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Moralno!" i sprawno!"
jako wymiary postrzegania spo ecznego
Iwona Wilmowska
Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Celem tego artyku u jest podsumowanie zgromadzonej wiedzy na temat moralno!ci i sprawno!ci jako
wymiarów postrzegania spo ecznego. Wychodz#c od wyt umaczenia, dlaczego w a!nie te dwa wymiary
odgrywaj# tak du$# rol% w procesie postrzegania innych ludzi, postaram si% wyja!ni" ró$nice we wzorcach wnioskowania o moralno!ci i sprawno!ci, nawi#zuj#c do perspektyw aktora i obserwatora. Nast%pnie
przytocz% kilka prac ukazuj#cych determinanty i konsekwencje moralno!ciowego postrzegania !wiata. Na
ko&cow# cz%!" artyku u sk ada si% opis bada&, w których moralno!" i sprawno!" zosta y przedstawione
jako wymiary postrzegania grup.
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Dlaczego moralno ! i sprawno !?
Cz owiek jest istot# spo eczn#. 'ycie ka$dego z nas
przebiega w otoczeniu innych ludzi. Na co dzie& spotykamy ró$ne osoby – niektóre z nich s# nam znane, inne
widzimy po raz pierwszy. Jakimi cechami charakteryzuj#
si% napotykani na naszej drodze ludzie? Kogo nale$y si%
wystrzega"? Z kim natomiast warto utrzymywa" kontakt,
nawi#za" przyja(&? Od odpowiedzi na pytania tego typu
nieraz zale$a o nasze by" albo nie by".
Aby sprawnie funkcjonowa" w takiej rzeczywisto!ci,
byli!my zmuszeni wytworzy" pewne algorytmy, uproszczone sposoby wnioskowania o otaczaj#cych nas ludziach
– ich cechach i mo$liwych konsekwencjach naszego kontaktu z nimi. Szukaj#c przyczyn ich zachowa&, dokonujemy atrybucji cech, czyli wnioskujemy o immanentnych
w a!ciwo!ciach ludzi (Forsterling, 2005). Czym si% kierujemy w tym procesie? Co jest dla nas punktem odniesienia? Najcz%!ciej nasz interes. Oceniamy innych ludzi pod
wzgl%dem tego, czy zbli$aj#c si% do nich, mo$emy straci", czy zyska" (Giles i Ryan, 1982, za: Phalet i Poppe,
1997; Peeters i Czapi&ski, 1990; Wojciszke, 2005b). Id#c
tym tropem, Guido Peeters (1992) dokona rozró$nienia
mi%dzy cechami ludzi korzystnymi dla innych (otherIwona Wilmowska, Szko a Wy$sza Psychologii Spo ecznej,
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-proÞtable; OP) oraz korzystnymi dla siebie (self-proÞtable; SP). Cechy korzystne dla innych to cechy, które maj#
wp yw na dobrostan osób maj#cych styczno!" z ich posiadaczem (np. uczciwo!", uprzejmo!"). Natomiast cechy
korzystne dla siebie s# szczególnie cenne dla posiadacza
danej cechy (np. efektywno!", inteligencja). Warto równie$ zaznaczy", $e walencja cech korzystnych dla innych
pozostaje bez zmian niezale$nie od kontekstu – moralno!" jest przez nas pozytywnie oceniana niezale$nie od
tego, czy wykazuje si% ni# nasz przyjaciel, czy wróg.
W przypadku za! cech korzystnych dla siebie nast%puje
pewne rozró$nienie – kiedy nasz przyjaciel charakteryzuje si% cech# korzystn# dla siebie (np. jest ambitny), po!rednio i my na tym korzystamy. Je!li natomiast mamy
ambitnego wroga – jest to dla nas niekorzystne, gdy$
wtedy stanowi on dla nas wi%ksze zagro$enie (Lewicka,
1993; Peeters, 1992).
Badanie oparte na teorii Guido Peetersa przeprowadzili
Bogdan Wojciszke, Magdalena Dowhyluk oraz Marcin
Jaworski (1998). Polega o ono na tym, $e 200 studentów mia o za zadanie opisa" na jednym z 14 wymiarów
200 cech. Cztery z tych wymiarów to: zwi#zek z moralno!ci# (n = 19), zwi#zek ze sprawno!ci# (n = 19) (oceniane na skali od 0 do 10), korzystno!" dla siebie (n = 15)
oraz korzystno!" dla innych (n = 15) (oceniane na skali
od –5 do 5). Do ka$dego wymiaru podana by a deÞnicja, któr# osoba badana mia a si% kierowa" przy przy-
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dzielaniu swoich ocen. Okaza o si%, $e negatywne cechy
zwi#zane z moralno!ci# by y oceniane jako niekorzystne
dla innych, a pozytywne cechy zwi#zane z moralno!ci#
jako korzystne bardziej dla innych ni$ dla ich posiadacza.
Tymczasem cechy negatywne zwi#zane ze sprawno!ci#
by y oceniane jako niekorzystne raczej dla siebie ni$ dla
innych, a pozytywne cechy zwi#zane ze sprawno!ci# jako
korzystne dla siebie, a nie dla innych. Autorzy badania
wnioskuj#, $e wobec tego cechy zwi#zane z moralno!ci#
s# ze swojej natury (nie)korzystne dla innych, natomiast
cechy zwi#zane ze sprawno!ci# – (nie)korzystne dla ich
posiadacza.
Dochodzimy wi%c do podzia u cech na te zwi#zane
z moralno!ci# oraz zwi#zane ze sprawno!ci#. KlasyÞkacji
tej na gruncie psychologii dokona Glenn Reeder (Reeder
i Brewer, 1979). O tym, jak istotny w kontek!cie postrzegania spo ecznego jest to podzia !wiadczy badanie,
w którym proszono uczestników o przypomnienie sobie
zdarze& z przesz o!ci, które pozwoli y im na dokonanie
jasnej oceny siebie albo kogo! innego oraz podanie interpretacji tych zachowa& (Wojciszke, 1994). Uzyskano
w ten sposób 1124 opisy zdarze&. Ich analiza wykaza a, $e
26% z nich nawi#zywa o do moralno!ci, 42% do sprawno!ci, 5% zarówno do moralno!ci, jak i sprawno!ci, a jedynie 27% nie nawi#zywa o do $adnej z tych kategorii.
Z badania tego p yn# dwa istotne wnioski: po pierwsze,
wyniki !wiadcz# o tym, $e interpretacje zachowa& ludzi
w kategoriach moralno!ci i sprawno!ci s# niezwykle cz%ste (wniosek ten dotyczy równie$ postrzegania samego
siebie, patrz: Uchronski, 2008); po drugie, okazuje si%,
$e te dwie !cie$ki wnioskowania na ogó wykluczaj# si%
wzajemnie: zachowanie odebrane jako odnosz#ce si% do
moralno!ci/sprawno!ci z du$ym prawdopodobie&stwem
nie b%dzie rozpatrywane w innym kontek!cie.
Drugi z powy$szych wniosków zosta potwierdzony
w badaniu Marcina Jaworskiego oraz Marka Drogosza
(1998). Jego wyniki wskazuj# na to, $e badani w zale$no!ci od tego, czy podprogowo aktywizowano u nich moralno!", czy sprawno!" inaczej interpretowali dwuznaczne
zachowania. U osób, u których aktywizowano moralno!",
sk onno!" do u$ywania cech zwi#zanych ze sprawno!ci#
zosta a zahamowana, natomiast u osób, u których aktywizowano sprawno!", zahamowaniu uleg a sk onno!" do
interpretowania zachowa& w kategoriach moralno!ci. Tak
wi%c nadawanie znaczenia zachowaniu wydaje si% procesem poszukiwania pewnej okre!lonej ramy odniesienia dla
tego zachowania. Rama taka mo$e by" w danym momencie tylko jedna i kiedy si% uaktywni, zaczyna hamowa" dost%p do innych, alternatywnych ram (Wojciszke, 2005b).
Wró"my jeszcze na chwil% do podzia u cech na odnosz#ce si% do moralno!ci i sprawno!ci oraz dowodów na

to, $e podzia ten faktycznie ma racj% bytu. W badaniu
Wojciszke, Bazi&skiej i Jaworskiego (1998) proszono
uczestników o ogóln# ocen% 20 dobrze znanych sobie
osób oraz opisanie ich cech zwi#zanych z moralno!ci#
i zwi#zanych ze sprawno!ci#. Okaza o si%, $e te dwa typy
cech t umaczy y a$ 82% wariancji ogólnej oceny tych
osób. Po raz kolejny wi%c wyniki badania dowodz#, $e
moralno!" i sprawno!" to wymiary odgrywaj#ce istotn#
rol% w procesie spo ecznego spostrzegania osób (patrz
te$: Rosenberg, Nelson i Vivekananthan, 1968).
Warto wspomnie", $e przytoczone wy$ej dwa podziay cech (korzystne dla siebie–korzystne dla innych; moralno!"–sprawno!") nie s# jedynymi konceptualizacjami
omawianych wymiarów. W ostatnich dziesi%cioleciach
pojawi o si% wiele koncepcji teoretycznych, w których
atwo znale(" analogi% do wymiarów moralno!ci i sprawno!ci (podsumowanie – patrz: Wojciszke i Bary a, 2006,
Tabela 2). Wystarczy wspomnie" chocia$by o wymiarach
takich jak dobry/z y intelektualnie – dobry/z y spo ecznie
(Rosenberg, Nelson i Vivekananthan, 1968), m%sko!" –
– kobieco!" (Bem, 1974), kolektywizm – indywidualizm
(Hofstede, 1980), czy ja niezale$ne – ja wspó zale$ne
(Markus i Kitayama, 1991).
Obecnie w badaniach nad g ównymi wymiarami postrzegania spo ecznego mo$na wyró$ni" dwa g ówne
nurty, ró$nie (cho" wci#$ bardzo podobnie) deÞniuj#ce te
wymiary i koncentruj#ce si% na nieco odmiennych zagadnieniach. Pierwszy z nich koncentruje si% na interesach
jednostki, natomiast drugi na celach funkcjonalnych.
Podej!cie w kategoriach interesów jednostki silniej nawi#zuje do podzia u cech na korzystne dla siebie–korzystne dla innych. Wymiar moralno!ci najcz%!ciej jest w tym
podej!ciu nazywany wspólnotowo!ci# (communion),
a sprawno!ci – sprawczo!ci# (agency). Terminologia ta
jest zapo$yczona od Bakana (1966), który pod poj%ciem
wspólnotowo!ci rozumia empati%, moralno!" oraz zwi#zki mi%dzyludzkie/ciep o, a pod poj%ciem sprawczo!ci – indywidualno!", osi#gni%cia oraz dbanie o w asne interesy.
Okazuje si%, $e im silniej dana cecha nale$y do kategorii sprawczo!", z tym wi%kszym prawdopodobie&stwem
jest oceniana jako korzystna dla siebie. Natomiast im
bardziej nale$y do kategorii wspólnotowo!", z tym wi%kszym prawdopodobie&stwem b%dzie postrzegana jako
korzystna równie$ dla innych (Abele i Wojciszke, 2007,
Eksperyment 1).
Badania realizowane w tym nurcie ponadto pokazuj#,
$e te same czynno!ci mog# by" interpretowane w ró$ny sposób w zale$no!ci od tego, czyim interesom s u$#.
Zwie&czone sukcesem czyny s u$#ce w asnemu interesowi (np. naprawienie swojego samochodu) s# interpretowane w kategoriach sprawczo!ci, podczas gdy te same czyny
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s u$#ce cudzemu interesowi (np. naprawienie samochodu
koledze) s# interpretowane w kategoriach wspólnotowo!ci (Cislak i Wojciszke, 2008). St#d mo$e wynika" sposób postrzegania osób takich jak Jurek Owsiak, Janina
Ochojska czy Matka Teresa z Kalkuty – my!l#c o takich
postaciach skupiamy si% na tym, $e po!wi%caj# si% dla
innych, a nie na tym, $e z sukcesem kieruj# ogromnymi
przedsi%wzi%ciami, wymagaj#cymi doskona ych zdolno!ci mened$erskich, a jak ju$ wspomniano, interpretacja
zachowania w jeden sposób (wspólnotowo!"/sprawczo!")
hamuje drugi sposób interpretacji (Wojciszke, 2005b).
Na podstawie powy$szych za o$e&, istnienie tych
dwóch wymiarów postrzegania spo ecznego jest t umaczone dwoisto!ci# interesów: cechy sprawcze wi#$# si%
z interesem sprawcy/aktora – cokolwiek si% robi, warto
robi" to efektywnie, natomiast immanentn# w a!ciwo!ci#
cech wspólnotowych jest to, $e odzwierciedlaj# one interesy odbiorców czynów/obserwatorów (Wojciszke i Abele, 2008).
Badacze skupieni wokó podej!cia w kategoriach interesów zazwyczaj przeprowadzaj# badania na poziomie
jednostek, a nie grup spo ecznych, cz%sto nawi#zuj#c
do wymiaru m%sko!" – kobieco!". Na przyk ad Suitner
i Maass (2008) wykaza y, $e im bardziej dana cecha jest
zwi#zana z wymiarem sprawczo!ci, tym cz%!ciej w j%zyku naturalnym (w tym przypadku w oskim) jest u$ywana w rodzaju m%skim. Odwrotna zale$no!" zachodzi
dla cech zwi#zanych z wymiarem wspólnotowo!ci – im
bardziej s# one typowe dla tego wymiaru, tym cz%!ciej s#
u$ywane w rodzaju $e&skim.
Drugi nurt, oparty na celach funkcjonalnych, skupia si%
g ównie na badaniach stereotypów i postrzegania grup
spo ecznych (a nie jednostek, jak podej!cie w kategoriach interesów). Wymiar moralno!ci jest tutaj nazywany
ciep em (warmth), a sprawno!ci – po prostu sprawno!ci#
(competence). To, czy dana grupa spo eczna jest postrzegana jako ciep a (moralna), zale$y od tego, jakie cele sobie stawia: gdy jej intencje s# dobre (z punktu widzenia
obserwatora), jest postrzegana jako ciep a, natomiast gdy
jej intencje s# z e – jako zimna. Zdolno!" do wdro$enia
tych intencji w $ycie jest wyznacznikiem sprawno!ci
(Fiske, Cuddy i Glick, 2007).
Badania realizowane w tym nurcie podkre!laj# znaczenia statusu grup i wspó zawodnictwa (Cuddy, Fiske
i Glick, 2007, 2008; Russel i Fiske, 2008). Okazuje si%,
$e status danej grupy determinuje jej postrzegana sprawno!", a istnienie (lub nie) wspó zawodnictwa mi%dzy
dan# grup# a grup# obserwatora – jej postrzegane ciep o.
Opieraj#c si% na tych za o$eniach, badacze t umacz# powstanie takich, a nie innych stereotypów ró$nych grup
jako usankcjonowanie status quo – grupy o niskim statu-
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sie s# postrzegane jako niesprawne, st#d ich niski status
wydaje si% usprawiedliwiony, wynikaj#cy z ich immanentnych w a!ciwo!ci. Natomiast grupy o wysokim statusie s# postrzegane jako sprawne. Za takim rozumowaniem kryje si% domniemanie, $e w takim razie ich wysoki
status jest usprawiedliwiony (Cuddy, Fiske i Glick, 2007,
2008).
Jak wspomnia am wy$ej, pomimo pewnych drobnych
ró$nic te dwa nurty wi%cej #czy ni$ dzieli, dlatego w tej
pracy omówi am badania wyp ywaj#ce z obu tych podej!". Aby zachowa" jasno!" wywodu w tym artykule
ujednolici am nazewnictwo wymiarów. Mimo i$ autorzy
prac pos ugiwali si% nieraz nieco innymi nazwami, tutaj
s# one nazywane, za Glennem Reederem, moralno!ci#
i sprawno!ci#.
Ró"nice w sposobie wnioskowania
o moralno ci i sprawno ci
Cz owiek, formu uj#c s#dy o !wiecie spo ecznym, nie
zawsze czyni to w sposób racjonalny (Lewicka, 1993;
Lewicka i Wojciszke, 2000; Tyszka, 1999; Wojciszke,
1999). Wnioski, jakie wyci#ga na podstawie obserwacji
cz%sto s# zniekszta cone. Zostan# tu omówione dwa rodzaje takich zniekszta ce&: efekt negatywno!ci oraz efekt
pozytywno!ci.
Efekt negatywno!ci przejawia si% tym, $e ocena globalna jest silniej uzale$niona od informacji negatywnych ni$
pozytywnych (Lewicka i Wojciszke, 2000). Jest pochodn# zjawiska polegaj#cego na tym, $e negatywne zdarzenia
silniej oddzia uj# na percepcj% ludzi ni$ zdarzenia pozytywne. Prawid owo!" ta odnosi si% do codziennych wydarze&, relacji z bliskimi, a tak$e przetwarzania nap ywaj#cych informacji, st#d na przyk ad przewaga informacji
o negatywnych zdarzeniach w wiadomo!ciach telewizyjnych czy gazetach (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer
i Vohs, 2001). Z kolei efekt pozytywno!ci przejawia si%
w wi%kszej diagnostyczno!ci informacji pozytywnych
ni$ negatywnych i wyst%puje du$o rzadziej ni$ efekt negatywno!ci (Kubicka-Daab, 1989).
Oba te zjawiska mog# sprawia" wra$enie wykluczaj#cych si%. Kiedy jednak spojrzymy na nie w kontek!cie podzia u cech na zwi#zane z moralno!ci# oraz sprawno!ci#
wida" wyra(nie, w jakich okoliczno!ciach który z tych
mechanizmów dominuje. Otó$ efekt negatywno!ci dziaa wtedy, kiedy analizujemy informacje zwi#zane z moralno!ci# (Brycz i Wojciszke, 1992; Peeters i Czapi&ski,
1990), a efekt pozytywno!ci aktywizuje si% w momencie,
kiedy otrzymujemy informacje o cechach zwi#zanych ze
sprawno!ci# (Brycz i Wojciszke, 1992; Kubicka-Daab,
1989). Warto w tym miejscu przytoczy" badanie Ró$y
Bazi&skiej i Bogdana Wojciszke (1996), w którym pre-
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zentowali oni badanym zdanie opisuj#ce pewne zachowanie (np. „Bob broni nieobecnego przyjaciela przed nieprawdziwymi oskar$eniami, ale mówi w tak nielogiczny
i niezrozumia y sposób, $e nie potraÞ nikogo przekona"”), a nast%pnie prosili ich o zaznaczenie, które z podanych cech pasuj# do opisanej osoby, a które nie. Czas
odpowiedzi na pytania zwi#zane z negatywnymi aspektami moralno!ci by krótszy ni$ w przypadku pyta& o jej
aspekty pozytywne. Natomiast w zakresie sprawno!ci zachodzi a odwrotna zale$no!": badani szybciej odpowiadali na pytania dotycz#ce jej przejawów pozytywnych ni$
negatywnych. Tak wi%c w kontek!cie moralno!ci ujawni
si% efekt negatywno!ci, a w kontek!cie sprawno!ci efekt
pozytywno!ci.
Asymetri# t# zaj# si% w swoich badaniach Glenn
Reeder ze wspó pracownikami (Reeder i Brewer, 1979;
Reeder, 1985; Reeder i Coovert, 1986). T umaczy j# nast%puj#co: w zale$no!ci od tego, czy wnioskujemy co do
cechy z kategorii moralno!ci czy te$ sprawno!ci, kierujemy si% innymi regu ami.
Zachowanie moralne (pozytywne) jest ma o diagnostyczne: osoba post%puj#ca moralnie mo$e cechowa" si%
zarówno moralno!ci#, jak i brakiem moralno!ci. Z kolei
niemoralnie mo$e si% zachowa" jedynie osoba niemoralna. Wynika to z faktu, $e moralne zachowania s# po$#dane spo ecznie – z tego powodu nawet osoby niemoralne
mog# w pewnych sytuacjach zachowywa" si% moralnie
w celu osi#gni%cia pewnych korzy!ci, np. akceptacji spoecznej. Natomiast niemoralnie zachowuj# si% tylko osoby z gruntu niemoralne. Nie ma mo$liwo!ci, aby osoba
moralna b#d( !rednio moralna post#pi a w sposób niemoralny (cz owiek prawdomówny nie sk amie, natomiast
k amca b%dzie czasem mówi prawd%).
Ciekawe badanie, potwierdzaj#ce powy$sze wnioskowanie, przeprowadzili Reeder i Spores (1983, Eksperyment 1). Prezentowali oni osobom badanym cztery

typy sytuacji: zachowanie moralne wraz z czynnikami
sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do zachowania moralnego,
zachowanie moralne wraz z czynnikami sytuacyjnymi
sk aniaj#cymi do zachowania niemoralnego, zachowanie
niemoralne wraz z czynnikami sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do zachowania niemoralnego oraz zachowanie niemoralne wraz z czynnikami sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do
zachowania moralnego, a nast%pnie prosili o ocen% osób
zachowuj#cych si% w dany sposób. Co oczywiste, osoby zachowuj#ce si% moralnie zosta y ocenione jako bardziej moralne ni$ te, które zachowywa y si% niemoralnie.
Kiedy jednak porównano wyniki ze wszystkich czterech
grup okaza o si%, $e osobie, która zachowa a si% moralnie w okoliczno!ciach sprzyjaj#cych moralnemu zachowaniu, przypisywano !redni poziom moralno!ci (7,05 na
11-stopniowej skali). Tymczasem osoby zachowuj#ce
si% niemoralnie zosta y ocenione jako niemoralne niezale$nie od okoliczno!ci (3,8 oraz 4,5). Wyniki badania
wskazuj# wi%c na to, $e zachowanie moralne nie jest traktowane jako diagnostyczne dla moralno!ci, kiedy zachodzi w sprzyjaj#cych jego wyst#pieniu okoliczno!ciach.
Zazwyczaj spo ecznie akceptowana jest moralno!", a nie
jej brak – podstaw# funkcjonowania spo ecze&stw s#
normy etyczne (Wojciszke i Bary a, 2002). St#d wynika
nasza sk onno!" do koncentrowania si% na negatywnych
cechach moralno!ciowych (efekt negatywno!ci) – to one
nios# ze sob# warto!" diagnostyczn#.
Kiedy jednak wyci#gamy wnioski na temat sprawno!ci
danej osoby sytuacja wygl#da nieco inaczej. Wracaj#c do
schematów Reedera, widzimy, $e w tym przypadku to zachowania pozytywne (sprawne) s# diagnostyczne. Osoba,
która zachowuje si% w sposób sugeruj#cy brak sprawno!ci, niekoniecznie musi cechowa" si% brakiem zdolno!ci.
Tymczasem kto!, kto zachowuje si% sprawnie, jest oceniany jako zdolny w danej dziedzinie (osoba, która zda a
samodzielnie trudny egzamin, na pewno jest zdolna, na-

Rysunek 1.
Schematy wnioskowania w kategoriach moralno!ci i sprawno!ci
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tomiast osoba, która go nie zda a, mog a mie" po prostu
gorszy dzie& albo egzamin by wybitnie skomplikowany).
W kategoriach sprawno!ci nasz umys post%puje zgodnie
z zasad# domniemania niewinno!ci. Dlatego w tym przypadku ulegamy inklinacji pozytywnej.
Z powy$szych rozwa$a& wynika, $e postrzeganie
!wiata w kategoriach moralno!ci i sprawno!ci przebiega
odmiennie. W zale$no!ci od tego, z którym typem cech
mamy do czynienia inny wzorzec wnioskowania stosujemy. Nie jest to jednak jedyna ró$nica mi%dzy tymi dwoma
kategoriami. Okazuje si% bowiem, $e jeste!my w ró$nym
stopniu przywi#zani do raz wydanych przez siebie s#dów
w zale$no!ci od tego, czy dotycz# moralno!ci, czy te$
sprawno!ci.
Skowronski i Carlston (1992) przeprowadzili eksperyment, w którym prezentowali uczestnikom badania opis
zachowania pewnej osoby. Zachowanie to by o pozytywne lub negatywne i odnosi o si% do sprawno!ci (inteligencja) lub moralno!ci (uczciwo!"). Nast%pnie prezentowali
od zera do czterech zachowa& !wiadcz#cych o tym, $e
osoba ta charakteryzuje si% przeciwnym biegunem danego
rodzaju cechy, ni$ sugerowa o zdanie przedstawione jako
pierwsze. Nast%pnie osoby badane na skali od 9 do –9
ocenia y inteligencj% lub uczciwo!" opisywanej osoby.
Wyniki tego badania wskazuj# na to, $e gdy pierwszy
opis prezentowa zachowanie odznaczaj#ce si% pozytywnym biegunem danej cechy (inteligencja/uczciwo!"),
w miar% kolejnych opisów zachowa& o negatywnym znaczeniu (brak inteligencji/nieuczciwo!"), pocz#tkowa ocena inteligencji/uczciwo!ci danej osoby spada a. Wyst#pi y
jednak ró$nice w zale$no!ci od tego, czy cecha ta odnosi a
si% do moralno!ci, czy sprawno!ci. W przypadku moralno!ci spadki te by y gwa towniejsze (przy prezentacji czterech zachowa& negatywnych ocena spada a z 7 do –7),
w przypadku sprawno!ci zdecydowanie s absze (spadek
z 7 do 0 przy czterech opisach negatywnych zachowa&).
Gdy rozpoczynano od negatywnego zachowania (nieuczciwo!"/brak inteligencji), a nast%pnie prezentowano
pozytywne zachowania opisywanych osób, ocena ich
inteligencji lub uczciwo!ci zwi%ksza a si% wraz ze wzrostem liczby kontrargumentów dla przypuszczenia wyj!ciowego. Jednak równie$ w tym przypadku wyst#pi y
ró$nice w zale$no!ci od rodzaju prezentowanej cechy.
Gdy odnoszono si% do sprawno!ci, ocena ros a stosunkowo szybko (od –7 do 7 przy czterech opisach pozytywnych zachowa&). Tymczasem w przypadku moralno!ci
ocena ros a dosy" wolno (od –7 do 0 przy czterech kontrargumentach).
Wida" wi%c wyra(nie, $e trudniej zmienia si% nasze
negatywne zdanie o kim!, je!li dotyczy ono moralno!ci. +atwo jednak straci" w oczach kogo!, kto oceni nas
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jako moralnych, a nast%pnie dostarczamy mu przyk adów
zachowa& niemoralnych. Z tej prawid owo!ci wynika"
mo$e, i$ trudno zyska" szacunek, natomiast atwo go
straci". W przypadku ocen dotycz#cych sprawno!ci nie
jeste!my tak konserwatywni: gdy raz ocenimy kogo! pozytywnie, b%dziemy si% tego trzyma" (st#d powiedzenie
„zdolny le&”). Nie jest natomiast trudno przekona" nas,
$e si% mylili!my, gdy ocenili!my kogo! negatywnie, a nap ywaj# do nas informacje o pozytywnym zachowaniu tej
osoby w kontek!cie sprawno!ci.
Ja vs. inni – moralni czy sprawni
Powy$ej zosta y przedstawione argumenty przemawiaj#ce za tym, $e kierujemy si% innymi regu ami w zale$no!ci od tego, czy wnioskujemy o cechach dotycz#cych
moralno!ci, czy sprawno!ci. Rodzaj cechy determinuje
sposób, w jaki przetwarzamy niesione przez ni# informacje. Warto wi%c zada" sobie pytanie, czy podobne ró$nice
b%d# wyst%powa y równie$ w zale$no!ci od kontekstu,
w jakim prezentowana jest dana informacja. Kontekstem
takim mo$e by" to, czy w danym przypadku wnioskujemy o nas samych, czy o innych ludziach. W pierwszym
przypadku wyst%pujemy z perspektywy aktora, w drugim
z perspektywy obserwatora. Aktor analizuje zachowanie,
bior#c pod uwag% cel, który mu przy!wieca, natomiast obserwator koncentruje si% tylko na tym, co widzi (Lewicka,
2001; Wojciszke, 1991, 1994).
W badaniu Bogdana Wojciszke (1994, Badanie 1) respondenci byli proszeni o zinterpretowanie o!miu zachowa&, które mog y by" rozpatrywane w kategoriach moralno!ci lub sprawno!ci (np. „dzi%ki swojej doskona ej
je(dzie, aktor ocali psa, który znienacka wbieg na ulic%”
lub „próbuj#c rozbawi" swojego m odszego brata, aktor
by tak niezdarny, $e tylko go bardziej zasmuci ”). Po owa
badanych czyni a to z perspektywy aktora (instrukcja dla
tej grupy brzmia a: wyobra( sobie, $e zachowujesz si%
w dany sposób i powiedz, co by! w tym momencie my!la o tym zdarzeniu/co osoba zachowuj#ca si% w taki
sposób mog aby o nim my!le"), po owa z perspektywy
obserwatora (dla tej grupy instrukcja brzmia a: wyobra(
sobie, $e widzisz kogo!, kto zachowuje si% w dany sposób i powiedz, co by! w tym momencie my!la o tym
zdarzeniu/co osoba obserwuj#ca takie zdarzenie mog aby
o nim my!le"). Okaza o si%, $e osoby oceniaj#ce sytuacj%
z perspektywy aktora cz%!ciej, ni$ osoby wyst%puj#ce
z perspektywy obserwatora rozpatrywa y prezentowane
zdarzenia w kategoriach sprawno!ci. Natomiast osoby
wyst%puj#ce z perspektywy obserwatora cz%!ciej pos ugiwa y si% interpretacj# nawi#zuj#c# do moralno!ci.
Ponadto okazuje si%, $e nie zawsze, wyst%puj#c z perspektywy obserwatora, postrzegamy czyny innych przede
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wszystkim w kategoriach moralno!ci. To, na ile nasza
percepcja zachowa& jest nasycona interpretacj# w kategoriach moralno!ci/sprawno!ci, zale$y równie$ od tego,
kim dla nas jest wykonawca czynno!ci – kim! bliskim czy
obcym (Wojciszke i Abele, 2008, Eksperyment 1). Badani
byli pytani o to, jakie zdarzenia sprawi y, $e zacz%li my!le" lepiej lub gorzej o sobie, bliskim przyjacielu tej samej
p ci lub nieznajomym rówie!niku tej samej p ci. Podobnie
jak w poprzednio omówionym badaniu, gdy respondenci
mówili o sobie, cz%!ciej przytaczali zdarzenia nawi#zuj#ce do sprawno!ci, natomiast gdy o nieznajomym rówie!niku – do moralno!ci. Ciekawa sytuacja mia a miejsce
w przypadku bliskiego przyjaciela – badani z tej grupy
cz%!ciej przytaczali zdarzenia nawi#zuj#ce do sprawno!ci
ni$ do moralno!ci (patrz te$: Abele i Wojciszke, 2007).
Warto równie$ wspomnie" o tym, $e mamy nie tylko sk onno!" do oceniania siebie (lub bliskich nam ludzi) w kategoriach sprawno!ci, a innych w kategoriach
moralno!ci, lecz tak$e gdy oceniamy jakie! zdarzenie
z perspektywy aktora odczuwamy silniejsze reakcje emocjonalne w stosunku do dzia a& zwi#zanych ze sprawno!ci# ni$ z moralno!ci#. Gdy wyst%pujemy z perspektywy
obserwatora, zachodzi odwrotna zale$no!": nie wykazujemy praktycznie $adnych reakcji emocjonalnych, gdy
mamy do czynienia z sukcesem lub pora$k# dotycz#c#
sprawno!ci obserwowanej osoby, natomiast w kontek!cie
moralno!ci reagujemy niemal równie silnie, jak w przypadku perspektywy aktora (Wojciszke i Dowhyluk, 2003,
za: Wojciszke, 2005a).
Mo$na wi%c wnioskowa", $e jeste!my bardziej zainteresowani moralno!ci# innych osób ni$ ich sprawno!ci#. Hipotez% t% weryÞkowali Bogdan Wojciszke, Ró$a
Bazi&ska i Marcin Jaworski (1998). Badani otrzymali list%
24 cech. Osiem z nich nale$a o do kategorii moralno!ci,
osiem do kategorii sprawno!ci, a osiem nie nale$a o do
$adnej z tych dwóch grup. Zadanie polega o na tym, aby
uczestnicy badania wybrali z tej listy takie cechy, których
nat%$enie chcieliby pozna". Kierowa" si% przy tym mieli
jednym z trzech celów: wyrobienie sobie ogólnej opinii
o danej osobie, zaufanie jej lub powierzenie jej roli negocjatora w skomplikowanej sprawie.
Rezultaty badania by y nast%puj#ce: uczestnicy okazali
si% bardziej zainteresowani cechami zwi#zanymi z moralno!ci#, gdy mieli danej osobie zaufa", natomiast gdy mieli jej powierzy" rol% negocjatora, bardziej interesowa y
ich cechy zwi#zane ze sprawno!ci#. Ciekawy by wynik
dotycz#cy trzeciej sytuacji. Okaza o si%, $e kiedy chcemy
wyrobi" sobie ogóln# opini% o kim!, bardziej interesuje
nas jego moralno!" ni$ sprawno!". Wynik taki sugeruje,
$e w ogólnej ocenie osób wa$niejsze s# dla nas cechy moralno!ciowe ni$ sprawno!ciowe.

Ellen de Bruin i Paul van Lange (1999) wykazali, $e
gdy otrzymujemy tylko jedn# informacj% o jakiej! osobie
(moralno!ciow# pozytywn#, moralno!ciow# negatywn#,
sprawno!ciow# pozytywn#, sprawno!ciow# negatywn#
lub neutraln#) wyst%puj# znaczne ró$nice w naszej ocenie tej osoby w zale$no!ci od tego, czy cecha ta dotyczy
moralno!ci, czy sprawno!ci. Po pierwsze, zdecydowanie
silniej na ogóln# ocen% osoby wp ywaj# cechy zwi#zane
z moralno!ci# (patrz te$: Reeder i Spores, 1983). Ponadto
oddzia uj# one na oczekiwan# sk onno!" danej osoby
do kooperacji oraz w asn# sk onno!" do kooperacji z t#
osob# (patrz te$: Joireman, Kuhlman, Van Lange, Doi
i Shelley, 2003; Van Lange i Kuhlman, 1994). Podanie
cechy zwi#zanej ze sprawno!ci# (inteligentny lub nieinteligentny) nie mia o wp ywu na te zmienne. Po drugie, cechy zwi#zane z moralno!ci# by y lepiej zapami%tywane,
a s#dy wydawane na ich podstawie by y poparte wi%ksz#
pewno!ci#, niezale$nie od walencji cechy.
Co wi%cej, oceny dotycz#ce moralno!ci s# bardziej
trafne i stabilne w czasie, ni$ oceny dotycz#ce sprawno!ci (Kenworthy i Tausch, 2008). Badani byli pytani, na
ile prawdopodobne jest, $e osoba posiadaj#ca dan# cech%
zachowa si% niezgodnie z ni# (np. „Na ile prawdopodobne jest, $e Tom czasami zachowuje si% g upio, mimo $e
w rzeczywisto!ci jest m#dry?” – miara trafno!ci) oraz na
ile prawdopodobne jest, $e dana cecha nie zmienia si%
w czasie (np. „Je!li Tom jest m#dry, to na ile prawdopodobne jest, $e zmieni si% on pod tym wzgl%dem w ci#gu
ca ego $ycia?” – miara stabilno!ci). Cechy obj%te badaniem by y zarówno pozytywne, jak i negatywne. Okaza o
si%, $e respondenci postrzegali cechy zwi#zane z moralno!ci# jako bardziej stabilne w czasie i trafniejsze ni$
cechy zwi#zane ze sprawno!ci# (a cechy pozytywne jako
stabilniejsze i trafniejsze ni$ negatywne).
Z przytoczonych bada& wynika, $e gdy oceniamy innych ludzi wa$niejszy jest dla nas wymiar moralno!ci
(patrz te$: Chen, Ybarra i Kiefer, 2004), a gdy wyst%pujemy z perspektywy aktora wa$niejszy jest wymiar
sprawno!ci. Warto w tym miejscu wspomnie" o efekcie
Muhammada Alego (Allison, Messick i Goenthals, 1989,
za: Van Lange i Sedikides, 1998). Polega on na tym, $e
ludzie postrzegaj# siebie jako zdecydowanie bardziej
moralnych od reszty spo ecze&stwa, a jedynie troch%
inteligentniejszych. Autorzy t umacz# ten efekt na trzy
sposoby: po pierwsze mo$e on wynika" z tego, $e moralno!" jest bardziej po$#dan# cech# ni$ inteligencja. Drugie
t umaczenie odwo uje si% do kontrolowalno!ci: cz owiek
mo$e wybra", czy b%dzie moralny, czy nie, a w przypadku inteligencji takiego wyboru nie ma. Ostatnia hipoteza
odnosi si% do weryÞkowalno!ci tych atrybutów: atwo
okre!li", czy kto! jest moralny, czy nie, a w przypadku
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inteligencji takiej atwo!ci nie ma. Van Lange i Sedikides
(1998) dowiedli w swoim badaniu, $e najprawdopodobniej (ród o efektu Muhammada Alego le$y w tym, $e moralno!" (w przypadku ich badania uczciwo!") jest wy$ej
cenion# warto!ci# ni$ inteligencja. A wi%c na ogóln# ocen% osoby wi%kszy wp yw ma moralno!" ni$ sprawno!"
(Suitner i Maass, 2008; Wojciszke, 2005b).
Wró"my na chwil% do omówionego wy$ej badania
Reedera i Sporesa (1983). Otó$ po prezentacji osobom
badanym jednej z czterech sytuacji (zachowanie moralne wraz z czynnikami sytuacyjnymi sk aniaj#cymi
do zachowania moralnego, zachowanie moralne wraz
z czynnikami sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do zachowania
niemoralnego, zachowanie niemoralne wraz z czynnikami sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do zachowania niemoralnego oraz zachowanie niemoralne wraz z czynnikami
sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do zachowania moralnego)
badacze pytali nie tylko o ogóln# ocen% moralno!ci, lecz
tak$e o cz%stotliwo!", z jak# dana osoba k amie. Warto
zaznaczy", $e w u$ytych w badaniu historyjkach przyk adem zachowania moralnego by o zwrócenie znalezionych
na ulicy pieni%dzy lub z o$enie datku na sieroty w Afryce, a jako zachowanie niemoralne podawano zatrzymanie
dla siebie pieni%dzy znalezionych na ulicy lub kradzie$
niewielkiej kwoty z puszki z datkami dla sierot w Afryce, a wi%c zachowania nieodnosz#ce si% bezpo!rednio do
k amstwa.
Uczestnicy badania szacowali, $e dana osoba k amie
cz%!ciej, gdy dostali historyjk% z jej niemoralnym zachowaniem ni$ wtedy, gdy bohater ich historyjki zachowa
si% moralnie. Ponadto osoba by a oceniana jako bardziej
sk onna do k amstwa, gdy mia a do czynienia z czynnikami sytuacyjnymi sk aniaj#cymi do moralnego zachowania,
ni$ gdy sytuacja sprzyja a zachowaniu niemoralnemu.
Wniosek p yn#cy z powy$szych bada& jest taki, $e informacje dotycz#ce moralno!ci nie tylko s# dla nas istotniejsze przy ocenie innych osób ni$ informacje dotycz#ce
sprawno!ci, lecz tak$e oceny formu owane na ich podstawie s# pewniejsze, trudniej ulegaj# zmianie oraz s# atwo
generalizowane. Skoro wi%c te dwa rodzaje wnioskowania tak bardzo si% ró$ni#, warto sprawdzi", czy istniej# cechy zwi%kszaj#ce sk onno!" do wnioskowania w kategoriach moralno!ci lub sprawno!ci oraz jakie konsekwencje
niesie posiadanie takiej sk onno!ci.
Determinanty i konsekwencje
moralno ciowego postrzegania wiata
Jak ju$ wspomnia am, wnioskowanie w kategoriach
moralno!ci oraz sprawno!ci wykluczaj# si% wzajemnie
(Wojciszke, 1994). Je!li dane zachowanie mo$na zinterpretowa" na dwa sposoby, ludzie wybieraj# jeden rodzaj
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interpretacji i tym samym blokuj# dost%p do drugiego. Od
czego wi%c zale$y, która z dwóch interpretacji si% zaktywizuje?
Zacznijmy od najbardziej podstawowych ró$nic mi%dzy lud(mi. Okazuje si%, $e kobiety s# bardziej sk onne
ni$ m%$czy(ni do interpretowania zachowa& innych ludzi w kategoriach moralno!ci. Co wi%cej, prawid owo!"
ta jest obecna równie$ w przypadku interpretowania
w asnych zachowa& – m%$czy(ni cz%!ciej ni$ kobiety
postrzegaj# swoje zachowania w kategoriach sprawno!ci. Prawdopodobnie zale$no!ci te s# efektem odmiennej
socjalizacji kobiet i m%$czyzn, ró$nych stereotypów p ci
(Wojciszke, 1999).
Mo$na by przewidywa", $e sk onno!" do interpretowania zdarze& w kategoriach moralno!ci lub sprawno!ci
mo$e zmienia" si% wraz z wiekiem: cele i warto!ci w $yciu ulegaj# zmianie, starsi ludzie przywi#zuj# mniejsz#
wag% do osi#gni%" ni$ m odsi (Gross, Carstensen, Tsai,
Skorpen i Hsu, 1997). Badania jednak nie potwierdzaj#
tych przypuszcze& – wiek nie ró$nicuje ludzi pod wzgl%dem sk onno!ci do interpretowania zdarze& w kategoriach
moralno!ci lub sprawno!ci (Ybarra, Chan i Park, 2001).
Inn# zmienn# wp ywaj#c# na sk onno!" do interpretowania zachowa& ludzi w kategoriach moralno!ci jest poczucie krzywdy. Okazuje si% bowiem, $e ludzie, którzy
maj# poczucie krzywdy b#d( niesprawiedliwo!ci charakteryzuj# si% wi%ksz# sk onno!ci# do interpretowania
zachowa& innych w kategoriach moralno!ci ni$ ludzie,
którzy takiego poczucia nie maj# (Skar$y&ska, 1988).
Krystyna Skar$y&ska i Dorota Wi!niewska-Juszczak
(2003) przeprowadzi y seri% bada& opartych na za o$eniu,
$e spostrzeganie zachowa& ludzi w kategoriach moralnych
jest zwi#zane z koncentracj# na negatywnych zachowaniach, jest silniej nasycone afektem i $e w zwi#zku z tym,
takie spostrzeganie rzeczywisto!ci powinno mie" wp yw
na postawy narodowe oraz polityczne. Wyniki pierwszego
badania wskazuj#, $e postawa nacjonalistyczna rozumiana jako „wyra(ne ró$nicowanie grupy w asnej i obcej, faworyzowanie w asnej i negatywne ustosunkowanie si% do
grupy obcej” (Skar$y&ska i Wi!niewska-Juszczak, 2003,
s. 9) wi#$e si% z tendencj# do moralno!ciowego spostrzegania grupy w asnej, natomiast postawa patriotyczna rozumiana jako „identyÞkowanie si% z w asnym narodem,
sympatia i przywi#zanie do w asnego kraju i rodaków
i akceptacja, a nawet duma z w asnej przynale$no!ci narodowej” (Skar$y&ska i Wi!niewska-Juszczak, 2003, s. 9)
jest zwi#zana ze sprawno!ciowym postrzeganiem grupy
w asnej.
W drugim z serii bada& wzi%li udzia politycy partii
typowo narodowych (Ruch Odbudowy Polski, Zjednoczenie Chrze!cija&sko-Narodowe, Konfederacja Polski
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Niepodleg ej, Polska Partia Chrze!cija&sko-Demokratyczna i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz partii neutralnych narodowo (Unia Wolno!ci, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe). Okaza o si%, $e moralno!ciowe interpretowanie
rzeczywisto!ci jest silniejszym predyktorem postawy
nacjonalistycznej ni$ rodzaj partii, do jakiej dany polityk
nale$a . Potwierdzi si% wi%c rezultat z poprzedniego badania, stanowi#cy, $e nacjonalistyczne nastawienie wi#$e si%
z moralno!ciowym postrzeganiem w asnej grupy.
W kolejnym badaniu autorki wykaza y, $e tendencja
do moralno!ciowego postrzegania polityki jest zwi#zana
z brakiem tolerancji dla odmiennych pogl#dów oraz poczuciem spo ecznego konsensusu dla swojego stanowiska
w wa$nych sprawach, natomiast nie #czy si% z poziomem
konformizmu wobec w asnej grupy.
Ogólny wniosek p yn#cy z bada& Skar$y&skiej i Wi!niewskiej-Juszczak jest taki, $e postrzeganie rzeczywisto!ci w kategoriach moralno!ciowych sprzyja kszta towaniu si% postaw nacjonalistycznych, dyskryminowaniu
innych narodów, sk onno!ci do narzucania im swoich
warto!ci i sposobu $ycia. Ponadto autorki wskazuj# na to,
$e osoby o moralno!ciowym nastawieniu wobec !wiata
spostrzegaj# rzeczywisto!" w kategoriach intencji realizowania pewnych warto!ci. Badani o innym ni$ posiadany przez te osoby systemie warto!ci wzbudzaj# silnie negatywne odczucia i s# odbierane jako zagra$aj#ce. Mo$na
je albo przekona" do w asnych warto!ci, albo zwalcza".
Co wi%cej, w asny system warto!ci jest postrzegany przez
takie osoby jako bardziej rozpowszechniony, ni$ rzeczywi!cie ma to miejsce (poczucie konsensusu spo ecznego),
co prowadzi do utrzymywania si% uprzedze& i stereotypów wobec obcych grup (Kofta, 2002; Kofta, Narkiewicz-Jodko i Drogosz, 2000).
Warto w tym miejscu przypomnie", $e z postrzeganiem
!wiata w kategoriach moralno!ciowych #czy si% efekt negatywno!ci. Skoro wi%c zachowania moralne nie !wiadcz#
o moralno!ci, a zachowania niemoralne s# wska(nikiem
braku moralno!ci (por. Reeder, 1985), takiemu widzeniu
!wiata towarzyszy negatywizacja obrazu rzeczywisto!ci
spo ecznej (Lewicka, 2002). Tym ciekawsze wydaj# si%
rozwa$ania dotycz#ce tego, jakie konsekwencje poci#ga
za sob# podzia cech na moralno!ciowe i sprawno!ciowe
w kontek!cie postrzegania grup.
Moralno ! (ciep#o) i sprawno !
jako kategorie postrzegania grup
W badaniach nad postrzeganiem grup spo ecznych niekiedy brano pod uwag% cechy, które nale$a y do kategorii moralno!ci tudzie$ sprawno!ci (Brewer, 1968; Funk,
Horowitz, Lipshitz i Young, 1976; Linssen i Hagendoorn,

1994, za: Phalet i Poppe, 1997), jednak podzia ten nie
stanowi g ównej osi tych bada&. Oczywisty wydaje si%
fakt, $e moralno!" ma bardzo du$e znaczenie w postrzeganiu spo ecznym (De Bruin i Van Lange, 1999; Reeder
i Coovert, 1986; Reeder i Spores, 1983; Schwarz, 1992,
za: Leach, Ellemers i Barreto, 2007; Wojciszke, Bazi&ska
i Jaworski, 1998). Naukowych dowodów na to, jak wa$na
jest ona w procesach mi%dzygrupowych, dostarczy mi%dzy innymi De Waal (1996, za: Leach i in., 2007), który
w swoich badaniach obejmuj#cych ssaki naczelne (w tym
ludzi) wykaza , $e przetrwanie we wspó zale$nych grupach wymaga, aby zachowanie jednostek podporz#dkowane by o moralno!ci. Z kolei Campbell ze wspó pracownikami udowodni , $e moralno!" jest g ównym wymiarem, na którym dokonywane s# porównania grupy
w asnej z innymi grupami (Brewer i Campbell, 1976;
Levine i Campbell, 1972, za: Leach i in. 2007).
Jako pierwszy wymiarami postrzegania spo ecznego
w kontek!cie grup (stereotypów) zaj# si% Guido Peeters
(1993). Na podstawie innych bada& zebra 108 stereotypów dotycz#cych ró$nych narodowo!ci. Nast%pnie ka$da
z cech przypisywanych tym narodom zosta a umieszczona na wymiarach korzystno!ci dla siebie i korzystno!ci dla innych. Na tej podstawie obliczy , na ile dane
narodowo!ci s# postrzegane jako posiadaj#ce cechy korzystne dla siebie i korzystne dla innych (dok adny opis
tej procedury patrz: Peeters, 1993). Analiza wykaza a, $e
pozytywne stereotypy cz%!ciej zawieraj# cechy korzystne
dla siebie ni$ cechy korzystne dla innych, podczas gdy
w przypadku negatywnych stereotypów odwrotnie: cz%!ciej zawieraj# one cechy korzystne dla innych ni$ korzystne dla siebie.
W przypadku stereotypów niekorzystnych dla innych
(OP–) Peeters zauwa$a ciekaw# prawid owo!": otó$
okazuje si%, $e stereotypy jednocze!nie niekorzystne dla
siebie (SP–) charakteryzuj# wrogów, którymi si% gardzi,
i cz%sto dotycz# s#siadów z d ug# histori# wype nion#
negatywnymi zdarzeniami (np. Niemcy Zachodni o Polakach w latach sze!"dziesi#tych). Natomiast negatywne
stereotypy jednocze!nie korzystne dla siebie (SP+) dotycz# wrogów, których si% szanuje. Pojawiaj# si% w stosunku do narodów, z którymi naród tworz#cy stereotyp
ma czasowy konßikt interesów, który jednak zapewne
czeka pozytywne zako&czenie (np. stereotypy Niemców
i Japo&czyków w oczach Amerykanów podczas drugiej
wojny !wiatowej). Po zako&czeniu konßiktu stereotyp
ten znów staje si% pozytywny przez zamian% cech OP– na
OP+. St#d wynika kolejna zauwa$ona przez Peetersa prawid owo!": cechy korzystne dla siebie w kontek!cie stereotypów narodowo!ciowych charakteryzuj# si% wi%ksz#
stabilno!ci# ni$ cechy korzystne dla innych. To, jakiego
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rodzaju cechy korzystne dla innych s# przypisywane danemu narodowi zale$y od tego, jak w danej chwili kszta tuj# si% stosunki polityczne mi%dzy tymi krajami.
Równie$ Karen Phalet i Edwin Poppe (1997) przeprowadzili du$e badanie, obejmuj#ce sze!" wschodnio–
i !rodkowoeuropejskich krajów (Rosja, Polska, Bia oru!,
Czechy, Bu garia, W%gry), skoncentrowane na tym, czy
wymiary moralno!ci i sprawno!ci rzeczywi!cie wyst%puj# w postrzeganiu grup i czy te zale$no!ci, które dotycz#
cech tych grup na poziomie jednostek, b%d# równie$ wyst%powa y na poziomie grup spo ecznych.
Po pierwsze zwrócili oni uwag% na to, $e perspektywa
aktor – obserwator mo$e odgrywa" rol% równie$ w procesach mi%dzygrupowych. Gdyby tak by o, patrzyliby!my
na nasz# grup% pod k#tem sprawno!ci, a na grupy obce
pod k#tem moralno!ci.
Drugim ciekawym punktem ich rozwa$a& by o to, $e
wymiary moralno!ci i sprawno!ci tworz# cztery typy
grup (patrz te$: Wojciszke, 1994): grzesznych przegranych (niska zarówno moralno!", jak i sprawno!"), cnotliwych przegranych (wysoka moralno!", niska sprawno!"),
grzesznych wygranych (niska moralno!", wysoka sprawno!") oraz cnotliwych wygranych (wysoka moralno!"
oraz sprawno!"). Bior#c pod uwag% fakt, $e nasze orientacje spo eczne mog# przyjmowa" w zale$no!ci od proÞlu
grupy odniesienia posta" altruizmu, agresji, konkurowania b#d( kooperacji (McClintock i Van Avermaet, 1982,
za: Phalet i Poppe, 1997), autorzy wysun%li hipotez%, $e
ka$da z tych reakcji mo$e by" odpowiedzi# na konkretny
rodzaj grupy wyró$niony na podstawie wymiarów moralno!" i sprawno!". I tak: grzeszni przegrani wzbudzaliby
agresj%, grzeszni wygrani – konkurowanie, cnotliwi wygrani – kooperacj%, a cnotliwi przegrani – altruizm.
W pierwszym badaniu Phalet i Poppe prosili uczestników o ocenienie, na ile by oby po$#dane, aby ich rodacy, a tak$e obywatele innego kraju posiadali dane cechy.
Ka$dy uczestnik badania ocenia mieszka&ców swojego kraju oraz jednego z nast%puj#cych: Niemcy, Rosja,
Bia oru!, Czechy, Polska lub W%gry. Nast%pnie oceny dla
krajów innych ni$ w asny by y u!redniane (nie analizowano wyników dla poszczególnych krajów osobno, lecz
zbiorczo – dla grupy obcej). Badaniem obj%te by y cechy pozytywne i cechy negatywne i nawi#zywa y one do
sprawno!ci oraz moralno!ci. Okaza o si%, i$ badani uwa$ali, $e dla w asnej grupy po$#dane s# cechy pozytywne
zarówno moralno!ciowe, jak i sprawno!ciowe, natomiast
dla grupy obcej po$#dane s# cechy pozytywne moralno!ciowe, ale sprawno!ciowe niekoniecznie. Jedynym krajem, w którym badani byli sk onni przyzna" grupie obcej
wi%cej cech negatywnych ni$ pozytywnych z kategorii
sprawno!ciowej, by a Polska, tak wi%c jedynie Polacy
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woleli, aby inne narody by y raczej niekompetentne.
W Rosji liczba cech pozytywnych i negatywnych sprawno!ciowych przyznawanych grupie obcej by a taka sama.
W pozosta ych krajach, mimo i$ badani przyznawali grupie obcej mniej cech pozytywnych sprawno!ciowych ni$
grupie w asnej, to nadal by o ich wi%cej ni$ negatywnych.
Polska wyró$ni a si% jeszcze pod jednym wzgl%dem: tylko w naszym kraju nie by o ró$nic w liczbie pozytywnych i negatywnych cech moralno!ciowych uznawanych
za po$#dane w grupie obcej i w asnej.
Wyniki pokaza y równie$, $e te same okre!lenia by y
oceniane bardziej skrajnie (bardziej pozytywnie b#d(
bardziej negatywnie), gdy rozpatrywano je w kontek!cie
grupy w asnej. Ponadto dla grupy w asnej spo!ród cech
pozytywnych bardziej po$#dane by y sprawno!ciowe ni$
moralno!ciowe, a z grupy cech negatywnych bardziej
niepo$#dane by y sprawno!ciowe ni$ moralno!ciowe
– czyli uczestnikom bardziej zale$a o na tym, $eby ich
grupa by a sprawna ni$ $eby by a moralna. Odwrotna
zale$no!" zachodzi a dla grupy obcej. Na tej podstawie
mo$na wnioskowa", $e te same zale$no!ci, które wynikaj# z perspektywy aktor – obserwator na poziomie jednostki, zachodz# równie$ w procesach mi%dzygrupowych.
W drugim badaniu respondenci z ka$dego z sze!ciu krajów oceniali 10 narodów (Polaków, Czechów, Bia orusinów,
Rosjan, Bu garów, W%grów, Niemców, Anglików i W ochów oraz jeden naród, z którym #cz# ich nieprzyjazne
stosunki; w przypadku Polski by a to mniejszo!" niemiecka) pod k#tem tego, ile procent osób tych narodowo!ci
posiada dane cechy. Nast%pnie cechy te by y dodatkowo
umieszczane na wymiarze korzystno!ci. Uczestnicy byli
te$ proszeni o okre!lenie, na ile zgadzaj# si% lub nie ze
stwierdzeniami mówi#cymi, $e ich kraj ma konßikty ekonomiczne/terytorialne z danym pa&stwem oraz na ile dane
pa&stwo jest silne ekonomicznie i politycznie.
Analiza danych przeprowadzona za pomoc# metody
wielowymiarowego skalowania pozwoli a na wyró$nienie wymiarów moralno!ci i sprawno!ci jako istotnych
komponentów struktury postrzegania grup spo ecznych,
jakimi s# narody. Na podstawie tej analizy powsta wykres (dane obrazuj#ce, jak Polacy postrzegali oraz byli
postrzegani przez inne narody przedstawia Rysunek 2),
który obrazuje po o$enie ka$dej z obj%tych badaniem narodowo!ci na tych dwóch wymiarach, dodatkowo tworz#cych wspomniane wy$ej rodzaje grup (cnotliwi przegrani,
cnotliwi wygrani, grzeszni przegrani, grzeszni wygrani).
Narodowo!ci znajduj#ce si% w sektorze grzeszni przegrani charakteryzowa y si% w oczach badanych silnym
konßiktem z ich krajem i s ab# si # (np. Bia orusini
w oczach Polaków). Dlatego ten typ grup jest przez autorów kojarzony ze wzbudzaniem agresji. W sektorze
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Rysunek 2.
Dwuwymiarowy wykres ukazuj#cy umiejscowienie narodowo!ci na wymiarach moralno!ci i kompetencji. Na rysunku
w celu zachowania klarowno!ci umieszczono jedynie wyniki uzyskane w Polsce dla innych narodów (zaznaczone kropkami; narodowo!" przy kropce opisuje, do kogo si% odnosi dana konÞguracja cech) oraz obraz Polaków uzyskany w innych
krajach (oznaczone krzy$ykiem; narodowo!" opisana kursyw# oznacza kraj, w którym uzyskano dany opis). Punkt w kó ku
wskazuje opis w asny Polaków

grzeszni wygrani znalaz y si% narody o du$ej sile i wysokim konßikcie (np. Niemcy w oczach Polaków), co mo$e
rodzi" nastawienie na konkurowanie. Najbardziej pozytywny z typów grup, czyli cnotliwi wygrani, wi#$e si%
z du$# si # i s abym konßiktem (np. Anglicy). Taki wzorzec prowadzi do nastawienia na kooperacj%. Natomiast
cnotliwi przegrani charakteryzuj# si% s abym konßiktem
oraz s ab# si # (np. Czesi w oczach Polaków), co prowadzi do altruizmu w stosunku do tej grupy.
Fiske, Cuddy i Glick (2007) równie$ podj%li si% sprawdzenia, jak wymiary moralno!ci i sprawno!ci wygl#daj#
na poziomie grup spo ecznych oraz jakie reakcje emocjonalne wzbudzaj# grupy w zale$no!ci od tego, jakim

poziomem moralno!ci i sprawno!ci si% charakteryzuj#.
Efektem ich pracy jest model sk adowych stereotypu (stereotype content model), przybieraj#cy posta" przestrzeni,
której jednym wymiarem jest ciep o (moralno!"), a drugim sprawno!". W przestrzeni tej autorzy umieszczaj#
znacz#ce (w spo ecze&stwie anglosaskim, gdy$ tam toczy y si% badania) grupy spo eczne.
Model sk adowych stereotypu ponadto sugeruje, $e
o sprawno!ci danej grupy wnioskujemy na podstawie jej
statusu: osoby o wysokim statusie s# postrzegane jako
sprawne, w przeciwie&stwie do grup o niskim statusie.
Natomiast na postrzegane ciep o danej grupy wed ug tego
modelu wp ywa wspó zawodnictwo – im silniej konkuru-
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jemy z dan# grup#, tym ni$szy poziom ciep a jej przypisujemy (Fiske, Cuddy, Glick i Xu, 2002).
Oprócz stereotypów jednoznacznie pozytywnych (np.
chrze!cijanie, Amerykanie – wzbudzaj# podziw) oraz
jednoznacznie negatywnych (np. bezdomni, narkomani –
wzbudzaj# pogard%), Fiske, Cuddy i Glick zwracaj# uwag% na stereotypy ambiwalentne. Okazuje si% bowiem, $e
osoby starsze, niepe nosprawne Þzycznie lub umys owo
s# postrzegane jako ciep e, lecz niesprawne. Grupy takie
wzbudzaj# wspó czucie – traktujemy je paternalistycznie.
Na przeciwnym biegunie znajduj# si% grupy postrzegane
jako sprawne, lecz zimne (np. 'ydzi, Azjaci, kobiety profesjonalistki), które wzbudzaj# zazdro!".
Fiske ze wspó pracownikami (2007), wype niaj#c przestrze& modelu sk adowych stereotypu konkretnymi grupami spo ecznymi zauwa$yli, $e zdecydowana wi%kszo!"
stereotypów ma charakter ambiwalentny. Ma o by o grup
postrzeganych jako zimne i niesprawne, a tak$e jednoznacznie pozytywnych – sprawnych i ciep ych (zazwyczaj
by a to grupa w asna respondentów lub grupa, do której
respondenci aspirowali). Rezultat ten wydaje si% niezgodny z szeroko znanym w psychologii efektem halo (zwanym równie$ efektem aureoli), polegaj#cym na tym, $e
osobie, o której wiemy, i$ charakteryzuje si% pozytywn#
cech#, przypisujemy inne pozytywne cechy. Tymczasem
w przypadku grup spo ecznych na wymiarach ciep a
i sprawno!ci ujawnia si% efekt kompensacji – wysoka
ocena na jednym wymiarze wi#$e si% z ni$szymi ocenami na drugim wymiarze (Judd, James-Hawkins, Yzerbyt
i Kashima, 2005; Yzerbyt, Kervyn i Judd, 2008).
Judd ze wspó pracownikami (2005, patrz te$: Kervyn,
Yzerbyt, Demoulin i Judd, 2008) przeprowadzili dwa eksperymenty, w których manipulowali poziomem sprawno!ci dwóch grup (Eksperyment 1) lub ich poziomem ciep a
(Eksperyment 2). W ka$dym z eksperymentów badanym
podawano informacj% dotycz#c# tylko jednego wymiaru,
a proszono ich o oszacowanie poziomu zarówno ciep a,
jak i sprawno!ci ka$dej z grup. Wyniki badania wskazuj# na to, $e grupa przedstawiana jako sprawniejsza uzyskiwa a wy$sze wyniki na wymiarach zwi#zanych ze
sprawno!ci# ni$ grupa opisana jako niesprawna. Podobnie
w przypadku ciep a – grupa opisana jako charakteryzuj#ca si% ciep em by a oceniana jako cieplejsza ni$ grupa opisana jako zimna. Zdecydowanie bardziej interesuj#ca jest
druga cz%!" wyników – okaza o si% bowiem, $e w Eksperymencie 1 grupa sprawniejsza by a oceniana jako
zimniejsza od grupy niesprawnej, mimo i$ badanym nie
przekazywano $adnej informacji na temat poziomu ciep a
obu grup. W Eksperymencie 2 zaobserwowano analogiczn# zale$no!" – grupa przedstawiana jako cieplejsza by a
oceniana jako mniej sprawna ni$ grupa zimniejsza.
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W kolejnym z serii eksperymentów (Eksperyment 3)
badacze wykazali, $e identyczne zale$no!ci zachodz#
w przypadku oceniania pojedynczych osób, a nie tylko
grup: osoby opisywane jako sprawniejsze, by y oceniane
jako zimniejsze ni$ osoby niesprawne, a osoby przedstawiane jako ciep e by y oceniane jako mniej sprawne ni$
osoby zimne. Zjawisko kompensacji Juddowi i wspó pracownikom uda o si% wyeliminowa" w Eksperymencie 4,
w którym badanych proszono o ocen% tylko jednej grupy
(okre!lanej jako sprawna b#d( niesprawna), a nie dwóch,
jak w poprzednich eksperymentach. Tak wi%c warunkiem
koniecznym do wyst#pienia kompensacji okaza a si% sytuacja porównywania dwóch grup lub osób. Gdy oceniano tylko jedn# grup%, zjawisko to nie wyst%powa o.
Warto tu wspomnie" o wynikach pilota$u przeprowadzonego przez Judda i wspó pracowników (2005). Mia
on na celu wyodr%bnienie ze wst%pnej puli takich zachowa&, które pozwala yby na wnioskowanie tylko o sprawno!ci, a nie mia yby wp ywu na oceny ciep a oraz takich,
które by yby diagnostyczne dla ciep a, a nie wp ywa yby
na ocen% sprawno!ci. Proszono badanych o wskazanie,
na ile inteligentna, energiczna i zorganizowana (wymiar
sprawno!ci) jest osoba przejawiaj#ca dane zachowanie
oraz na ile jest towarzyska, przyjazna i opieku&cza (wymiar ciep a). Wyodr%bnienie takich zachowa& okaza o
si% niemo$liwe, poniewa$ zachowania prowadz#ce do
wysokich ocen na jednym wymiarze powodowa y wysokie oceny równie$ na drugim wymiarze (korelacja powy$ej 0,5). Tak wi%c, gdy nie stwarzano sytuacji porównywania dwóch osób, uzyskano wyniki zgodne z efektem
halo.
Vincent Yzerbyt ze wspó pracownikami (2008) zastanawiali si%, czy efekt kompensacji w sytuacji porównywania grup spo ecznych lub osób jest specyÞczny dla kategorii ciep a i sprawno!ci, czy te$ jest uniwersalny. Do
wymiarów, na których badani mieli ocenia" dane grupy,
dodali wi%c zdrowie (wymiar niezwi#zany ani z ciep em,
ani ze sprawno!ci#; Eksperyment 3). Okaza o si%, $e
efekt kompensacji wyst#pi tylko wtedy, gdy manipulowano poziomem sprawno!ci ocenianej grupy i dotyczy
jedynie ciep a. W przypadku zdrowia wyniki by y zgodne
z efektem halo – im wy$sza domniemana sprawno!", tym
wy$ej szacowane zdrowie. Manipulacja poziomem ciep a
danej grupy nie wp yn% a w stopniu istotnym statystycznie na postrzegany poziom jej sprawno!ci (brak efektu
kompensacji). Natomiast w przypadku zdrowia ponownie
wyst#pi efekt halo. Tym samym Yzerbyt i jego wspó pracownicy wykazali, $e relacja #cz#ca wymiary ciep a
i sprawno!ci jest unikatowa. Wyst%puj#cy przy zetkni%ciu
tych dwóch kategorii efekt kompensacji nie wyst%puje
w przypadku innych wymiarów oceny grup spo ecznych.
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Reßeksje ko$cowe – jednolito ! wymiarów
Powy$sze rozwa$ania pokazuj#, jak wa$ne w postrzeganiu spo ecznym s# wymiary moralno!ci i sprawno!ci.
Badacze wyszli od analizowania ich znaczenia na poziomie oceny jednostek, okaza o si% jednak, $e wymiary te s#
istotne równie$ na poziomie grup spo ecznych. Wydawa"
si% mo$e, $e pos uguj#c si% nimi mo$emy dobrze t umaczy", jak postrzegani s# pojedynczy ludzie i ca e grupy.
St#d badacze w swoich analizach zazwyczaj zatrzymuj#
si% na poziomie dwóch wymiarów – moralno!ci i sprawno!ci – i nie wnikaj# g %biej w to, co si% za tymi wymiarami kryje, a oczywisty jest przecie$ fakt, $e ludzie, patrz#c
na innych, pos uguj# si% wi%ksz# liczb# kategorii ni$ tylko moralno!" i sprawno!".
Wyj#tkiem od tej regu y jest praca Leach i wspó pracowników (2007). Wykazali oni, $e w zale$no!ci od tego,
czy grupa obca jest sprawniejsza, czy mniej sprawna ni$
nasza, zwracamy u niej uwag% na inne aspekty wymiaru
moralno!ci (w tym przypadku nazywanym benevolence). Gdy grupa obca jest sprawniejsza od naszej, wi%ksz# wag% przywi#zujemy do jej moralno!ci w rozumieniu przestrzegania zasad moralnych (morality, np. czy s#
uczciwi). Natomiast gdy grupa ta jest mniej sprawna ni$
nasza, za wa$niejsze uznajemy to, czy jest ona towarzyska (sociability, np. czy s# ciepli).
W kolejnym badaniu Leach ze wspó pracownikami
(Leach, Minecsu, Poppe i Hagendoorn, 2008) badali
sposób postrzegania Czeczenów i 'ydów przez Rosjan.
Okaza o si%, $e 'ydzi byli postrzegani jako bardziej spokojni i mniej antagonistyczni ni$ Czeczeni, a $adnemu
z tych narodów nie przypisywano moralno!ci (w sensie
przestrzegania zasad moralnych). W powszechnym rozumieniu wymiaru moralno!ci wszystkie wy$ej wymienione aspekty zosta yby potraktowane jako ca o!" i analizowane wspólnie jako jeden wymiar. Tymczasem spojrzenie
na nie osobno pozwala uchwyci" ró$ne aspekty badanych
stereotypów, które w tradycyjnym podej!ciu uleg yby
rozmyciu i nie by yby widoczne.
Warto równie$ zwróci" uwag% na cz%!" wyników powy$szego badania dotycz#c# sprawno!ci: 'ydzi byli postrzegani jak m#drzejsi od Czeczenów i jako wykazuj#cy
wi%cej inicjatywy. Ponownie – analizowanie wymiaru
sprawno!" jako ca o!ci nie pozwoli oby na uchwycenie
tych ró$nic. Chocia$ Leach nie pisze o tym wprost, wynik ten sugeruje istnienie dwóch sk adowych sprawno!ci:
jedna z nich to mo$liwo!ci, umiej%tno!ci (w tym wypadku
m#dro!"), a druga to motywacja, aby zdolno!ci te wykorzystywa" (wykazywanie inicjatywy). Mo$na przypuszcza", $e czynniki te mog# by" od siebie w du$ej mierze
niezale$ne – nietrudno przywo a" w pami%ci osoby, które

s# zdolne, ale nie maj# ch%ci tych zdolno!ci wykorzystywa", a tak$e osoby o ograniczonych zdolno!ciach, za to
bardzo zmotywowane i przez to do!" skuteczne w realizacji swoich zamierze&.
Wracaj#c do wspomnianych na pocz#tku artyku u
konceptualizacji analogicznych do podzia u moralno!" –
– sprawno!", by" mo$e aspekt mo$liwo!ci by by silniej
reprezentowany w wymiarze takim, jak dobry – z y intelektualnie, natomiast wymiary takie, jak np. indywidualizm, ja niezale$ne czy m%sko!" silniejszy nacisk k ad#
na aspekt motywacji.
Podobnie jak Leach i wspó pracownicy (2008) nie
sugeruj%, aby zrezygnowa" z podzia u na dwa wymiary
i przej!" na bardziej szczegó owy poziom analizy. Nauka
musi pos ugiwa" si% pewnymi uproszczeniami i generalizacjami w opisywaniu !wiata. Warto jednak pami%ta",
$e za wymiarami moralno!" i sprawno!" kryj# si% ró$ne
aspekty i czasem zej!cie na ni$szy poziom pozwoli lepiej
opisa" i g %biej zrozumie" natur% zjawisk spo ecznych.
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Morality and competence as dimensions of social perception
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Abstract
The aim of the present article is to review research concerning morality and competence as two dimensions of social perception. Starting from explanation why these dimensions play such a big role in process
of person perception, I will try to explain differences in patterns of inferences about traits of morality and
competence by referring to actor and observer perspectives. Next I will present research that demonstrates
determinants and consequences of perceiving the world through the perspective of morality. The closing
part of present work contains description of research, in which morality and competence were shown as
dimensions of group perception.
Key words: morality, competence, warmth, negativity effect, positivity effect, stereotypes, group perception
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