si$ w swoich ocenach (a co najmniej decyzjach wyborczych) przede wszystkim nastawieniem afektywnym wobec kandydata. Takie nastawienie jest cz$stsze u kobiet,
natomiast u m$'czyzn wi$ksz& rol$ odgrywa zgodno"!
pogl&dów w asnych z pogl&dami kandydata, i to zarówno w sferze gospodarczej, jak i spo ecznej (por. Cwalina
i Falkowski, 2006; Harrison i in., 1991). W przypadku
budowania wizerunku poprzez kontrowersyjny styl 'ycia
i wypowiedzi, nast$puje odwrócenie uwagi od pogl&dów

kandydata, zw aszcza na kwestie gospodarcze. )amanie
norm spo ecznych jest jednak "ci"le powi&zane z prezentowaniem przez polityka pogl&dów pod wzgl$dem obyczajowym. W przypadku amania norm obyczajowych
przez polityka o pogl&dach konserwatywnych mo'e doj"!
do uznania go przez wyborców za osob$ niewiarygodn&
ze wzgl$du na sprzeczno"! mi$dzy rzeczywistymi zachowaniami a deklarowanymi zasadami i w ten sposób wp yn&! negatywnie na jego ocen$.
P#e! polityka i wyborcy
a znaczenie kontrowersyjno ci w ocenie polityka
P e! odgrywa istotn& rol$ w percepcji ka'dej grupy
zawodowej, tak'e polityków. Wp yw stereotypów p ciowych i odmiennych oczekiwa% w stosunku do kobiet
i m$'czyzn w dziedzinie polityki jest sk&din&d wskazywany jako jeden z powodów niskiej reprezentacji kobiet
w tej domenie 'ycia spo ecznego (Renzetti i Curran, 2008;
Skar'y%ska, 2005). Analizuj&c tre"! stereotypów p ciowych, mo'na wyró'ni! co najmniej kilka stereotypów
kobiet: tradycyjny, nietradycyjny i sexy (Fiske i Glick,
1995). Jedynie w ramach stereotypu nietradycyjnego
mo'na dopatrze! si$ cech korzystnych dla potencjalnego
polityka – jak inteligencja czy dominacja. Niezale'nie od
rodzajów stereotypów opisuj&cych kobiety, obu p ciom
przypisuje si$ odmienne w a"ciwo"ci psychiczne. Cechy
przypisywane m$'czyznom to mi$dzy innymi dominacja,
niezale'no"!, si a, odwaga, opanowanie, racjonalizm,
przedsi$biorczo"! i zdolno"!, podczas gdy kobiecie przypisuje si$ takie cechy, jak uleg o"!, uczuciowo"!, nie"mia o"!, zmienno"!, zale'no"! (Williams i Best, 1990).
Z tego wzgl$du przy ocenie kobiet i m$'czyzn polityków
stosuje si$ odmienne kryteria – m$'czy(ni s& spostrzegani g ównie w wymiarze ciep a, a kobiety – si y, gdy'
wyborcy zwracaj& uwag$ na te cechy, których politykom
obu p ci zdaje si$ brakowa! (Johns i Shepard, 2007).
Wyniki bada% Ogletree, Coffee i May (1992) pokazay, i' kobiece kandydatki by y postrzegane jako bardziej
efektywne w zadaniach 'e%skich i neutralnych, m$scy
za" kandydaci byli postrzegani jako osoby, które maj&
wi$ksze szanse na wygranie wyborów. W wypadku dodatkowych zmiennych w postaci: oskar'enia o za'ywanie
narkotyków, wykroczenia seksualne, problemy Þnansowe, problemy psychologiczne, kobiety by y oceniane
nieco agodniej od m$'czyzn. Tak wi$c, mimo i' ogólna
ocena kobiety jako polityka, zw aszcza pod wzgl$dem
kompetencji, mo'e by! generalnie ni'sza ni' ocena m$'czyzny, to jednak wyniki bada% Ogletree i wspó pracowników (1992) zdaj& si$ sugerowa!, 'e kontrowersyjno"!,
przynajmniej wynikaj&ca z amania norm obyczajowych,
nie powinna zawa'y! szczególnie mocno na wizerunku
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kobiety (zw aszcza w porównaniu do m$'czyzny).
Podobny wynik uzyska y Smith, Powers i Suarez (2005).
Tzw. skandale kobiece (np. zatrudnianie nielegalnie pomocy domowej) by y ocenianie agodniej ni' skandale
„m$skie” (korupcja), natomiast w przypadku skandalu
obyczajowego oceny kobiet i m$'czyzn by y identyczne.
Na ocen$ cz owieka wp ywa tak'e zgodno"! zachowa%
ze stereotypem roli p ciowej. Brak zgodno"ci skutkuje
brakiem sympatii i ocen& negatywn& (por. Cross i Madson,
1997; Cross i Markus, 2002). Poniewa' rola polityka jest
rol& stereotypowo m$sk&, st&d samo sprawowanie tej roli
przez kobiet$ mo'e obni'y! jej ocen$. Oprócz tego fakt
bycia politykiem mo'e stanowi! przes ank$ do uznania
kobiety za kontrowersyjn&, niezale'nie od innych jej cech
i zachowa%. Od kobiet oczekuje si$ równie' sprostania
wy'szym standardom moralnym, w przypadku kobiet polityków – szczególnie w sferze uczciwo"ci (Kahn, 1992).
Tak wi$c naruszenie norm obyczajowych mo'e by! dla
kobiety mniej szkodliwe ni' naruszenie norm dotycz&cych
uczciwo"ci Þnansowej. Wyniki bada% nad skutkiem uwik ania kobiety lub m$'czyzny w skandal Þnansowy lub
obyczajowy wskazuj& na to, 'e jest tak w istocie – kobiety
by y oceniane bardziej negatywnie w przypadku skandalu
korupcyjnego ni' obyczajowego, najbardziej negatywnie
oceniono m$'czyzn$ uwik anego w skandal obyczajowy (#emojtel-Piotrowska, 2012). Z tego wzgl$du mo'na
oczekiwa!, 'e kontrowersyjno"! (rozumiana jako skutek
amania norm obyczajowych) silniej wp ynie na ocen$
moralno"ci polityka m$'czyzny ni' polityka kobiety.
Natomiast przewidywania co do wp ywu kontrowersyjno"ci na poziom atrakcyjno"ci i sympatyczno"ci polityków kontrowersyjnych zale'nie od p ci nie s& tak oczywiste. Mo'na za o'y!, 'e kontrowersyjna kobieta polityk
b$dzie budzi! wi$ksz& sympati$ i b$dzie oceniana jako
bardziej atrakcyjna ni' kobieta niekontrowersyjna z uwagi na efekt „ucz owieczenia” wizerunku przez drobne
potkni$cia obyczajowe. Fakt pe nienia przez ni& roli polityka jest ju' niezgodny z rol& p ciow& (narusza normy
opisowe), wi$c naruszenie kolejnych norm obyczajowych
(i wynikaj&ca st&d kontrowersyjno"!) nie obni'y ocen jej
sympatyczno"ci, co wi$cej – b$dzie zgodne ze stereotypem kobiety polityka.
Problemy i hipotezy badawcze
W oparciu o powy'sze za o'enia teoretyczne sformu owano nast$puj&ce przewidywania:
Hipoteza 1: kontrowersyjno"! wp ywa negatywnie na
ocen$ moralno"ci polityka i ch$! oddania na niego g osu,
nie wp ywa za" na ocen$ sprawno"ci.
Hipoteza 2: w przypadku polityka prawicowego
(lub nale'&cego do partii odwo uj&cej si$ do warto"ci
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konserwatywnych – jak PiS) kontrowersyjno"! wp ywa
negatywnie na ocen$ pod wzgl$dem moralno"ci oraz ch$!
oddania na niego g osu, nie wp ywa na ocen$ sprawno"ci.
Hipoteza 2a: zale'no"ci te s& obecne jedynie u wyborców o pogl&dach prawicowych.
Hipoteza 3: w przypadku polityka lewicowego (lub nale'&cego do partii odwo uj&cej si$ do warto"ci liberalnych
pod wzgl$dem obyczajowym – jak SLD) kontrowersyjno"! nie wywiera wp ywu na ocen$ jego moralno"ci,
wp ywa pozytywnie na ocen$ sprawno"ci i ch$! oddania
g osu.
Hipoteza 3a: zale'no"! ta zachodzi u wyborców o pogl&dach lewicowych.
Hipoteza 4: wyborcy o pogl&dach prawicowych bardziej negatywnie oceniaj& polityków kontrowersyjnych
ni' niekontrowersyjnych (niezalenie od ich pogl&dów politycznych i przynale'no"ci partyjnej) oraz mniej ch$tnie
oddaj& na nich g os, w przypadku wyborców lewicowych
kontrowersyjno"! wp ywa s abiej (lub wcale) na oceny
polityków i ch$! oddania na nich g osu.
Hipoteza 5: kontrowersyjno"! negatywnie wp ywa na
ocen$ moralno"ci m$'czyzny polityka, nie wp ywa natomiast (lub wp ywa s abiej) na ocen$ moralno"ci i sympatyczno"ci kobiety polityka. Brak przewidywa% w zwi&zku
ze sprawno"ci& oraz ch$ci& oddania g osu.
Badanie 1
Celem badania by a weryÞkacja trzech pierwszych
hipotez badawczych. Za o'ono, 'e w przypadku oceny
polityka oraz ch$ci oddania na niego g osu wp yw kontrowersyjno"ci b$dzie uzale'niony zarówno od pogl&dów
prezentowanych przez polityka, jak i od orientacji politycznej badanego. Skoncentrowano si$ jedynie na pogl&dach pod wzgl$dem to'samo"ciowym jako odnosz&cych
si$ bezpo"rednio do "wiatopogl&du i warto"ci oraz norm
z nimi zwi&zanych.
Osoby badane
W badaniu udzia wzi$ o 120 osób (60 kobiet i 60 m$'czyzn), w wieku M = 22,77, SD = 0,85, studentów kierunków humanistycznych i spo ecznych Uniwersytetu
Gda%skiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Dobór badanych by incydentalny, badani nie otrzymywali wynagrodzenia za udzia w badaniu.
Procedura i materia#y
Eksperyment przeprowadzono na planie grup niezale'nych: 2 (kontrowersyjno"!) × 2 (orientacja: prawicowa vs. lewicowa) × 2 (p e! badanego) z uwzgl$dnieniem
orientacji politycznej badanego pod wzgl$dem to'samo"ciowym.
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Przed przyst&pieniem do w a"ciwego badania osoby badane odpowiada y na pytania kwestionariusza pogl&dów
politycznych Cis ak i Wojciszke (2009). Skala s u'y do
pomiaru prawicowo"ci–lewicowo"ci w kwestiach to'samo"ciowych i obyczajowych (10 twierdze%, m.in. „Polska
powinna broni! si$ przed zalewem wzorców obcych naszej kulturze narodowej”) oraz w kwestiach gospodarczych (10 pozycji, m.in. „pa%stwo powinno zapewni!
pe ne zatrudnienie dla wszystkich, którzy chc& pracowa!”). Jedno pytanie dotyczy autoidentyÞkacji pogl&dów
badanego na skali od 1 – zdecydowanie lewicowa, do 7 –
zdecydowanie prawicowa. Wymiar prawicy ekonomicznej by skorelowany silnie ujemnie z wymiarem prawicy
to'samo"ciowej, r(118) = –0,94; p = 0,001. Skala odpowiedzi zawiera si$ w przedziale od 1 – ca kowicie si# nie
zgadzam, do 7 – ca kowicie si# zgadzam. Narz$dzie posiada sprawdzon& rzetelno"! i trafno"! (Cis ak i Wojciszke,
2009). ,redni poziom orientacji lewicowej–prawicowej
(mierzonej pytaniem o ocen$ swoich pogl&dów) w badanej próbie wyniós M = 3,99; SD = 1,68.
Nast$pnie proszono o zapoznanie si$ z sylwetk& polityka. Zastosowano cztery opisy: polityka prawicowego/
lewicowego w wersji kontrowersyjnej lub nie. Kontrowersyjno"! zoperacjonalizowano jako amanie norm
obyczajowych: agresywny styl wypowiedzi w debatach,
nieuregulowane 'ycie osobiste (romanse, bohater licznych doniesie% dla tzw. czasopism kolorowych), ekstrawaganckie stroje (buty z w$'owej skóry, czerwone
koszule, ekstrawaganckie krawaty). W celu manipulacji
orientacj& polityczn& podano informacje o podejmowaniu
kontrowersyjnych decyzji politycznych (w wersji prawicowej – ch$! postawienia pomnika Oswalda Mosleya
[brytyjski sympatyk faszyzmu] w porozumieniu z dzia aczami M odzie'y Wszechpolskiej, w lewicowej – ch$!
postawienia pomnika Johna Maynarda Keynesa [ideolog
lewicowy o orientacji homoseksualnej] w porozumieniu
z dzia aczami LGBT) oraz szczegó y z 'yciorysu (np.
praca w redakcji Þkcyjnego czasopisma i Þkcyjnej partii o nazwach kojarz&cych si$ z pogl&dami lewicowymi/
prawicowymi: odpowiednio: „Obywatel”– przynale'no"!
do Partii Nowoczesno"ci oraz „Polska” – przynale'no"!
do Partii Narodowej). W opisie polityków nie pojawi o
si$ okre"lenie jednoznacznie okre"laj&ce ich pogl&dy polityczne (czyli etykieta „lewicowy” lub „prawicowy”).
Badany ocenia tak'e stopie% pozytywnych cech polityka (na skali od 1 – zupe nie nie, do 7 – zdecydowanie
tak) – wykaz cech (wy &cznie pozytywnych) zaczerpni$to
z Kwestionariusza Samoopisu Wojciszke od oceny moralno"ci (7 cech: lojalny, prawdomówny, bezinteresowny, szczery, prawy, sprawiedliwy, uczciwy) i sprawno"ci
(7 cech: zorganizowany, konsekwentny, skuteczny, bystry,

inteligentny, operatywny, energiczny). Rzetelno"! skali do pomiaru moralno"ci wynios a 0,96 $ Cronbacha,
sprawno"ci 0,96 $ Cronbacha. Wymiary oceny by y silnie
skorelowane dodatnio (por. Tabela 1). Kontrolnie dodano
pytanie o kontrowersyjno"!. Nast$pnie pytano o ch$! g osowania na prezentowanego kandydata (zakres odpowiedzi od 1 – zdecydowanie nie, do 4 – zdecydowanie tak).
Wyniki
Uzyskane dane poddano analizie wariancji MANCOVA
dla planu 2 × 2 (kontrowersyjno"!: obecna lub brak
× orientacja polityka: lewicowa lub prawicowa) z danymi dla orientacji lewicowej–prawicowej pod wzgl$dem to'samo"ciowym wprowadzonymi do analizy jako
wspó zmienna. Poniewa' wst$pne analizy nie wykaza y
wp ywu p ci badanych na 'adn& ze zmiennych zale'nych,
pomini$to j& w dalszych analizach. Analiza wykaza a
istotny wp yw pogl&dów wobec kwestii to'samo"ciowych
na zmienne zale'ne. W celu uwzgl$dnienia interakcyjnego oddzia ywania tej zmiennej dokonano podzia u badanych na dwie grupy: o orientacji lewicowej (wynik poni'ej mediany i równy medianie Me = 4,15) i prawicowej.
Skorelowanie zmiennych zale'nych ukazuje Tabela 1.
Tabela 1.
Wzajemne skorelowanie zmiennych zale'nych uwzgl$dnionych w Badaniu 1

Ch$! oddania g osu
Moralno"!

Moralno"!

Sprawno"!

0,76***

0,75***

–

0,96***

*** p < 0,001

Wymiary ocen by y silnie skorelowane dodatnio, ponadto ka'dy z nich korelowa silnie z ch$ci& oddania g osu na polityka.
Kontrola skuteczno%ci manipulacji
Kontrol$ skuteczno"ci manipulacji wykonano w oparciu o analiz$ wariancji ANOVA na podstawie schematu:
2 (kontrowersyjno"!) × 2 (orientacja polityczna polityka)
× 2 (orientacja polityczna badanego) × 2 (p e! badanego).
Kontrola manipulacji wykaza a, 'e na ocen$ kontrowersyjno"ci polityka wp ywa a wy &cznie manipulacja eksperymentalna, F(1, 119) = 849,88; p < 0,001; &² = 0,89.
Na ocen$ polityka jako kontrowersyjnego nie wp ywa a
ani jego orientacja polityczna, F(1,119) = 2,70; p = 0,135,
ani orientacja polityczna badanego, F(1, 119) = 0,57;
p = 0,453, ani p e! badanego, F(1, 119) = 2,55; p = 0,113.
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Ch#' oddania g osu na polityka a jego kontrowersyjno%',
orientacja i orientacja badanego
Zgodnie z Hipotezami 2 i 3 wyst&pi a interakcja kontrowersyjno"ci i orientacji polityka, F(1, 119) = 17,36;
p < 0,001; &² = 0,13. W przypadku polityka prawicowego ch$! oddania g osu na polityka niekontrowersyjnego
(M = 2,83; SD = 1,05) by a wy'sza ni' na kontrowersyjnego (M = 2,03; SD = 0,72, t(51,18) = 3,44; p < 0,001,
zgodnie z Hipotez& 2.
Deklarowana ch$! g osowania na lewicowego polityka
kontrowersyjnego (M = 2,47; SD = 1,07) by a natomiast
wy'sza ni' na niekontrowersyjnego (M = 2,03; SD = 0,77),
t(52,39) = 1,80; p = 0,04, zgodnie z Hipotez& 3.
Analiza wykaza a zgodn& z hipotezami interakcj$ mi$dzy orientacj& badanego a kontrowersyjno"ci& polityka,
F(1, 119) = 39,22; p < 0,001; &² = 0,26. Badani o orientacji prawicowej ch$tniej zag osowaliby na polityka niekontrowersyjnego (M = 3,00; SD = 0,94) ni' kontrowersyjnego (M = 2,11; SD = 0,70), t(58) = 4,09; p < 0,001. Badani
o orientacji lewicowej ch$tniej deklarowali oddanie g osu
na polityka kontrowersyjnego (M = 2,36; SD = 1,08) ni'
na niekontrowersyjnego (M = 1,74; SD = 0,53), t(48,13)
= 2,91; p < 0,003.
Wyst&pi a równie' zak adana interakcja drugiego stopnia orientacji polityka, jego kontrowersyjno"ci oraz orientacji badanego, F(1, 119) = 6,42; p = 0,013; &² = 0,05
(Rysunek 1). Badani o pogl&dach prawicowych ch$tniej
oddaliby swój g os na polityka prawicowego niekontrowersyjnego (M = 3,65; SD = 0,49) ni' na kontrowersyjnego (M = 2,53; SD = 0,52), t(30) = 6,24; p < 0,001,

Rysunek 1.
,rednia ch$ci oddania g osu na polityka w zale'no"ci od jego
kontrowersyjno"ci, orientacji politycznej i orientacji politycznej badanego pod wzgl$dem to'samo"ciowym (Badanie 1).
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w przypadku polityka lewicowego ch$tniej g osowaliby
na polityka niekontrowersyjnego (M = 2,31; SD = 0,79) ni'
na kontrowersyjnego (M = 1,58; SD = 0,51), t(26) = 2,77;
p = 0,005. Badani o orientacji lewicowej deklarowali
podobn& ch$! g osowania na polityka kontrowersyjnego
(M = 1,53; SD = 0,52) i niekontrowersyjnego prawicowego (M = 1,77; SD = 0,44), t(25,99) = 1,31; p = 0,203.
Natomiast ich deklaracje g osowania na polityka lewicowego kontrowersyjnego (M = 3,06; SD = 0,94) by y
wy'sze ni' na polityka niekontrowersyjnego (M = 1,71;
SD = 0,61), t(30) = 4,63; p < 0,001.
Ocena moralno%ci polityka a jego kontrowersyjno%',
orientacja polityczna i orientacja polityczna badanego
Dla oceny moralno"ci polityka wyst&pi a zgodna z hipotez& interakcja jego kontrowersyjno"ci i orientacji
politycznej, F(1, 119) = 100,40; p < 0,001; &² = 0,47.
Prawicowy polityk kontrowersyjny (M = 3,21; SD = 0,77)
zosta oceniony ni'ej ni' prawicowy polityk niekontrowersyjny (M = 4,60; SD = 1,38), t(45,40) = 4,83;
p < 0,001, natomiast lewicowy polityk kontrowersyjny (M = 4,57; SD = 1,39) wy'ej ni' niekontrowersyjny
(M = 3,36; SD = 0,92), t(50,20) = 3,96; p < 0,001.

Rysunek 2.
,rednia ocen moralno"ci i sprawno"ci polityka w zale'no"ci
od jego kontrowersyjno"ci, orientacji politycznej i orientacji politycznej badanego pod wzgl$dem to'samo"ciowym
(Badanie 1).
Uwaga: NL – polityk niekontrowersyjny lewicowy; NP –
polityk niekontrowersyjny, prawicowy; KL – polityk kontrowersyjny lewicowy; KP – polityk kontrowersyjny prawicowy.
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Wyst&pi a ponadto interakcja orientacji badanego i kontrowersyjno"ci polityka, F(1, 119) = 140,79; p < 0,001;
&² = 0,56. W przypadku badanych o orientacji prawicowej ocena polityka niekontrowersyjnego (M = 4,77;
SD = 1,18) by a wy'sza ni' kontrowersyjnego (M = 3,36;
SD = 0,61), t(49,89) = 5,96; p < 0,001. Badani o orientacji lewicowej wy'ej oceniali polityka kontrowersyjnego (M = 4,32; SD = 1,56) ni' niekontrowersyjnego
(M = 3,02; SD = 0,70), t(46,22) = 4,29; p < 0,001.
Ponownie wyst&pi a interakcja kontrowersyjno"ci, orientacji polityka i orientacji badanego, F(1, 119)
= 14,88; p < 0,001; &² = 0,12 (Rysunek 2). Badani
o orientacji prawicowej wy'ej oceniali polityka prawicowego niekontrowersyjnego (M = 5,76; SD = 0,41) ni'
kontrowersyjnego (M = 3,67; SD = 0,56), t(30) = 12,11;
p < 0,001, podobnie wy'ej oceniano moralno"! lewicowego polityka niekontrowersyjnego (M = 3,72; SD = 0,72)
ni' kontrowersyjnego (M = 2,98; SD = 0,44), t(26) = 3,19;
p = 0,004. Natomiast badani o orientacji lewicowej nie
ró'nicowali ocen moralno"ci prawicowego polityka niekontrowersyjnego (M = 3,09; SD = 0,18) i kontrowersyjnego (M = 2,74; SD = 0,67), t(26) = 1,79; p = 0,086, wy'ej
za" oceniali moralno"! lewicowego polityka kontrowersyjnego (M = 5,63; SD = 0,44) ni' niekontrowersyjnego
(M = 2,95; SD = 0,97), t(17,25) = 9,59; p < 0,001.
Ocena sprawno%ci polityka a jego kontrowersyjno%',
orientacja polityczna i orientacja polityczna badanego
Dla oceny sprawno"ci polityka wyst&pi a interakcja
jego kontrowersyjno"ci i orientacji politycznej, F(1, 119)
= 163,96; p < 0,001; &² = 0,59. Prawicowy polityk kontrowersyjny (M = 3,10; SD = 0,68) zosta oceniony ni'ej ni' prawicowy polityk niekontrowersyjny (M = 4,53;
SD = 1,39), t(42,33) = 5,08; p < 0,001, lewicowy polityk
kontrowersyjny (M = 4,70; SD = 1,34) za" wy'ej ni' niekontrowersyjny (M = 3,43; SD = 0,73) , t(44,91) = 4,56;
p < 0,001.
Wyst&pi a ponadto interakcja orientacji badanego i kontrowersyjno"ci polityka, F(1, 119) = 191,43; p < 0,001;
&² = 0,63. W przypadku badanych o orientacji prawicowej ocena polityka niekontrowersyjnego (M = 4,75;
SD = 1,10) by a wy'sza ni' kontrowersyjnego (M = 3,39;
SD = 0,48), t(45,31) = 6,37; p < 0,001. Badani o orientacji
lewicowej wy'ej oceniali sprawno"! polityka kontrowersyjnego (M = 4,31; SD = 1,64) ni' niekontrowersyjnego
(M = 3,04; SD = 0,54), t(40,23) = 4,18; p < 0,001.
Wyst&pi a tak'e interakcja kontrowersyjno"ci, orientacji polityka i orientacji badanego, F(1, 119) = 16,67;
p < 0,001; &² = 0,13 (por. Rysunek 2). Badani o orientacji
prawicowej wy'ej oceniali sprawno"! polityka prawicowego niekontrowersyjnego (M = 5,70; SD = 0,30) ni'

kontrowersyjnego (M = 3,57; SD = 0,52), t(30) = 14,45;
p < 0,001, podobnie wy'ej oceniali lewicowego polityka niekontrowersyjnego (M = 3,73; SD = 0,61) ni'
kontrowersyjnego (M = 3,17; SD = 0,31), t(26) = 2,95;
p = 0,007. Natomiast badani o orientacji lewicowej ocenili wy'ej sprawno"! prawicowego polityka niekontrowersyjnego (M = 3,00; SD = 0,23) ni' kontrowersyjnego
(M = 2,62; SD = 0,47), t(26) = 2,67; p = 0,013, oceny polityka lewicowego za" by y wy'sze dla polityka kontrowersyjnego (M = 5,72; SD = 0,49) ni' niekontrowersyjnego
(M = 3,08; SD = 0,73), t(30) = 12,22; p < 0,001.
Dyskusja
Badanie 1 potwierdzi o niemal wszystkie hipotezy badawcze. Zgodnie z przewidywaniem, osoby o pogl&dach
prawicowych bardziej negatywnie ocenia y polityków
kontrowersyjnych, zw aszcza o pogl&dach prawicowych
(pozytywne oceny we wszystkich aspektach i ch$! oddania g osu pojawia y si$ jedynie w przypadku polityka prawicowego niekontrowersyjnego). W"ród osób o pogl&dach lewicowych kontrowersyjno"! nie tylko nie wp ywa a negatywnie na wizerunek polityka, ale okazywa a
si$ skuteczn& strategi& wyborcz&, skutkuj&c uogólnion&
pozytywn& ocen& lewicowych polityków kontrowersyjnych, w &czaj&c w to ocen$ moralno"ci (mimo amania
norm moralnych). Efekt ten móg by! skutkiem powierzchownej kategoryzacji opartej na ideologii polityka – amanie norm obyczajowych nie jest sprzeczne z pogl&dami na kwestie spo eczne, a nawet mo'na takich zachowa%
od niego oczekiwa!, po drugie, pewne znaczenie mog a
mie! zgodno"! pogl&dów polityka i badanego, na podstawie której by on zaliczany do grupy w asnej, co nast$pnie mog o skutkowa! pozytywnym ustosunkowaniem do
niego. Uznanie kogo" za cz onka grupy w asnej skutkuje skoncentrowaniem si$ na jego cechach sprawno"ciowych, bez g $bszej analizy cech moralnych (Wojciszke
i Bary a, 2006).
Badani o orientacji prawicowej nawet przy ocenie polityka o pogl&dach sprzecznych z w asnymi uwzgl$dniali
jego kontrowersyjno"!, preferuj&c polityków niekontrowersyjnych. Badani o orientacji lewicowej natomiast
oceniali podobnie moralno"! polityków prawicowych
niezale'nie od ich kontrowersyjno"ci, cho! w przypadku
oceny sprawno"ci wy'ej ocenili prawicowego polityka
niekontrowersyjnego ni' kontrowersyjnego.
Wp yw kontrowersyjno"ci, uzale'niony od orientacji
polityka i badanego, by silny. S absze zale'no"ci pojawiy si$ przy deklarowanej ch$ci oddania g osu na polityka.
,wiadczy to o wi$kszym znaczeniu kontrowersyjno"ci
dla kszta towania wizerunku polityka ni' wp ywie na rzeczywiste decyzje wyborcze. Jednak w tym badaniu oceny
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polityków by y silnie skorelowane z ch$ci& oddania na
nich g osu. Osobn& kwesti& pozostaje problem niedopasowania dzia aj&cych na polskim rynku politycznym partii do podzia u na partie prawicowe i lewicowe, co utrudnia przewidywania dotycz&ce wp ywu kontrowersyjno"ci
polityka na realne decyzje wyborcze elektoratu. Dlatego
przeprowadzono kolejne badanie, w którym uwzgl$dniono identyÞkacj$ partyjn& kandydatów.
Badanie 2
Celem badania by o sprawdzenie wp ywu kontrowersyjno"ci na spostrzeganie polityków i zachowania wyborcze w zale'no"ci od ich przynale'no"ci partyjnej.
Poniewa' w przypadku rzeczywi"cie wyst$puj&cych na
polskiej scenie politycznej partii i ugrupowa% politycznych istnieje trudno"! w jednoznacznym ich zakwaliÞkowaniu jako prawicowe lub lewicowe, co jest typowe
dla spo ecze%stw postkomunistycznych (Tavits i Letki,
2009), st&d trudno jednoznacznie przewidzie!, na ile
i w jakim stopniu kontrowersyjno"! wp ynie na wizerunek polityków poszczególnych partii. W badaniu ze
wzgl$dów praktycznych skoncentrowano si$ na politykach trzech najpopularniejszych w"ród studentów partii: PO, PiS i SLD. Pierwsze dwie partie odwo uj& si$ do
elektoratu prawicowego, jednak mi$dzy zwolennikami
PO i PiS wyst$puje ró'nica w poziomie konserwatyzmu.
Z kolei SLD jest parti& lewicow&. Opieraj&c si$ na wynikach Badania 1, mo'na za o'y!, 'e kontrowersyjno"!
wp ynie negatywnie na wizerunek polityka PiS-u (partia
prawicowa pod wzgl$dem to'samo"ciowym), korzystnie
na wizerunek polityka SLD i by! mo'e pozytywnie na
polityka PO (partia raczej lewicowa pod wzgl$dem to'samo"ciowym).
Osoby badane
W badaniu udzia wzi$ o 171 studentów Uniwersytetu
Gda%skiego, Szko y Wy'szej Psychologii Spo ecznej
i Akademii Morskiej, 95 kobiet, 76 m$'czyzn o "redniej
wieku M = 21,86; SD = 4,76. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi by nielimitowany. Badani nie otrzymywali wynagrodzenia za udzia w badaniu. Orientacja polityczna badanych (skala odpowiedzi od 1 – zdecydowanie
lewicowa, do 7 – zdecydowanie prawicowa) wynios a
"rednio M = 4,10; SD = 1,12, zainteresowanie polityk&
(na skali od 1 do 5) M = 2,64; SD = 1,21.
Procedura i materia#y
Badani zostali poinformowani, i' celem badania jest
ocena szans wyborczych pewnego polityka. Nast$pnie
zapoznawali si$ z jego krótk& not& biograÞczn&.
Zastosowano sze"! wersji opisu – polityka p ci m$skiej
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kontrowersyjnego lub niekontrowersyjnego, pochodz&cego z jednej z trzech najpopularniejszych obecnie partii
politycznych: PO, PiS i SLD. Manipulacja kontrowersyjno"ci& by a analogiczna do Badania 1 (z pomini$ciem
informacji o decyzjach kontrowersyjnych wyra'aj&cych
pogl&dy, nazwa Þkcyjnej partii zosta a zast&piona nazw&
jednej z trzech partii). Pomiar zmiennych zale'nych (ch$ci oddania g osu, moralno"ci, sprawno"ci i atrakcyjno"ci
interpersonalnej oraz kontrowersyjno"ci) by identyczny jak w Badaniu 1. Rzetelno"! skali do pomiaru moralno"ci wynios a 0,78 $ Cronbacha, a sprawno"ci 0,86
$ Cronbacha. Kontrolnie zadano pytanie o preferencje
wyborcze. 42,8% badanych chcia o odda! swój g os na
PO, 10% na PiS, 15,8% na SLD, 2,4% na PJN, 1,2% na
PSL, 25,7% na inn& parti$, 1,2% nie zamierza o bra!
udzia u w wyborach. Cz$"! badanych (3%) wskaza a
dwie partie.
Wyniki
Uzyskane dane poddano analizie wariancji ANCOVA
dla prób niezale'nych wed ug schematu 2 × 3 × 2 (kontrowersyjno"! x przynale'no"! partyjna polityka: PO, PiS
i SLD × p e!) z orientacj& badanego wprowadzon& do
analizy jako wspó zmienna. Analizy wst$pne z uwzgl$dnieniem faktu oceniania polityka z partii, na któr& badany
zamierza /nie zamierza g osowa!, nie wykaza y istotnych interakcji ze zmiennymi g ównymi i z tego wzgl$du
zosta y pomini$te w prezentowanych wynikach analiz.
Wzajemne skorelowanie zmiennych zale'nych ukazuje
Tabela 2.
Tabela 2.
Wzajemne skorelowanie zmiennych zale'nych uwzgl$dnionych w Badaniu 2

Ch$! oddania g osu
Moralno"!

Moralno"!

Sprawno"!

0,27***

0,21***

–

0,44***

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

Kontrola skuteczno%ci manipulacji
Kontrola manipulacji z uwzgl$dnieniem kontrowersyjno"ci, przynale'no"ci partyjnej i p ci badanego ze wska(nikiem orientacji politycznej (lewicowej–prawicowej)
wprowadzonej do analizy jako kowariant wykaza a, 'e
na uznanie polityka za kontrowersyjnego wp ywa a jedynie manipulacja kontrowersyjno"ci&, F(1, 160) = 349,81;
p < 0,001; &² = 0,71, bez wp ywu przynale'no"ci partyjnej
polityka oraz orientacji politycznej i p ci badanego, F < 1.
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Ch#' oddania g osu na polityka a jego kontrowersyjno%'
i przynale"no%' partyjna
Na ch$! oddania g osu na polityka wp ywa a jego kontrowersyjno"!, F(1, 160) = 12,48; p < 0,001; &² = 0,08.
Badani w mniejszym stopniu chcieli odda! g os na polityka kontrowersyjnego (M = 1,78; SD = 0,84) ni' niekontrowersyjnego (M = 2,27; SD = 0,88). Kobiety w wi$kszym
stopniu chcia y oddawa! g os na polityków ni' m$'czy(ni, F(1, 160) = 8,09; p = 0,005; &² = 0,05 (por. Rysunek 3).

Rysunek 4.
,rednia ocen moralno"ci i sprawno"ci polityka w zale'no"ci
od jego kontrowersyjno"ci, przynale'no"ci partyjnej i p ci
badanego (Badanie 2).
Uwaga: KPO – kontrowersyjny polityk PO; NPO – niekontrowersyjny polityk PO; KPiS – kontrowersyjny polityk PiS;
NPiS – niekontrowersyjny polityk PiS; KSLD – kontrowersyjny polityk SLD; NSLD – niekontrowersyjny polityk SLD.
Rysunek 3.
,rednia ch$ci oddania g osu na polityka w zale'no"ci od jego
kontrowersyjno"ci, przynale'no"ci partyjnej i p ci badanego
(Badanie 2).

Ocena moralno%ci polityka a jego kontrowersyjno%'
i przynale"no%' partyjna
Na ocen$ moralno"ci polityka wp ywa a jedynie jego
kontrowersyjno"!, F(1, 160) = 7,32; p = 0,008; &² =
0,04. Moralno"! polityka kontrowersyjnego (M = 3,08;
SD = 1,57) zosta a oceniona ni'ej ni' niekontrowersyjnego (M = 3,72; SD = 1,14). Kobiety ocenia y wy'ej
moralno"! polityków ni' m$'czy(ni, F(1, 160) = 7,95;
p = 0,005; &² = 0,05 (Rysunek 4).
Ocena sprawno%ci polityka a jego kontrowersyjno%'
i przynale"no%' partyjna
Na ocen$ sprawno"ci polityka nie wp ywa a ani jego
kontrowersyjno"!, ani przynale'no"! partyjna, nie wyst&pi a równie' interakcja tych zmiennych, wszystkie F < 1
(Rysunek 4).

Dyskusja
W Badaniu 2 wp yw kontrowersyjno"ci na wizerunek
polityka by zasadniczo zgodny z za o'eniami o wp ywie kontrowersyjno"ci na wyró'nione aspekty wizerunku i decyzje wyborcze (zgodnie z Hipotez& 1), lecz
niezale'ny od identyÞkacji partyjnej polityków (wbrew
Hipotezom 2 i 3). Kontrowersyjno"! skutkowa a obni'eniem ocen moralno"ci, bez wp ywu na ocen$ sprawno"ci.
Brak prze o'enia wyników Badania 1 na rzeczywisto"! polityczn& uwzgl$dniaj&c& polskie partie nie jest
zbyt du'ym zaskoczeniem. Obecnie nast$puje zacieranie
si$ granic programowych i ideologicznych, zw aszcza
opartych na podziale lewica–prawica, mi$dzy partiami
politycznymi. W przypadku partii dzia aj&cych w krajach postkomunistycznych rzeczywiste dzia ania ugrupowa% identyÞkowanych jako prawicowe lub lewicowe
s& wr$cz przeciwne do za o'e% teoretycznych (por. Tavits
i Letki, 2009). W badaniu udzia wzi$ y osoby o pogl&dach raczej prawicowych, zaledwie ok. 16% rozwa'a o
oddanie g osu na parti$ lewicow& (SLD), a ponad 50% na
ugrupowania prawicowe, co os abi o ewentualne ró'nice
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w ocenie polityków poszczególnych partii. Utrudnia to
jednoznaczn& interpretacj$ wyników badania i wyja"nia
poniek&d zgeneralizowany negatywny wp yw kontrowersyjno"ci na decyzje wyborcze badanych.
Badanie 3
W Badaniach 1 i 2 uwzgl$dniono wy &cznie opisy polityków p ci m$skiej. Jednak strategie marketingowe i prawid owo"ci nimi rz&dz&ce ze wzgl$du na wp yw stereotypów s& odmienne dla obu p ci. Oprócz tego ju' ch$!
czynnego uprawiania polityki przez kobiety mo'e zosta!
uznana przez osoby o tradycyjnych pogl&dach na role
p ciowe za kontrowersyjn& (por. np. Siemie%ska, 2000).
Ostatnie z prezentowanych bada% dotyczy wi$c wp ywu
p ci na ocen$ polityków kontrowersyjnych. Za o'ono, 'e
w przypadku kobiet kontrowersyjno"! nie b$dzie wywiera a niekorzystnego wp ywu na ocen$ ich moralno"ci oraz
ch$! oddania na nie g osu, przynajmniej w porównaniu
do polityków p ci m$skiej ze wzgl$du na odmienne oczekiwania wyborców co do polityków obu p ci i stosowanie
odmiennych wymiarów (ciep a w przypadku m$'czyzn
i si y w przypadku kobiet) w ich ocenie. Z tego wzgl$du
do listy cech stosowanych w Badaniach 1 i 2 dodano cech$ „sympatyczny”, jako zwi&zan& z wymiarem ciep a.
Osoby badane
W badaniu wzi$ y udzia 123 osoby, studenci Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Z powodu nie"cis o"ci
w zaznaczaniu odpowiedzi lub wyst&pienia pewnych
braków cz$"! odpowiedzi nie zosta a uwzgl$dniona.
Uwzgl$dniono 120 odpowiedzi, 45 kobiet i 75 m$'czyzn,
w wieku od 19 do 38 lat. Czas badania by nielimitowany,
badani nie otrzymywali wynagrodzenia za udzia w badaniu.
Procedura i materia y
Procedura badawcza by a analogiczna do Bada% 1 i 2.
Zastosowano cztery wersje opisu – polityka kontrowersyjnego lub niekontrowersyjnego, m$'czyzny lub kobiety. Manipulacja kontrowersyjno"ci& by a analogiczna
do Badania 2. Nast$pnie badani odpowiadali na pytanie
o ch$! oddania g osu na polityka (skala odpowiedzi od
1 do 5). Ocena wizerunku by a analogiczna do Bada% 1
i 2, dodano cech$ sympatyczny. Rzetelno"! skali do pomiaru moralno"ci wynios a 0,81 $ Cronbacha, a sprawno"ci 0,76 $ Cronbacha. Kontrolnie zadano pytanie o preferencje wyborcze. 30,8% badanych chcia o odda! swój
g os na PO, 47,5% na PiS, 11% na SLD, 10,9% na inn&
parti$ (w tym PSL).
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Wyniki
Uzyskane dane poddano analizie wariancji ANCOVA
dla prób niezale'nych wed ug schematu 2 × 2 × 2 (kontrowersyjno"! polityka x p e! polityka × p e! badanego)
z preferencjami partyjnymi wprowadzonymi jako wspó zmienna. Wzajemne skorelowanie zmiennych zale'nych
ukazuje Tabela 3.
Tabela 3.
Wzajemne skorelowanie zmiennych zale'nych uwzgl$dnionych w Badaniu 3

Ch$! oddania g osu
Moralno"!

Moralno"!

Sprawno"!

Sympatyczno"!

0,20*

0,27***

0,20***

–

0,64***

0,39***

–

0,28***

Sprawno"!
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Kontrola skuteczno%ci manipulacji
Kontrola skuteczno"ci manipulacji wykaza a, 'e na
ocen$ polityka jako kontrowersyjnego mia a wp yw jedynie kontrowersyjno"!, F(1, 170) = 173,20; p < 0,001;
&² = 0,61.
Ch#' oddania g osu na polityka a jego kontrowersyjno%',
p e' i p e' badanego
Zgodnie z Hipotez& 1, wyst&pi efekt g ówny kontrowersyjno"ci polityka, F(1, 119) = 4,89; p < 0,05; &² = 0,04.
Badani w wy'szym stopniu deklarowali ch$! oddania g osu na polityka niekontrowersyjnego (M = 3,00;
SD = 1,34) ni' kontrowersyjnego (M = 2,47; SD = 1,24).
Wyst&pi a interakcja kontrowersyjno"ci polityka i jego
p ci, F(1, 119) = 3,24; p < 0,05; &²= 0,03. Badani w wy'szym stopniu chcieli odda! swój g os na m$'czyzn$ polityka niekontrowersyjnego (M = 3,27; SD = 1,33) ni'
kontrowersyjnego (M = 2,20; SD = 1,1), t (58) = 1,07;
p < 0,001. Natomiast w przypadku kobiety polityka nie
by o ró'nic w ch$ci oddania g osu na polityk niekontrowersyjn& (M = 2,73; SD = 1,31) i kontrowersyjn&
(M = 2,73; SD = 1,34), t(58) = 0,00; p = 1,00.
Wyst&pi a równie' s aba interakcja drugiego stopnia
kontrowersyjno"ci, p ci polityka i p ci badanego, F(1, 119)
= 3,85; p < 0,05; &² = 0,03. W przypadku badanych kobiet wyst&pi brak ró'nic w ch$ci g osowania na kobiet$
niekontrowersyjn& (M = 3,45; SD = 1,21) i kontrowersyjn& (M = 3,00; SD = 1,27), t(20) = 0,86; p = 0,400 oraz
brak ró'nic mi$dzy ch$ci& oddania g osu na m$'czyzn$
kontrowersyjnego (M = 2,45; SD = 1,13) i niekontrowersyjnego (M = 2,83; SD = 1,59), t(21) = –0,65; p = 0,520.
W przypadku g osuj&cych m$'czyzn ró'nice wyst&pi y
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t(58) = 7,54; p < 0,001. Ró'nice pomi$dzy kontrowersyjn& kobiet& (M = 3,16; SD = 0,71) a kontrowersyjnym m$'czyzn& (M = 3,10; SD = 0,77) s& nieistotne, t(58) = 0,32;
p = 0,749. Wyst&pi a natomiast ró'nica w ocenie moralno"ci polityków niekontrowersyjnych (M = 3,87; SD = 0,75
dla kobiety i M = 4,46; SD = 0,61 dla m$'czyzny), t(58)
= –3,35; p < 0,001, zgodnie z Hipotez& 5 (por. Rysunek 6).

Rysunek 5.
,rednia ch$! oddania g osu na polityka w zale'no"ci od jego
kontrowersyjno"ci, p ci i p ci badanego (Badanie 3).

w ch$ci oddania g osu na m$'czyzn$ niekontrowersyjnego (M = 3,56; SD = 1,10) w porównaniu do kontrowersyjnego (M = 2,05; SD = 1,08), t(35) = 4,20; p < 0,001, nie
wyst&pi y natomiast ró'nice w ch$ci oddania g osu na kobiet$ niekontrowersyjn& (M = 2,32; SD = 1,20) i kontrowersyjn& (M = 2,58; SD = 1,34), t(36) = –0,62; p = 0,536
(Rysunek 5).
Ocena moralno%ci polityka
a jego kontrowersyjno%' i p e'
Dla oceny moralno"ci wyst&pi efekt g ówny kontrowersyjno"ci zgodny z Hipotez& 1, F(1, 119) = 75,93;
p < 0,001; &² = 0,40. Polityk niekontrowersyjny zosta
oceniony wy'ej pod wzgl$dem moralno"ci (M = 4,17;
SD = 0,74) ni' polityk kontrowersyjny (M = 3,13;
SD = 0,74). Wyst&pi równie' efekt g ówny p ci badanego,
F(1, 119) = 14,52; p < 0,001; &² = 0,12. Kobiety (M = 3,96;
SD = 0,93) ocenia y polityków wy'ej pod wzgl$dem moralno"ci ni' m$'czy(ni (M = 3,46; SD = 0,84).
Wyst&pi a interakcja p ci polityka i kontrowersyjno"ci,
F(1, 119) = 6,34; p = 0,013; &² = 0,05. Kontrowersyjna
kobieta polityk (M = 3,16;, SD = 0,71) zosta a oceniona
ni'ej pod wzgl$dem cech moralnych od niekontrowersyjnej (M = 3,87; SD = 0,75), t(58) = –3,76; p < 0,001.
Podobne ró'nice wyst&pi y w przypadku m$'czyzn –
pomi$dzy politykiem niekontrowersyjnym (M = 4,46;
SD = 0,61) a kontrowersyjnym (M = 3,10; SD = 0,77),

Ocena sprawno%ci polityka
a jego kontrowersyjno%' i p e'
Dla oceny sprawno"ci wyst&pi efekt g ówny kontrowersyjno"ci, F(1,119) = 39,28; p < 0,001; &² = 0,26.
Polityk niekontrowersyjny (M = 4,44; SD = 0,76) zosta
wy'ej oceniony pod wzgl$dem sprawno"ci ni' polityk
kontrowersyjny (M = 3,72; SD = 0,64). Dla oceny sprawno"ci wyst&pi równie' niezak adany efekt g ówny p ci
badanego, F(1, 119) = 12,05; p < 0,001; &² = 0,10. Badane
kobiety ocenia y wy'ej sprawno"! polityków (M = 4,34;
SD = 0,65) ni' badani m$'czy(ni (M = 3,93; SD = 0,83).
Wyst&pi a tak'e interakcja kontrowersyjno"ci i p ci
polityka dla oceny sprawno"ci, F(1, 119) = 16,42;
p < 0,001; &² = 0,13. Nie stwierdzono istotnych ró'nic
pomi$dzy ocen& sprawno"ci kontrowersyjnej kobiety polityka (M = 3,83; SD = 0,65) a niekontrowersyjnej kobiety

Rysunek 6.
,rednia ocen moralno"ci, sprawno"ci i sympatyczno"ci polityka w zale'no"ci od jego kontrowersyjno"ci, p ci i p ci
badanego (Badanie 3).
Uwaga: KK – polityk kobieta kontrowersyjna; NK – polityk
kobieta niekontrowersyjna; KM – polityk m$'czyzna kontrowersyjny; NM – polityk m$'czyzna niekontrowersyjny.
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polityka (M = 4,06; SD = 0,72), t(58) = 1,30; p = 0,100.
Natomiast sprawno"! m$'czyzny polityka niekontrowersyjnego (M = 4,84; SD = 0,59) zosta a oceniona wy'ej ni'
kontrowersyjnego (M = 3,62; SD = 0,62), t(58) = 7,81;
p < 0,001 (por. Rysunek 6).
Ocena sympatyczno%ci polityka
Na ocen$ sympatyczno"ci nie wywiera y wp ywu
ani kontrowersyjno"! (F(1, 119) = 2,48; p = 0,118), ani
p e! polityka (F(1, 119) = 3,36; p = 0,069) i badanego
(F(1, 119) = 2,57; p = 0,112). Wyst&pi a natomiast interakcja kontrowersyjno"ci i p ci polityka, F(1, 119)
= 13,10; p < 0,001; &² = 0,11. W przypadku kobiety
kontrowersyjno"! wi&za a si$ z wy'sz& ocen& sympatyczno"ci (M = 4,03; SD = 1,07) ni' jej brak (M = 3,53;
SD = 1,22), t(58) = 1,69; p = 0,048. Natomiast w przypadku m$'czyzny kontrowersyjno"! obni'a a ocen$ sympatyczno"ci (M = 3,70; SD = 1,21) w porównaniu do jej
braku (M = 4,80; SD = 1,00), t(58) = –3,85; p < 0,001
(por. Rysunek 6).
Dyskusja
Badanie 3 ukaza o odmienny wp yw kontrowersyjno"ci na ocen$ polityka w zale'no"ci od jego p ci.
Kontrowersyjno"! oddzia ywa a niekorzystnie na ocen$
moralno"ci polityków obu p ci, jednak p e! nie wp ywa a
na ocen$ polityków kontrowersyjnych – byli oni oceniani
tak samo pod wzgl$dem moralno"ci. Natomiast niekontrowersyjna kobieta polityk zosta a oceniona jako mniej
moralna ni' jej m$ski odpowiednik, co po"rednio wskazuje na zasadno"! za o'enia, 'e podejmowanie si$ przez
kobiet$ roli sprzecznej ze stereotypem wp ywa na ocen$
jej moralno"ci. W przypadku oceny sprawno"ci kontrowersyjno"! obni'a a ocen$ m$'czyzny, ale ju' nie kobiety
polityka.
Wyniki te potwierdzaj& za o'enie, 'e kobieta sama
w sobie jest kontrowersyjna i jako wykonuj&ca zawód
sprzeczny z jej rol& p ciow& wykracza poza stereotypowe
ramy w asnej roli p ciowej. St&d dodatkowa kontrowersyjno"! w postaci amania innych norm obyczajowych
nie wywiera wi$kszego wp ywu na jej ocen$ (przynajmniej w porównaniu do polityka m$'czyzny). Co wi$cej,
kontrowersyjno"! podwy'sza a ocen$ sympatyczno"ci
kobiety. Jednak, wbrew hipotezie o korzystnym wp ywie
kontrowersyjno"ci na ocen$ sympatyczno"ci polityka
(efekt „ucz owieczenia” przez drobne pora'ki moralne/
obyczajowe), w Badaniu 3 kontrowersyjno"! obni'a a
t$ ocen$ dla polityków m$'czyzn. By! mo'e efekt ten
zosta spowodowany wysokim konserwatyzmem badanych ("wiadcz& o nim sympatie polityczne i fakt studiowania na uczelni o tradycjach wojskowych) i brakiem
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wyra(nego zaznaczenia pogl&dów politycznych polityka
prezentowanego w Badaniu 3. By! mo'e kontrowersyjno"! w przypadku kobiety by a zgodna ze stereotypem
kobiety polityka, ale sprzeczna ze stereotypem m$'czyzny polityka – zachowania sprzeczne ze stereotypem
obni'aj& sympatyczno"! (Cross i Madson, 1997; Cross
i Markus, 2002). Alternatywnym wyja"nieniem mo'e by!
przypisywanie przez badanych domy"lnie prawicowych
pogl&dów m$'czy(nie, a lewicowych – kobiecie. Problem
ten jednak wymaga odr$bnego badania.
P e! osób badanych praktycznie nie ró'nicowa a ocen
polityków w zale'no"ci od ich kontrowersyjno"ci, co najwy'ej mo'na by o zauwa'y! efekt faworyzacji w asnej
p ci w przypadku g osowania (wynik uzyskiwany w badaniach ameryka%skich na próbach studenckich; por.
np. Sanbonmatsu, 2002). Wbrew za o'eniu o wi$kszym
konserwatyzmie kobiet i zwi&zanym z tym wyczuleniu
na przestrzeganie norm spo ecznych, nie zaobserwowano
w"ród kobiet wp ywu p ci na ocen$ moralno"ci osób kontrowersyjnych – czyli ni'szych ocen polityków kontrowersyjnych (zw aszcza kobiet). Kobiety ocenia y agodniej polityków, co jest wynikiem stwierdzanym równie'
w innych analogicznych badaniach (#emojtel-Piotrowska,
2010, 2012) – efekt ten wynika zapewne z wi$kszej orientacji na ludzi i zwi&zanej z tym niech$ci do negatywnego
oceniania innych (Cross i Markus, 2002).
Niezale'nie od wp ywu p ci badanych i polityków na
ocen$, kontrowersyjno"! obni'a a ch$! oddania g osu na
polityka oraz ocen$ moralno"ci i sprawno"ci. W omawianym badaniu kontrowersyjno"! wywiera a jednoznacznie
negatywny wp yw na wizerunek polityka, z wyj&tkiem
oceny sympatyczno"ci – by a ona wy'sza w przypadku
kontrowersyjnej ni' niekontrowersyjnej kobiety.
Wnioski ko$cowe
Prezentowane badania ukaza y do"! z o'ony obraz
uwarunkowa% wp ywu kontrowersyjno"ci na ocen$ polityka i zachowania wyborcze, potwierdzaj&c co najmniej
cz$"ciowo postawione hipotezy.
Hipoteza 1, dotycz&ca wp ywu kontrowersyjno"ci na
ocen$ polityka pod wzgl$dem moralno"ci i sprawno"ci
oraz ch$ci g osowania na niego, zosta a zasadniczo potwierdzona. Kontrowersyjno"! powodowa a obni'enie
ocen moralno"ci polityków bez wzgl$du na ich przynale'no"! partyjn& (Badanie 2), w Badaniu 1 efekt ten by
ograniczony do polityków prawicowych, w Badaniu 3
by niezale'ny od p ci polityka. Wyniki dla wp ywu kontrowersyjno"ci na oceny sprawno"ci s& niejednoznaczne
– mimo za o'enia o braku wp ywu, kontrowersyjno"!
wp ywa a na ocen$ sprawno"ci w zale'no"ci od pogl&dów
prezentowanych przez polityka i badanego (Badanie 1),
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nie zale'a a od kontrowersyjno"ci (Badanie 2) b&d( ulega a obni'eniu w stosunku do ocenianych polityków m$'czyzn (Badanie 3). Badani mniej ch$tnie oddaliby g os na
polityka kontrowersyjnego (Badania 2 i 3), efekt ten jest
jednak ograniczony w przypadku polityka prezentuj&cego
pogl&dy lewicowe ocenianego przez osoby o pogl&dach
lewicowych (Badanie 1).
Hipoteza 2, dotycz&ca wp ywu kontrowersyjno"ci na
ocen$ i ch$! oddania g osu na polityka prawicowego lub
nale'&cego do partii prezentuj&cej warto"ci konserwatywne (w przypadku obecnych bada% – PiS), zosta a potwierdzona w Badaniu 1. Jego wyniki by y spójne z przewidywaniem o ni'szych ocenach moralno"ci i mniej ch$tnego
oddawania g osu w przypadku polityka prawicowego
kontrowersyjnego. Kontrowersyjno"! wp ywa a tak'e na
obni'enie oceny jego sprawno"ci, wbrew za o'eniu o braku takiego wp ywu. Zgodnie z Hipotez& 1a, zale'no"ci
te ujawni y si$ u badanych o pogl&dach prawicowych.
Jednak w Badaniu 2 przynale'no"! partyjna nie wesz a
w oczekiwan& interakcj$ z kontrowersyjno"ci& – kontrowersyjno"! wp ywa a negatywnie na ocen$ moralno"ci polityków niezale'nie od ich identyÞkacji partyjnej.
Obni'a a tak'e ch$! oddania na nich g osu.
Ocena polityka lewicowego by a równie' spójna
z przewidywaniami zawartymi w Hipotezie 3 – kontrowersyjno"! w tym wypadku skutkowa a zwi$kszon& ch$ci& oddania na niego g osu i ogólnym upozytywnieniem
oceny, tak'e pod wzgl$dem moralno"ci, co jest wynikiem
sprzecznym z intuicj& (i przewidywaniami). Oceny te
przedstawia y si$ w wy'ej opisany sposób, mimo 'e polityk ami&cy normy spo eczne by oceniany przez badanych jako kontrowersyjny, niezale'nie od ich pogl&dów
i od pogl&dów prezentowanych przez niego. Ten fakt nie
wp ywa jednak negatywnie na ocen$ polityka lewicowego dokonywan& przez wyborców lewicowych, zgodnie z Hipotez& 2a. Najprawdopodobniej badani podczas
oceny dokonywali powierzchownej kategoryzacji polityka na podstawie zgodno"ci jego pogl&dów z w asnymi
w po &czeniu z kontrowersyjno"ci&. Przypisanie politykowi okre"lonej ideologii mog o dzia a! na zasadzie swoistej heurystyki – zachowania polityka by y ocenianie nie
przez pryzmat norm spo ecznych, które ama , ale zgodno"ci zachowa% z deklarowan& postaw& (ideologi&). Przy
wyrazistym podkre"leniu lewicowo"ci pogl&dów polityka
w Badaniu 1 osoby o pogl&dach lewicowych pod wzgl$dem to'samo"ciowym mog y ponadto zaliczy! go jednoznacznie do grupy w asnej, co równie' mog o prowadzi!
do ogólnej pozytywnej oceny, tak'e pod wzgl$dem moralno"ci. W przypadku osób symbiotycznych (np. realizuj&cych interesy obserwatora cudzego zachowania, w tym
przypadku – polityka realizuj&cego interesy wyborcy)

oceniaj&cy kieruj& si$ w ocenie polityka g ównie cechami sprawno"ciowymi, a pozytywne cechy moralne nie
s& ju' przedmiotem zainteresowania oceniaj&cego (por.
Wojciszke i Bary a, 2006; Wojciszke, 2011). Dodanie do
opisu polityka informacji o przynale'no"ci partyjnej i p ci
polityka spowodowa o zanik tego efektu. W Badaniach 2
i 3 pogl&dy polityka nie zosta y przedstawione tak wyra(nie, jak w Badaniu 1, w którym by y one przedmiotem
odr$bnej manipulacji. W Badaniu 2 do opisu neutralnego dodano nazw$ partii, w Badaniu 3 manipulowano
p ci& polityka. Z tego wzgl$du badani mogli mie! problem z identyÞkacj& pogl&dów polityka. W Badaniu 2
np. mo'na co prawda z du'& doz& pewno"ci za o'y!, 'e
badani przypisywali politykowi PiS-u pogl&dy prawicowe (konserwatywne obyczajowo), jednak w przypadku
polityka PO, a nawet SLD pogl&dy im przypisywane nie
s& ju' tak oczywiste. Jest wi$c mo'liwe, 'e politykom
w Badaniach 2 i 3 domy"lnie przypisywano pogl&dy prawicowe, co skutkowa o nast$pnie obni'eniem ocen moralno"ci pod wp ywem kontrowersyjno"ci, a w Badaniu
3 tak'e oceny sprawno"ci. Kwestia ta wymaga aby przeprowadzenia odr$bnego badania z kontrolowaniem tre"ci
pogl&dów przypisywanych politykom poszczególnych
partii przez badanych.
Co symptomatyczne, w przypadku przewidywa% dotycz&cych wp ywu kontrowersyjno"ci na ocen$ polityków wywodz&cych si$ z realnie istniej&cych ugrupowa%
politycznych, wyniki nie by y zgodne z oczekiwaniami.
Za o'ono, 'e kontrowersyjno"! w przypadku polityków wywodz&cych si$ z partii o ideologii lewicowej
pod wzgl$dem obyczajowym (liberalnych) b$dzie oddzia ywa! korzystnie wizerunkowo (a przynajmniej nie
przyniesie szkody), natomiast w przypadku partii konserwatywnych wyst&pi& odwrotne zale'no"ci. Wyniki
Badania 2 ukaza y jednak ogólnie niekorzystny wp yw
kontrowersyjno"ci na ocen$ moralno"ci polityka, niezale'nie od jego identyÞkacji partyjnej.
Zgodnie z Hipotez& 4, badani o prawicowych pogl&dach
na kwestie to'samo"ciowe jako bardziej przywi&zani do
przestrzegania norm bardziej negatywnie (na wszystkich
wymiarach ocen) oceniali polityków kontrowersyjnych,
i to zarówno prawicowych, jak i lewicowych. Wynik
ten jest spójny z badaniami Heidta i wspó pracowników
(2009) nad sposobem oceniania osób ami&cych normy
przez osoby o pogl&dach liberalnych i konserwatywnych.
Natomiast osoby o pogl&dach lewicowych pod wzgl$dem
to'samo"ciowym ocenia y wy'ej kontrowersyjnych polityków lewicowych zarówno pod wzgl$dem sprawno"ci,
jak i moralno"ci, deklarowa y równie' wi$ksz& ch$! oddania na nich g osu. )amanie norm obyczajowych jest
wyrazem liberalnego podej"cia do tych norm, a przez to
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spójne z pogl&dami, jakich mo'na by oczekiwa! od polityków lewicowych. Z tego wzgl$du kontrowersyjno"! polityka lewicowego by a spójna wizerunkowo z pogl&dami
lewicowymi pod wzgl$dem to'samo"ciowym badanych,
a amanie norm obyczajowych mog o zosta! potraktowane jako zachowanie wyra'aj&ce pogl&dy polityka.
Hipoteza 5, dotycz&ca zró'nicowanego wp ywu kontrowersyjno"ci w zale'no"ci od p ci polityków, zosta a
potwierdzona. Kontrowersyjno"! w przypadku kobiet polityków nie powodowa a obni'enia ocen sprawno"ci (inaczej ni' w przypadku m$'czyzn). Moralno"! kontrowersyjnej kobiety polityka i kontrowersyjnego m$'czyzny
zosta y ocenione tak samo (przy jednoczesnych ró'nicach
na korzy"! m$'czyzny w wersji niekontrowersyjnej).
Oznacza to, 'e kontrowersyjno"! mniej szkodzi wizerunkowo kobiecie ni' m$'czy(nie, przynajmniej w domenie
sprawno"ci. Podobne zale'no"ci mia y miejsce dla ch$ci
oddania g osu – by y one takie same dla kontrowersyjnych m$'czyzny i kobiety (przy wi$kszej ch$ci oddania
g osu na niekontrowersyjnego m$'czyzn$ w porównaniu
do jego 'e%skiego odpowiednika). W przypadku ocen
sympatyczno"ci, zgodnie z Hipotez& 5, kontrowersyjno"!
powodowa a podniesienie ocen w przypadku kobiety
i obni'enie ocen m$'czyzny.
Wreszcie pewnego komentarza wymaga wp yw p ci
wyborcy na ocen$ polityków i ch$! oddania na nich g osu. W Badaniu 1 nie wykryli"my 'adnych ró'nic mi$dzy
p ciami w tym zakresie, natomiast w Badaniach 2 i 3 takie ró'nice si$ pojawi y, cho! zasadniczo nie by y one
bezpo"rednio powi&zane z kontrowersyjno"ci& polityków. Wyj&tkiem by brak wp ywu kontrowersyjno"ci na
decyzj$ o oddaniu g osu na polityka u badanych kobiet
w Badaniu 3. By! mo'e odpowiada za to specyÞka próby – w Badanie 1 dotyczy o wy &cznie studentów nauk
spo ecznych i humanistycznych, którzy maj& bardziej lewicowe pogl&dy i s& zapewne mniej przywi&zani do tradycyjnego podzia u ról p ciowych, tak'e w domenie polityki, w porównaniu do studentów uczelni o tradycjach
morskich i wojskowych. W Badaniach 2 i 3 (zw aszcza
tym ostatnim) brali udzia badani z uczelni wojskowej
i Akademii Morskiej, o bardziej prawicowych pogl&dach,
na co wskazuj& chocia'by preferencje wyborcze i wska(niki orientacji politycznej badanych.
Odpowied( na pytanie, czy kontrowersyjno"! jest skutecznym, czy nieskutecznym zabiegiem marketingowym
jest do"! skomplikowana. W "wietle uzyskanych danych
politycy prawicowi, odwo uj&cy si$ w swoich wyst&pieniach do warto"ci konserwatywnych, nie powinni budowa! swojego wizerunku na kontrowersyjno"ci, zw aszcza je'eli kieruj& przekaz do elektoratu prawicowego.
Natomiast politycy lewicowi (m$'czy(ni i kobiety)
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mog& zyska! na takiej strategii zarówno wizerunkowo,
jak i w postaci wi$kszego poparcia (ch$ci oddania g osu). Dzieje si$ tak przypuszczalnie z powodu stosowania
odmiennych kryteriów ocen polityków przez wyborców o pogl&dach konserwatywnych i liberalnych (por.
Graham, Heidt i Nosek, 2009). Dla tych ostatnich przestrzeganie norm obyczajowych nie stanowi podstaw do
formu owania s&dów o polityku. Natomiast politycy prezentuj&cy w obszarze obyczajowym pogl&dy lewicowe,
ami&c normy obyczajowe zachowuj& si$ spójnie z g oszonymi przez siebie pogl&dami, co nie skutkuje zapewne
kwestionowaniem ich wiarygodno"ci. Kontrowersyjno"!
wp ywa s abiej na oceny polityków kobiet i na ogó
(oprócz ocen moralno"ci i sympatyczno"ci) tych ocen nie
ró'nicuje.
Wyniki prezentowanych bada% pochodz& z prób studenckich. Poziom zainteresowania polityk& w tych grupach by raczej niski (warto"ci z zakresu "rodka skali
i nieco poni'ej), badani mieli pogl&dy raczej centrowe
(warto"! 4 na 7-stopniowej skali), w przewa'aj&cej mierze popierali partie prawicowe (PO i PiS), cho! zró'nicowane pod wzgl$dem liberalizmu obyczajowego. W badaniu dominowa y osoby m ode i wykszta cone, co sugeruje
relatywnie niski poziom konserwatyzmu (por. Jasi%ska-Kania i Skar'y%ska, 2009 ; Korzeniowski, 1999). Jednak
nawet w tej grupie politycy kontrowersyjni nie cieszyli
si$ zwi$kszonym poparciem. W Badaniu 3, w którym
poziom orientacji prawicowej (zapewne pod wzgl$dem
to'samo"ciowym) by wy'szy, kontrowersyjno"! wp ywa a korzystnie jedynie na ocen$ kobiet, i to tylko pod
wzgl$dem sympatyczno"ci.
Do"! niski poziom zainteresowania polityk& sugeruje
natomiast, 'e decyzje wyborcze s& podejmowane w tej
grupie w oparciu o heurystyki (por. Lau, 2008), a wi$c
tak'e sympati$ budzon& przez kandydatów. W Badaniach
1 i 3, w których nie wyst$powa a identyÞkacja partyjna
polityków, wp yw kontrowersyjno"ci na ocen$ i deklarowane zachowania wyborcze by do"! silny. Uwzgl$dnienie
partii politycznych w Badaniu 2 nie wp yn$ o modyÞkuj&co na efekty kontrowersyjno"ci.
Ze wzgl$du na specyÞk$ badanych osób zakres generalizacji uzyskanych wyników nie mo'e by! zbyt du'y.
Jednak poniewa' kontrowersyjno"! w epoce powszechnego wykorzystywania mediów w kampaniach politycznych jest zabiegiem wybieranym przez spor& cz$"!
polityków, problem ten wart jest dalszych bada%. Mo'na
zak ada!, 'e w przypadku osób bardziej konserwatywnych ni' studenci kontrowersyjno"! mo'e oddzia ywa!
bardziej negatywnie na wizerunek polityka ni' w prezentowanych badaniach. Z drugiej jednak strony mo'na
oczekiwa!, 'e politycy zwracaj&cy si$ w kampaniach
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politycznych do osób s abo zainteresowanych polityk&,
czerpi&cych wiedz$ na temat wydarze% z mediów, mog&
zdoby! sympati$ potencjalnych wyborców, zw aszcza
m odszych i bardziej liberalnych obyczajowo, buduj&c
wizerunek na kontrowersyjnym stylu bycia i kontrowersyjnych wypowiedziach. Jednak zdobycie popularno"ci
niekoniecznie gwarantuje d u'szy pobyt w parlamencie.
Kontrowersyjno"! nie bez przyczyny oznacza bowiem
niejednoznaczno"!.
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To be as Palikot?
Controversy as a dimension of politician’s perception
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Abstract
The studies explored the impact of being a controversial politician on his/her perception and electoral
chances. In three studies carried out on student samples we examined factors modifying this impact. In
Study 1 (N = 120) both the politician’s and the voter’s political orientation was taken into account. In Study
2 (N = 137) the politician’s party identiÞcation was included. In Study 3 (N = 120) the politician’s gender
was taken into account. Results revealed that being controversial decreased evaluation of a politician on the
dimension of morality but did not inßuence the evaluation of competence. Controversiality of the politician was appreciated by left-wing voters and increased willingness to vote for the left-wing parties. Party
identiÞcation of the controversial politician was unrelated to his/her evaluation. Controversiality inßuenced
evaluation of a women politician only in a limited way, controversial women were perceived as more amiable and less moral but it did not inßuence her electoral chances.
Key words: controversy, politician image, electoral behavior
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