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Czy reakcje emocjonalne m"odzie#y
na odrzucenie i akceptacj$ interpersonaln!
mog! by% regulowane wyodr$bnieniem
schematu Ja z My?
Joanna Rajchert
Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Prezentowany eksperyment mia" na celu weryÞkacj$ hipotezy dotycz!cej regulacyjnej funkcji poznawczego
wyodr$bnienia Ja u osób w okresie dorastania. Badanie przeprowadzono w schemacie 2 (odr$bno&% schematu Ja: niska i wysoka) × 3 (warunki: odrzucenia, neutralne, akceptacji). Jako zmienne zale#ne pomiarowi
podlega"y emocje: z"o&ci, urazy, smutku, l$ku i rado&ci. Przewidywano, #e (a) odrzucenie i warunki neutralne wywo"ywa% b$d! bardziej negatywn! reakcj$ emocjonaln! ni# akceptacja. Zak"adano te#, #e (b) bardziej wra#liwe na ocen$ ze strony partnera b$d! osoby o niskiej dystynktywno&ci Ja. Reakcje emocjonalne
m"odzie#y o silnie wyodr$bnionym schemacie Ja b$d! natomiast bardziej stabilne i niezale#ne od warunków eksperymentalnych. Przewidywania te znalaz"y potwierdzenie w badaniach, jednak z zastrze#eniami
dotycz!cymi przebiegu krzywej oraz jako&ciowej odmienno&ci pozytywnych i negatywnych emocji.
S owa kluczowe: wyodr$bnienie Ja, reakcja emocjonalna, odrzucenie, akceptacja

'wiadomo&%, #e ju# do ko(ca #ycia b$dziemy sami
lub #e nieznajoma osoba bior!ca podobnie jak my udzia"
w badaniu nie ma ochoty z nami wspó"pracowa%, czy tylko wyobra#enie sobie, #e zostali&my )le ocenieni przez
profesora, lub #e osoba, z któr! byli&my pierwszy raz na
randce nie ma ochoty na dalsz! znajomo&% spowodowa%
mog! znaczne zmiany w naszym zachowaniu, poczuciu
warto&ci, a nawet zdolno&ciach intelektualnych, percepcji
czasu, poczuciu sensu #ycia i przetwarzaniu informacji na
temat innych osób (Leary, Tambor, Terdal i Downs, 1995;
Leary, Haupt, Strausser i Chokel, 1998; Baumeister,
Twenge i Nuss, 2002; Twenge, Catanese i Baumeister,
2002, 2003; Baumeister, DeWall, Ciarocco i Twenge,
2005). W&ród tak licznych reakcji cz$ste s! te# doznania
emocjonalne: smutku, l$ku, urazy, z"o&ci czy niemal Þzycznego bólu (Leary i in., 1998; Burgeois i Leary, 2001;
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Buckley, Winkel i Leary, 2004; MacDonald i Leary, 2005;
Leary, 2005). Mo#liwym wyja&nieniem dla tych zale#no&ci jest potrzeba utrzymywania pozytywnych relacji
mi$dzyludzkich, maj!ca swoje korzenie w historii ewolucyjnej (Baumeister i Leary, 1995; Buss, 1990). Ludzie
d!#! do bycia w grupie, poniewa# daje ona mo#liwo&%
utrzymania zdrowia psychicznego i Þzycznego, zapewnia
bezpiecze(stwo i pozytywne wzmocnienia. Niemo#no&%
zaspokojenia tej potrzeby mo#e mie% silnie negatywne
konsekwencje dla dobrostanu psychologicznego jednostki (Leary i in., 1995; Leary, 2005).
Czy jednak brakuje ró#nic indywidualnych w nasileniu prze#ywania emocji negatywnych i pozytywnych
w odpowiedzi na odrzucenie i akceptacj$? Przypuszcza%
mo#na, #e p"e%, cechy osobowo&ci czy temperamentu to
tylko niektóre z mo#liwych zmiennych moderuj!cych nasilenie reakcji emocjonalnych. Jest te# prawdopodobne,
#e równie istotne mog! by% uwarunkowania to#samo&ciowe, rozumiane jako stopie( postrzeganej odmienno&ci Ja
od w"asnej grupy (Jarymowicz, 1994a,b). Prezentowane
badanie zosta"o skonstruowane w celu eksperymentalnej
weryÞkacji przypuszczenia, #e odr$bno&% Ja mo#e pe"ni%
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funkcje regulacyjne w prawdopodobnym zwi!zku mi$dzy
odrzuceniem a reakcj! emocjonaln!. Wed"ug Greenwalda
(1980) Ja sprawuje totalitarn! kontrol$ nad emocjami
i poznaniem. Podobnie Reykowski (1975) zak"ada, #e
Ja jest schematem dominuj!cym w sieci poznawczej
i z uwagi na to pe"ni funkcje regulacyjne. Mi$dzy innymi na podstawie tych koncepcji Maria Jarymowicz wywiod"a przypuszczenie, #e uzyskanie odpowiedniego
poziomu odr$bno&ci mi$dzy schematem Ja a schematem
My u"atwia% mo#e, oparte na procesach intelektualnych,
porównywanie perspektywy w"asnej i cudzej. Proces ten
w efekcie ogranicza% mo#e wp"yw afektu pierwotnego na
oceny, decyzje i zachowanie (Jarymowicz, 1988, 1994a,
b, 1999, 2001, 2003, 2004; Jarymowicz i Karwowska,
2001; Kwiatkowska, 1994; Karwowska, 2006).
Reakcje emocjonalne na odrzucenie i akceptacj$ interpersonaln!
W koncepcji socjometru Mark Leary i wsó"pracownicy
(1995) odpowiada na pytanie o przyczyny, dla których ludzie d!#! do utrzymania wysokiej samooceny. Wcze&niej
uznawano, #e motywacja do utrzymywania wysokiej samooceny zwi!zana jest z afektem – zadowolenie z siebie
chroni przed stresem i negatywnymi emocjami. Badania
potwierdzaj!, #e osoby z nisk! samoocen! doznaj! wi$cej negatywnych emocji ni# te z wysokim poziomem
tej zmiennej (np. Taylor i Brown, 1988; Leary, 1983);
Greenberg, Pyszczy(ski i Salomon (1986) sugerowali, #e
wysoka samoocena chroni tak#e przed l$kiem egzystencjalnym, którego do&wiadczaj! ludzie u&wiadamiaj!cy
sobie swoj! &miertelno&%. Inne wyja&nienia nawi!zuj! do
pozytywnej roli wysokiej samooceny w osi!ganiu celów
(Bandura, 1977; Greenwald, 1980).
Wed"ug koncepcji socjometru, ludzie pragn! unikn!%
odrzucenia lub wykluczenia, a samoocena jest miar!,
dzi$ki której mog! monitorowa% poziom akceptacji swojej osoby w grupie (Leary i in., 1995). W ramach bada(
prowadzonych w celu eksperymentalnej weryÞkacji tej
hipotezy pomiarowi poddawano mi$dzy innymi reakcje
emocjonalne uczestników. W jednym z nich za"o#ono
wr$cz, #e opisanie sytuacji z #ycia, w których badani
prze#ywali l$k spo"eczny, samotno&%, zazdro&% lub smutek b$dzie równoznaczne z opisaniem momentów, w których zostali odrzuceni lub wykluczeni (Leary, 1995).
Okaza"o si$, #e w opisywanych sytuacjach rzeczywi&cie osoby te czu"y si$ wykluczone. MacDonald i Leary
(2005) prezentuj! stanowisko, #e odrzucenie spo"eczne
jest do&wiadczane jako szczególnie bolesne, poniewa#
reakcje na odrzucenie s! zapo&redniczone przez system
zwi!zany z odczuwaniem bólu Þzycznego. Wed"ug tych
autorów, ból emocjonalny i Þzyczny wspó"wyst$puj! ze
sob!. Ta z"o#ona reakcja wyewoluowa"a jako przysto-

sowanie umo#liwiaj!ce zwierz$tom spo"ecznym wyczuwanie zagro#enia dla ich miejsca w grupie. Dotyczy"a
ona tak#e ludzi. Kiedy zauwa#ali oznaki odrzucenia (np.
grymas twarzy, spo"eczny dystans i brak zainteresowania
ze strony grupy) odczuwali negatywny afekt, który skupia" ich uwag$ na zagro#eniu i motywowa" do zachowa(
wzmagaj!cych akceptacj$ ze strony innych, co obni#a"o
poziom nieprzyjemnych dozna( (Leary, 2005).
Badania przynosi"y wyniki potwierdzaj!ce istnienie zwi!zku mi$dzy odrzuceniem a negatywn! reakcj! emocjonaln!, w szczególno&ci za& uczuciami: l$ku
(Baumeister i Tice, 1990), smutku, z"o&ci i urazy (Leary,
Koch i Hechenbleikner, 2001), a tak#e wrogo&ci, winy
(Bourgeois i Leary, 2001) i urazy (Buckley, Winkel i Leary, 2004). Silniejsze odrzucenie nie prowadzi"o jednak
do silniejszych reakcji ni# s"absze odrzucenie. Okaza"o
si$ te#, #e na reakcje badanych wp"yw mia"y takie cechy,
jak ugodowo&% i wra#liwo&% na odrzucenie, jednak nie
moderowa"y one efektu akceptacji i odrzucenia (Buckley,
Winkel i Leary, 2004).
Wyniki uzyskane w trakcie bada( wskazuj! równie# na
przebieg krzywej w zwi!zku mi$dzy ocen! przez partnera a poczuciem warto&ci badanych. Je&li porównujemy
grupy otrzymuj!ce negatywn! i pozytywn! informacj$
zwrotn!, wówczas krzywa samooceny ma charakter liniowy. Bior!c pod uwag$, #e samoocena jest zwi!zana
z afektem, podobnych wyników mo#na si$ spodziewa%
dla reakcji emocjonalnych. Natomiast w sytuacji, gdy do
schematu eksperymentalnego wprowadzane s! warunki neutralne, zaobserwowa% mo#na krzyw! kwadratow!
– nie ma ró#nic w reakcjach na odrzucenie i warunki
neutralne, krzywa za& ro&nie wraz z otrzymaniem informacji akceptuj!cej. Autor koncepcji socjometru wyja&nia to zjawisko w nast$puj!cy sposób. W sytuacji kiedy
warto&% osoby w relacji spada poni#ej stanu normalnego,
jakim jest akceptacja, dalsze pogarszanie si$ jej sytuacji
nie wywo"uje ju# bardziej dotkliwych skutków (Leary,
2005). By% mo#e ma to równie# zwi!zek z silnie afektywnym wymiarem efektu negatywno&ci. Okazuje si$,
#e negatywna informacja wywo"uje silniejsz! reakcj$
emocjonaln! ni# tak samo intensywna informacja pozytywna (Peeters i Czapi(ski, 1990; Lewicka, Czapi(ski
i Peeters, 1992). Badania Averilla (1980), a tak#e Van
Goozen i Frijdy (1993) wykaza"y, #e w j$zykach wi$cej
jest s"ów opisuj!cych emocje negatywne ni# pozytywne
(za: Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer i Vohs, 2001),
co mo#e mie% zwi!zek z informacyjnym efektem negatywno&ci. Istnieje tak#e wi$cej technik unikania negatywnego nastroju ni# stwarzania pozytywnego (Baumeister,
Heatherton, Tice, 1994).

CZY REAKCJE EMOCJONALNE M*ODZIE+Y NA ODRZUCENIE I AKCEPTACJ,…

Wp"yw odrzucenia na reakcje emocjonalne nie jest
jednak jednoznaczny. Baumeister, Twenge i Nuss (2002)
zastosowali w eksperymencie trzy warunki manipulacji.
Badani s"yszeli, #e (a) w przysz"o&ci ich #ycie pe"ne b$dzie udanych zwi!zków, zawr! szcz$&liwe ma"#e(stwo
i b$d! mieli wielu dobrych przyjació" (akceptacja), lub #e
(b) b$d! ci!gle nawi!zywa% nowe relacje, ale i tak zostan!
w #yciu sami (wykluczenie), b!d) #e (c) przez przypadek
z"ami! nog$ czy te# ulegn! wypadkowi samochodowemu
(negatywne zdarzenia bez zwi!zku z wykluczeniem spo"ecznym). Nast$pnie pytano ich o nastrój. Stwierdzono
ró#nice w nastroju mi$dzy grupami badanych. Osoby poinformowane, #e zostan! same lub #e spotka je jaki& wypadek deklarowa"y nastrój neutralny, za& grupa badanych,
która otrzyma"a pozytywn! informacj$ na temat swojej
przysz"o&ci, oceni"a swój nastrój jako bardziej pozytywny. W kolejnym, powtórzonym badaniu nie uzyskano
jednak istotnych ró#nic w nastroju, za& w eksperymencie z u#yciem dok"adniejszej miary reakcji emocjonalnej
wykazano, #e grupa osób maj!ca sp$dzi% reszt$ #ycia
samotnie ocenia"a swój nastrój najbardziej negatywnie.
Nie odnotowano natomiast ró#nic mi$dzy grupami w poziomie emocji pozytywnych. St!d wniosek badaczy, #e
wykluczenie spo"eczne nasila"o negatywny nastrój, ale
nie obni#a"o pozytywnego. Wyniki tych bada( nie by"y
wi$c jednoznaczne. Autorzy sugeruj!, #e osoby poddane wykluczeniu spo"ecznemu t"umi"y swoje negatywne
emocje w procesie autoregulacji. Inne badania prowadzone przy u#yciu ró#nych procedur manipulacji wykluczeniem dawa"y zmienne rezultaty, cz$&ciej jednak wyniki
eksperymentów wskazywa"y na brak ró#nic w nastroju
pomi$dzy grupami wykluczan! i akceptowan! (Twenge
i in., 2002; Maner, DeWall, Baumeister i Schaller, 2007).
St!d przypuszczenie Twenge’a i wspó"pracowników
(2003), #e wykluczenie powoduje uczucie wewn$trznej
pustki, znacznie rzadziej za& negatywne emocje. Autorzy
s!dz!, #e niezdawanie sobie sprawy z w"asnych emocji
ma na celu obron$ przed stresem poprzez utrzymywanie
negatywnego afektu poza &wiadomo&ci!. Stan ten zwi!zany jest nie tylko z brakiem odczu% emocjonalnych, ale
równie# z zaburzeniami funkcji poznawczych i poczucia
czasu, koncentracj! na tera)niejszo&ci raczej ni# na przysz"o&ci, jak równie# z bezmy&lno&ci!. Wyniki uzyskiwane
przez innych badaczy przecz! jednak tym przypuszczeniom (Buckely i in., 2004; Bourgeois i Leary, 2001). Roy
Baumeister t"umaczy ró#nice w wynikach uzyskiwanych
we w"asnym zespole i przez Marka Leary odmienno&ci!
technik wzbudzania poczucia odrzucenia. Wed"ug nich
kluczow! rol$ gra intensywno&% bod)ca. Osoby, które
czuj! si$ bardzo silnie wykluczone z relacji lub odrzucone, co nast$puje wskutek wcze&niejszego osobistego kon-
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taktu z osob! odrzucaj!c! lub po otrzymaniu negatywnej
przepowiedni na ca"e #ycie, mog! zupe"nie zahamowa%
swoje reakcje emocjonalne. Autorzy bada( (Twenge i in.,
2003) podkre&laj!, #e podobne objawy obserwowa% mo#na u osób cierpi!cych na kliniczn! depresj$ i przejawiaj!cych sk"onno&ci samobójcze.
Dystynktywno ! schematu Ja
a reakcje emocjonalne na odrzucenie i akceptacj"
Emocje jako podstawowe reakcje psychoÞzjologiczne
na ró#ne rodzaje bod)ców pe"ni! istotn! rol$ w funkcjonowaniu cz"owieka (Jarymowicz, 2003). Mo#na je
okre&li% jako wielowymiarowy fenomen bazuj!cy na
nie&wiadomych i &wiadomych procesach o pod"o#u Þzjologicznym, afektywnym, poznawczym i behawioralnym (Cacioppo i Gardner, 1999; Ekman i Davidson,
1994; Zajonc, 1998). Wyewoluowa"y jako adaptacja do
zmieniaj!cego si$ &rodowiska (Damasio, 1994; Lazarus,
1991). Ich g"ówn! funkcj! jest dekodowanie znaczenia
bod)ców w procesach &wiadomych lub nie&wiadomych.
Owo dekodowanie opiera si$ nie tylko na percepcji, lecz
tak#e na warunkowaniu i pami$ci, co sprawia, #e jednostki reaguj! emocjonalnie w podobny sposób w sytuacjach
postrzeganych przez nie jako podobne (Christianson,
1992). W konsekwencji przyj$ty wzorzec reakcji jest czasami nieracjonalny i destrukcyjny. Je&li wi$c przyjmiemy,
zgodnie z teori! socjometru, #e samoocena jest termometrem s"u#!cym do pomiaru zmian w naszej warto&ci relacyjnej, a emocje s! s"upkiem rt$ci w tym termometrze,
to w naszym interesie powinno by%, aby termometr ten
by" jak najdok"adniejszy. Innymi s"owy, zupe"ny brak odczuwania emocji w sytuacji odrzucenia czyni ca"y proces
nieskutecznym. Zniesienie reakcji emocjonalnej niesie
ze sob! zagro#enie zupe"nego ostracyzmu spo"ecznego.
To emocje przecie#, wed"ug koncepcji socjometru, motywuj! do zmiany zachowania na takie, które sprawi, #e
zostaniemy ponownie w"!czeni do grupy lub nawi!#emy
satysfakcjonuj!ce relacje interpersonalne. Z drugiej strony emocje wywo"ywane przez odrzucenie nie nale#! do
przyjemnych zarówno dla jednostki je odczuwaj!cej, jak
i dla otoczenia, je&li osoba wykluczona zdecyduje si$ je
okaza%. Z"o&%, l$k i uraza prowadz! do zachowa( agresywnych (Buckley i in., 2004) i ryzykownych (Twenge,
Catanese i Baumeister, 2002), obni#aj! te# tendencj$ do
zachowa( prospo"ecznych (Twenge, Baumeister, DeWall,
Ciarocco i Bartels, 2007). A zatem nawykowa, silnie negatywna emocjonalnie reakcja na odrzucenie tak#e nie
prowadzi do skutecznej adaptacji.
Badania pokazuj! i drug! stron$ medalu. Zagro#enie
wykluczeniem mo#e te# mie% pozytywne skutki w postaci zwi$kszonej motywacji do zawierania nowych znajo-
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mo&ci, pracy z innymi, dzielenia si$ nagrodami z nowymi partnerami interakcji. Te przejawy prospo"eczno&ci
nie dotycz! jednak tych, którzy nas odrzucili (Maner,
DeWall, Baumeister i Schaller, 2007). St!d pytanie o warunki konieczne personalnego traktowania innych, nawet
wtedy gdy nas odrzucaj!. Pojawia si$ wówczas szansa, #e
nasze reakcje emocjonalne b$d! efektem reßeksji, a nie
w przewa#aj!cej mierze automatycznych i nie&wiadomych procesów. Czy jest to jednak mo#liwe w sytuacji
zagro#enia? Procesy &wiadome zwi!zane z ocen! i postrzeganiem &rodowiska niemal ca"y czas pozostaj! pod
wp"ywem afektów pierwotnych. Owe afekty wp"ywaj!
równie# na reakcje z wykluczeniem kontroli poznawczej,
st!d niektóre reakcje emocjonalne s! nie&wiadome, automatyczne, szybkie i spontaniczne (Ekman i Davidson,
1994; Jarymowicz, 1997; Jarymowicz i Bar-Tal, 2003;
LeDoux, 1996). Tylko w niektórych przypadkach bodziec
dociera do o&rodków korowych, wywo"uj!c &wiadom!
reakcj$ uczucia (Damasio, 2001, za: Jarymowicz i Bar-Tal, 2003). S! to wówczas emocje bazuj!ce na zrozumieniu, wiedzy deklaratywnej i operacjach intelektualnych.
LeDoux (1996) opisa" dwie drogi transmisji bod)ców.
Droga niska prowadzi od receptorów przez wzgórze do
cia"a migda"owatego i jest ca"kowicie niezale#na od systemu poznawczego, poniewa# omija o&rodki korowe.
Reakcje s! wi$c szybkie i automatyczne. Bodziec w$druj!cy drog! wysok! traÞa najpierw do wzgórza, nast$pnie
jest przetwarzany w o&rodkach korowych, co jest czasoch"onne, i dopiero wówczas przechodzi do cia"a migda"owatego. W sytuacji zagro#enia, jakim jest odrzucenie
spo"eczne, na pierwszy plan wysuwa si$ w zwi!zku z tym
szybka i automatyczna reakcja afektywna, a procesy intelektualnej oceny pozostaj! pod jej wp"ywem. Jedynie
w sytuacji, gdy bodziec nie ma znaczenia pierwotnego,
a emocje nie s! rezultatem bod)ców zewn$trznych, procesy poznawcze mog! pozostawa% autonomiczne wobec
afektu (Jarymowicz i Bar-Tal, 2003). Sytuacja ta jednak
znacznie odbiega od warunków, w jakich jednostka doznaje odrzucenia czy wykluczenia. Wówczas dominuj!
emocje negatywne. Zgodnie z efektem asymetrii negatywno-pozytywnej (Peeters i Czapi(ski, 1990; Ito i in.,
1998) reakcje emocjonalne na bod)ce negatywne i pozytywne ró#ni! si$ intensywno&ci!. Tak#e dowody neurobiologiczne przemawiaj! za ró#n! lokalizacj! anatomiczn! emocji negatywnych i pozytywnych. Te pierwsze
zwi!zane s! z praw! pó"kul!, te drugie z lew! (Springer
i Deutsch, 1998). Pó"kula prawa funkcjonuje ca"o&ciowo
i intuicyjnie, lewa za& odpowiada za procesy artykulacji
i my&lenia. St!d przypuszczenie, #e emocje negatywne
zbli#one s! w swoim funkcjonowaniu do procesów typowych dla pó"kuli prawej. Ponadto po"!czenia mi$dzy

kor! a uk"adem limbicznym s! mniej liczne ni# po"!czenia w przeciwn! stron$ (LeDoux, 1995, 1996). Z tych
powodów negatywne emocje mog! zdominowa% procesy
poznawcze.
Istniej! jednak warunki, dzi$ki którym ludzie, pomimo
odrzucenia, s! w stanie do&wiadcza% mniej negatywnych
emocji. Maria Jarymowicz (2001; Jarymowicz i Bar-Tal,
2003) podkre&la znaczenie rozwoju reßeksyjnego systemu
ewaluacji i motywacji dla zdolno&ci do przezwyci$#ania
negatywnych emocji. Warunkiem koniecznym pos"ugiwania si$ tym systemem jest osi!gni$cie odpowiedniego
poziomu rozwoju intelektualnego, ale równie# motywacja, by w procesach u#ywa% oceny. Owa motywacja, by
pow&ci!ga% negatywne emocje w sytuacji odrzucenia
i zamiast w reakcje agresywne, energi$ i czas inwestowa%
w poszukiwanie rozwi!za( stresuj!cej sytuacji, oparta
mo#e by% na poznawczych standardach ewaluacji (Go"!b
i Reykowski, 1985; Reykowski, 1989; Jarymowicz,
1999). Pochodz! one od koncepcji dobra i z"a wytworzonej w drodze operacji intelektualnych (Jarymowicz,
2001). Wyrastaj! wi$c z sytemu warto&ci jednostki i s!
reßektowane jako idea"y. Higgins (1987, 1996, 1997;
Strauman i Higgins, 1987; Camacho, Higgins i Luger,
2003) w swojej koncepcji dotycz!cej regulacji rozbie#no&ci mi$dzy reprezentacjami Ja postulowa", #e brak zgodno&ci mi$dzy Ja aktualnym (actual self-state) i idealnym
(ideal self-state) skutkuje innymi reakcjami emocjonalnymi ni# niezgodno&% mi$dzy Ja aktualnym i Ja powinno&ciowym (ought self-state). Pierwszy rodzaj rozbie#no&ci
zak"ada bowiem koncentracj$ na oczekiwaniu pozytywnych efektów, w zwi!zku z czym ich niezrealizowanie
wywo"ywa% mo#e poczucie rozczarowania czy zawodu.
Drugi rodzaj rozbie#no&ci zwi!zany jest z ch$ci! unikni$cia negatywnych skutków, a wi$c ich pojawienie si$
wywo"ywa% b$dzie emocje z"o&ci, urazy czy l$ku. St!d
wniosek, #e w celu regulacji rozbie#no&ci mi$dzy rzeczywisto&ci! a idea"em, jednostka b$dzie podejmowa% pozytywn! aktywno&% zwi!zan! z otwart! postaw! wobec
innych, d!#eniem do pozostania z nimi w relacji i bardziej pozytywnym afektem. Kiedy natomiast rozbie#no&%
dotyczy powinno&ci czy te# zobowi!za(, regulacja zwi!zana jest z ch$ci! unikni$cia negatywnych konsekwencji,
równie# afektywnych.
W zwi!zku z tym, za Andersen i Chen (2002), które
w swojej koncepcji bazowa"y na ustaleniach Higginsa,
odrzucenie postrzega% mo#na na dwa sposoby: jako zagro#enie dla Ja, które skutkuje obni#onym poczuciem
bezpiecze(stwa i wywo"uje negatywne emocje, lub jako
zagro#enie dla relacji, które motywowa% b$dzie do odbudowywania wi$zi na podstawie emocji bardziej pozytywnych. Reakcje na odrzucenie oparte na reßeksyjnym sys-
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temie ewaluacji zwi!zane by"yby wi$c raczej z dostrzegan! rozbie#no&ci! mi$dzy stanem aktualnym a idea"em,
co wywo"ywa"oby mniej emocji negatywnych ni# reakcje
z udzia"em systemu afektywnego.
Pos"ugiwanie si$ systemem reßeksyjnym zale#y jednak
od wcze&niejszego rozwoju poj$% i umiej$tno&ci zdeÞniowania zwi!zanych z nimi standardów (idea"ów), które
nast$pnie musz! zosta% uznane za w"asne. Procesy te s!
natomiast mo#liwe wówczas, gdy jednostka sk"onna jest
do koncentracji na sobie w celu autoreßeksji, mog!cej
prowadzi% do uformowania si$ wzgl$dnie niezale#nych
schematów Ja i nie-Ja (Jarymowicz, 1999). Poznawcze
wyodr$bnienie Ja to warunek konieczny rozwoju podmiotowych standardów le#!cych u podstaw w"asnych
wyborów, a nawet uznawania celów cudzych za w"asne
(Jarymowicz, 1994b). Indywiduacja rozumiana jako proces formowania si$ w"asnych norm, ocen i dostrzegania
specyÞcznych dla siebie cech, stanowi wed"ug Marii
Jarymowicz (1994a, b, 1999) podstaw$ rozwoju standardów samokontroli, a w konsekwencji otwarcia si$ na
&wiat, rozumienia i akceptowania siebie i innych. Osoby,
które w najmniejszym stopniu by"y w stanie ró#nicowa%
schematy Ja, My i Inni, okazywa"y si$ te# najbardziej egocentryczne i najmniej przychylne innym ludziom (SzusterZbrojewicz, 1991). Osoby te w niewielkim stopniu zdolne
by"y do wnikania w perspektyw$ innych, projektowa"y na
innych swoje w"asne przekonania i ocenia"y partnera interakcji tym bardziej pozytywnie, im bardziej by" on do
nich podobny (Jarymowicz, 1999; Krzemionka, 1989).
Warunkiem przekraczania perspektywy egocentrycznej
jest wi$c pewien stopie( odr$bno&ci schematów Ja i My.
Mechanizm ten warunkowa% mo#e koncentracj$ na partnerze interakcji w sytuacji odrzucenia, po"!czon! z d!#eniem do odbudowania zagro#onej wi$zi. Reßeksja nad
sob!, w"asnymi idea"ami, czy nad perspektyw! partnera,
ma potencja" regulacyjny wobec negatywnego afektu.
Podej&cie zaproponowane przez Mari$ Jarymowicz
mo#e budzi% jednak szereg kontrowersji. Odr$bno&% schematu Ja od My mo#e by% nie tyle poznawczym mechanizmem umo#liwiaj!cym okre&lanie w"asnej indywidualno&ci czy odmienno&ci od grupy, ile wyrazem os"abienia
egocentrycznej tendencji do przypisywania w"asnych
cech grupie. Projekcja spo"eczna to proces, w którym ludzie dochodz! do przekonania, #e inni s! do nich podobni. Pozwala on ludziom dokonywa% szybkich i wzgl$dnie
trafnych ocen na temat &rodowiska spo"ecznego (Krueger,
2007; Krueger i Clement, 1996; Ames, 2004a,b; Orive,
1988). Jest to proces automatyczny, przebiegaj!cy z minimalnym udzia"em procesów poznawczych (Krueger,
1998). Id!c tym tropem, osoby w niewielkim stopniu
rozró#niaj!ce pomi$dzy Ja a My uzna% mo#na za jednost-
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ki w najwi$kszym stopniu sk"onne do projekcji, za& te,
które dostrzegaj! wi$cej ró#nic pomi$dzy schematem Ja
a schematem My, za dokonuj!ce projekcji w stosunkowo
niewielkim stopniu. Takie zdeÞniowanie problemu nie
podwa#a jednak modelu zale#no&ci skonstruowanego
przez Jarymowicz.
Powa#niejszy zarzut dotyczy przypisywania funkcji regulacyjnych schematowi poza-Ja, którego wyodr$bnienie
umo#liwia zrozumienie perspektywy innego cz"owieka,
a wi$c zdolno&% do decentracji i, przyjmuj!c podej&cie
Kruegera (2007), mniejsz! tendencj$ do projekcji. Podobne
podej&cie prezentowa"a Rachel Karniol (2003a,b), przeciwstawiaj!c egocentryzm protocentryzmowi i wi!#!c te
dwie perspektywy z dwoma ró#nymi reprezentacjami:
Ja i Innego (obejmuj!c! te# w"asn! osob$). Regulacyjne
funkcje reprezentacji Innego podkre&la"y te#, cho% w kontek&cie relacji ze znacz!cymi osobami, Andersen i Chen
(2002), czy badacze rozwijaj!cy koncepcj$ przywi!zania
Bowlby’ego (Ainsworth, Blehar, Walters i Wall, 1978;
Fonagy, Gergely, Jurist i Target, 2002; Fonagy, Steel,
Morgan, Steel i Higgitt, 1991; Fonagy i Target, 1997;
Fonagy, 2003). Badania z obszaru neuroanatomii tak#e
wskazuj! na rozdzielno&% w mózgu obszarów zwi!zanych
z Ja i Innymi, chocia# wyst$puje tak#e obszar dla nich
wspólny (Decety i Sommerville, 2003).
Inn! kwesti! jest zdolno&% do rzeczywistego rozumienia innych ludzi na podstawie schematu poza-Ja.
Szereg bada( wskazuje na to, #e z pewno&ci! nie jest
to zjawisko powszechne. Wychodzenie poza egocentryczn! perspektyw$ wi!#e si$ z dost$pno&ci! du#ych
zasobów poznawczych, nieograniczonym czasem i starszym wiekiem badanych, a wi$c z aktywacj! procesów
wolicjonalnych i &wiadomych, które pozwalaj! nanie&%
„korekt$” na procesy automatycznego odnoszenia do Ja
(Epley, Morewedge i Keysar, 2004; Birch i Bloom, 2004;
Ferguson i Bargh, 2004).
Ustalenia Markus i Kitayamy (1991) mog! natomiast
podwa#y% hipotez$ Jarymowicz dotycz!c! warunków
koniecznych do wczuwania si$ w perspektyw$ innych.
Wed"ug nich to aktywacja, lub dominacja ze wzgl$du na
kultur$, Ja wspó"zale#nego, nie za& niezale#nego sk"ania
do zainteresowania si$ stanem innych ludzi, gromadzenia na ich temat wiedzy, kierowania si$ dobrem ogó"u,
wspó"czuciem i empati!. Rzadko pojawia si$ u tych osób
gniew jako emocja zaburzaj!ca wi$) i harmoni$. Jednak
to poczucie wi$zi z innymi, wed"ug Jarymowicz (1999),
zmienia si$ wraz z sytuacj! i dotyczy tylko osób uznanych
w danej chwili za cz"onków w"asnej grupy. W sytuacji
odrzucenia lub wykluczenia z grupy, osoby o Ja wspó"zale#nym reaguj! wi$c silnie negatywnymi emocjami
(Yamaguchi, Kuhlman i Sugimori, 1995).
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W &wietle cytowanych bada( pod dyskusj$ powinna
zosta% poddana jeszcze jedna kwestia – wieku, w którym
mo#liwe jest wyj&cie poza w"asn! perspektyw$, a wi$c
nie tylko afektywne, lecz tak#e poznawcze i &wiadome
przetwarzanie bod)ców zwi!zanych z zagro#eniem, jakie
niesie odrzucenie. Okres dorastania najcz$&ciej zamyka
proces rozwoju intelektualnego (Piaget, 1966, 1972).
Jednak wed"ug bada( mniejsza cz$&% populacji przekracza próg najbardziej zaawansowanego poziomu my&lenia
przed uko(czeniem 16. roku #ycia (Colleman, Hendry,
1990). Ponadto u m"odzie#y w okresie dorastania mamy
do czynienia ze zjawiskiem egocentryzmu m"odzie(czego
(Elkind, 1967, za: Turner i Helms, 1999) oraz nasilonymi
procesami formowania si$ to#samo&ci (np. Carner, 1995;
Kroger, 1996; Marcia, 1966), które Erickson (1997) okre&li" mianem kryzysu to#samo&ci. Procesy te zwi!zane s!
ze znaczn! koncentracj! na w"asnej osobie. Wymienione
zmiany rozwojowe sk"aniaj! do przypuszczenia, #e m"odzie# w okresie dorastania b$dzie szczególnie wyczulona
na odrzucenie interpersonalne, podczas gdy jej zdolno&ci
i motywacja do pos"ugiwania si$ reßeksyjnym systemem
ewaluacji mo#e by% – z uwagi na ograniczenie zasobów
poznawczych – mniejsza ni# u osób doros"ych. Mo#na
jednak przyj!%, #e ju# w okresie dorastania poziom rozwoju intelektualnego powinien pozwala% cz$&ci badanej m"odzie#y na efektywn! regulacj$ emocji w oparciu
o &wiadome i wolicjonalne procesy poznawcze.
Hipotezy
Maj!c na uwadze przytoczone przewidywania teoretyczne i wyniki bada(, postawiono hipotezy dotycz!ce
regulacyjnych funkcji dystynktywno&ci Ja oraz wp"ywu
warto&ci w relacji na reakcje emocjonalne.
Hipoteza 1. Odrzucenie oraz sytuacja neutralna powodowa% b$d! wi$ksze nasilenie negatywnych i mniejsze
pozytywnych emocji ni# akceptacja.
Hipoteza 2. Poznawcze wyodr$bnienie schematu Ja
b$dzie moderowa% reakcje emocjonalne m"odzie#y na
odrzucenie versus akceptacj$ interpersonaln!. (a) Osoby
o niskim poznawczym wyodr$bnieniu Ja b$d! deklarowa% wi$ksze nasilenie emocji negatywnych, a mniejsze
pozytywnych w sytuacji odrzucenia ni# osoby o wysokim
poziomie odr$bno&ci. (b) Reakcje emocjonalne osób silnie zindywidualizowanych b$d! wzgl$dnie niezale#ne od
zmian w &rodowisku, natomiast reakcje m"odzie#y o niskim poziomie wyodr$bnienia Ja b$d! ulega% zmianie
w zale#no&ci od warunków manipulacji. Wi$cej emocji
negatywnych, a mniej pozytywnych osoby te do&wiadcza% b$d! w sytuacji odrzucenia i w warunkach neutralnych ni# wówczas, gdy zostan! zaakceptowane.

Metoda
Schemat badania
Schemat badania mia" posta% 3 x 2. Warto&% relacyjn!
(Leary, 2005) w niniejszych badaniach zoperacjonalizowano jako informacj$ o ch$ci partnera do wspó"pracy
z osob! badan! w dwóch mo#liwych wariantach: „zdecydowanej niech$ci” i „zdecydowanej ch$ci” wspó"pracy.
Manipulowano wi$c informacj! o odrzuceniu i akceptacji.
Grupie kontrolnej polecono wype"nienie „Testu uwagi”,
co mia"o by% czynno&ci! neutraln! emocjonalnie. Drug!
zmienn! niezale#n! stanowi"y dyspozycje to#samo&ciowe rozumiane jako poziom odr$bno&ci schematu Ja od
schematu My, a wi$c ró#nica w uznawanych za w"asne
(przynale#ne Ja) i uznawanych za wspólne (przynale#ne My) prototypowych wymiarach opisu Ja lub My (np.
elegancja, energiczno&%). Na podstawie warto&ci wska)ników tej zmiennej, badanych podzielono na dwie grupy: o niskim i wysokim nasileniu odr$bno&ci schematów.
Obserwowano wp"yw warto&ci w relacji i odr$bno&ci Ja
na reakcj$ emocjonaln! badanych. Pomiarowi podlega"o
deklarowane nasilenie pi$ciu emocji, w tym czterech negatywnych (z"o&ci, urazy, smutku, l$ku) i jednej pozytywnej (rado&ci).
Zmienne niezale!ne i ich pomiar
Wyodr"bnienie schematu Ja z My. Do pomiaru zmiennej
niezale#nej, jak! by"a odr$bno&% mi$dzy schematami Ja
i My u#yto Kwestionariusza Spostrzegania Spo"ecznego
autorstwa Marii Jarymowicz (1994a,b) dostosowanego do
bada( m"odzie#y gimnazjalnej. Zmiany polega"y przede
wszystkim na uproszczeniu i maksymalnym skróceniu
instrukcji, powi$kszeniu czcionki i rozbiciu tekstu na
mniejsze fragmenty. Dzia"ania te mia"y na celu zwi$kszenie przejrzysto&ci tekstu, aby by" on bardziej zrozumia"y
(badania prowadzone uprzednio na tej grupie wiekowej
przez autork$ przy u#yciu KSS wykaza"y, #e forma instrukcji stosowana do badania ludzi doros"ych jest cz$sto
dla nastolatków niezrozumia"a).
Narz$dzie to oryginalnie sk"ada si$ z trzech cz$&ci.
Pierwsza skupia uwag$ badanych na Innych, druga na My,
a trzecia na Ja. W prezentowanych badaniach zrezygnowano z cz$&ci pierwszej ze wzgl$du na to, #e porównanie
zró#nicowania schematów My i Ja uznaje si$ za bardziej
dok"adn! miar$ wyodr$bnienia. D!#ono równie# do ograniczenia zada(, jakie m"odzie# mia"aby wykona% ze wzgl$du
na dost$pny czas przeznaczony na badanie oraz mniejsze
ni# u doros"ych zdolno&ci lub motywacj$ do koncentracji
uwagi na zadaniu, co wykaza"y badania pilota#owe.
W pierwszej cz$&ci badani mieli w sposób dowolny
doko(czy% zdanie „My to …”. W prezentowanym ba-
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daniu wyniki tej cz$&ci pomiaru nie podlega"y analizie.
Nast$pnie badany wybiera" dziesi$% spo&ród siedemdziesi$ciu wymiarów charakterystycznych dla My (np.:
wszechstronno&%, dojrza"o&%, towarzysko&%). Wszystkie
one sformu"owane zosta"y w terminach pozytywnych.
Instrukcja brzmia"a: „Na nast$pnej stronie jest lista ró#nych cech. Przeczytaj j!! Po przeczytaniu zaznacz tylko
10 cech, które najlepiej pasuj! do Twojej grupy, czyli do
Was”. U#ycie terminu „cecha” zamiast „rodzaj w"a&ciwo&ci” oraz polecenie wybrania od razu dziesi$ciu cech
by"o uproszczeniem w stosunku do oryginalnej instrukcji,
w której badani proszeni byli najpierw o zakre&lenie dowolnej liczby w"a&ciwo&ci, a nast$pnie wyselekcjonowanie dziesi$ciu, których najcz$&ciej u#ywaj!. Druga cz$&%
techniki dotyczy"a Ja: osoba badana, u#ywaj!c wci!# tej
samej listy rzeczowników, mia"a wskaza% dziesi$% cech,
które najlepiej pasuj! do niej.
Wskazane w toku dwóch kolejnych zada( wymiary
uznawane s! za schematyczne dla Ja i dla My. Wska)nik
odr$bno&ci schematów Ja – My otrzymano poprzez zliczenie wymiarów odnosz!cych si$ do Ja, a niewyst$puj!cych
w&ród wymiarów My. Tym sposobem uzyskano 11-stopniow! skal$ poziomu odr$bno&ci schematowej. Warto&%
wska)nika mog"a waha% si$ od 0 do 10.
Manipulacja odrzuceniem i akceptacj# interpersonaln#. W konstrukcji opisywanej procedury wzorowano si$
tu na manipulacji zastosowanej przez Buckleya i wspó"pracowników (2004). W prezentowanym badaniu przyj$to
podobny sposób prezentowania informacji o odrzuceniu
lub akceptacji, jako ch$ci b!d) niech$ci do wspó"pracy.
Manipulacja odrzuceniem i akceptacj! interpersonaln!
przebiega"a w dwóch etapach. W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy dowiadywali si$, #e badanie sprawdza
ich „zdolno&ci kierowania lud)mi potrzebne w pracy mened#era” i jest prowadzone równocze&nie w dwóch szko"ach gimnazjalnych. Ich zadaniem b$dzie ocena ucznia
z innej szko"y, jako kandydata na „pracownika”, na podstawie wype"nionej przez tego ucznia ankiety zwanej
„Kwestionariuszem osobowym”. Ankieta zawiera"a pytania z dopasowanymi do nich kilkoma standardowymi odpowiedziami, z których nale#a"o wybra% jedn!. Pytania te
dotyczy"y znaku zodiaku, ulubionego przedmiotu szkolnego, gatunku muzyki, potrawy oraz cech, jakie partner
osoby badanej ceni w ludziach i jego preferencji do pracy
w grupie b!d) pracy samodzielnej. Ankieta w rzeczywisto&ci by"a uprzednio wype"niona przez eksperymentatora. Dbano przy tym o to, by zachowa% ró#norodno&% wyborów odpowiedzi, przyborów do pisania i charakterów
pisma, aby sprawi% wra#enie, #e kwestionariusze te by"y
wype"niane przez rówie&ników (badanie odbywa"o si$
w grupach i m"odzie# mia"a dost$p do ankiet innych osób).
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Po zapoznaniu si$ z domniemanymi preferencjami kandydata do pracy, badani mieli za zadanie „wczu% si$ w rol$
mened#era” i okre&li% na podstawie zdobytych wiadomo&ci, czy chcieliby pracowa% z t! osob!. Do wyboru mieli
trzy mo#liwo&ci: „zdecydowanie chc$ pracowa% z t! osob!”, „wszystko mi jedno, czy b$d$ pracowa% z t! osob!”
i „zdecydowanie nie chc$ pracowa% z t! osob!”. Ta cz$&%
badania mia"a upewni% uczestników, #e badanie odbywa
si$ w rzeczywisto&ci i oceniaj! realnie istniej!ce osoby, co
by"o istotne dla dalszej procedury manipulacyjnej.
Kolejnym zadaniem badanych by"o samodzielne wype"nienie identycznego „Kwestionariusza osobowo&ci”
w celu przekazania go do oceny. Teraz badani mieli wyst$powa% w roli kandydatów do pracy, a ich partnerzy
z „innego gimnazjum” mieli ocenia% swoj! ch$% wspó"pracy z nimi.
Uczestnicy zostali te# poinformowani, #e tylko cz$&%
z nich poddana zostanie ocenie, reszta osób we)mie
udzia" w badaniu drugim, które dotyczy% b$dzie „zdolno&ci koncentracji uwagi”, które tak#e s! wa#ne w pracy
mened#era. O tym, kto z nich we)mie udzia" w badaniu
pierwszym, a kto w drugim mia" zadecydowa% przypadek. Wyniki oceny obiecywano dostarczy% za tydzie(. Po
up"ywie tego czasu nast$powa" drugi etap manipulacji,
w którym cz$&% uczestników otrzymywa"a informacj$
zwrotn! od osoby, która ich ocenia"a, a pozostali badani
zaznaczali przez 3 minuty litery d w ci!gu z"o#onym z liter podobnych wizualnie (zadanie wzorowane na te&cie
„d2” Brickenkampa). Zamiarem autorki by"o stworzenie
w ten sposób grupy kontrolnej, która nie do&wiadczy"aby
ani odrzucenia, ani akceptacji, ale bra"aby udzia" w ca"ym
badaniu, podobnie jak dwie grupy podlegaj!ce wp"ywowi manipulacji. Zak"adano, #e zaznaczanie liter b$dzie
neutralne emocjonalnie dla badanych, a ograniczony czas
przeznaczony na to zadanie nie spowoduje znu#enia czy
frustracji, która mog"aby wynika% z jego monotonii.
W warunkach akceptacji uczestnicy otrzymywali informacj$ o tym, #e osoba, która ich ocenia"a „zdecydowanie
chce” z nimi pracowa%, za& w warunkach odrzucenia informacja ta brzmia"a: „zdecydowanie nie chc$ pracowa%
z t! osob!”. Informacja by"a podana na identycznym arkuszu, jaki badani wype"niali tydzie( wcze&niej w odniesieniu do osoby, któr! sami oceniali, co mia"o uwiarygodni% procedur$ manipulacji. Pod pytaniem „Czy chcia"by&
pracowa% z t! osob!” eksperymentator zaznacza" odpowiednio do warunków jedn! z trzech mo#liwo&ci (zawsze
pomijaj!c odpowied) „wszystko mi jedno”).
Zmienne zale!ne i ich pomiar
Reakcja emocjonalna. Deklarowane nasilenie emocji negatywnych i pozytywnych mierzono technik! wzorowan!
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na prezentowanej w pracy Buckleya i wspó"pracowników
(2004). Badani okre&lali „jak teraz si$ czuj!”. Na 11-stopniowej skali mieli za zadanie zaznaczy% poziom intensywno&ci odczuwania danej emocji (od 0 – „wcale nie odczuwam” do 10 – „bardzo silnie odczuwam”). Kwestionariusz
zawiera" 20 pozycji pozwalaj!cych okre&li% nasilenie pi$ciu emocji: rado&ci (np.: weso"y, zadowolony), z"o&ci (np.:
zirytowany, w&ciek"y), urazy (np.: zraniony, skrzywdzony), l$ku (np.: nerwowy, niepewny) i smutku (np.: smutny,
przybity). W efekcie zsumowania wyników dla poszczególnych skal otrzymano pi$% wska)ników emocji, mog!cych przyjmowa% warto&% od 0 do 40.
Osoby badane
Uczestnikami badania byli uczniowie dwóch, &redniej
wielko&ci szkó" gimnazjalnych z podwarszawskiej miejscowo&ci. Wszyscy uko(czyli 15 lat. W pierwszym etapie
badania udzia" wzi$"o 178 osób, jednak cz$&% z nich nie
by"a obecna w trakcie II etapu lub nieprawid"owo wype"ni"a kwestionariusze, wi$c w analizach uwzgl$dniono dane uzyskane od 137 badanych, w tym 59 ch"opców
i 78 dziewcz!t.
Procedura i przebieg badania
Badanie przeprowadzono w trakcie lekcji w 11 klasach,
w dwóch etapach z tygodniowym odst$pem. W klasie
oprócz eksperymentatora przebywa" nauczyciel, który
nie ingerowa" w procedur$ badawcz! (jego obecno&% by"a
wymagana przez dyrekcje szkó"). W pierwszym etapie
uczniowie najpierw proszeni byli o zakodowanie zestawu
kwestionariuszy, który otrzymali, nast$pnie kolejno podawana by"a instrukcja do badania, uczestnicy czytali wype"niony przez innego ucznia „Kwestionariusz osobowy”,
okre&lali swoj! ch$% wspó"pracy z nim i sami wype"niali
identyczn! ankiet$. Po wykonaniu tych czynno&ci przyst$powali do wype"niania kolejnych stron otrzymanego zestawu narz$dzi, a w tym: KSS i kwestionariusza mierz!cego nasilenie pi$ciu emocji. W ten sposób przebadano 178
osób, z czego 12 niepoprawnie uzupe"ni"o KSS. Nast$pnie
pozosta"e 166 osób podzielono na dwie grupy o niskich
(od 0 do 5) i wysokich wska)nikach odr$bno&ci schematu Ja. W pierwszej grupie znalaz"y si$ 93, a w drugiej
73 osoby. Podstaw! podzia"u by"y &rednia arytmetyczna
(4,98). Uczniowie zostali nast$pnie losowo przydzieleni
do trzech grup eksperymentalnych. Dbano jednak, #eby
w ka#dej grupie znalaz"a si$ podobna liczba osób o niskim
i wysokim nasileniu odr$bno&ci schematu Ja.
W trakcie drugiego spotkania uczniowie w kopertach
formatu A4 z naklejonym kodem, który pozwala" na ich
identyÞkacj$, otrzymywali zestaw kwestionariuszy oraz
informacj$ zwrotn! lub „Test uwagi”. Osoby, które zosta"y

losowo przydzielone do grupy akceptowanej lub odrzuconej najpierw zapoznawa"y si$ z ocen! ze strony partnera,
a w nast$pnej kolejno&ci odpowiada"y na pytanie: „Jak!
informacj$ zwrotn! otrzyma"e& od partnera w trakcie badania?”. Mo#liwe by"y trzy odpowiedzi: partner chce lub
nie chce wspó"pracowa% b!d) jest mu wszystko jedno.
Pytanie to mia"o dwie funkcje: sprawdzenie zrozumienia
informacji i jej utrwalenie. Kolejnym zadaniem by"o ponowne wype"nienie kwestionariusza mierz!cego nasilenie 20 ró#nych emocji. Nast$pnie dzi$kowano za udzia"
w badaniu i nagradzano uczniów dodatnimi punktami
„za pomoc”, które sk"adaj! si$ na ocen$ z zachowania.
Poniewa# uczniowie znaj! si$ i szybko przekazuj! sobie
informacje na temat zdarze( w klasach (zachodzi"a obawa, #e manipulacja nie b$dzie w takich warunkach skuteczna), dopiero po przeprowadzeniu badania we wszystkich klasach wyja&niano jego rzeczywisty cel.
Wyniki i dyskusja
Otrzymany rozk"ad wska)ników odr$bno&ci schematu
Ja mo#na uzna% za zbli#ony do normalnego, przy czym
#adna z osób nie uzyska"a najwy#szego wska)nika równego 10. Zgodnie z rozk"adem procentowym charakterystycznym dla rozk"adu normalnego 23% osób uzyska"o
wyniki niskie (od 0 do 3), a 20,5% wyniki wysokie (od 7
do 9). Pozosta"ych badanych (56,5%) mo#na by"o uzna%
za osoby umiarkowanie wyodr$bnione. Z tego te# powodu wydaje si$ uprawnione stwierdzenie, #e m"odzie#
w okresie dorastania jest ju# w podobnym stopniu, co
osoby doros"e, zdolna do dostrzegania ró#nic i podobie(stw w schemacie Ja i My.
Kolejnymi kwestiami wymagaj!cymi wst$pnych analiz by"y: skuteczno&% zabiegów podejmowanych w celu
wywo"ania u badanych uczucia odrzucenia lub akceptacji oraz ustalenie, czy dzia"ania poprzedzaj!ce pomiar
zmiennych zale#nych w grupie kontrolnej („test uwagi”)
nie wp"ywa"y na afekt. W celu sprawdzenia efektywno&ci
manipulacji oraz neutralno&ci warunków w grupie kontrolnej porównano &rednie wska)niki emocji otrzymane
w pierwszym i drugim etapie badania. W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy byli dopiero przygotowywani
do manipulacji, mo#na wi$c zak"ada%, #e dzia"ania te nie
mia"y wp"ywu na deklarowany poziom nasilenia emocji
w grupach eksperymentalnych, do których osoby zosta"y
przydzielone w sposób losowy. Przypuszczenie to przetestowano przy u#yciu ogólnego modelu liniowego w schemacie 3 (odrzucenie, warunki neutralne, akceptacja)
x 2 (niskie i wysokie wyodr$bnienie). Zgodnie z oczekiwaniami nie zaobserwowano interakcyjnego wp"ywu
zmiennych niezale#nych na poziom emocji badanych.
Nie odnotowano tak#e efektów g"ównych, poza jednym.
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Dotyczy" on ró#nic mi$dzy grupami eksperymentalnymi w &rednich wska)nikach z"o&ci (F(145,2) = 3,245;
p = 0,042 -² = 0,43). Osoby przydzielone do grupy akceptowanej deklarowa"y wy#szy poziom z"o&ci ni# osoby,
które mia"y w przysz"o&ci rozwi!zywa% z za"o#enia neutralny „Test uwagi” (M = 5,10 vs. 2,40; ró#nica istotna na
poziomie p = 0,045 w te&cie Bonferroniego).
Przeprowadzone badanie by"o quasi-eksperymentem
przeprowadzonym w planie mieszanym 2 (pomiar emocji
przed i po manipulacji) × 3 informacja o ch$ci wspó"pracy otrzymana od rówie&nika (odrzucenie, brak informacji, akceptacja) × 2 poziom wyodr$bnienia schematu Ja
(niski, wysoki). Przeprowadzono w zwi!zku z tym analizy wariancji w schemacie 2 × 3 × 2 dla pi$ciu mierzonych emocji. Istotne efekty interakcji trzeciego stopnia
otrzymano jedynie dla emocji urazy (F(287,2) = 4,755;
p = 0,009; -² = 0,33).
Dalsze analizy przeprowadzono za pomoc! testu
T-Studenta dla prób zale#nych. Ustalono, jakie by"y zmiany w reakcji emocjonalnej w trzech warunkach eksperymentalnych w stosunku do poziomu emocji deklarowanego w pierwszym etapie badania.
Istotnej zmianie, po podaniu informacji o odrzuceniu,
w stosunku do pierwszego pomiaru, uleg"y emocje z"o&ci
(t(48,1) = – 2,608; p = 0,012) i rado&ci (t(48,1) = 4,039;
p < 0,001). Poziom rado&ci u badanych zmala", za& z"o&ci
wzrós". Zmiany w nat$#eniu emocji urazy, smutku i l$ku
nie uzyska"y wymaganego poziomu istotno&ci. U osób,
które zosta"y zaakceptowane zmala" poziom l$ku (t(48,1)
= 2,622; p = 0,012) oraz na poziomie trendu tak#e smutku (t(48,1) = 1,864; p = 0,069). Nie wzros"o natomiast
istotnie nasilenie rado&ci i nie zmala" poziom z"o&ci
i urazy. Badani rozwi!zuj!cy „test uwagi” deklarowali
mniejsze nasilenie rado&ci (t(48,1) = 2,681; p = 0,010)
i z"o&ci (istotne na poziomie tendencji t(48,1) = – 1,971;
p = 0,055). Nasilenie pozosta"ych emocji nie zmieni"o
si$. 'rednie wska)niki korelacji, odchylenia standardowe
i wyniki testu T-Studenta zamieszczono w Tabelach 1–3.

Okaza"o si$, #e reakcje emocjonalne badanych ró#ni"y
si$ po zastosowaniu manipulacji wzgl$dem pierwszego
pomiaru. Poziom z"o&ci i rado&ci zmienia" si$ po podaniu informacji o odrzuceniu, ale tak#e po rozwi!zaniu
z za"o#enia neutralnego emocjonalnie „testu uwagi”. Si"a
oddzia"ywania odrzucenia by"a jednak znacznie wi$ksza
ni# warunków uznanych za kontrolne. Efekt oddzia"ywania odrzucenia na poziom rado&ci by" niemal dwukrotnie
silniejszy ni# wp"yw warunków z u#yciem „testu uwagi”
(ró#nica we wspó"czynnikach t wynosi"a 1,358). Nieco
mniejsz! ró#nic$ mo#na by"o zaobserwowa% dla zmiany we wska)nikach z"o&ci (ró#nica w t wynios"a 0,637).
Prawdopodobne jest, jak sugerowa" Leary (2005), #e
nawet najmniejszy bodziec, który mo#e wskazywa% na
odrzucenie, powoduje negatywn! reakcj$ emocjonaln!.
Dlatego informacja o zakwaliÞkowaniu do drugiego badania mog"a by% przez uczestników odebrana jako odrzucenie z badania pierwszego. Jest te# mo#liwe, #e zadanie
polegaj!ce na monotonnym, #mudnym i absorbuj!cym
uwag$ wybieraniu liter z ci!gu podobnych znaków powodowa"o u badanych obni#enie nastroju, a w tym spadek rado&ci i niewielki wzrost emocji z"o&ci w stosunku
do pomiaru wykonanego tydzie( wcze&niej. Jeszcze innym mo#liwym wyja&nieniem by"oby odwo"anie si$ do
aktywacyjnych teorii emocji. „Zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne mog! wi!za% si$ i ze wzrostem,
i ze spadkiem poziomu aktywacji. Wzrost poziomu aktywacji obserwowany jest w gniewie czy strachu, ale aktywacja wzrasta równie# w wypadku rado&ci czy dumy”
(Zdankiewicz-'ciga"a i Maruszewski, 2000, s. 402). Brak
informacji zwrotnej od rówie&nika móg" obni#y% poziom
pobudzenia osób badanych, co skutkowa"o ni#szymi
wska)nikami zarówno emocji z"o&ci, jak i rado&ci.
Zaskakuj!cym wynikiem jest brak istotnej zmiany nat$#enia rado&ci u osób zaakceptowanych. By% mo#e akceptacja jest stanem oczekiwanym i w zwi!zku z tym nie
powoduje wzrostu pozytywnego nastroju, za& jej spadek
odczuwany jest jako dotkliwy i znacz!co oddzia"uje na

Tabela 1.
Porównanie nat$#enia emocji przed i po manipulacji odrzuceniem (N = 49)
'rednie (M)

Emocje
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Wyniki testu T-Studenta

Odchylenia (SD)

pomiar1

pomiar2

pomiar1

pomiar2

t(48,1)

istotno&%

SD

z"o&%

3,28

6,83

4,28

09,46

–2,608

0,012

09,53

uraza

3,81

5,67

7,41

09,02

–1,639

0,108

11,06

l$k

5,14

5,72

5,54

07,65

–0,627

0,533

06,44

smutek

3,63

6,46

6,52

10,69

–1,702

0,095

11,66

rado&%

22,02

15,93

9,52

10,75

04,039

0,000

10,54
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Tabela 2.
Porównanie nat$#enia emocji przed i po wykonaniu „Testu uwagi” (N = 44)
'rednie (M)

Emocje

Wyniki testu T-Studenta

Odchylenia (SD)

pomiar1

pomiar2

pomiar1

pomiar2

t

istotno&%

SD

z"o&%

2,68

5,28

3,87

9,49

-1,971

0,055

8,84

uraza

2,75

3,33

4,66

8,07

-0,421

0,676

9,21

l$k

4,44

5,68

6,52

10,02

-0,839

0,406

9,95

smutek

3,66

3,51

6,31

7,88

0,126

0,900

8,28

rado&%

21,91

18,64

10,27

11,05

2,681

0,010

9,17

Tabela 3.
Porównanie nat$#enia emocji przed i po manipulacji akceptacj! (N = 47)
'rednie (M)

Emocje

Wyniki testu T-Studenta

Odchylenia (SD)

pomiar1

pomiar2

pomiar1

pomiar2

t(48,1)

istotno&%

SD

z"o&%

4,65

3,17

6,85

7,23

1,639

0,108

6,23

uraza

3,61

2,23

6,18

6,17

1,399

0,169

6,77

l$k

6,40

5,59

7,38

6,40

2,622

0,012

7,94

smutek

3,70

2,06

5,69

6,33

1,864

0,069

6,02

rado&%

22,19

24,44

10,57

11,33

-1,232

0,224

12,54

poziom emocji pozytywnych, co zgodne by by"o z ustaleniami Marka Leary’ego (1995). Oczekiwan! zmian!
by"o natomiast zmniejszenie nasilenia smutku i l$ku po
podaniu informacji o ch$ci wspó"pracy ze strony partnera, w stosunku do zadeklarowanego poziomu tych emocji
w pierwszym etapie badania. Mo#na si$ jednak zastanawia%, dlaczego bez zmian pozosta"o nasilenie z"o&ci
i urazy. Emocje te, wed"ug Lazarusa (1991), powstaj!
w odniesieniu do innego cz"owieka, kiedy stwierdzamy,
#e jest on winny naszej pora#ki czy krzywdy. Badani nie
byli stawiani w podobnej sytuacji ani przed pierwszym,
ani przed drugim pomiarem, w przeciwie(stwie do osób
odrzuconych, st!d brak zmian we wska)nikach nasilenia tych emocji. Strach jest efektem poczucia zagro#enia, a smutek wynikiem stwierdzenia braku zasobów
(Lazarus, 1991). Po informacji o tym, #e rówie&nik uzna"
nas za po#!danego wspó"pracownika nasze poczucie zagro#enia mo#e by% mniejsze, a zasoby lepiej oceniane ni#
w momencie oczekiwania na decyzj$. Ogólnie rzecz bior!c, powy#sze analizy pozwoli"y potwierdzi% skuteczno&%
manipulacji.
Wyniki dotycz#ce Hipotezy 1:
reakcje emocjonalne na odrzucenie i akceptacj"
Aby przekona% si$, czy grupy eksperymentalne ró#ni"y
si$ mi$dzy sob! pod wzgl$dem nasilenia emocji negatyw-

nych (z"o&ci, smutku, l$ku, urazy) i pozytywnych (rado&ci), porównano &rednie za pomoc! jednokrotnej analizy
wariancji oraz testu post hoc Bonferroniego.
W Hipotezie 1 zak"adano, #e odrzucenie oraz sytuacja
neutralna emocjonalnie powodowa% b$d! wi$ksze nasilenie negatywnych i mniejsze pozytywnych emocji ni# akceptacja. Przewidywania te znalaz"y cz$&ciowe potwierdzenie w badaniach.
Zgodnie z za"o#eniami, m"odzie# w trzech grupach eksperymentalnych ró#ni"a si$ pod wzgl$dem deklarowanej
rado&ci (F(139, 2) = 7,194; p = 0,001; -² = 0,099). Wyniki
testu Bonferroniego wskaza"y na ró#nic$ (p = 0,001) mi$dzy wska)nikami rado&ci osób odrzucanych (M = 15,93)
i akceptowanych (M = 24,44). Istotna na poziomie trendu
(p = 0,060) by"a tak#e ró#nica w nasileniu rado&ci mi$dzy
osobami akceptowanymi i grup! neutraln! emocjonalnie
(M = 19,02). Nieistotna natomiast, zgodnie z hipotez!,
okaza"a si$ ró#nica w poziomie rado&ci w warunkach odrzucenia i neutralnych. Osoby akceptowane uzyskiwa"y
wy#sze wska)niki rado&ci ni# osoby odrzucane i badani
w grupie kontrolnej.
Okaza"o si$ tak#e, #e nasilenie smutku ró#ni"o si$ w zale#no&ci od warunków eksperymentalnych (F(139,2)
= 3,375; p = 0,037; -² = 0,040). Osoby odrzucane deklarowa"y wy#sze nasilenie tej emocji (M = 6,46) ni# osoby
akceptowane (M = 2,06), a ró#nica mi$dzy grupami by"a
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istotna, na poziomie p = 0,037. Nie odnotowano ró#nic
we wska)nikach smutku mi$dzy grup! kontroln! a odrzucan! i akceptowan!. Wynik ten jest wi$c tylko do pewnego stopnia zgodny z hipotez!, która zak"ada"a wyst!pienie ró#nicy w nasileniu emocji negatywnych mi$dzy
grup! akceptowan! i neutraln!. Tymczasem osoby wykonuj!ce „Test uwagi” wcale nie by"y bardziej smutne ni#
badani, którzy otrzymali informacj$ o tym, #e ich partner
chce z nimi wspó"pracowa%.
Wyniki analiz wariancji dotycz!ce emocji urazy, z"o&ci
i l$ku okaza"y si$ nieistotne. Manipulacja wp"ywa"a jedynie na emocje rado&ci (zgodnie z hipotez!) i smutku (cz$&ciowo zgodnie z hipotez!). Mo#liwym wyt"umaczeniem
uzyskanych efektów mog"oby by% uznanie, #e poczucie
urazy, l$ku i z"o&ci jest bardziej zale#ne od wzgl$dnie
sta"ych dyspozycji osobowo&ciowych ni# emocje rado&ci
i smutku. Z drugiej jednak strony wyniki testów dokonanych z u#yciem pomiarów nat$#enia emocji przed (pomiar 1) i po manipulacji (pomiar 2) wskazywa"y na to,
#e poziom z"o&ci zwi$ksza si$ w warunkach odrzucenia,
a poziom l$ku spada w warunkach akceptacji w porównaniu do pocz!tkowego pomiaru. Ró#nice te sugeruj! wra#liwo&% równie# i tych emocji na oddzia"ywanie manipulacji. By% mo#e brak ró#nic mi$dzy warunkami neutralnymi i dwoma warunkami manipulacji obni#a" istotno&%
wyników analizy wariancji. Mo#na te# w tym miejscu
przywo"a% wyniki bada( dokonanych w zespole Roya
Baumeistera w 2003 r. Wykluczenie lub odrzucenie nie
powodowa"o reakcji emocjonalnych negatywnych ani pozytywnych. Ten brak efektów wi!zano ze „stanem dekonstrukcji” (Twenge i in., 2003, s. 409) w wyniku silnego
stresu do&wiadczanego na skutek informacji o wykluczeniu. Jednak w omawianym badaniu odnotowano ró#nice
we wska)nikach rado&ci i smutku w sytuacji odrzucenia
i akceptacji, co nie pozwala na przyj$cie wyja&nienia zaproponowanego przez zespó" Baumeistera. Tak#e wyniki
bada( przytaczane przez Mari$ Jarymowicz i Jaloma Bar-Tal (2003), dotycz!ce ró#nic w poziomach przetwarzania
(&wiadomym vs. nie&wiadomym) emocji negatywnych
i pozytywnych, nie mog! tu znale)% zastosowania z uwagi na to, #e opisywane efekty dotycz! zarówno emocji
pozytywnej, jak i negatywnej.
Aby ostatecznie przekona% si$, czy wyst$puj! ró#nice
w nasileniu omawianych emocji mi$dzy grup! odrzucan!
i akceptowan! przeprowadzono testy (T-Studenta dla prób
niezale#nych) z wy"!czeniem warunków neutralnych.
Okaza"o si$, #e w sytuacji odrzucenia badani deklarowali
wi$cej z"o&ci ni# gdy byli akceptowani (t(95,1) = 2,125;
p = 0,036; M = 6,83 vs. 3,17). Poczucie urazy tak#e by"o
wy#sze, kiedy uczestnicy otrzymywali negatywn! informacj$ zwrotn! ni# w obliczu informacji pozytywnej

(t(95,1) = 2,170; p = 0,033; M = 5,67 vs. 2,23). Jedynie
ró#nica we wska)nikach l$ku okaza"a si$ nieistotna.
Otrzymane wyniki wskazuj! na to, #e m"odzie# ró#ni"a
si$ pod wzgl$dem nasilenia emocji negatywnych w zale#no&ci od tego, czy uzyska"a informacj$ o akceptacji, czy
o wykluczeniu. Wska)niki nat$#enia emocji negatywnych w warunkach neutralnych by"y umiarkowane i nie
ró#ni"y si$ istotnie od wska)ników uzyskiwanych w warunkach odrzucenia i akceptacji. Je&li chodzi o przebieg
krzywej, jest to wynik niezgodny z hipotez!, jednak powielaj!cy wyniki bada( uzyskane przez Marka Leary’ego
(podsumowanie wyników: Leary, 2005). Przewidywania
potwierdzi"y si$ natomiast w cz$&ci dotycz!cej wp"ywu
manipulacji na emocje pozytywne. Otrzymana krzywa
mia"a charakter kwadratowy, tak jak zak"adano.
Wyniki dotycz#ce Hipotezy 2:
regulacyjna rola wyodr"bnienia Ja
W Hipotezie 2 zak"adano, #e poznawcze wyodr$bnienie Ja b$dzie moderowa% reakcj$ emocjonaln! badanych
na odrzucenie vs. akceptacj$. Spodziewano si$, #e osoby postrzegaj!ce siebie jako bardzo podobne do grupy
okre&lanej jako My b$d! w mniejszym stopniu w stanie
regulowa% swoje emocje w reakcji na odrzucenie, ni#
osoby bardziej zindywidualizowane na skutek mniejszej
zdolno&ci do decentracji (Hipoteza 2a). Przewidywania
te zweryÞkowano przy u#yciu ogólnego modelu liniowego jednej zmiennej oraz testów post hoc Bonferroniego
i T-Studenta dla prób niezale#nych, przeprowadzaj!c
analizy oddzielnie dla ka#dej emocji. Liczebno&% grup
eksperymentalnych przedstawiono w Tabeli 4.
Hipoteza 2a znalaz"a potwierdzenie w wynikach przeprowadzonego badania w odniesieniu do emocji z"o&ci,
urazy i l$ku. Reprezentacja tych rezultatów znajduje si$
w Tabeli 5 i na wykresach (Rysunki 1, 2, 3).
Wyniki interakcyjnego wp"ywu zmiennych niezale#nych na nasilenie emocji negatywnych: z"o&ci (F(131,2)
= 2,666; p = 0,073; -² = 0,039), urazy (F(131,2) = 3,152;
p = 0,046, -² = 0,046) i l$ku (F(131,2) = 2,784; p = 0,066;
-² = 0,041) zgodne by"y z przewidywaniami, chocia# naTabela 4.
Liczebno&% grup eksperymentalnych
Odrzucenie

Warunki
neutralne

Akceptacja

niska odr$bno&%
Ja-My

26

25

27

wysoka
odr$bno&%
Ja-My

22

19

18
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Tabela 5.
Wyniki analizy efektów interakcji pomi$dzy trzema warunkami manipulacji (odrzucenia, akceptacji, neutralnymi i dwoma poziomami odr$bno&ci schematu Ja (niskim i wysokim)
Emocje

F (131,2)

Istotno&%

Si"a efektu
$²

z"o&%

2,666

0,073

0,039

uraza

3,152

0,046

0,046

l$k

2,784

0,066

0,041

smutek

1,332

0,267

0,020

rado&%

4,319

0,015

0,062

Rysunek 3.
'rednie wska)niki l$ku w warunkach odrzucenia, neutralnych i akceptacji u osób o niskim i wysokim poziomie
odr$bno&ci schematu Ja (OSJ).

Rysunek 1.
'rednie wska)niki z"o&ci w warunkach odrzucenia, neutralnych i akceptacji u osób o niskim i wysokim poziomie
odr$bno&ci schematu Ja (OSJ).

Rysunek 2.
'rednie wska)niki urazy w warunkach odrzucenia, neutralnych i akceptacji u osób o niskim i wysokim poziomie
odr$bno&ci schematu Ja (OSJ).

le#y zaznaczy%, #e efekty uzyskane dla z"o&ci i l$ku istotne
by"y tylko na poziomie tendencji, a si"y efektu by"y raczej
niewielkie. Osoby o niskim poziomie odr$bno&ci schematu Ja reagowa"y bardziej negatywnie w warunkach odrzucenia ni# rówie&nicy o wy#szym poziomie tej zmiennej – co wykaza"y analizy za pomoc! testu T-Studenta
dla prób niezale#nych. Otrzymano nast$puj!ce wyniki
dla z"o&ci: t(46,1) = 2,045 przy istotno&ci p = 0,047, urazy: t(46,1) = 2,241 istotne na poziomie p = 0,030 i l$ku:
t(46,1) = 2,609 za& p = 0,012. Mo#na w zwi!zku z tym
stwierdzi%, #e m"odzie# o s"abszym wyodr$bnieniu Ja do&wiadcza"a na skutek odrzucenia silniejszych emocji negatywnych ni# bardziej zindywidualizowani rówie&nicy.
W przypadku smutku efekt interakcji poznawczego wyodr$bnienia z warunkami eksperymentalnymi nie uzyska"
poziomu istotno&ci. Natomiast ró#nica we wska)nikach
emocji pozytywnych w warunkach odrzucenia mi$dzy
grup! o niskim a grup! o wysokim poziomie odr$bno&ci
Ja okaza"a si$ nieistotna, co jest sprzeczne z przewidywaniami, pomimo i# &rednie wska)niki rado&ci rzeczywi&cie
by"y ni#sze u osób odrzucanych (M = 14,2) ni# u akceptowanych (M = 17,4), a efekt interakcji okaza" si$ istotny
i dosy% silny (F(131,2) = 4,319; p = 0,015, $² = 0,062).
Wyniki przedstawiono na Rysunku 4.
Bardziej radosne od s"abo wyodr$bnionych badanych
(M = 15,1) okaza"y si$ natomiast osoby o wy#szym poziomie odr$bno&ci schematów Ja – My (M = 23,72) w warunkach neutralnych (t(43,1) = –2,803; p = 0,008). Wyniki
dotycz!ce pozytywnej reakcji emocjonalnej ponownie
znacz!co ró#ni"y si$ od wyników otrzymanych dla emocji
negatywnych. By% mo#e osoby o wy#szym poziomie od-
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tezie. Oczekiwano tak#e ró#nic w reakcji emocjonalnej
osób s"abo wyodr$bnionych w grupie neutralnej i akceptowanej. Wynik zgodny z tym za"o#eniem otrzymano jedynie dla wska)nika rado&ci (p < 0,001). Osoby w grupie
kontrolnej by"y mniej radosne (M = 15,10) ni# w grupie
akceptowanej (M = 26,50). Wbrew za"o#eniom, s"abo
wyodr$bnione osoby, które dozna"y odrzucenia, czu"y si$
bardziej ura#one ni# w warunkach neutralnych (M = 8,38
vs. 2,77; p = 0,044).
Dyskusja ogólna

Rysunek 4.
'rednie wska)niki rado&ci w warunkach odrzucenia, neutralnych i akceptacji u osób o niskim i wysokim poziomie
odr$bno&ci schematu Ja (OSJ).

r$bno&ci rozwi!zuj!ce „Test uwagi” lepiej radzi"y sobie
z monotoni! zadania. Jest te# prawdopodobne, #e osoby
o niskim poznawczym wyodr$bnieniu w wi$kszym stopniu ulegaj! inklinacji pozytywnej ni# osoby o silniej wyodr$bnionym Ja. Brak pozytywnej oceny otrzymanej od
rówie&nika móg" by% dla osób o niskiej dystynktywno&ci
Ja równie dotkliwy, jak informacja negatywna.
Wyniki weryÞkacji Hipotezy 2b, w której przewidywano, #e osoby o ni#szej odr$bno&ci Ja b$d! bardziej wra#liwe na warunki eksperymentalne ni# badani o wysokim
poziomie wyodr$bnienia, generalnie przemawiaj! za jej
s"uszno&ci!, jednak z pewnymi zastrze#eniami. Zgodnie
z przewidywaniami okaza"o si$, #e reakcje emocjonalne
osób o wysokim poziomie indywiduacji nie ulega"y istotnym zmianom w zale#no&ci od warunków eksperymentalnych. Mo#na wi$c uzna%, #e osoby te by"y w stanie dokonywa% efektywnej autoregulacji emocjonalnej w odpowiedzi zarówno na bod)ce negatywne, jak i pozytywne.
Badani, stwierdzaj!cy w samoopisie wi$cej podobie(stw ni# ró#nic w stosunku do w"asnej grupy, zale#ni
jednak byli od reakcji partnera interakcji. Je&li ocena ich
osoby dokonana przez partnera by"a pozytywna i wyra#a" on ch$% wspó"pracy z nimi, wówczas ich nastrój by"
równie# bardziej pozytywny ni# w momencie otrzymania
oceny negatywnej. Ró#nic$ tak! za pomoc! testu post
hoc Bonferroniego stwierdzono zarówno dla emocji negatywnych: z"o&ci (p = 0,006), urazy (p = 0,015) i l$ku
(p = 0,052), jak i pozytywnych, czyli rado&ci (p < 0,001),
co by"o zgodne z przewidywaniami zawartymi w hipo-

Na podstawie zaprezentowanych wyników mo#na przyj!%, #e zarówno Hipoteza 1 jak i obie cz$&ci Hipotezy 2
znalaz"y pewne potwierdzenie. Ustalono, #e poziom emocji rado&ci, z"o&ci, urazy i smutku ró#ni" si$ w sytuacji odrzucenia i akceptacji. Pozytywna informacja zwrotna by"a
zwi!zana z mniejszym nasileniem emocji negatywnych
i wi$kszym pozytywnych ni# informacja o odrzuceniu.
Potwierdzono równie# regulacyjny wp"yw poznawczej
odr$bno&ci Ja na reakcje emocjonalne osób odrzucanych
i akceptowanych. Ogólnie rzecz bior!c, badani o mniejszym poziomie indywiduacji byli bardziej wra#liwi emocjonalnie na ocen$ ze strony nieznajomego rówie&nika,
ni# osoby o wy#szym poziomie tej zmiennej. Reakcje
emocjonalne tych ostatnich nie by"y, tak jak przewidywano, ró#nicowane przez warunki eksperymentalne. Osoby
o niewielkim poziomie odr$bno&ci dysponowa"y równie#
mniejsz! zdolno&ci! do regulacji emocjonalnej w sytuacji
odrzucenia ni# uczestnicy okre&leni jako silnie wyodr$bnieni. Natomiast wówczas, gdy warunki by"y neutralne
b!d) informacja zwrotna by"a pozytywna, osoby o niskiej
i wysokiej odr$bno&ci schematowej nie ró#ni"y si$ pod
wzgl$dem nasilenia emocji negatywnych.
Zastrze#enia wzgl$dem trafno&ci Hipotezy 1 i 2b budz!
jednak ró#nice dotycz!ce przewidywanego i uzyskanego przebiegu krzywych nat$#enia emocji negatywnych.
Wbrew oczekiwaniom sformu"owanym na podstawie
wyników uzyskanych przez Marka Leary’ego (1998) nie
by"o ró#nic w negatywnej reakcji emocjonalnej pomi$dzy grup! neutraln! i akceptowan!. By% mo#e informacja o pozytywnej ocenie nie mia"a wystarczaj!co silnego
wp"ywu na osoby badane, poniewa# takiej oceny oczekiwali. Akceptacja by"a stanem normalnym, który nie
ró#ni" si$ znacznie od warunków neutralnych. Pewnego
poparcia dla takiego przypuszczenia mo#na szuka% w badaniach dotycz!cych inklinacji pozytywnej w ramach
asymetrii pozytywno-negatywnej. Guido Peeters, który
zwróci" uwag$ na ten efekt dowodzi", #e ludzie maj! tendencj$ do tworzenia pozytywnych hipotez na temat rzeczywisto&ci i s! gotowi do reagowania pozytywnymi sta-
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nami emocjonalnymi szczególnie w nowych sytuacjach
(Peeters, 1971; Lewicka, Czapi(ski i Peeters, 1992).
Drugim odst$pstwem od spodziewanych wyników by"a
odmienno&% w reakcjach emocjonalnych na odrzucenie
i akceptacj$ w odniesieniu do emocji pozytywnych i negatywnych. Baumeister i wspó"pracownicy (Baumeister,
Bratslavsky, Finkenauer i Vohs, 2001) twierdz!, #e emocje negatywne odczuwane s! z wi$ksz! intensywno&ci!
ni# pozytywne. Tymczasem w prezentowanych badaniach
wyniki zgodne z Hipotezami 1 i 2b otrzymano tylko dla
emocji pozytywnych. Mo#e by% to efektem stosowanego pomiaru emocji. Miary deklaratywne podatne s! na
zak"ócenia zwi!zane z d!#eniem do uzyskania aprobaty
spo"ecznej. Analiza &redniego nasilenia deklarowanych
emocji pokazuje, #e zarówno przed, jak i po manipulacji
badani du#o ch$tniej przyznawali si$ do do&wiadczania
emocji pozytywnych (&rednia 21,40 w pierwszym pomiarze i 19,75 w drugim) ni# negatywnych (&rednie od 3,51
do 5,41). Norm! poprawno&ci spo"ecznej jest raczej zakaz
wyra#ania emocji negatywnych ni# przymus bycia radosnym (Jarymowicz, 2004). Badanym prawdopodobnie "atwiej by"o deklarowa% ni#sze poczucie zadowolenia w sytuacji neutralnej i w warunkach odrzucenia w stosunku
do warunków akceptacji, ni# przyzna% si$ do odczuwanej
z"o&ci, urazy, smutku czy l$ku. Zgodnie z danymi cytowanymi przez Jarymowicz i Bar-Tala (2003) mo#na te#
zak"ada%, #e badani w mniejszym stopniu byli w stanie
u&wiadomi% sobie swoje emocje negatywne. Mo#e by%
to jeden z powodów uzyskania ni#szych istotno&ci dla
wspó"czynników emocji negatywnych zarówno w odniesieniu do Hipotezy 1, jak i 2.
Na uwag$ zas"uguje jeszcze odmienno&% emocji smutku
od pozosta"ych reakcji negatywnych. Jedynie dla tej emocji nie uzyskano istotnych efektów interakcyjnego wp"ywu manipulacji i wyodr$bnienia poznawczego. Pewnym
wyja&nieniem by"oby uznanie za Higginsem (1987), #e
smutek jest emocj! wynikaj!c! raczej z niemo#no&ci zrealizowania swoich idea"ów ni# z frustracji spowodowanej
nieudan! prób! unikni$cia negatywnych konsekwencji.
Jako jedyna z czterech negatywnych emocji jest efektem rozbie#no&ci mi$dzy rzeczywisto&ci! a idea"em. By%
mo#e wi$c nie podlega regulacji w ten sam sposób, co
emocje wynikaj!ce z rozbie#no&ci mi$dzy Ja aktualnym
i powinno&ciowym. Kwestia ta wymaga jeszcze wielu
dalszych analiz w celu ustalenia, czy nie jest to tylko jednostkowy wynik.
Kwesti! wymagaj!c! dyskusji jest tak#e status neutralno&ci „Testu uwagi”. Okaza"o si$, #e osoby po rozwi!zaniu tego zadania czu"y si$ mniej radosne, ale równie#
mniej zagniewane. Mo#na przypuszcza%, #e przed pierwszym pomiarem badani oczekiwali w napi$ciu na rozwój

wydarze(, co mog"o skutkowa% wy#szym poziomem aktywacji. Kiedy jednak dowiedzieli si$, #e nie b$d! oceniani, ich poziom pobudzenia opad", co pot$gowane mog"o
by% monotoni! zadania lub zm$czeniem po jego wykonaniu (wymaga"o ono skupienia i szybkiego tempa pracy,
poniewa# mierzony by" czas).
Podsumowanie
Wyniki bada( pomy&lnie zweryÞkowa"y hipotezy, jednak sk"oni"y do postawienia dalszych pyta( dotycz!cych
przebiegu krzywej nasilenia emocji negatywnych w warunkach odrzucenia, neutralnych i akceptacji, odmienno&ci pozytywnych i negatywnych reakcji emocjonalnych,
a tak#e specyÞcznej pozycji smutku w&ród emocji negatywnych.
Dyskutowane wyniki sk"aniaj! równie# ku ograniczeniu ustale( Twenge’a i wspó"pracowników (2003), #e wykluczenie spo"eczne powoduje wewn$trzn! pustk$ wyra#aj!c! si$ mi$dzy innymi w braku reakcji emocjonalnej.
Efekty wp"ywu odrzucenia i akceptacji na emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne – okaza"y si$ istotne
w prezentowanym badaniu. By% mo#e, tak jak sugerowali
Twenge i wspó"pracownicy, stosowany w badaniu sposób
wywo"ywania poczucia odrzucenia, który bazowa" na
technice opracowanej w zespole Marka Leary’ego, nie
powodowa" stanu dekonstrukcji. Badani nie mieli mo#liwo&ci spotkania si$ z osob!, która ich ocenia"a, mogli
tak#e umniejszy% warto&% wspó"pracy z osob!, której nie
poznali, a tym samym obni#y% poziom stresu wynikaj!cego z otrzymania informacji o odrzuceniu.
Tak#e kwestie zwi!zane z wiekiem badanych znalaz"y
swoje rozstrzygni$cie. Tak jak zak"adano, osoby, które
uko(czy"y 15. rok #ycia, by"y intelektualnie zdolne do postrzegania siebie jako odr$bnych od My. Poznawcze wyodr$bnienie u m"odzie#y w tym wieku mog"o tak#e regulowa% afekt w zagra#aj!cych sytuacjach. Rozwa#a% wi$c
mo#na zastosowania praktyczne otrzymanych wyników
bada( w pracy z m"odzie#!. Programy oparte na budowaniu w"asnej to#samo&ci mog! pozytywnie wp"ywa% na
nastrój m"odych ludzi i ich reakcje w sytuacjach spo"ecznych, w których nie zawsze spotkaj! si$ z akceptacj!.
Nale#y równie# wspomnie% o ograniczeniach w wyci!ganiu wniosków na podstawie prezentowanych wyników
bada(. Szczególnie istotna wydaje si$ kwestia pomiaru
zmiennych niezale#nych. Deklaracje stanu emocjonalnego ulegaj! silnym wp"ywom akceptacji spo"ecznej. Nie
s! tak#e wolne od zwi!zków z indywidualnymi zdolno&ciami do autoobserwacji i wgl!du, poziomem inteligencji s"ownej, czy &rodowiskiem wychowawczym wraz
z jego normami oraz nakazami i zakazami kulturowymi.
W zwi!zku z tym warto przeprowadzi% badania z miara-
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mi niewymagaj!cymi werbalizacji. Ponadto omawiane
wyniki s! jedynie wst$pem do dalszych bada( i z pewno&ci! wymagaj! weryÞkacji z u#yciem innych narz$dzi
czy sposobów manipulacji.
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Is it possible that adolescents’ emotional reactions
to interpersonal rejection and acceptance are regulated
by self distinctiveness?
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Abstract
The experiment examined the regulative function of self distinctiveness in adolescents and tested two
hypotheses. One of them was derived from the sociometer model of self-esteem, according to which selfesteem monitors others’ reactions and alerts an individual to the possibility of social rejection. It was predicted that exclusion and neutral conditions lead to more negative and less positive emotional reactions
than does acceptance. The second hypothesis posits that adolescents with a less distinctive self are more
sensitive to evaluation from an interaction partner than are those with high self distinctiveness. The experiment indeed showed that social rejection caused more negative emotions than acceptance and that self
distinctiveness might regulate negative emotion in subjects who had been rejected.
Key words: self distinctiveness, emotional reactions, rejection, acceptance
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