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Problemy metodologiczne 
w badaniach międzykulturowych i kulturowych

Anna Kwiatkowska
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Zdobywanie wiedzy o świecie, o człowieku, o jego funkcjonowaniu psychologicznym nie jest procesem 
neutralnym ideologicznie. Proces badawczy jest w swojej istocie produktem kulturowym i każdy z jego 
etapów wyraża w jakiś sposób idee, wartości i reguły zachowania właściwe dla danej kultury. Psycholodzy 
podejmujący badania międzykulturowe czasami zbyt optymistycznie zakładają, że wiedza metodologiczna, 
zdobyta w ramach wykształcenia w zakresie psychologii głównego nurtu, jest na tyle uniwersalna, iż wystar-
czy wiernie przetłumaczyć narzędzia na lokalny język lub zatrudnić przedstawiciela lokalnej społeczności 
w charakterze pomocnika badacza, by zdobyć znaczące, wartościowe dane na interesujący temat. O tym, że 
takie działania nie są wystarczające, powinien przekonać potencjalnego badacza ten artykuł, poświęcony 
metodologicznym aspektom prowadzenia badań naukowych w psychologii międzykulturowej i kulturowej. 
Zastanowimy się, na czym polega ich specyfika, z jakimi problemami może zetknąć się badacz i jak może 
je rozwiązywać. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowana taksonomia badań międzykulturo-
wych, a także paradygmaty badawcze funkcjonujące w tym obszarze. W drugiej części przyjrzymy się nie-
którym pułapkom metodologicznym, w jakie może wpaść psycholog międzykulturowy, głównie odnoszące 
się do problemu ekwiwalencji w badaniach i błędów tendencyjności metody.

Słowa kluczowe: badania międzykulturowe, taksonomia metod, paradygmaty badawcze, równoważność 
metody, błędy tendencyjności

WSTĘP

Lawinowy wręcz przyrost badań międzykulturowych 
w psychologii w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest fak-
tem. Świadczy o tym chociażby ten numer Psychologii 
Społecznej, na który złożyły się prace polskich psycholo-
gów, czasem we współpracy z kolegami z innych krajów, 
czy niedawno wydane dzieło Pawła Boskiego (2009). Nie 
jest to powrót do klasycznego pytania gnębiącego przez 
dziesiątki lat psychologów: natura czy kultura, ponieważ 
to pytanie dawno już zostało rozstrzygnięte: i natura, 
i kultura. Obecnie nikt nie wątpi w istotną rolę kultury 
w kształtowaniu naszej psychiki, ale ciągle nie wiemy, 
jak dużo kulturze zawdzięczamy i jakie są mechanizmy 
wzajemnych oddziaływań. Stawiamy więc nowe pytania 
i ponawiamy stare, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z od-
powiedzi. Umiejętność formułowania ważnych pytań nie 

Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, 
ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa, 
e-mail: anna.kwiatkowska@psych.pan.pl

gwarantuje, że otrzymana odpowiedź będzie trafnie opi-
sywać rzeczywistość. Każdy badacz dobrze wie, że pro-
ces badawczy musi spełniać wiele warunków, by można 
było zaakceptować jego wyniki. W tym artykule zostaną 
omówione tylko niektóre z warunków koniecznych, waż-
nych dla prowadzenia badań w psychologii międzykultu-
rowej i kulturowej. Przegląd problemów, z jakimi można 
się zetknąć, podejmując badania uwzględniające kulturę, 
zostanie poprzedzony zaprezentowaniem typologii oraz 
faz rozwoju badań międzykulturowych i kulturowych.

Zacznijmy jednak od wyjaśnień w kwestii stosowania 
terminów „międzykulturowe/a” i „kulturowe/a” (badania/
psychologia). Występowanie tych terminów obok siebie 
(jak w tytule artykułu) może sugerować, że mamy do czy-
nienia z równorzędnymi, aczkolwiek odrębnymi paradyg-
matami badawczymi bądź subdyscyplinami psychologii. 
Jest to dość popularne stanowisko, mające związek, po 
pierwsze, z klasycznym już rozróżnieniem orientacji teo-
retycznych na absolutystyczną, relatywistyczną i uniwer-
salistyczną (Berry, Poortinga, Segall, Dasen, 2004). A po 
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drugie, z formowaniem się różnych tradycji w prowadze-
niu badań na styku kultury i psychologii, o czym będzie 
mowa w dalszej części tego artykułu.

W podejściu absolutystycznym przyjmuje się, że ludz-
kie zachowania są zasadniczo takie same na całym świe-
cie, zatem czynniki kulturowe nie są istotne, a badania 
porównujące różne kultury są całkowicie zbędne. Jest to 
podejście zdecydowanie akulturowe, w przeciwieństwie 
do orientacji relatywistycznej, w której zakłada się, że 
zachowanie człowieka jest kulturowo zdeterminowa-
ne i może być wyjaśniane tylko poprzez odwołanie się 
do znaczeń podzielanych przez członków danej kultury. 
Porównania międzykulturowe są więc utrudnione, a cza-
sem wręcz nie są możliwe. Zdaniem Johna Berry’ego 
i Ype Poortingi (2006), podejście relatywistyczne dało 
asumpt do powstania psychologii indygenicznej (psy-
chologii uprawianej z pozycji unikalnej, niepowtarzalnej 
kultury) i w dużym stopniu – psychologii kulturowej (por. 
Shweder, Sullivan, 1993). Psychologia kulturowa ma na 
celu identyfi kację specyfi cznych dla danej kultury uwa-
runkowań funkcjonowania człowieka. Zdaniem Richarda 
Shwedera, psychologia kulturowa to studiowanie, w jaki 
sposób kultura i psychika tworzą siebie nawzajem (the 
way culture and psyche make each other up; Shweder, 
Sullivan, 1993, s. 498).

Perspektywa uniwersalistyczna natomiast jest czymś 
w rodzaju pomostu między stanowiskiem absolutystycz-
nym i relatywistycznym. Przyjmuje się w niej, że istnie-
ją cechy wspólne dla wszystkich przedstawicieli rodzaju 
ludzkiego, które z kolei mogą manifestować się w sposób 
specyfi czny dla danej kultury. Tak więc kontekst kulturo-
wy jest bardzo istotny w wyjaśnianiu zachowania czło-
wieka, lecz badania prowadzone w obrębie jednej tylko 
kultury nie pozwolą osiągnąć pełnego wglądu w naturę 
czynników kulturowych. Aby zidentyfi kować to, co jest 
wspólne, uniwersalne, i to, co jest różne, specyfi czne 
dla danej kultury, należy kultury porównywać. Można 
więc powiedzieć, że perspektywa uniwersalistyczna daje 
podstawy do uprawiania psychologii międzykulturowej 
(Berry i in., 2004).

Wydaje się jednak, że utrzymywanie podziału między 
psychologią międzykulturową i psychologią kulturową 
nie ma w tej chwili większego znaczenia. W badaniach 
prowadzonych na styku psychologii i kultury oba podej-
ścia się przeplatają; nawet relatywistyczna psychologia 
indygeniczna, by odnaleźć własną specyfi kę, nie cofa się 
przed porównaniami z innymi kulturami (por. Kim, Yang, 
Hwang, 2006). Van de Vijver i Leung (2001) przekonu-
ją, że badania prowadzone w ramach obu paradygmatów 
nawzajem się uzupełniają zarówno w kwestii uzasad-
niania istnienia uniwersaliów i specyfi ki kulturowej, jak 

również pod względem stosowanych metod (bardziej 
rygorystycznych w paradygmacie międzykulturowym 
i łączenie metod jakościowych i ilościowych w paradyg-
macie kulturowym). Niewykluczone że w niedalekiej 
przyszłości psychologia kulturowa podporządkuje sobie 
psychologię międzykulturową, traktując ją raczej jako 
podejście badawcze niż odrębną subdyscyplinę psycho-
logii. Pojawianie się takich podręczników, jak Handbook 
of cultural psychology Kitayamy i Cohena (2007) czy 
Cultural psychology Heinego (2008), może świadczyć 
o rosnącej wśród psychologów tendencji do identyfi -
kowania się z psychologią kulturową. Chociaż autorka 
tego artykułu byłaby skłonna używać głównie określenia 
„psychologia kulturowa” jako terminu bardziej ogólnego, 
to z racji prominentnego miejsca, jakie zajmują badania 
stricte międzykulturowe w historii badań na styku kultury 
i psychologii, stosowane tu będą oba terminy na zasadzie 
równorzędności1.

TYPY BADAŃ W PSYCHOLOGII 
MIĘDZYKULTUROWEJ I KULTUROWEJ

Fons van de Vijver i Kwok Leung (2001) wyróżniają 
dwa rodzaje badań nad różnicami i podobieństwami kul-
turowymi: badania skoncentrowane na strukturze relacji 
między zmiennymi (structure-oriented studies) oraz na 
różnicach w zakresie poziomu (natężenia) zmiennych 
(level-oriented studies). Struktura relacji może być opi-
sywana w kategoriach prostych związków korelacyjnych 
lub zależności bardziej skomplikowanych, np. w postaci 
modeli ścieżkowych, jak również w terminach zależności 
przyczynowo-skutkowych weryfi kowanych eksperymen-
talnie. Przykładem takiego podejścia zorientowanego na 
strukturę są badania Hui i Triandisa (1983), w których 
sprawdzano, czy umiejscowienie kontroli koreluje z tymi 
samymi czynnikami w różnych krajach, także badania 
Katarzyny Lubiewskiej (2014) nad wpływem wartości 
kolektywistycznych i indywidualistycznych na zachowa-
nia matki i dziecka w Polsce i w Niemczech czy badania 
Anny Kwiatkowskiej, Joanny Roszak, Renaty Sikory, 
Bena Kuo, Konstantego Karpinskiego, Tatiany Gushchiny 
i Grety Gober (w tym tomie) nad uwarunkowaniem stra-
tegii radzenia sobie ze stresem w kilku krajach europej-
skich. Badania drugiego rodzaju mają na celu sprawdze-
nie, czy kultury różnią się pod względem poziomu jakiejś 
zmiennej. Można tu wymienić badania Gidi Rubinsteina 
(1996) nad analizą różnic pod względem nasilenia au-
torytaryzmu u Palestyńczyków i Żydów, mieszkańców 

1 Czołowy metodolog w psychologii między/kulturowej w swo-
im artykule stosuje zapis: (cross-)cultural psychology (van de 
Vijver, Leung, 2001).
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Izraela, czy badania Kuby Krysia i Karoliny Hansen 
(2014) nad różnicami kulturowymi w postrzeganiu osób 
uśmiechniętych.

Opracowując taksonomię badań, van de Vijver i Leung 
(2001) posłużyli się dwoma wymiarami, co pozwoliło 
uzyskać cztery typy badań (tabela 1). Należy podkreślić, 
że w obrębie każdego z wyróżnionych typów są możli-
we badania zorientowane zarówno na strukturę, jak i na 
poziom, a ponadto mogą to być badania prowadzone za-
równo w paradygmacie jakościowym, jak i ilościowym. 
Pierwszy wymiar odnosi się do znanego w naukach spo-
łecznych podziału na badania eksploracyjne i badania te-
stujące hipotezy. Badania eksploracyjne prowadzone są 
bez przyjmowania wstępnych założeń co do spodziewa-
nych wyników, natomiast badania drugiego typu są nasta-
wione na sprawdzanie hipotez sformułowanych na pod-
stawie teorii lub wyników z wcześniejszych badań. Drugi 
wymiar jest specyfi czny dla badań międzykulturowych 
i kulturowych, mianowicie dotyczy pytania, czy badania 
są prowadzone z uwzględnieniem zmiennych kontek-
stowych, które mogą wpływać na obserwowane różnice 
i podobieństwa kulturowe. Do zmiennych kontekstowych 
możemy zaliczyć charakterystyki osób badanych (np. sta-
tus ekonomiczno-społeczny, wiek, wykształcenie, płeć, 
właściwości psychologiczne nienależące do puli bada-
nych zmiennych zależnych), również zmienne charakte-
ryzujące badane społeczności (np. poziom zamożności 
danego kraju, produkt krajowy brutto, system edukacji, 
służba zdrowia).

Badania nad różnicami psychologicznymi
 Popularne podejście w badaniach międzykulturowych 

dotyczy różnic psychologicznych. Są to badania eks-
ploracyjne, bez zmiennych kontekstowych (psychologi-
cal differences studies). W wielu wypadkach narzędzia 

opracowane w jednej kulturze stosowane są do pomiarów 
tego samego pojęcia w innych kontekstach kulturowych, 
by np. zdobyć pewien wgląd w jego strukturę w innej kul-
turze (np. czy neurotyzm znaczy to samo we wszystkich 
kulturach) lub po prostu porównać ze sobą odpowiedzi 
uzyskane w różnych grupach kulturowych (np. czy istnie-
ją różnice w poziomie neurotyzmu w różnych kulturach). 
W badaniu Krysia i Hansen (2014) stawiano pytanie, czy 
osoby uśmiechające się są postrzegane bardziej lub mniej 
korzystnie w różnych krajach. Zaletą tego podejścia jest 
brak założeń na temat różnic kulturowych, a więc pewna 
otwartość umysłowa, niedogodnością zaś jest pokusa do-
konywania zbyt swobodnych interpretacji.

Badania uogólniające
Do badań uogólniających (generalizability studies) 

można zaliczyć badania Shaloma Schwartza dotyczące 
wartości (Schwartz, 1992), prace McCrae’a i Costy na 
temat uniwersalności pięcioczynnikowej struktury oso-
bowości (McCrae, Terracciano, 2005), badania Eysencka 
dotyczące uniwersalności trójczynnikowej struktury oso-
bowości (Eysenck, Eysenck, 1983), także badania Rene 
Mõttusa i współpracowników (2012a, 2012b) nad spo-
sobem rozumienia cechy sumienność w 21 krajach. Tego 
typu badania mają mocne podstawy teoretyczne, umożli-
wiające sformułowanie hipotez odnośnie do podobieństw 
i różnic międzykulturowych, jednakże nie prowadzi się 
w nich pomiaru zmiennych kontekstowych. Paradygmat 
ten jest więc wybierany wówczas, gdy psycholodzy sta-
wiają pytanie, w jakim stopniu badane zjawiska mogą być 
zgeneralizowane na różne kultury. Słabością tych badań 
jest nieobecność zmiennych kontekstowych, których po-
tencjalny wpływ pozostaje nieustalony.

Badania walidacyjne
Kolejny typ badań to badania walidacyjne (external 

validation studies), tj. nad trafnością zewnętrzną (eko-
logiczną) badanych konstruktów. Van de Vijver i Leung 
(2000) podają dwa przykłady badań prowadzonych 
w tym paradygmacie. Pierwszy przykład to badanie 
Williamsa, Satterwhite’a i Saiza (1998; za: van de Vijver, 
Leung, 2000), w którym proszono badanych w 20 kra-
jach o ocenę psychologicznej ważności 300 cech z Listy 
przymiotnikowej (ACL), a następnie uzyskane średnie 
na poziomie krajów korelowano z różnymi parametrami 
rozwoju ekonomicznego i wskaźnikami demografi czny-
mi. Drugi przykład to badanie Georgasa, van de Vijvera 
i Berry’ego (2004), w którym obliczano korelacje między 
pewnymi zmiennymi psychologicznymi a religią (liczba 
wiernych danego wyznania) i bogactwem kraju. Badania 
Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej i innych (2014), 

Tabela 1
Taksonomia badań w psychologii międzykulturowej i kultu-
rowej według van de Vijvera i Leunga (2001)

Zmienne 
kontekstowe

Cel: eksploracja Cel: testowanie hipotez

Brak (a) Badania różnic 
psychologicznych
(psychological 
differences studies)

(b) Badania 
uogólniające
(generalizability 
studies)

Są (c) Badania nad 
trafnością 
zewnętrzną
(external valida on 
studies)

(d) Badania kierowane 
teorią kontekstualną
(contextual theory-
-driven studies)
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prowadzone w 27 krajach, nad postawami roszczenio-
wymi i ich związkiem z rozwojem socjoekonomicznym 
kraju również są przykładem tego typu badań. Są to waż-
ne badania dla rozwoju psychologii międzykulturowej, 
jednak słabością ich może się okazać arbitralny dobór 
kowariantów, czasem mało istotnych. Zwróćmy uwagę, 
że jedyna różnica między badaniami walidacyjnymi a ba-
daniami uogólniającymi to obecność zmiennych kontek-
stowych.

Badania kierowane teorią kontekstualną
Ostatni typ badań wyróżniony przez van de Vijvera 

i Leunga to badania kierowane teorią kontekstualną (con-
textual theory-driven studies). Mają one te zalety, że są 
silnie osadzone w teorii oraz biorą pod uwagę zmienne 
kontekstowe. Autorzy podają tu przykład badania Johna 
Berry’ego (1976) nad stylami poznawczymi. Berry za-
łożył, że orientacja przestrzenna i inne ważne aspekty 
postrzegania wzrokowego są ważniejsze dla przetrwania 
w kulturze łowców i zbieraczy niż w kulturze rolniczej. 
W związku z tym członkowie tej pierwszej grupy będą 
bardziej niezależni od pola niż rolnicy. Oznacza to, że 
łowcy będą mieć tendencję do używania wewnętrznego 
układu odniesienia, np. sygnałów ze strony własnego 
ciała, podczas gdy rolnicy będą przejawiać tendencję do 
używania zewnętrznego układu odniesienia. Wyniki ba-
dania potwierdziły hipotezę. Inny przykład badań należą-
cych do tej kategorii to metaanaliza różnych modeli wy-
jaśniających międzykulturowe różnice w poziomie wy-
konania testów procesów poznawczych, przeprowadzona 
przez van de Vijvera (1997). Autor potwierdził hipotezę, 
iż różnice w PKB i wielkości wydatków państwa na edu-
kację pozostają w relacji do różnic w zakresie poziomu 
wykonania testów. Ten typ badań służy analizie relacji 
między czynnikami kulturowymi a zachowaniem, jednak 
jego słabością może być niedostrzeganie alternatywnych 
interpretacji.

Jakiego typu badania przeważają w psychologii mię-
dzykulturowej? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, 
w zasadzie w literaturze można znaleźć przykłady na 
każde z tych badań2. Być może na różnych etapach roz-
woju dziedziny dominował określony typ, zgodnie z pa-
nującym w danym okresie paradygmatem badawczym. 
Prześledźmy zatem kolejne okresy.

FAZY ROZWOJU BADAŃ 
MIĘDZYKULTUROWYCH I KULTUROWYCH

Badania prowadzone w ramach psychologii między-
kulturowej ewoluowały przez parę dziesiątków lat: od 
opisywania różnic międzykulturowych, aż po identyfi -
kację znaczących wymiarów kulturowej różnorodności; 
wymiary te były używane do tworzenia modeli teoretycz-
nych, pozwalających z kolei przewidywać i wyjaśniać 
udokumentowane różnice. David Matsumoto i Seung 
Hee Yoo (2006) opisują cztery fazy ewoluowania badań 
międzykulturowych: (1) badania porównawcze, (2) iden-
tyfi kacja wymiarów kulturowych, (3) badania kulturowe, 
(4) badania nad zależnościami, w tym badania „rozpako-
wujące” kulturę.

Faza I – porównawcze badania międzykulturowe 
(cross-cultural comparisons)

Badania dokumentujące istnienie różnic między gru-
pami kulturowymi stanowią trzon psychologii między-
kulturowej. Prowadzone są jako quasi-eksperymenty, 
w których grupa kulturowa jest zmienną niezależną, 
a różne zmienne psychologiczne są zmiennymi zależ-
nymi. Najczęściej grupy kulturowe to grupy narodowe, 
czyli kraje, aczkolwiek badane są także grupy etniczne, 
językowe i rasowe. Porównania międzykulturowe zostały 
zapoczątkowane ponad 100 lat temu, gdy Rivers w 1905 
pokazał, że mieszkańcy Indii i Nowej Gwinei ulegają czę-
ściej złudzeniom optycznym niż Anglicy (za: Matsumoto, 
Yoo, 2006). Badania identyfi kujące oraz dokumentują-
ce podobieństwa i różnice międzykulturowe stanowią 
ogromny wkład w psychologię. Testują granice wiedzy 
wygenerowanej w badaniach monokulturowych, które 
dominowały przez dziesiątki lat w Ameryce i w innych 
krajach Zachodu. Są one użyteczne w tworzeniu wiedzy 
na temat uniwersalności i specyfi ki kulturowej procesów 
psychologicznych. Badania te sprowokowały również 
bardziej krytyczne myślenie na temat możliwości zasto-
sowań psychologicznego procesu badawczego w różnych 
kulturach.

Ograniczeniem badań prowadzonych w tej fazie było 
to, iż nie pozwalały one na empirycznie usprawiedliwio-
ną interpretację, że to właśnie kultura jest źródłem różnic 
między grupami. Jeśli badacze odkrywali różnice, to na 
ogół wyciągali wniosek, że stało się tak za sprawą kultu-
ry. Jednakże grupy mogą się różnić między sobą na wie-
le różnych sposobów, a kultura może być tylko jednym 
z nich. A jeśli nawet różnice między grupami mają swe 
źródło w kulturze, nie wiadomo, jakie zmienne kulturo-
we są odpowiedzialne za te różnice i jaki jest mechanizm 
ich powstawania. Praktyka przypisywania różnic między 

2 Van de Vijver podaje przykłady badań w ramach omawia-
nej typologii w artykule zamieszczonym w zbiorze zatytułowa-
nym Online readings in psychology and culture; http://dx.doi.
org/10.9707/2307-0919.1017.
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grupami czynnikom kulturowym bez udowodnienia em-
pirycznego to oczywisty błąd interpretacyjny, który moż-
na nazwać za Campbellem (1961, za: Matsumoto, Yoo, 
2006) błędem atrybucji kulturowej (cultural attribution 
fallacy). Błąd ten polega na tym, że sądzi się, iż coś „kul-
turowego” wywołało różnice między porównywanymi 
grupami, podczas gdy w rzeczywistości nie ma empirycz-
nych przesłanek dla takiego wniosku.

Ograniczenie to jest częściowo rezultatem sposobu, 
w jaki kultury są dobierane – jako kraje, grupy etniczne, 
grupy rasowe, a także częściowo dlatego, że porównywa-
na jest zbyt mała liczba grup, np. tylko dwie lub zaled-
wie kilka. Grupy dobierane do badania niekoniecznie są 
grupami kulturowymi. Oczywiście wraca problem, czym 
jest kultura. Właściwie nie ma jednej zaakceptowanej 
przez wszystkich defi nicji kultury – ani w antropologii, 
ani w socjologii, ani w psychologii, dlatego wszelkie de-
cyzje dotyczące porównywanych grup powinny być sta-
rannie przemyślane. Nie umniejszając zasług badaczy do-
kumentujących różnice międzykulturowe na tym etapie 
rozwoju dyscypliny, można jednak sformułować zarzut, 
iż większość badań koncentrowała się na porównaniach 
między Ameryką Północną a Azją Wschodnią. A prze-
cież nie są to jedyne kultury na świecie. Steven Heine 
i Ara Norenzayan (2006) nawołują, by badacze w więk-
szym stopniu interesowali się innymi kontynentami, np. 
Ameryką Południową i Afryką, a zwłaszcza „małymi” 
kulturami.

Można wskazać na jeszcze jedną słabość badań prowa-
dzonych w tej fazie. Wynika ona z faktu, że eksploruje 
się różnice w zakresie zjawisk charakterystycznych dla 
Zachodu. Sprawdza się, jak dalece konstrukty utworzone 
w kulturze Zachodu, takie jak samoocena, błędy atrybu-
cji, można zaobserwować w kulturze innej niż zachod-
nia. Naturalnie, są to ważne pytania, jednak warto zwró-
cić uwagę na to, że w niezachodnich kulturach obecne 
są pewne charakterystyczne zjawiska psychologiczne, 
które mogą umknąć uwadze badaczy, albowiem w kul-
turach zachodnich są czymś marginalnym lub wręcz 
nierozpoznawalnym. Wiele takich fenomenów opisano 
w psychopatologii kulturowej, np. choroby koro, lataj 
czy hikikimori. Znane są także emocje, które zajmują 
centralne miejsce w życiu emocjonalnym ludzi Wschodu, 
np. amae w Japonii (por. Kwiatkowska, 2012b), a które 
nie mogą być włączone do żadnej znanej zachodniej tak-
sonomii. Kolejnym przykładem silnego niezachodniego 
konstruktu kulturowego jest „zachowanie twarzy”, które 
jest dalece mniej ważne na Zachodzie. Jak piszą Heine 
i Noranzayan (2006), badanie takich zjawisk jest równie 
ważne i może przyczynić się do zwiększenia puli wiedzy 
o naturze ludzkiej.

Faza II – identyfi kacja znaczących wymiarów 
kulturowej różnorodności (identyfying meaningful 
dimensions of cultural variability)

W procesie zbierania danych o różnicach międzykul-
turowych stało się oczywiste, że możliwość interpretacji 
kulturowych jest bardzo ograniczona. Powstała więc ko-
nieczność utworzenia konstruktów teoretycznych, które 
byłyby na tyle ogólne, że mogłyby gromadzić bardziej 
szczegółowe przejawy różnorodności wewnątrz danej 
kultury, a jednocześnie na tyle precyzyjne, by dobrze od-
różniały od siebie poszczególne kultury. Należało więc 
zidentyfi kować znaczące dymensje kulturowego zróżni-
cowania, przydatne w opisie subiektywnych elementów 
kultury. Jako pierwszy odpowiedział na to wyzwanie 
Geert Hofstede, który przeprowadził badania w 40 kra-
jach na pracownikach IBM, a wkrótce potem dodał jesz-
cze 13 krajów (Hofstede, 2000), w ostatniej zaś pracy 
przedstawił dane zebrane w 73 krajach (Hofstede, 2001). 
Na podstawie tych badań udowodniono istnienie czterech 
wymiarów kulturowych: indywidualizm–kolektywizm, 
dystans władzy, unikanie niepewności, męskość–kobie-
cość oraz ostatnio dodany wymiar: orientacja długo- vs. 
krótkoterminowa (Hofstede, 2001).

Identyfi kacja wymiarów kulturowych, ich kwantyfi ka-
cja i ulokowanie krajów na tych skalach były to znaczą-
ce kroki w rozwoju psychologii międzykulturowej. Za 
pomocą tak zdefi niowanych konstruktów badacze mo-
gli przewidywać i wyjaśniać różnice międzykulturowe. 
Z pięciu dymensji, rozpoznanych przez Hofstede, najbar-
dziej popularna okazała się dymensja kolektywizm–indy-
widualizm. Szczególnie dobrze znane są prace Harry’ego 
Triandisa, który używał tej dymensji do wyjaśniania wie-
lu podobieństw i różnic międzykulturowych (Triandis, 
1994, 1996). Wykazywano teoretyczne zależności mię-
dzy indywidualizmem a różnicami kulturowymi w za-
kresie wielu procesów psychicznych, w funkcjonowaniu 
jednostek i grup.

Chociaż zidentyfi kowanie dymensji kulturowych było 
widocznym postępem w badaniach w psychologii między-
kulturowej, nie rozwiązało to problemu błędu kulturowej 
atrybucji. Jak piszą Matsumoto i Yoo (2006), nazwy kra-
jów po prostu zostały zastąpione nazwami dymensji. Na 
przykład założenie, że kultura jest albo kolektywistycz-
na albo indywidualistyczna oraz że członkowie kultury 
indywidualistycznej cenią wartości indywidualistyczne, 
a członkowie kultury kolektywistycznej cenią wartości 
kolektywistyczne, pozostaje tylko założeniem. W dal-
szym ciągu nie wiadomo, dlaczego tak jest. Przełamanie 
tego impasu nastąpiło wraz z przedstawieniem koncep-
cji Ja-niezależnego i Ja-współzależnego przez Hazel 
Markus i Shinobu Kitayamę (1993). Panuje powszechne 



 PROBLEMY METODOLOGICZNE W BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH… 13 

przekonanie, że był to milowy krok w kierunku przejścia 
do kolejnego stadium badań w psychologii międzykultu-
rowej, a mianowicie do fazy badań kulturowych.

Faza III – badania kulturowe (cultural studies)
Badania kulturowe można scharakteryzować jako bo-

gate opisy złożonych modeli kulturowych, pozwalających 
wyjaśnić różnice kulturowe. Prace Markus i Kitayamy 
miały ogromne znaczenie dla rozwoju badań kulturo-
wych, ponieważ zidentyfi kowały ważny potencjalny 
mediator różnic kulturowych – konstrukt Ja (self-con-
strual). Kultury indywidualistyczne sprzyjały kreowaniu 
Ja-niezależnego, które miało określony wpływ na proce-
sy psychiczne i zachowanie, kultury kolektywistyczne 
zaś sprzyjały rozwojowi Ja-współzależnego, które z kolei 
miało odmienne konsekwencje dla procesów psychicz-
nych i zachowania.

Ważny nurt badań kulturowych obserwujemy w obsza-
rze procesów emocjonalnych. Na przykład Batja Mes-
quita (2001; Mesquita, Karasawa, 2002) opisała, jak 
odmienne formy Ja uwrażliwiają na różne sprawy. I tak, 
Ja-niezależne każe jednostce koncentrować się na spra-
wach ważnych dla niej samej, a emocje pozostają w rela-
cji do stanów wewnętrznych, subiektywnych. Natomiast 
Ja-współzależne sprawia, że dla jednostki zarówno ona 
jako istota społeczna, jak i grupa są równie ważne, a za-
tem emocje odzwierciedlają określone aspekty relacji in-
terpersonalnych.

W obszarze procesów poznawczych ważne odkrycia 
zostały dokonane dzięki pracom Richarda Nisbetta i jego 
kolegów (Masuda, Nisbett, 2001; Nisbett, 2009; Peng, 
Nisbett, 2000). Opisano wiele przykładów różnic w per-
cepcji i myśleniu Amerykanów oraz Azjatów. Według 
Nisbetta i współpracowników, różnice te powstały jako 
odpowiedź na rozmaite warunki ekologiczne, kształtujące 
różne praktyki społeczne. W Ameryce wspierano aktyw-
ność podmiotu (agency), w Azji Wschodniej zaś – harmo-
nię między ludźmi. Różnice te z kolei wpływają na to, jak 
ludzie kategoryzują obiekty, jak postrzegają innych, jak 
się komunikują, w jaki sposób czynią atrybucje.

To tylko kilka przykładów badań kulturowych. Po-
wstaje ich wiele i wychodzą daleko poza dokumentowa-
nie różnic międzykulturowych, co było typowe dla fazy 
pierwszej. Dostarczają fascynujących opisów praktyk 
kulturowych i potencjalnych mechanizmów odnośnie do 
tego, jak różnice kulturowe mogą powstawać (mechani-
zmy intrapsychiczne, interpersonalne, sytuacyjne, ideolo-
giczne). Porównuje się w nich relacje między zmiennymi 
w różnych kulturach, co pozwala wyciągać wnioski na 
temat różnego sposobu funkcjonowania zmiennych w od-
miennych kontekstach kulturowych. Prace te powstają 

z uwzględnieniem kontekstu historycznego, często za-
wierają również obserwacje z dnia codziennego.

Faza IV – badania nad zależnościami 
(linkage studies)

Jest to faza będąca kontynuacją badań kulturowych. 
Charakteryzuje się badaniem zależności między obser-
wowalnymi różnicami w zakresie średnich czy korelacji 
między zmiennymi a specyfi cznymi źródłami kulturowy-
mi, które hipotetycznie są odpowiedzialne za te różnice. 
Na czym polega to podejście, Matsumoto i Yoo (2006) 
wyjaśniają na przykładzie badań Iwaty i Higuchiego 
(2000). Badacze ci porównywali poziom lęku (za pomo-
cą skali STAI) między Japończykami a Amerykanami 
i stwierdzili u Japończyków niższy poziom afektu po-
zytywnego i wyższy poziom lęku niż u Amerykanów. 
Autorzy interpretują te różnice, odwołując się do takich 
„faktów”, jak kolektywizm Japonii, presja na podtrzymy-
wanie harmonii w grupach, dyscyplina moralna w postaci 
hamowania afektu pozytywnego, praktyki socjalizacyjne 
nastawione na uczenie dzieci unikania asertywności etc. 
Jednak, według Matsumoty i Yoo (2006), w tym badaniu 
nie udowodniono empirycznie żadnego związku między 
wymienionymi czynnikami a różnicami między grupami. 
Co powinni zrobić autorzy? Udokumentować empirycz-
nie, że (a) Japonia jest krajem kolektywistycznym, że (b) 
subiektywny dobrostan jednostki jest podporządkowany 
dobrostanowi grupy, że (c) podtrzymywanie harmonii 
jest najważniejszą wartością w Japonii etc. A następnie 
udowodnić, że te zmienne pozostają w relacji do różnic 
w poziomie wyników w STAI.

Chociaż ten paradygmat badawczy, zdaniem niektó-
rych badaczy (np. Heine, Norenzayan, 2006), jest jeszcze 
w powijakach, możemy znaleźć już całkiem sporo badań 
prowadzonych w taki sposób. Jednak kilka kwestii teore-
tycznych i metodologicznych powinno zostać rozstrzyg-
niętych, by rzeczywiście ten typ badań przynosił oczeki-
wane rezultaty.

O jakich kwestiach tu mowa? Matsumoto i Yoo (2006) 
twierdzą, że przede wszystkim należy się zastanowić, co 
jest kulturą, a co nią nie jest. A dokładniej mówiąc, chodzi 
o to, by nie mieszać czynników kulturowych z czynnika-
mi ekologicznymi i indywidualnymi. Ponadto ważne jest 
to, jakie aspekty kultury subiektywnej – poza najbardziej 
popularną dymensją kolektywizm–indywidualizm – po-
winny być badane.

Jeżeli chodzi o pierwszy problem, to należy przyznać, 
że potencjalnym źródłem różnic obserwowanych między 
krajami mogą być czynniki występujące na poziomie eko-
logicznym, takie jak poziom zamożności kraju, gęstość 
zaludnienia, klimat (Georgas i in., 2004; Kwiatkowska, 
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2009), oraz na poziomie indywidualnym, związane z ce-
chami demografi cznymi prób poddanych badaniom, i oso-
bowość. Stwierdzono, że istnieją różnice między krajami 
pod względem natężenia cech osobowości defi niowanych 
w ramach teorii Wielkiej Piątki (Allik, McCrae, 2004): 
w poszczególnych krajach wykazywane są różnice w po-
ziomie zaagregowanych wskaźników neurotyzmu, ekstra-
wersji, sumienności, otwartości na doświadczenia i ugo-
dowości. Można więc popełnić błąd, przypisując stwier-
dzone różnice między danymi krajami (np. Włochami 
a Norwegią) różnicom kulturowym, podczas gdy będą to 
różnice osobowościowe między osobami badanymi (np. 
między ekstrawertywnymi Włochami a introwertywnymi 
Norwegami). Chociaż czynniki na poziomie ekologicz-
nym i jednostkowym nie mogą być łatwo oddzielone od 
kultury, badacze powinni przeprowadzić pełne demogra-
fi czne oszacowanie swoich próbek, zbadać możliwe re-
lacje między zmiennymi demografi cznymi a badanymi 
zmiennymi psychologicznymi, by być świadomym ich 
potencjalnego wpływu na różnice kul turowe.

Jaki aspekt kultury subiektywnej powinien być badany? 
W ciągu ostatnich 20 lat teorię i badania zdominował je-
den konstrukt: indywidualizm–kolektywizm. Oczywiście 
nie bez powodu. Ale są też inne konstrukty, które mogą 
być nie mniej ważne, a nawet być może bardziej użytecz-
ne w rozumieniu zachowania człowieka. Przypomnijmy: 
Hof stede (2001) wyróżnił cztery inne dymensje oprócz ko-
lektywizmu–indywidualizmu; badania Shaloma Schwar-
 tza nad wartościami wprowadziły kolejny zestaw sied-
miu dymensji kulturowych (Schwartz, 1994); badania 
House’a i współpracowników (House, Hanges, Javidan, 
Dorf man, Gupta, 2004) nad zachowaniami w organiza-
cjach biznesowych i nad przywództwem w organizacjach 
– dziewięć dymensji; badania Ingleharta (1997) doty-
czące związku wartości z demokratyzacją społeczeństw 
– dwie dymensje, Leunga i in. (2002) nad społecznymi 
aksjomatami – pięć aksjomatów; badania Smitha, Dugana 
i Trompenaarsa (1996) nad wartościami pracowników 
organizacji – to kolejne dymensje. Problem związany 
z koncentrowaniem się na jednej dymensji ulega zaostrze-
niu, gdy porównujemy tylko dwa kraje. Matsumoto i Yoo 
(2006) podają przykład Stanów Zjednoczonych i Japonii, 
które różnią się od siebie na wielu wymiarach, nie tylko 
na wymiarze kolektywizmu–indywidualizmu, w dodatku 
lokują się na różnych wymiarach w różnej odległości. 
W badaniach Hofstedego (2001) USA zajmuje pierwszą 
pozycję jako kraj najbardziej indywidualistyczny, Japonia 
zaś pozycję 27. na 70 krajów, czyli środkową, a mimo to 
kraje te są prezentowane jako zajmujące ekstremalne po-
zycje na tej skali. Na skali unikania niepewności Japonia 
jest ulokowana na pozycji 8., natomiast USA – mają rangę 

59. Niewykluczone że wyniki badań porównujących te 
kraje mogłyby być lepiej wyjaśnione przy użyciu właśnie 
tego konstruktu (patrz: Iwata, Higuchi, 2000).

Badania prowadzone w ramach tego paradygmatu 
powinny dać w rezultacie informację o związkach, ja-
kie mogą istnieć między różnicami międzygrupowymi 
a składnikami kultury. Zdaniem Matsumoto i Yoo (2006), 
szczególnie obiecujące wydają się tzw. badania rozpako-
wujące kulturę (unpackaging studies) oraz badania eks-
perymentalne z użyciem próbek sytuacji (situation sam-
pling) i torowania kulturowego (cultural priming). Kilka 
słów o tych badaniach.

Badania rozpakowujące kulturę. Badania te są roz-
szerzeniem badań mających na celu porównania między-
kulturowe, lecz z dodatkowym pomiarem jednej lub wie-
lu zmiennych, co do których zakłada się, że są odpowie-
dzialne za różnice między kulturami. Rozpakowywanie 
polega na tym, że kultura jest tu rozumiana jako ogrom-
ny zbiór zmiennych, często luźno ze sobą połączonych. 
W ten sposób niespecyfi czna zmienna „kultura” jest 
zastąpiona przez bardziej specyfi czne zmienne, zwane 
zmiennymi kontekstowymi (context variables). Zmienna 
kontekstowa powinna być zmierzona na poziomie każ-
dego uczestnika badania ze wszystkich badanych kultur. 
W dalszej kolejności badacz powinien oszacować stopień, 
w jakim ta zmienna jest odpowiedzialna za obserwowane 
różnice, głównie poprzez analizę mediacyjną czy analizę 
kowariancji ANCOVA. Zmienne kontekstowe mogą być 
rozmaite: indywidualizm–kolektywizm, a w terminologii 
Triandisa – idiocentryzm i allocentryzm, unikanie nie-
pewności, dystans władzy, egalitaryzm płciowy, orienta-
cja długo- vs. krótkoterminowa, konstrukty Ja, postawy, 
wartości i przekonania, aksjomaty społeczne, by wyliczyć 
tylko najpopularniejsze i najlepiej opracowane teoretycz-
nie (patrz: House i in., 2004; Hui, 1988; Leung i in., 2002; 
Schwartz, 1994; Singelis, 1994; Zimbardo, Boyd, 1999). 
Ważnymi zmiennymi kontekstowymi są zmienne beha-
wioralne, które odnoszą się do praktyk kulturowych, np. 
metody wychowawcze, natura relacji interpersonalnych, 
ekspozycja na ikony kulturowe, doświadczenia edukacyj-
ne, gotowość do przemieszczania się. Wiele z tych zmien-
nych korzysta z narzędzi opracowanych w naszej kulturze 
(np. Boski, 2009; Cieciuch, 2013; Pilarska, 2011).

Podejście eksperymentalne: próbki sytuacji i toro-
wanie kulturowe. Z oczywistych względów nie można 
manipulować zmienną „kultura” i przypisywać ją oso-
bom uczestniczącym w badaniu. Można jednak wyko-
rzystać fakt, że kultura nie oddziałuje na ludzi w sposób 
abstrakcyjny, lecz poprzez konkretne sytuacje. Jak pisze 
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Heine (2008), kultura regularnie dostarcza pewnych ty-
pów sytuacji, na które zaczynamy reagować nawykowo, 
co wykształca w nas określony sposób myślenia o sobie 
i o świecie. Jeżeli porównamy reakcje ludzi należących do 
innej kultury na sytuacje specyfi czne dla naszej kultury, 
otrzymamy informację, w jaki sposób kultura kształtuje 
nasze funkcjonowanie. Można to wyjaśnić na przykładzie 
badań przeprowadzonych przez Shinobu Kitayamę, Hazel 
Markus, Hisayę Matsumoto i Vinaia Norasakkunkita 
(1997). Metoda dobierania próbek sytuacyjnych obejmu-
je dwa etapy. W pierwszym kroku są gromadzone opi-
sy sytuacji, w których zdarza się coś specyfi cznego dla 
danej kultury, co następnie jest wykorzystywane w ko-
lejnym badaniu. W badaniu Kitayamy i współpracowni-
ków (1997) Japończycy i Amerykanie opisywali sytuacje, 
w których doświadczali podwyższenia bądź obniżenia sa-
mooceny. Później druga grupa badanych – Japończyków 
i Amerykanów – otrzymała listę wygenerowanych sytu-
acji i opisywała swoje odczucia, wyobrażając sobie siebie 
w podanych sytuacjach. Należy podkreślić, że zarówno 
Japończycy, jak i Amerykanie reagowali na sytuacje cha-
rakterystyczne dla obu kultur: amerykańskiej i japońskiej. 
Metoda ta pozwala na przeprowadzenie kilku ważnych 
analiz. Badacz może zadać pytanie, jakie sytuacje zdarzają 
się częściej w jednej kulturze bądź w drugiej i analizować 
cechy sytuacji, wygenerowanych w obu kulturach. W cy-
towanym badaniu okazało się, że Japończycy wymienili 
więcej sytuacji, w których dochodziło do obniżenia sa-
mooceny, niż Amerykanie. Nasuwa się przypuszczenie, 
że spadek samooceny jest częstszym doświadczeniem 
kulturowym w Japonii niż w Stanach Zjednoczonych. 
Badacz może także sprawdzić, czy istnieją różnice kul-
turowe w reakcjach na te sytuacje. Jeśli bez względu na 
typ sytuacji badani z jednej kultury reagują w stały spo-
sób, możemy wyciągnąć wniosek, że są to kulturowo wy-
uczone zachowania. W badaniu Kitayamy i innych (1997) 
Japończycy reagowali słabszym podwyższeniem samo-
oceny niż Amerykanie w sytuacjach umożliwiających 
wzrost samooceny (np. pochwała), natomiast reagowali 
silniejszym spadkiem samooceny niż Amerykanie w sy-
tuacjach obniżających samoocenę (np. nagana). Zdaniem 
badaczy świadczy to o tym, że Japończycy są wrażliwsi 
na sytuacje, które stwarzają okazję do samokrytycyzmu, 
Amerykanie zaś do sytuacji, w których można podnieść 
poczucie własnej wartości.

Torowanie kulturowe. Eksperymenty z torowaniem 
kulturowym (cultural priming) są jeszcze jednym sposo-
bem na manipulowanie kulturą, a ściślej mówiąc, pewny-
mi jej elementami. Torowanie, inaczej: aktywizacja okreś-
lonych pojęć czy idei, sprawia, że pojęcia te są łatwiej 

dostępne jednostce i mogą wpływać na jej funkcjonowa-
nie. Badania z torowaniem (poprzedzaniem) polegają na 
manipulowaniu nastawieniem umysłowym uczestników 
(mindset) i pomiarze zmian w zachowaniu. Przykładem 
może być badanie Trafi mowa, Triandisa i Goto (1991), 
w którym badacze za pomocą odpowiedniej instrukcji 
wywoływali u Amerykanów i Chińczyków nastawie-
nie na prywatność albo na kolektywność. Instrukcja do 
generowania prywatnego nastawienia miała następują-
cą postać: „Przez następne dwie minuty nie musisz nic 
pisać. Pomyśl, co cię wyróżnia w twojej rodzinie, czym 
różnisz się od twoich przyjaciół”. Natomiast instrukcja 
do wzbudzania kolektywnego nastawienia brzmiała tak: 
„Pomyśl, co masz wspólnego z członkami twojej ro-
dziny i z przyjaciółmi. Jakie są ich oczekiwania wobec 
ciebie?”. Po czym uczestnicy badania wykonali zadanie 
polegające na kończeniu zdań zaczynających się od: „Ja 
jestem…”. Odpowiedzi były kodowane zgodnie z tym, 
czy były zorientowane na Ja, czy na grupę. Okazało się, 
że Amerykanie udzielili więcej wypowiedzi o charakterze 
indywidualnym niż Chińczycy; zaobserwowano także sil-
ny efekt poprzedzania: od osób otrzymujących instrukcję 
„prywatną” uzyskano więcej odpowiedzi indwidualnych, 
od osób otrzymujących instrukcję kolektywną – więcej 
odpowiedzi kolektywnych, niezależnie od przynależności 
kulturowej.

PROCES BADAWCZY: PUŁAPKI METODOLOGICZNE

Uwagi ogólne
Fons van de Vijver i Kwok Leung (2000) opisują zestaw 

błędnych założeń, które często towarzyszą badaczom 
podejmującym badania międzykulturowe. Są to swoiste 
„pre-koncepcje”, działające jak schematy poznawcze, 
wpływające na cały proces badawczy. Na przykład, za-
obserwowane różnice są bezkrytycznie interpretowane 
jako mające podłoże kulturowe, co nie musi być prawdą 
(tzw. błąd atrybucji kulturowej; Matsumoto, Yoo, 2006). 
Z drugiej strony badacze traktują obserwowane różnice 
w sferze poznawczej jako artefakty, a nie jako różnice 
międzykulturowe, związane z różnymi praktykami so-
cjalizacyjnymi. Ponadto badacze nie przywiązują wy-
starczającej wagi do problemu równoważności pomiaru. 
I ostatni problem, na jaki wskazują autorzy, to nadmierna 
generalizacja. W badaniach międzykulturowych próbki 
bywają stosunkowo małe, czasem dobierane są dla wy-
gody, przypadkowo, a nie ze względów merytorycznych. 
Narzędzia nie zawsze spełniają wymogi trafności i rzetel-
ności, wiele badań trudno zreplikować. Generalizowanie 
wyników nie zawsze jest uprawnione.

Van de Vijver i Leung (2008) opisują też „paradoks 
interpretacji”, który polega na tym, że dane dotyczące 
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dużych i łatwych do zaobserwowania różnic międzykul-
turowych są trudniejsze do interpretacji. Van de Vijver 
i Leung paradoks ten wyjaśniają w następujący sposób: 
największe różnice międzykulturowe najczęściej obser-
wuje się między populacjami o dużym dystansie kultu-
rowym względem siebie. Na przykład, jeśli test matryc 
Ravena wykonują osoby umiejące czytać i pisać oraz 
analfabeci, to wynik jest łatwy do przewidzenia, ale 
czy jest równie łatwy do zinterpretowania? Oczywiście 
można powiedzieć, że analfabeci uzyskali gorszy wy-
nik od osób czytających i piszących, ponieważ różni 
ich od siebie środowisko kulturowe. Ale co to oznacza? 
Wielość i różnorodność różnic jest przeogromna: decy-
dują czynniki związane z wykształceniem, z socjalizacją, 
z codziennymi doświadczeniami, z ekspozycją na dzia-
łanie mediów itd. Istnieje więc problem zidentyfi kowa-
nia prawdziwej przyczyny, przy czym wraz z dystansem 
kulturowym wzrasta liczba rywalizujących ze sobą wyja-
śnień. Odwrotna sytuacja pojawia się, gdy badamy kultu-
ry o niewielkim dystansie. Różnice są trudne do znalezie-
nia, choć są łatwiejsze do interpretacji. Na przykład, jeśli 
występują różnice w poziomie wykonania testu Ravena 
między dziećmi w tym samym wieku z dwóch krajów eu-
ropejskich o mniej więcej podobnym poziomie rozwoju 
ekonomicznego i o podobnym systemie społeczno-po-
litycznym, to prawdopodobnym czynnikiem odpowie-
dzialnym za te różnice będzie inny system kształcenia.

Można wskazać kilka źródeł słabości prowadzonych 
badań. Van de Vijver i Leung ubolewają, że psycholodzy 
(chociaż nie tylko oni) organizują swoje badania zgodnie 
z panującymi w danym czasie paradygmatami. Na przy-
kład w psychologii międzykulturowej panuje tendencja, 
by różnice międzykulturowe badać i wyjaśniać, często 
bezkrytycznie, w paradygmacie kolektywizmu–indy-
widualizmu. Badacze posługują się tymi konstruktami 
zazwyczaj jako wyjaśnieniem czynionym post factum, 
nie przywiązując wagi do konieczności pomiaru tych 
zmiennych w badaniu. Ponadto badania porównawcze są 
zazwyczaj prowadzone między krajami Azji Południowo-
-Wschodniej i USA, które różnią się od siebie na wiele 
sposobów, nie tylko ze względu na kolektywizm i indy-
widualizm. Autorzy przypuszczają, że dymensja ta jest 
tak często używana w badaniach, iż może dramatycznie 
spaść jej atrakcyjność, a przecież może znakomicie wyja-
śniać niektóre zjawiska, np. wzrost ekonomiczny.

Inną słabością jest przywiązywanie zbyt wielkiej wagi 
do wartości p w badaniach, tj. do poziomu istotności. 
Badania uważa się za wartościowe i godne opubliko-
wania, gdy p jest mniejsze od 0,05. Nie jest to najlepsza 
miara różnic między grupami kulturowymi, które wszak 
różnią się pod wieloma względami, a nie tylko – jak 

w eksperymentach – pod względem jednej zmiennej. 
Powinno się podawać przynajmniej wielkość efektu, któ-
ry lepiej odzwierciedla dystans między grupami.

Van de Vijver i Leung (2000) są zdania, że jakość na-
rzędzi do pomiaru zmiennych indywidualnych przewyż-
sza w znacznym stopniu jakość narzędzi używanych do 
pomiaru zmiennych kontekstowych. Taka sytuacja może 
nie dziwić w psychologii głównego nurtu, lecz w psycho-
logii międzykulturowej, której naturalnym obiektem ba-
dania powinna być interakcja między jednostką a środo-
wiskiem, badacze powinni zwłaszcza ten problem wziąć 
pod rozwagę.

Van de Vijver i Leung (2001) wyróżniają trzy typy na-
rzędzi ze względu na ich umocowanie kulturowe. Można 
mówić o narzędziach monocentrycznych (monocente-
red), tj. takich, które powstały w jednej kulturze i mają 
dobre własności parametryczne oszacowane w badaniach 
prowadzonych w tej kulturze, np. kwestionariusz do po-
miaru Wielkiej Piątki. Powstaje pytanie, czy te własności 
zostaną utrzymane po przetłumaczeniu narzędzia, gdy 
chcemy je zastosować w badaniach innej grupy kultu-
rowej. Należy to rozstrzygnąć empirycznie. Stosowanie 
tego typu narzędzi może generować także inny problem, 
mianowicie procesy i zjawiska psychiczne, które nie są 
zbyt wyraziste w kraju, w którym powstało to narzędzie, 
mogą zostać pominięte.

Narzędzia decentryczne (decentred) powstały dzięki 
zbiorowej pracy badaczy z kilku kultur, by uzyskać narzę-
dzia wolne od wpływów kulturowych (inne określenia: 
culture-free, culture-fair, culture-reduced). Założenie to 
spotkało się z krytyką, ponieważ trudno sobie wyobra-
zić, że pomiar psychologiczny może nie pozostawać pod 
wpływem czynników kulturowych. Niemniej jednak 
przekonanie, że są testy psychologiczne odpowiednie 
do prowadzenia badań międzykulturowych, ponieważ 
dobrze mierzą cechy ponadkulturowe, jak i specyfi cz-
nie kulturowe, jest ciągle żywe (van de Vijver, 2002). 
Przykładem może być badanie wartości Schwartza (van 
de Vijver, Leung, 2001).

Trzeci typ instrumentów opisywany przez van de Vij-
vera i Leunga (2001) to narzędzia policentryczne, znane 
także pod nazwą międzyindygeniczne (cross-indigeno-
us). Badacze należący do poszczególnych kultur opraco-
wują narzędzia dla swoich kultur, powstaje w ten sposób 
zestaw narzędzi specyfi cznych kulturowo, który następ-
nie jest stosowany w pełnym zestawie w każdej kulturze.

Problem równoważności (ekwiwalencji)
Najważniejsze problemy metodologiczne w prowa-

dzeniu badań międzykulturowych są opisywane jako 
problem równoważności, inaczej ekwiwalencji badania 
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(equivalence) i problem tendencyjności pomiaru (bias). 
Jeżeli badania międzykulturowe mają przynieść znaczą-
ce wyniki, musimy mieć pewność, że uczestnicy badania 
w taki sam sposób rozumieją sytuację badania, pytania 
kwestionariuszowe, występujące pojęcia. Innymi słowy, 
staramy się zapewnić równoważność metodologiczną. 
Jednak czasem nasze procedury badawcze nie mogą być 
zastosowane w tej samej postaci w każdej kulturze, dla-
tego czasem musimy je zmienić, zaadaptować do miej-
scowych warunków (Triandis, 1994). Taki kompromis 
czasem jest nieunikniony, zwłaszcza gdy badamy ekstre-
malnie różne kultury.

Pojęcie ekwiwalencji wiąże się z pytaniem, czy wyniki 
uzyskane w zakresie jednej pozycji skali czy całego na-
rzędzia pomiarowego w jednej grupie kulturowej mogą 
być porównywane z wynikami uzyskanymi w innych gru-
pach kulturowych (van de Vijver, 2002). Dysponowanie 
metodami pomiaru, charakteryzującymi się pełną ekwi-
walencją, np. w dwóch różnych językach, jest jednym 
z najważniejszych wyzwań w prowadzeniu badań mię-
dzykulturowych. Ekwiwalencja powinna dotyczyć jak 
największej liczby aspektów procesu badawczego (naj-
lepiej: wszystkich), tj. doboru prób badawczych, języka, 
procedur zbierania danych, ram teoretycznych (teorii), 
odpowiednich hipotez. Zjawisko ekwiwalencji pozostaje 
w ścisłej relacji z kwestią tendencyjności pomiaru. Jeśli 
zastosowana skala jest tendencyjna, wyniki są nieporów-
nywalne. Na przykład 10 punktów na skali depresji po-
winno oznaczać ten sam poziom depresji we wszystkich 
badanych grupach kulturowych. Jeśli osoby charaktery-
zujące się tym samym poziomem depresji, np. oszacowa-
nym w badaniach klinicznych, uzyskują różne wyniki na 
skali, przetłumaczonej na inny język, to skale te nie są 
równoważne, są tendencyjne.

Pozycja testu lub cały test jest tendencyjny, gdy nie 
mierzy tych samych własności (cech, zdolności, postaw) 
w poszczególnych grupach kulturowych. Tendencyjność 
podważa trafność narzędzia w różnych kontekstach kultu-
rowych. Obrazuje to przykład podany przez Fonsa van de 
Vijvera i Ronalda Hambletona (1996). W angielskiej ory-
ginalnej wersji pytanie testu brzmiało: „Where is a bird 
with webbed feet most likely to live?” (Gdzie najczęściej 
żyje ptak, który ma stopy połączone błonami?), natomiast 
w przekładzie na szwedzki webbed feet zostały zastąpio-
ne przez swimming feet (pływające stopy, stopy do pły-
wania). Przyznać należy, że pytanie w wersji szwedzkiej 
dostarcza dość wyraźnej wskazówki, jakie środowiska 
taki ptak może zamieszkiwać.

W badaniach międzykulturowych problem ekwiwalen-
cji i towarzyszących jej błędów tendencyjności rozpatruje 
się jako (a) ekwiwalencję funkcjonalną, (b) ekwiwalencję 

strukturalną, (c) ekwiwalencją metryczną i (d) ekwiwa-
lencję pełną (Fischer, Miu-Chi Lun, 2008).

Ekwiwalencja funkcjonalna. Ekwiwalencja funk-
cjonalna (functional equivalence), inaczej ekwiwalen-
cja konstruktu lub pojęcia (construct equivalence) jest 
to równoważność pod względem konceptualnym kon-
struktu teoretycznego. Chodzi o to, by być pewnym, 
że konstrukt, który chcemy poddać badaniom, istnieje 
także w innych kulturach. Zanim podejmiemy decyzje 
dotyczące operacjonalizacji i narzędzi pomiaru, należy 
przeprowadzić gruntowne analizy teoretyczne i badania 
empiryczne (w tym jakościowe) w każdej grupie kultu-
rowej. Podstawowe pytanie brzmi: czy ten sam konstrukt 
jest odpowiedzialny za różnice w zachowaniach osób 
obserwowanych w różnych grupach, tj. między grupami 
(Fischer, Miu-Chi Lun, 2008).

Problem ekwiwalencji funkcjonalnej może być przed-
stawiony na przykładzie międzykulturowych kontrowersji 
wokół modelu Wielkiej Piątki. Według McCrae’a i Costy 
(1997) istnieją poważne dowody świadczące o uni-
wersalności tego modelu w stosunku do Amerykanów, 
Niemców, Portugalczyków, Izraelczyków, Chińczyków 
i Japończyków. Jednak Cheung ze współpracownikami 
(1996) stwierdzili, że model ten wyklucza ważne aspekty 
psychologicznego funkcjonowania Chińczyków zwią-
zane z czynnikami interpersonalnymi (harmonia w gru-
pie, zachowanie twarzy). W swoim badaniu wykazali, 
że testowany model może być uniwersalny, ale tylko do 
pewnego stopnia, ponieważ nie obejmuje wszystkich 
możliwych konfi guracji cech. Przykładem badania ukie-
runkowanego na ustalenie precyzyjnego znaczenia jed-
nej z cech Wielkiej Piątki – sumienności – jest projekt 
René Mõttusa i współpracowników (2012a) realizowany 
w 20 krajach, w tym w Polsce.

Inny przykład to różna konceptualizacja inteligencji. 
W kulturze zachodniej pojmowanie inteligencji opiera się 
głównie na osiągnięciach w zakresie zadań poznawczych, 
a w innych kulturach pojęcie inteligencji zawiera także, 
lub przede wszystkim, zachowania społeczne (Sternberg, 
2007).

Z problemem braku równoważności konceptualnej 
możemy się spotkać w zupełnie nieoczekiwanych mo-
mentach, np. gdy zbieramy dane demografi czne, takie 
jak choćby wiek respondentów. Na przykład w kulturze 
!Kung, grup etnicznych związanych z pustynią Kalahari, 
nie istnieje pojęcie wieku chronologicznego. Zamiast li-
czenia wieku „absolutnego” w latach, ludzie !Kung sto-
sują specyfi czny ranking oparty na relacjach starszeństwa 
między członkami danej grupy. Na oznaczenie tak ustala-
nego wieku istnieje bogaty zbiór adekwatnych do danej 
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relacji określeń, z uwzględnieniem płci i pokrewieństwa 
(Howell, 2009). Wyobraźmy sobie, że mamy w naszym 
języku specjalne słowa na określenie takich relacji, jak 
najstarszy syn drugiej żony dziadka czy młodsza córka 
starszej siostry ojca.

Z brakiem ekwiwalencji funkcjonalnej wiąże się ten-
dencyjność nazywana kulturową specyfi ką zmiennej 
teoretycznej (cultural specifi city of the theoretical varia-
ble), co oznacza, że konstrukt istnieje tylko w pewnym 
specyfi cznym kontekście kulturowym, jak dysleksja czy 
dysgrafi a, które występują tylko w społeczeństwie ludzi 
umiejących czytać i pisać (Fischer, Miu-Chi Lun, 2008).

Ekwiwalencja strukturalna (structural equivalence). 
Występuje wtedy, gdy w badanych grupach kulturowych 
na podstawie tych samych zmiennych obserwowalnych 
można wnioskować o interesujących nas zmiennych teo-
retycznych. Na przykład stawiamy pytanie, czy na pod-
stawie wyników osiągniętych w tym samym zestawie 
zadań składających się na test inteligencji, zastosowanym 
w różnych grupach kulturowych, można wnioskować 
o poziomie inteligencji. Ten typ równoważności wyma-
ga, by zmienne obserwowalne były dla zmiennych teore-
tycznych zarówno reprezentatywne, jak i relewantne (van 
de Vijver i Leung, 1997). W trakcie badania uczestnicy 
reagują na pewien niewielki zbiór bodźców (np. odpowia-
dają na pytania z testu inteligencji), który ma reprezento-
wać jakąś zmienną teoretyczną (np. poziom inteligencji). 
Zakłada się, że uzyskany wynik odzwierciedla jakąś stałą 
cechę osoby badanej, która determinuje jej zachowanie 
także w innych sytuacjach, nie tylko w trakcie badania. 
Tak więc powinno się rozważyć, czy rzeczywiście ów 
mały zbiór bodźców dotyczy badanej zmiennej (jest re-
lewantny dla inteligencji) i czy dobrze reprezentuje cały 
zakres tej zmiennej (czy jakieś specyfi czne cechy inteli-
gencji nie zostały zignorowane). Ronald Fischer i Vivian 
Miu-Chi Lun (2008) podają przykład niewłaściwego 
pomiaru motywacji wewnętrznej za pomocą narzędzia, 
w którym operowano skomplikowanym językiem, za-
wierającym rzadko spotykane słowa. W związku z tym 
wynik w takim badaniu mógł odzwierciedlać nie tylko 
poziom motywacji, lecz także zdolności werbalne.

Uzyskanie ekwiwalencji strukturalnej wymaga także, 
by stosowane narzędzia miały tę samą wewnętrzną struk-
turę we wszystkich interesujących badacza grupach kul-
turowych. Oznacza to, że w każdej grupie kulturowej te 
same pozycje ładują te same czynniki, np. w każdej grupie 
kulturowej stwierdzenie „Dbam o swoje zdrowie” należy 
do czynnika Ja-niezależne, co jak się wydaje nie zawsze 
jest prawdą (por. Kwiatkowska, 2012a). Problem ekwi-
walencji strukturalnej może być rozwiązany za pomocą 

konfi rmacyjnej i eksploracyjnej analizy czynnikowej lub 
skalowania wielowymiarowego (van de Vijver, Leung, 
1997). Przykładem rzetelnego dochodzenia do ekwiwa-
lencji strukturalnej mogą być prace Joanny Roszak nad 
polską adaptacją amerykańskiej skali do pomiaru płci 
kulturowej (Hoffman Gender Scale; Roszak, 2010).

Ekwiwalencja strukturalna może być zagrożona z po-
wodu niewystarczającej bądź zaburzonej reprezentatyw-
ności konstruktu, np. zmienne obserwowalne nie wyczer-
pują wszystkich domen, w których może się ujawniać 
zmienna teoretyczna. Jeśli w jakiejś kulturze inteligencja 
ma szerszy zakres pojęciowy (np. zawiera także zacho-
wania społeczne), wtedy badanie wyłącznie kompetencji 
poznawczych jest niewystarczające.

Ekwiwalencja metryczna (metric equivalence). Jest 
to kolejny poziom równoważności (Fischer, Miu-Chi 
Lun, 2008), a w terminologii Van de Vijvera i Leunga 
(1997) to ekwiwalencja jednostki pomiaru (measure-
ment unit equivalence). Odpowiadamy tu na pytanie, czy 
możliwe jest porównywanie między grupami kulturo-
wymi wzorów odpowiedzi. Inaczej mówiąc, czy zmiana 
w obrębie zmiennej latentnej prowadzi do takich samych 
zmian w wynikach uzyskanych w badanych grupach kul-
turowych. Ekwiwalencję metryczną grafi cznie można 
zobrazować za pomocą dwóch linii regresji, które mają 
ten sam przebieg w dwóch różnych grupach. Fischer 
i Miu-Chi Lun (2008) podają przykład pomiaru tempe-
ratury (zmienna latentna) wyrażonego w skali Kelvina 
i w skali Celsjusza (wskazania na termometrze – zmien-
na obserwowalna). Oczywiście nie można bezpośrednio 
porównywać wskazań na dwóch termometrach (w stop-
niach Kelvina i Celsjusza). Ale możliwe jest uchwyce-
nie zmian we wskazaniach układających się według tego 
samego wzoru: zarówno termometr Kelvina, jak i termo-
metr Celsjusza pokaże relatywnie tę samą zmianę między 
temperaturami dnia i nocy. Jeśli ekwiwalencja metryczna 
występuje w dwóch grupach kulturowych, uprawnione 
jest np. wyciągnięcie wniosku, iż w jednej grupie wyniki 
zadań werbalnych w teście inteligencji (np. 23 punkty) 
są wyższe o jedno odchylenie standardowe w porów-
naniu z wynikami w rozumowaniu abstrakcyjnym, na-
tomiast w drugiej grupie (np. 18 punktów) są wyższe 
o pół odchylenia standardowego. Jednak nie powinno 
się porównywać bezpośrednio uzyskanych wyników (np. 
23 i 18 punktów) i wnioskować na podstawie różnicy 
między nimi (np. pięć punktów) o wielkości rzeczywistej 
różnicy między grupami w zakresie zdolności werbal-
nych, jak piszą Fischer i Miu-Chi Lun (2008).

Zagrożeniem dla równoważności metrycznej mogą 
być różne formy tendencyjności pomiaru: tendencyjność 
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metody, próby, procedury. Sprawdzenie, czy równoważ-
ność metryczna jest zadowalająca, może być przeprowa-
dzone za pomocą konfi rmacyjnej analizy czynnikowej, 
również za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji 
(kultura × pozycja testu; dokładniejsze informacje – van 
de Vijver, Leung, 1997a).

Pełna ekwiwalencja wyników/wskaźników (full sco-
re equivalence). Jest to ostatni, najwyższy poziom ekwi-
walencji według Fischera i Miu-Chi Lun (2008). Jeśli 
faktycznie istnieje pełna równoważność wyników, mo-
żemy porównywać uzyskane wartości w sposób bezpo-
średni, zakładając na przykład, że osoby z różnych grup 
kulturowych, które uzyskały ten sam wynik w skali wer-
balnej testu inteligencji (23 punkty), charakteryzują się 
tym samym poziomem zdolności werbalnych (zmienna 
latentna), niezależnie od kontekstu kulturowego, a wszel-
kie różnice w liczbie punktów odzwierciedlają prawdzi-
we, realnie istniejące różnice w poziomie zdolności wer-
balnych. Tak jak poprzednio, istnieją odpowiednie pro-
cedury statystyczne umożliwiające ocenę, czy osiągnięto 
pełną ekwiwalencję wyników (np. konfi rmacyjna analiza 
czynnikowa).

Można uznać, że na każdym etapie procesu badawcze-
go psycholog międzykulturowy może napotkać przeszko-
dy zagrażające ekwiwalencji badania. Omówimy najważ-
niejsze z nich pod wspólnym hasłem „błędy tendencyjno-
ści metody”.

Błędy tendencyjności metody
Pojęcie tendencyjności metody (method bias) odnosi 

się do tendencyjności próby (sample bias), tendencyjno-
ści narzędzia (instrument bias) i tendencyjności procedu-
ry (administration bias).

Tendencyjność próby. Dobieranie kultur do badania 
nie jest sprawą prostą. Jeśli potraktować kultury jako 
obiekty badania, to mamy kilka sposobów na uzyskanie 
odpowiedniej próby. Pierwszy sposób to randomizacja, 
tzn. ze wszystkich istniejących dobieramy kultury loso-
wo (random sampling). Drugi sposób, najczęściej spo-
tykany, to dobieranie prób ze względów praktycznych, 
bo tak nam pasuje, bo tak jest wygodniej (convenience 
sampling), np. z powodu ich dostępności, albo dlatego, że 
koszty związane z badaniami w danym kraju są niższe niż 
gdzie indziej. Trzeci sposób to dobór celowy (systematic 
sampling), przy czym ów cel jest wskazany przez teorię 
i pytania badawcze z niej wynikające, jak w wypadku 
badania, którego celem jest udokumentowanie różnic 
między kulturami męskimi a kobiecymi (Heine, 2008). 
Gdy badacz stawia pytanie, np. o to, jak kolektywizm 

kształtuje sposób postrzegania relacji interpersonalnych, 
należy wybrać kultury, które różnią się od siebie pod 
względem poziomu kolektywizmu.

Chociaż wydaje się rzeczą oczywistą, że w doborze 
kultur do badania należy kierować się przede wszystkim 
pytaniem badawczym, to powszechność praktyki polega-
jącej na dobieraniu prób ze względów praktycznych spra-
wia, iż badane są stale te same kraje. Można sądzić, że 
w badaniach międzykulturowych mamy nadreprezentację 
krajów takich jak USA, kraje Europy Zachodniej, Korea 
czy Japonia. Składa się na to kilka czynników, np. osobi-
ste kontakty naukowców, bliskość położenia geografi cz-
nego czy to, że w niektórych krajach badania naukowe 
są łatwiejsze do przeprowadzenia. W rezultacie najwięcej 
badań międzykulturowych prowadzi się w krajach uprze-
mysłowionych (tj. w krajach bogatych – WEIRD3), takich 
jak Ameryka Północna i kraje Azji Wschodniej, w dodat-
ku na najłatwiej dostępnych próbach studenckich.

Kolejny krok to wybór konkretnej próby do badania 
w każdej z wybranych kultur. Badacze się starają, by prób-
ki badawcze były reprezentatywne dla kultur, będących 
przedmiotem badania, oraz by osoby badane nie różniły 
się pod względem zmiennych demografi cznych, innych 
niż kulturowe. Jak wiadomo, uczestnikami większości 
badań międzykulturowych są studenci wyższych uczelni. 
Decydując się na badanie prób studenckich, musimy być 
świadomi, że łatwość, z jaką możemy przeprowadzać ba-
dania w tych grupach, pociąga za sobą znaczące koszty. 
Po pierwsze, powstaje pytanie, czy wyniki uzyskane na 
podstawie badań studentów mogą być generalizowane na 
całą populację. A zatem czy można mówić o różnicach 
kulturowych na podstawie stwierdzonych różnic między 
badanymi studentami w różnych krajach? Czyniąc takie 
generalizacje, należy zachować szczególną ostrożność. 
A przede wszystkim sięgać po próby bardziej zróżnico-
wane pod względem wieku, wykształcenia, warstwy spo-
łecznej itp.

Drugie pytanie, jakie można zadać, dotyczy mocy bada-
nia przeprowadzonego na studentach. Czy badanie zapro-
jektowane w ten sposób ma wystarczającą moc, by wykryć 
różnice międzykulturowe? Jeżeli porównujemy dwie kul-
tury bardzo podobne do siebie, a za takie możemy uznać 
studentów dysponujących bardzo podobnymi doświad-
czeniami niezależnie od kraju zamieszkania, to nasze 
hipotezy dotyczące różnic międzykulturowych, chociaż 
teoretycznie uzasadnione, mogą nie zostać potwierdzone. 
Zdaniem Heinego (2008), porównania między studentami 
krajów rozwiniętych mają charakter konserwatywny, co 

3 WEIRD – akronim słów: Western Educated Industrialized Rich 
Democratic.
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oznacza, że jeśli odkryjemy różnice między tak podobny-
mi grupami, to tym bardziej efekt kultury (przynajmniej 
na takim samym poziomie) będzie miał miejsce między 
grupami bardziej różniącymi się od siebie.

Zakłada się, że grupy studenckie są wystarczająco 
ekwiwalentne pod względem zmiennych demografi cz-
nych, jednak w wielu wypadkach tak nie jest. Chociażby 
z tego powodu, że wymagania, jakie musi spełniać ktoś, 
kto chce być przyjęty na uniwersytet, są odmienne w róż-
nych krajach. W niektórych z nich studia uniwersytec-
kie to luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko klasy 
uprzywilejowane. W innych wykształcenie wyższe jest 
szeroko dostępne. Tak więc obserwowane różnice mię-
dzy grupami narodowymi mogą nie być pochodną różnic 
między kulturami, lecz np. różnic między klasami spo-
łecznymi. Ale nawet między próbami złożonymi ze stu-
dentów mogą wystąpić znaczące różnice, np. wiekowe. 
W Stanach Zjednoczonych studenci są relatywnie mło-
dzi – najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 22 lat. 
W Polsce na uczelniach prywatnych często studiują lu-
dzie trzydziestoletni i starsi, zwłaszcza na studiach nie-
stacjonarnych. Inną cechą różnicującą próbki studenckie 
jest sytuacja życiowa studentów. W USA studenci często 
już pracują i raczej nie mieszkają z rodzicami. W Japonii 
i Korei Południowej studenci są na całkowitym utrzyma-
niu rodziców. We Włoszech z rodzicami mieszkają głów-
nie dorośli synowie, córki zaś wcześniej opuszczają dom. 
Zignorowanie wymienionych tu różnic między próbami 
studenckimi może okazać się czynnikiem podważającym 
wartość badania międzykulturowego.

Oprócz łatwości dostępu do studentów wielką zaletą ta-
kich prób jest fakt, że sytuacja badania jest dla nich czymś 
znanym. Jest to bardzo ważne, ponieważ odpowiadanie 
na pytania kwestionariuszowe to umiejętność wyuczona 
kulturowo. W krajach uprzemysłowionych ludzie mają 
szansę zdobycia pewnej wiedzy dotyczącej badań sonda-
żowych. Ludzie na ogół są zorientowani, na czym polega 
udział w sondażu. Kiedy ankieter pyta o czyjąś opinię, to 
nie znaczy, że podejmuje z tą osobą dyskusję, że będzie 
ona nagrodzona lub ukarana za zgadzanie się lub nie-
zgadzanie się z ankieterem. Jeśli w badaniu biorą udział 
ludzie mający i niemający takich doświadczeń, a tak cza-
sem bywa, nie można mówić o ekwiwalencji badania.

Patricia Greenfi eld (1997) opisuje różnice, jakie istnieją 
między ludźmi z wykształceniem formalnym i bez takie-
go wykształcenia. Populacje edukowane w szkołach mają 
doświadczenie z abstrakcyjną rzeczywistością, z symbo-
licznym przedstawianiem zdarzeń. Większość wydarzeń, 
z jakimi stykają się osoby kształcące się w szkołach, jest 
opisywanych w książkach w postaci obrazków czy opi-
sów werbalnych, abstrakcyjnych symboli. Są to zupełnie 

różne doświadczenia od tych, które są udziałem dzieci 
niechodzących do szkoły. Ich kontakt z obiektami czy 
zdarzeniami jest bezpośredni, a nie przez symboliczną 
reprezentację. Problem polega na tym, że większość me-
tod stosowanych przez psychologów międzykulturowych 
zawiera symboliczne przedstawienia obiektu, a więc oso-
by posiadające wykształcenie formalne są lepiej przygo-
towane do radzenia sobie w sytuacji badania niż osoby, 
które nie mają za sobą takich doświadczeń.

Kolejny problem wiąże się z faktem, że osoby bez 
wykształcenia formalnego pochodzą z kultur, w których 
apersonalny charakter kontaktów przyjęty w trakcie prze-
prowadzania badania psychologicznego może być trudny 
do zaakceptowania. W wielu kulturach kontakty z obcymi 
są czymś szalenie rzadkim, więc badacz psycholog – ten 
obcy – powinien poświęcić sporo czasu, żeby nawiązać 
właściwy kontakt z osobą badaną. Oprócz tego w kultu-
rach kolektywistycznych normy kulturowe nakazują, by 
nie mieć własnych opinii, a przynajmniej ich nie wyra-
żać. W zasadzie członek grupy powinien wyrażać opinie 
grupy, a nie swoje. W badaniu dzieci pojawia się problem 
dodatkowy, gdy zgodnie z panującymi obyczajami dziec-
ko nie powinno mówić w obecności dorosłych, tylko słu-
chać, a więc odpytywanie dzieci może być w konfl ikcie 
z lokalnymi normami kulturowymi. Jaką więc będzie 
miało wartość badanie oparte na odpowiedziach na pyta-
nia zawarte w kwestionariuszu, starannie opracowanym 
według zachodnich zasad?

Kolejny problem może być konsekwencją faktu, iż 
skale używane w psychologii głównego nurtu najczęś-
ciej składają się z kilku czy więcej podobnie brzmiących 
stwierdzeń dotyczących danego konstruktu. Badani mogą 
być niemile zaskoczeni, że muszą odpowiadać wielokrot-
nie na to samo pytanie, co wprowadza dyskomfort do sy-
tuacji badania.

Trzeba przyznać, że metody badania społeczeństw, 
które dzieli duży dystans kulturowy (czego wskaźnikiem 
mogą być m.in. rodzaj i poziom wykształcenia badanych) 
podlegają dużo większym ograniczeniom niż metody słu-
żące do badania kultur podobnych.

W związku z tym, że obecnie upowszechnia się pozy-
skiwanie osób badanych przez internet, kilka uwag na te-
mat równoważności prób zdobywanych tą drogą. Przede 
wszystkim należy sprawdzić, jaka jest dostępność inter-
netu w danym kraju i jakie grupy ludności z niego ko-
rzystają. Z polskich badań wynika, że internauci nie sta-
nowią reprezentatywnej próby społeczeństwa. Są młodsi, 
lepiej wykształceni i mieszkają w większych miejscowo-
ściach niż statystyczny Polak (Batorski, Olcoń-Kubicka, 
2006). Ponadto internauci częściej angażują się w życie 
społeczne, mają określone poglądy polityczne, osiągają 
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wyższe dochody i są bardziej zadowoleni z życia (Wenzel, 
Feliksiak, Toczyski, 2009). Należy zadać pytanie, jak jest 
w innych krajach.

Tendencyjność lingwistyczna. Podstawowy problem 
pojawia się wtedy, gdy badacz i uczestnicy używają in-
nych języków. Rozwiązaniem czasem stosowanym jest 
używanie narzędzi w języku oryginalnym, np. w angiel-
skim, i badanie osób, które są biegłe w obu językach, tj. 
w angielskim i w ojczystym. Unikamy wówczas kosztów 
związanych z tłumaczeniem, ale problemy mogą być 
innego rodzaju. Po pierwsze, nie wiadomo, czy uczest-
nicy znają tak dobrze język angielski, jak potencjalni 
tłumacze, z usług których zrezygnowaliśmy. Po drugie, 
badacz powinien zastanowić się, czy osoby dwujęzycz-
ne są reprezentatywne dla kultury. A trzecia wątpliwość 
wiąże się z dobrze znanym faktem, że język, jakiego uży-
wamy i jakiego używają osoby dwujęzyczne, ma ogrom-
ny wpływ na to, jak myślimy i jak się zachowujemy. 
Chińczyk wypełniający test po angielsku może myśleć 
i czuć inaczej niż gdyby wypełniał test w języku manda-
ryńskim. Pouczające są wyniki klasycznego już badania 
Nan Sussman i Howarda Rosenfelda (1982). Testowano 
hipotezę o wpływie posługiwania się językiem ojczy-
stym lub angielskim na zachowywany dystans w czasie 
konwersacji. Kiedy badani (Wenezuelczycy, Japończycy, 
Amerykanie) rozmawiali w swoim ojczystym języku, 
zaznaczyły się następujące tendencje: Wenezuelczycy 
siadali blisko siebie, Japończycy – najdalej, natomiast 
Amerykanie zajmowali dystans mniejszy niż Japończycy, 
a większy niż Wenezuelczycy. Gdy jednak wszyscy kon-
wersowali w języku angielskim, uczestnicy badania zaj-
mowali mniej więcej podobny dystans względem swego 
rozmówcy, niezależnie od kultury pochodzenia.

Tłumaczenie na inny język nie jest wyłącznie proble-
mem technicznym. Powszechnie stosowanym sposobem 
zapewniającym wierność wersji tłumaczonej oryginało-
wi jest podwójne tłumaczenie (back translation; Brislin, 
2000). Najpierw skala jest tłumaczona z angielskiego na 
polski, następnie przez innego tłumacza z polskiego na 
angielski. Jeśli ta ostatnia wersja nie odbiega od orygina-
łu, tłumaczenie uznaje się za poprawne. Jeśli obie wersje 
są różne, badacz powinien przedyskutować sprawy spor-
ne z obydwoma tłumaczami. Istnieje jednak wiele termi-
nów psychologicznych, które nie mają swoich słowniko-
wych odpowiedników, jak np. angielskie self-esteem nie 
istnieje w słowniku chińskim, czy brak w europejskich 
językach odpowiednika japońskiego słowa amae.

Błędy odpowiedzi (response bias). Drugi problem 
w badaniach międzykulturowych, zwłaszcza prowadzo-

nych metodą kwestionariuszową, wynika z możliwości 
popełniania błędów odpowiedzi (response bias). Jest to 
systematyczna tendencja do odpowiadania w pewien 
określony sposób. Może być kilka rodzajów takiej ten-
dencyjności. Jedną z nich jest skłonność do odpowiadania 
w sposób społecznie pożądany (socially desirable res-
ponding), która może być w pewnych kulturach silniej-
sza. Ta tendencja może występować w dwóch postaciach: 
jako skłonność do samooszukiwania się (self-deceptive 
enhancement), czyli stwarzanie obrazu pozytywnej osoby 
w swoich własnych oczach, oraz jako skłonność do wy-
wierania wrażenia na innych (impression management). 
Lalwani, Shavitt i Johnson (2006) wykazali, że ta pierw-
sza tendencja jest silniejsza u studentów amerykańskich 
pochodzenia europejskiego niż u studentów amerykań-
skich pochodzenia koreańskiego, podczas gdy ta druga – 
była silniejsza w drugiej grupie badanych.

Inne rodzaje stronniczości w odpowiadaniu to wybie-
ranie odpowiedzi w pewien stały sposób, niezależnie od 
treści. A więc może to być tendencja do zgadzania się 
(acquiescence bias), czyli raczej do zgadzania się z py-
taniami niż do niezgadzania się; tendencja do udzielania 
skrajnych odpowiedzi (extreme response bias), czyli do 
używania krańców skal bez względu na ich treść; tenden-
cja do udzielania przeciętnych odpowiedzi (moderacy 
effect); efekt grupy odniesienia (reference group effect) 
i efekt deprywacji (deprivation effect; Heine, 2008).

Opisane błędy mogą być uznane za artefakty metodo-
logiczne, które powinny być kontrolowane, by uzyskać 
„prawdziwe” odpowiedzi. Należy jednak spojrzeć na 
nie również jako na nieodłączne elementy kultury, które 
wpływają na proces zbierania danych. Johnson, Kulesa, 
Cho i Shavitt (2004) stwierdzili, że tendencja do udzie-
lania skrajnych odpowiedzi była częstsza w kulturach, 
w których wysoko wartościowano męskość, władzę i sta-
tus. Afroamerykanie i Amerykanie pochodzenia hiszpań-
skiego wykazują tendencję do udzielania bardziej skraj-
nych odpowiedzi niż Amerykanie pochodzenia europej-
skiego (Hui, Triandis, 1989). Azjaci z kolei są bardziej 
umiarkowani w udzielaniu oodpowiedzi niż Amerykanie 
pochodzenia europejskiego (Chen, Lee, Stevenson, 
1995). Udzielanie skrajnych lub umiarkowanych odpo-
wiedzi da się kontrolować w ten sposób, że można skalę 
zmniejszyć do dwóch pozycji: „tak” i „nie”, lub usunąć 
środkową odpowiedź ze skali, tyle że w ten sposób skala 
przestaje reagować na subtelniejsze odcienie odpowiedzi, 
co jest dużym kosztem ponoszonym przez badacza.

Tendencja do zgadzania się jest rzadsza w kulturach 
indywidualistycznych (Johnson, Kulesa, Cho, Shavitt, 
2004), ale może mieć także związek z holistycznym sty-
lem poznawczym, charakterystycznym dla Azji Wschod-
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niej (Nisbett, 2009). Jedną z konsekwencji holistycznego 
sposobu percepcji świata jest założenie, że istnieje wię-
cej prawd niż jedna. Na przykład, zarówno stwierdzenie 
„Jestem introwertywna”, jak i stwierdzenie „Jestem eks-
trawertywna”, są prawdziwe, jeśli przyjmiemy perspek-
tywę holistyczną. W pewnych sytuacjach osoba może 
być ekstrawertywna, w innych introwertywna. Tak więc 
ludzie należący do takich kultur mogą mieć tendencję 
do zgadzania się z obydwoma twierdzeniami, chociaż 
z punktu widzenia osoby z zachodniej kultury twierdze-
nia te są sprzeczne (Choi, Choi, 2002). Najprostszym spo-
sobem radzenia sobie z tą tendencją jest konstruowanie 
narzędzi, gdzie oceny badanego konstruktu na niektórych 
skalach są odwrócone. Na przykład gdy mierzymy samo-
ocenę, w zestawie powinny się znaleźć takie stwierdze-
nia, jak: „Często myślę o sobie dobrze” oraz takie jak: 
„Często czuję się bezwartościowy”.

Inne zjawiska zakłócające pomiar. Efekt grupy od-
niesienia (reference-group effect). Efekt ten występuje 
wtedy, gdy respondent czyni porównania do swojej grupy 
odniesienia, zamiast kierować się własnymi wartościami, 
standardami itd. Zjawisko porównywania się do innych 
ludzi, zwłaszcza bliskich, podobnych do siebie, gdy do-
konujemy ewaluacji jakiejś cechy u siebie, jest dob-
rze znane w psychologii od czasów Festingera (1954). 
W badaniach międzykulturowych zjawisko to przysparza 
kłopotów, ponieważ porównywanie się do różnych grup 
odniesienia może oznaczać używanie innych standardów 
do porównań. Szczególnie jest to ważne, gdy w badanich 
używamy skal typu Likerta, tzn. badani przekazują swo-
je subiektywne oceny w danej sprawie. Heine, Lehman, 
Peng i Greenholtz (2002), opisując problemy ze skalami 
typu Likerta, posługują się następującym przykładem. 
Załóżmy, że Amerykanie są rzeczywiście bardziej nieza-
leżni niż Japończycy. Gdy przeciętny Japończyk wybie-
rze odpowiedź „Zdecydowanie się zgadzam” w reakcji na 
jakieś stwierdzenie dotyczące niezależności, np. „Lubię 
być unikalny i różny od innych”, to przecież nie będzie 
się odnosił do tego, jak unikalność i bycie różnym poj-
mują Amerykanie, tylko do tego, jacy w jego mniemaniu 
są pod tym względem inni Japończycy. Jeśli taką samą 
odpowiedź wybierze Amerykanin, to wcale nie znaczy, 
że jest tak samo „unikalny i różny” jak Japończyk, albo-
wiem jego grupą odniesienia są inni – bardziej niezależni 
niż Japończycy – Amerykanie. Tak więc można nie za-
obserwować spodziewanych różnic międzykulturowych, 
ponieważ znaczenie danego stwierdzenia wynika z zasto-
sowanego standardu – innego dla Japończyka, innego dla 
Amerykanina.

Jedną z technik umożliwiających zmniejszanie efektu 
grupy odniesienia, jak radzi Heine (2008), jest konstru-
owanie skal odnoszących się do zjawisk na bardziej kon-
kretnym poziomie, np. zamiast użyć stwierdzenia zawie-
rającego abstrakcyjną cechę „Jestem pomocny”, można 
zastosować formę z bardziej konkretnym, jednoznacznie 
rozumianym opisem sytuacji: „Kiedy przyjaciel poprosi 
mnie o pomoc w odrobieniu zadania domowego, poma-
gam mu, nawet za cenę zmiany moich planów”. Można 
także uczynić odpowiedź bardziej konkretną: zamiast 
„zgadzam się” czy „zdecydowanie się zgadzam” – „przy-
najmniej raz dziennie”, „przez 10% czasu” itd. Pozostaje 
pytanie otwarte, o czym już Steven Heine nie wspomi-
na, czy w ten sposób nie dochodzi do zmiany badanego 
konstruktu. „Być pomocnym” jest cechą ogólną, zapew-
niającą stabilność zachowania w różnych sytuacjach, 
natomiast „pomagać przyjacielowi w odrabianiu zadań” 
może być zachowaniem reprezentatywnym dla cechy 
„bycie pomocnym”, a może być tylko jakąś osobliwo-
ścią w życiu człowieka, który z wyjątkiem tego jednego 
przypadku raczej nikomu nie pomaga. Co więcej, kon-
kretniejszy sposób formułowania pozycji na skali (także 
odpowiedzi) jest bliższy koncepcji Ja-współzależnego niż 
Ja-niezależnego; taka forma testu może być więc trafniej-
sza w kulturze wschodniej niż w zachodniej.

Można uniknąć efektu grupy odniesienia przez sto-
sowanie wskaźników behawioralnych, np. Levine 
i Norenzayan (1999) badali tempo życia (pace of life), 
wykorzystując kilka obiektywnych miar zachowania. 
Była to szybkość pokonywania pewnej odległości przez 
mieszkańców wybranych miast, dokładność zegarów 
pub licznych oraz szybkość załatwiania klienta na poczcie.

Efekt deprywacji. Shalom Schwartz w swoich badanich 
prowadzonych w 38 krajach odkrył, że w odpowiedzi na 
pytanie, jak bardzo cieszysz się życiem, jak bardzo cenisz 
przyjemności, na trzecim miejscu znalazły się Niemcy 
Wschodnie (była NRD). Włosi zaś, o których wiemy, że 
ich styl życia jest pełen przyjemności, zajęli przedostat-
nią pozycję od końca (Schwartz, 1994). W innym bada-
niu Amerykanie cenili „pokorę” wyżej niż Chińczycy, 
natomiast Chińczycy cenili wyżej niż Amerykanie „kie-
rowanie się własnymi celami” (Peng, Nisbett, Wong, 
1997). Takie wyniki wydają się niedorzeczne, ale spró-
bujmy je zrozumieć, czyniąc rozróżnienie między tym, 
co ludzie rzeczywiście mają, a tym, czego nie mają 
i pożądają (Heine, 2008). Jak można odpowiedzieć na 
pytanie: „Jak bardzo cenisz bezpieczeństwo osobiste?”. 
Bezpieczeństwo osobiste jest dobrem pożądanym przez 
wszystkich ludzi na całym świecie, jednak zaczynamy 
przywiązywać więcej wagi do tego stanu, jeśli nasze 
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bezpieczeństwo jest zagrożone. W badaniach międzykul-
turowych można więc otrzymać wynik wskazujący na to, 
że tam, gdzie bezpieczeństwo ludzi jest długotrwale za-
grożone, tam ludzie cenią je bardziej niż w krajach, gdzie 
ludzie czują się bezpiecznie. Należy więc być bardzo 
ostrożnym w wyciąganiu wniosków na temat kultury na 
podstawie subiektywnych ocen wartości. Jedynym sposo-
bem na sprawdzenie trafności tego typu badań jest porów-
nanie ich z innymi miarami cenienia wartości.

Błąd ekologiczny (ecological fallacy) (Oyserman, Us -
kul, 2008) lub paradoks Simpsona (Fiedler, 2000). Pole-
ganie na jednostce jako źródle informacji i jednoczesne 
generalizowanie informacji na społeczeństwo może pro-
wadzić do problemów opisywanych jako błąd ekologicz-
ny, czyli wykorzystanie wiedzy zdobytej na jednym po-
ziomie analizy do wyciągania wniosków na temat danego 
zjawiska na innym poziomie analizy. Paradoks Simpsona 
polega na tym, że czasem obserwujemy wyraziste za-
leżności na różnych poziomach analizy, jednak gdy do-
konujemy dekompozycji, zależności mogą być słabsze 
albo o przeciwnym kierunku lub w ogóle się nie pojawić. 
Inaczej mówiąc, korelacja między dwiema zmiennymi 
może zniknąć lub się odwrócić, gdy podzielimy próbę 
według trzeciej zmiennej (Fiedler, 2000). Na przykład 
można stwierdzić w populacji generalnej pozytywną 
korelację między rozmiarem obuwia a wysokością wy-
nagrodzenia za pracę. Korelacja znika, gdy badamy ten 
związek osobno w grupie kobiet i w grupie mężczyzn.
Wyjaśnienie jest proste: mężczyźni zarówno noszą więk-
sze obuwie, jak i mają wyższe pensje. Oyserman i Uskul 
(2008) podają przykład związku między opiekowaniem 
się krewnymi w domu a poziomem indywidualizmu. 
Badaczki uważają, że chociaż związek ten jest silny, 
może być tu zaangażowany trzeci czynnik, a mianowicie 
stopień zamożności osobistej lub zamożności społeczeń-
stwa. Chociaż poziom indywidualizmu i stopień zamoż-
ności, mierzone na poziomie kraju, mogą być ze sobą sko-
relowane, to zamożność może być mediatorem między 
indywidualizmem a chęcią zapewnienia swoim bliskim 
domowej, a nie instytucjonalnej opieki. Na przykład od 
zamożności osobistej i zamożności społeczeństwa zależy 
to, czy w ogóle istnieją lub jakie są dostępne alternatywne 
w stosunku do opieki domowej miejsca opieki nad oso-
bami starymi lub chorymi. W związku z tym mieszkańcy 
krajów o niskim indywidualizmie (a więc krajów bied-
niejszych) mogą wyrażać chęć opiekowania się swoimi 
bliskimi nie dlatego, że się czują silniej z nimi związani 
lub zobligowani do opieki czy defi niują siebie bardziej 
w kategoriach społecznych zobowiązań niż w katego-
riach osobistej szczęśliwości, ale dlatego, że nie mają 

realnej alternatywy. Podobnie mieszkańcy krajów o wy-
sokim indywidualizmie mogą mniej chętnie opiekować 
się bliskimi w domu nie dlatego, że czują się mniej zwią-
zani z nimi, ale dlatego, że wymogi rynku pracy są takie, 
iż żaden z członków rodziny nie może zostać w domu, 
by się opiekować starymi rodzicami. Inny przykład: wy-
obraźmy sobie, że jakieś społeczeństwo charakteryzuje 
się wysokim procentem matek pozostających w domu 
i niewielkim procentem matek pracujących, co sprawia 
wrażenie, że obywatele tego kraju cenią wysoko trady-
cyjne role rodzinne i macierzyństwo. Jednak poszczegól-
ne matki mogą mieć niewiele do powiedzenia w kwestii 
pozostania w domu lub pójścia do pracy, ponieważ nie 
ma zbyt dobrze rozwiniętej opieki instytucjonalnej nad 
dzieckiem, dzień pracy w szkole jest krótki, a rynek ofe-
ruje tradycyjne, mało przyjazne dla matek miejsca pracy. 
A zatem obywatele tego kraju nie wybrali tradycyjnego 
modelu rodziny, tylko po prostu muszą z nim żyć – piszą 
Oyserman i Uskul (2008).

Psycholodzy kulturowi ten problem już podnosili, 
np. Schwartz (1994), który zilustrował niestosowność 
wnioskowania o cechach jednostek na podstawie cech 
grupy, posługując się przykładem z pracy Zito (1975; 
za Schwartz, 1994). Jeśli ława przysięgłych (hung jury) 
nie może dojść do sformułowania konkretnego wniosku 
o winie, można powiedzieć, że jako grupa jest niezdolna 
do podjęcia decyzji, jako grupa nie ma opinii. Ale błędem 
byłoby wnioskowanie, że poszczególni członkowie grupy 
także są niezdolni do podjęcia decyzji, że nie mają wła-
snych opinii. Wręcz przeciwnie, ława przysięgłych jest 
niezdecydowana właśnie dlatego, że jej członkowie mają 
silne własne opinie i nie mogąc dojść do porozumienia 
w efekcie powodują, że ława przysięgłych nie ma opinii.

ZAKOŃCZENIE

Problemy, z jakimi może się zetknąć psycholog mię-
dzykulturowy czy kulturowy, nie powinny znięchęcać 
do prowadzenia badań w tym obszarze. Przede wszyst-
kim istnieją już szczegółowe rozwiązania, umożliwiające 
ograniczenie czy nawet pozbycie się błędów wynikają-
cych z tendencyjności, a zapewniające równoważność 
teoretyczną i metodologiczną badania, jak również spe-
cjalne procedury statystyczne, które pozwalają na popra-
wienie jakości metod, np. item response theory (patrz: 
Davidov, Schmidt, Billiet, 2011; Harkness i in., 2010; 
van de Vijver, Leung, 2000; van de Vijver, van Hemert, 
Poortinga, 2008). Ale nawet najlepiej opracowane i naj-
bardziej szczegółowe kompendia wiedzy metodologicz-
nej nie zwolnią nas z krytycznej postawy wobec własnych 
badań i z uświadomienia sobie, że każda metoda ma ja-
kieś niedostatki, a żadne pojedyncze badanie nie może 
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dać zadowalającej odpowiedzi na postawione pytanie. 
Dlatego warto rozważyć prowadzenie badań za pomocą 
wielu metod, tak jak uczynili to np. Richard Nisbett i Dov 
Cohen (1996, 1999; Cohen, Vandello, Puente, Rantilla, 
1999), którzy opracowali interesujące pod względem 
metodologicznym badanie kultury honoru. Jest to w za-
sadzie studium przypadku, jak to określa Heine (2008), 
przeprowadzone z wykorzystaniem danych archiwalnych 
dotyczących Południa Stanów Zjednoczonych, danych 
pochodzących z badań sondażowych, z badań ekspery-
mentalnych laboratoryjnych na studentach pochodzących 
z Południa i Północy, także z eksperymentów natural-
nych. To wszystko umożliwiło uchwycenie złożoności 
psychologiczno-socjologicznej kultury honoru w sposób 
bogatszy i głębszy niż mogło dać nawet najlepiej zapla-
nowane pojedyncze badanie.
Łączenie różnych metod badawczych występuje w po-

dejściu zwanym triangulacją. Jest to termin o wielu zna-
czeniach. Prawdopodobnie wywodzi się z „wielorakiej 
operacjonalizacji” (multiple operationalism) zapropo-
nowanej przez Campbella i Fiske (1995), polegającej na 
dokonywaniu wielu pomiarów tej samej cechy za pomocą 
różnych metod, co zapewnia większe prawdopodobień-
stwo, iż obserwowana wariancja jest związana z mierzo-
ną cechą, a nie z pomiarem. Na przykład to samo zja-
wisko jest opisywane przez osoby udzielające wywiadu 
niezależnie od siebie (Denzin, Lincoln, 1998).

Triangulacja oznacza także zbieżność (konwergencję) 
danych uzyskanych przez poszczególnych badaczy (np. 
prowadzących badania terenowe), jak również konwer-
gencję między teoriami. Ogólnie rzecz biorąc, w pro-
cesie badawczym należy wykorzystywać różne źródła 
i posługiwać się różnymi metodami uzupełniającymi się 
nawzajem, o specyfi cznych dla siebie zaletach i wadach 
(Denzin, Lincoln, 1998).

Dla van de Vijvera i Chasiotisa (2010) triangulacja to 
kluczowe pojęcie w badaniach łączących metody jako-
ściowe i ilościowe. Jeżeli dane pochodzące z różnych 
źródeł wskazują na ten sam kierunek przebiegu procesu, 
tj. wspierają hipotezę, taka zbieżność znacząco wzmacnia 
siłę konkluzji danego badania. Druga możliwość pojawia 
się, gdy owe źródła dostarczają informacji dotyczących 
różnych aspektów badanego zjawiska, są względem sie-
bie komplementarne, tj. ani nie potwierdzają hipotezy, 
ani jej nie zaprzeczają. Z punktu widzenia metodologii 
poszerzają zakres wysnuwanych wniosków, ale nie czy-
nią ich trafniejszymi. I trzecia możliwość wyłaniająca 
się z zastosowania triangulacji to sytuacja, gdy uzyskane 
informacje nawzajem sobie przeczą. Niekompatybilność 
danych może wskazywać na to, że przynajmniej jedna me-
toda nie jest właściwa, a zatem formułowanie konkluzji 

nie jest uprawnione (van de Vijver, Chasiotis, 2010). Dov 
Cohen (2007), będąc zdeklarowanym zwolennikiem sto-
sowania wielu metod w badaniu, proponuje, by w obliczu 
rozbieżności wyników (divergent) zadać sobie dwa pyta-
nia. Pierwsze, czy jest to może artefakt metody, a drugie 
pytanie, czy rozbieżność ta nie odzwierciedla aby jakie-
goś znaczącego zjawiska kulturowego. Być może bada-
ny problem jest znacznie bardziej skomplikowany niż 
badacz pierwotnie zakładał i zaobserwowana niespójność 
to wskazówka, w jakim kierunku podążać, by odkryć coś 
naprawdę ważnego w kulturze (por. także Mazurowska 
i Boski, 2014).

Badanie zjawisk występujących na styku jednostki 
i kultury nastręcza wiele problemów metodologicznych, 
ale z drugiej strony przyzwolenie na testowanie różnych 
metod może stać się ekscytującą przygodą intelektualną, 
dopóki – jak pisze Cohen (2007) – psychologia kulturowa 
nie stała się jeszcze dogmatyczną dyscypliną, narzucającą 
„jedynie słuszny” sposób postępowania.
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ABSTRACT

Acquirement of knowledge about human beings, their psychological functioning, is not an ideological neu-
tral process. Research process is a cultural product, and each of its stages reflects ideas, values, behavior 
rules specific for the given culture. Quite often, psychologists assume, rather too optimistically, that their 
expertise in main-stream methodology is sufficient to conduct interesting and valid research in cultural and 
cross-cultural psychology. The purpose of this paper is to make researchers sensitive to specific problems 
that appear in studying individuals in cultural contexts, and to provide an overview of issues that can influ-
ence the process of developing research project, collecting and interpreting data. In the first part of the paper 
the taxonomy of methods and of the most popular research paradigms was presented, while the second part 
focused on problems of equivalence and of methodological biases in cross-cultural domains.

Keywords: cross-cultural research, equivalence, bias

Złożono: 18.03.2013
Złożono poprawiony tekst: 13.06.2013
Zaakceptowano do druku: 24.09.2013



28 Copyright 2014 Psychologia Społeczna

ISSN  1896-1800
doi: 10.7366/189618002014280102

Psychologia Społeczna
2014  tom 9  1 (28)  28–36

Przyjaźń pod mikroskopem. 
Problemy metodologiczne w badaniach 

nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich
Piotr Szarota

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Autor zajmuje się umiejscowieniem badań nad przyjaźnią w kontekście współczesnych przemian w zakre-
sie stylów życia i komunikacji międzyludzkiej, pokazuje też złożoność i płynność tego pojęcia, które 
wymyka się jednoznacznym defi nicjom. Zarysowane zostają obszary badawcze związane z analizą wzorów 
kulturowych, ról płciowych i ponowoczesnym rozumieniem bliskich relacji. Zgodnie z zawartą w artykule 
tezą współczesne badania na temat przyjaźni powinny operować interdyscyplinarnym podejściem, jeżeli 
nie na poziomie metodologicznym, to na poziomie teoretycznym.

Słowa kluczowe: przyjaźń, relacje interpersonalne, różnice kulturowe, role płciowe

Przyjaźń wydaje się dla psychologii jednym z zagad-
nień fundamentalnych. Nawiązanie relacji przyjaciel-
skich z innymi osobami jest traktowane jako ważne kry-
terium rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka, 
a sama przyjaźń daje okazję do zaspokajania najbardziej 
podstawowych ludzkich potrzeb, jak potrzeba szacunku, 
bliskości czy wsparcia społecznego (Davis, Todd, 1985). 
Człowiek zawiera przyjaźnie przez całe życie, począwszy 
od dzieciństwa, i są to, oprócz związków miłosnych, re-
lacje najważniejsze z punktu widzenia jego dobrostanu. 
Nie bez przyczyny przyjaźń jest traktowana jako ważny 
element kapitału społecznego. Zwłaszcza że, jak piszą 
socjologowie (por. Pahl, 2008), przyjaciele przejmują 
nierzadko rolę rodziny, stając się swego rodzaju „rodziną 
z wyboru”. Nasze prawdziwe rodziny łatwo się rozpada-
ją albo w ogóle nie kwapimy się, aby je zakładać, kole-
dzy i koleżanki pojawiają się i znikają, bo coraz częściej 
zmieniamy pracę, przyjaźń jawi się więc jedynym pew-
nym oparciem.

W tej sytuacji zaskakuje to, że temat ten jest prawie nie-
obecny w polskiej psychologii. Docenia się wprawdzie 
jego wagę i znaczenie przyjaźni (por. Jankowski, 2002; 

Skarżyńska, 2002), ale nie idzie to w parze z praktyką 
badawczą. Udało mi się znaleźć zaledwie kilka zakro-
jonych na większą skalę badań tego rodzaju, przy czym 
wszystkie dotyczyły młodzieży szkolnej (Niebrzydowski, 
1992; Niebrzydowski, Płaszczyński, 1989; Szczepańska, 
Gaweł-Luty, 2009), oprócz tego tylko prace magisterskie 
(Moore, 2009; Rybak, McAndrew, 2006; Wiśniewska, 
2008). Być może temat wydaje się trochę niedzisiejszy 
i kojarzy z mało atrakcyjną obecnie problematyką badaw-
czą. Chciałbym pokazać, że jest wręcz przeciwnie, temat 
jest wyjątkowo aktualny, a jego uwikłanie w dokonujące 
się na naszych oczach przemiany społeczne tak silne, że 
może stanowić poważne wyzwanie badawcze. W zamy-
śle artykuł stanowi próbę spojrzenia na przyjaźń z per-
spektywy początku XXI wieku i wskazanie najważniej-
szych problemów, z którymi zmierzyć się musi każdy, kto 
o przyjaźni chciałby dzisiaj pisać. Omówię cztery – moim 
zdaniem najważniejsze – kategorie takich problemów: 
pierwsza jest związana z trudnościami defi nicyjnymi, 
druga ze zmiennością kulturową, trzecia wynika z powią-
zania norm przyjaźni z wymogami ról płciowych, czwar-
ta przekształceniami, jakim podlega rozumienie przyjaźni 
w czasie, szczególnie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza.

PROBLEMY DEFINICYJNE

Badania nad przyjaźnią mają w psychologii bogatą 
tradycję. Choć materiału empirycznego nie brakuje, cie-
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kawe, że nadal nie ma zgody co do tego, jak przyjaźń 
powinna być defi niowana. Autorzy proponują różne roz-
wiązania, odwołując się do odmiennych kryteriów defi -
nicyjnych. Najczęstszy problem z defi nicjami przyjaźni 
polega na tym, że nie pozwalają na dokładne odróżnienie 
przyjaźni od innych bliskich relacji.

Jedną z bardziej udanych prób zdefi niowania przyjaźni 
podjął przed laty Michael Argyle. Według niego (Argyle, 
1999, s. 194): „Przyjaciół można określić jako tych ludzi, 
których lubimy, którym wierzymy i z których towarzy-
stwa jesteśmy zadowoleni. Nie należą oni do rodziny, lecz 
mamy z nimi wiele wspólnego i jesteśmy do nich przycią-
gani”. Jako trzy główne źródła przyjaźni Argyle podaje: 
(1) wspólne zainteresowania (podejmowanie wspólnych 
działań, podzielanie przekonań i wartości), (2) wspar-
cie emocjonalne, (3) nagrody instrumentalne (wsparcie 
fi nansowe, udzielanie rad). Niektóre z tych elementów 
(na przykład wsparcie emocjonalne) powtarzają się nie-
mal we wszystkich defi nicjach, inne wydają się bardziej 
dyskusyjne. Często cytowaną defi nicją jest propozycja 
Mary Adelman, Malcolma Parksa i Terrance’a Albrechta 
(2000), którzy za zasadnicze cechy przyjaźni uważają: do-
browolność, równość pozycji, wzajemną pomoc, wspólną 
aktywność oraz poufny charakter i wsparcie emocjonal-
ne. Również ta defi nicja wydaje się na pierwszy rzut oka 
bardzo przekonująca, warto jednak zauważyć, że równie 
dobrze jak przyjaźń może opisywać związek partnerski 
o charakterze seksualnym.

Jest jeszcze jeden problem: choć klasyczne defi nicje 
przyjaźni traktowały ją jako relację osób niespokrewnio-
nych i niefunkcjonujących w obrębie małżeństwa czy ro-
dziny, dzisiaj podważa się ten dogmat. W studium Marioli 
Bieńko (2001) poświęconym doświadczeniom życiowym 
warszawskich inteligentów przyjaźń wydaje się jednym 
z zasadniczych elementów łączących małżonków. „Czy 
przyjaciółmi mogą być kochankowie? Czy można przy-
jaźnić się w rodzeństwie? Czy możliwa jest przyjaźń 
między rodzicami a dziećmi? Możliwość postawienia 
takich pytań świadczy o tym, że utrzymuje się niezdecy-
dowanie co do znaczenia samej przyjaźni” – pisze Jacek 
Kurczewski (2001, s. 16).

Pomysłem wybrnięcia z defi nicyjnego impasu może 
być wyróżnienie kategorii czy stylów przyjaźni. Opierając 
się na pismach Arystotelesa, Ray Pahl (2008) rozróżnia 
między przyjaźnią opartą odpowiednio na: (1) korzy-
ściach, (2) przyjemności, (3) charakterze. Przyjaźń oparta 
na korzyściach odnosi się do takiej kategorii przyjacie-
la, która wiąże się z dającą nam satysfakcję możliwością 
przydzielenia go/jej do określonych segmentów naszego 
życia. Są więc przyjaciele/przyjaciółki, z którymi chodzi 
się na drinka, tacy, z którymi ogląda się mecze, albo tacy, 

z którymi chodzi się na zakupy. Ważna jest równowa-
ga we wzajemnych świadczeniach. Z kolei w przyjaźni 
opartej na przyjemności chodzi przede wszystkim o do-
starczenie „wsparcia, otuchy i ochrony przed bezdusznym 
światem” (Pahl, 2008, s. 167). Przyjaciele przejmują rolę 
matek i ojców, czasem starszego rodzeństwa: słuchają, 
udzielają porad. Układ nie jest tu równorzędny. Ludzie 
potrzebujący tego rodzaju przyjaciół są uwięzieni w ro-
lach podobnych do tych realizowanych w obrębie rodzi-
ny. Przyjaźń oparta na charakterze to tzw. czysta przyjaźń 
– z założenia egalitarna i bezinteresowna. Jak pisze Allan 
Silver (1989, za: Pahl, 2008, s. 169): „rodzące się w ten 
sposób przyjaźnie wiodą ku intymności, ufnemu otwar-
ciu wobec godnego zaufania innego”. Lęk i brak zaufania 
uniemożliwiają nawiązanie tego rodzaju relacji, są jednak 
ludzie, którym takie przyjaźnie nie są potrzebne.

ZMIENNOŚĆ KULTUROWA

Być może jedną z przyczyn zamieszania wokół de-
fi nicji przyjaźni jest fakt, że pojęcie to nie jest tak uni-
wersalne, jak nam się często wydaje. O kulturowych 
aspektach przyjaźni pisze obszernie Anna Wierzbicka 
(2007). Podkreśla ona, że angielskie pojęcie friendship, 
funkcjonujące rutynowo w zdecydowanej większości 
anglojęzycznych czasopism, w których publikują uczeni 
z całego świata, nie jest bynajmniej neutralne kulturowo. 
To, z czym mamy powszechnie do czynienia, to zdaniem 
autorki absolutyzowanie angielskiego pojęcia friendship. 
Jak pisze Wierzbicka (2007, s. 73): „Można oczywiście 
obserwować inne kultury przez pryzmat angielskich słów 
friendship, friend, ale jeśli nie przyjmie się od samego 
początku, że słowa te niekoniecznie mają swoje ekwiwa-
lenty w innych językach oraz że jest to fakt bardzo istotny 
i wiele mówiący, w rezultacie niechybnie popadnie się 
w błąd polegający na tym, że zwyczajowy anglosaski spo-
sób postrzegania stosunków międzyludzkich weźmie się 
za jakąś ogólnoludzką normę”. Niewątpliwie Wierzbicka 
ma rację, można nawet powiedzieć, że pisząc o „anglosa-
skim sposobie postrzegania stosunków międzyludzkich” 
i tak dokonuje sporego uogólnienia, w rzeczywistości 
chodzi bowiem raczej o amerykańskie wzory kulturowe, 
nie z racji ich szczególnego uroku, ale z uwagi na to, że 
psychologia amerykańska od dziesięcioleci jest psycho-
logią dominującą.

Specyfi ka kulturowego myślenia o przyjaźni może się 
zresztą wyrażać nie tylko w leksyce, ale również w po-
pularnych zwrotach. Przykładem analizowane przez 
Wierzbicką (2007) wyrażenie making friends (zaprzyjaź-
niać się). Zwrot making friends jest konstrukcją niewystę-
pującą w dawnej angielszczyźnie (dla której bardziej cha-
rakterystyczny był zwrot choosing a friend) i wywodzącą 
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się z tradycji amerykańskiej. „Making friends – «zawiera-
nie przyjaźni» – zdaje się pewnego rodzaju sztuką, umie-
jętnością, która wymaga aktywnej postawy wobec życia 
i relacji z innymi ludźmi” – pisze autorka (Wierzbicka, 
2007, s. 98). W innym miejscu (s. 101) dodaje: „Choosing 
friends [wybieranie przyjaciół] implikuje małą ich liczbę 
oraz to, że spodziewamy się po nich pewnych specjal-
nych cech. Making friends [dosł.: robienie przyjaciół] im-
plikuje natomiast dużą ich liczbę (tak jak to ma miejsce 
w każdym «procesie produkcyjnym») oraz stosunkowo 
niezróżnicowane nastawienie wobec nich (im więcej, tym 
lepiej); od przyjaciół nie wymaga się tutaj koniecznie ja-
kichś szczególnych cech, a nasza relacja z nimi nie jest 
w żaden sposób wyjątkowa”.

Oczywiście nie jest przypadkiem, że w kontekście ta-
kiego kraju, jak USA, w którym niemal każdy ma inne 
korzenie, a większość ludzi jest w ciągłym ruchu, zmie-
niając co najmniej kilka razy w życiu miejsce zamiesz-
kania, tego rodzaju strategia pozyskiwania przyjaciół, 
nastawiona na szybkość i efektywność, nabiera szczegól-
nego sensu. Wierzbicka (2007, s. 80) cytuje na potwier-
dzenie fragment analizy społeczeństwa amerykańskiego 
pióra Vance’a Packarda A nation of strangers (1972): 
„Mężczyzna, który przeprowadził się szesnaście razy 
w ciągu dwudziestu dwóch lat małżeństwa, twierdził, że 
przynajmniej w każdym z tych miejsc zyskał «kilkoro bli-
skich, stałych przyjaciół»”.

Warto jednak zwrócić uwagę, że choć amerykańskie po-
dejście do przyjaźni może wydawać się szczególne z pol-
skiego czy – szerzej – europejskiego punktu widzenia, 
dostrzec można tu także wiele podobieństw wynikających 
z faktu, że jest dobrze osadzone w zachodniej tradycji kul-
turowej. Inaczej jest oczywiście, gdy mamy do czynienia 
z całkowicie odmiennymi od naszej tradycjami. W takich 
wypadkach musimy być jeszcze ostrożniejsi w formuło-
waniu uogólnień. Wiele miejsca poświęcono znaczeniu 
przyjaźni w kulturze chińskiej, wskazując zarówno na 
tradycję konfucjańską oraz neotaoizm (Hall, Ames, 1994; 
Lai, 1996), jak i przemiany społeczne po rewolucji ko-
munistycznej (Vogel, 1965). Nie ma tutaj miejsca, aby 
szerzej zająć się tym tematem, ale warto podkreślić, że 
prowadzenie badań międzykulturowych bez znajomości 
fi lozofi cznych tradycji, które formowały specyfi czne dla 
danej kultury spojrzenie na relacje międzyludzkie, jest 
skazane na niepowodzenie (por. Devere, 2007).

Większość psychologicznych badań międzykulturo-
wych na temat przyjaźni odwołuje się do jednego z tzw. 
uniwersalnych wymiarów kulturowych, opisanego przez 
Harry’ego Triandisa (1973) i Geerta Hofstede (2000) – in-
dywidualizmu–kolektywizmu. W pracy Triandisa i współ-
pracowników (Triandis, Bontempo, Villareal, Asai, Lucca, 

1988) po raz pierwszy postawiono hipotezę, że w krajach 
kolektywistycznych przyjaźnie mają charakter bardziej 
intymny i są trwalsze niż w kulturach indywidualistycz-
nych. Zakładano, że o ile „kolektywiści” zawierają przy-
jaźnie w obrębie własnej grupy, o tyle „indywidualiści” 
szukają przyjaciół w wielu środowiskach, mają więc po-
tencjalnie więcej przyjaciół i szybciej się zaprzyjaźniają. 
Założenie to potwierdziło badanie amerykańsko-koreań-
skie (Wheeler, Reis, Bond, 1989), w którym stwierdzono, 
że studenci z Hongkongu w porównaniu ze studentami 
amerykańskimi mają mniej przyjaciół i znajomych, za to 
ich relacje są głębsze.

Jednak późniejsze badania przyniosły wyniki, które 
podają w wątpliwość tę prostą zależność: kolektywi-
styczne kultury okazały się rządzić bardziej złożonymi 
i mniej przewidywalnymi normami i oczekiwaniami 
w stosunku do relacji przyjacielskich. Tak więc w ba-
daniu, w którym zostali porównani studenci z Korei 
Południowej, Indonezji i Stanów Zjednoczonych (French, 
Bae, Pidada, Lee, 2006), okazało się, że przedstawicie-
le tych kultur znacznie różnią się od siebie, przy czym 
najwięcej różnic zarejestrowano między Koreańczykami 
a Indonezyjczykami. W skrócie można powiedzieć, że 
młodzi Koreańczycy mieli podobne poglądy jak studenci 
z Hongkongu w cytowanym badaniu z 1989 roku, a więc 
deklarowali większą otwartość w swoich relacjach niż 
studenci amerykańscy, a zakres tych relacji ograniczał się 
z reguły do bezpośredniego otoczenia. Zupełnie inaczej 
było w przypadku studentów z Indonezji: ich przyjaźnie 
okazały się mniej bliskie i mniej trwałe niż przyjaźnie 
studentów amerykańskich, w dodatku nawiązywali wię-
cej kontaktów społecznych. Można więc powiedzieć, 
że byli „większymi indywidualistami” w przyjaźni niż 
Amerykanie i tym bardziej Koreańczycy.

Jak widać, sprowadzanie różnic kulturowych do jedne-
go wymiaru okazuje się raczej ryzykownym pomysłem. 
Dość niespójny obraz przynosi też porównanie amerykań-
sko-rosyjskie (Sheets, Lugar, 2005). Stwierdzono w nim, 
że kolektywistyczni Rosjanie (zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety) mają wprawdzie mniejszą liczbę przyjaciół, ale 
wcale nie są to przyjaźnie głębsze, ponieważ, jak się oka-
zało, Rosjanie rzadziej ze sobą rozmawiają, rzadziej dzie-
lą się poufnymi informacjami i koncentrują się raczej na 
wspólnych aktywnościach. Inna różnica dotyczyła sposo-
bu radzenia sobie z konfl iktem. Tutaj Amerykanie znacz-
nie częściej deklarowali otwarte okazywanie niezgody 
czy niezadowolenia, co wydaje się spójne z założeniami 
dotyczącymi mniejszej potrzeby społecznej harmonii 
w kulturach indywidualistycznych (Triandis i in., 1988), 
czy też mniejszej potrzeby redukowania negatywnych 
emocji w grupie własnej (Matsumoto, 1990).
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A jak w tym kontekście wyglądają Polacy? Czy zacho-
wują się bardziej jak Amerykanie, czy jak Koreańczycy? 
Na pierwszy rzut oka polskie podejście do przyjaź-
ni przypomina tendencję kolektywistyczną. Zdaniem 
Wierzbickiej (2007), w polskiej przyjaźni najważniejszy 
jest element „intymnego porozumienia” między przy-
jaciółmi. Na co innego zwracał uwagę Stefan Nowak 
(1979): „Kiedy Amerykanie mówią o kimś: «on jest 
moim najlepszym przyjacielem», najbliższym odpowied-
nikiem tego zdania w języku polskim będzie co najwyżej: 
«on jest moim dobrym znajomym». W wielu kulturach 
brakuje po prostu tego, co odpowiadałoby naszej «przy-
jaźni». Przyjaciołom pomagamy w wielu trudnych sytu-
acjach, w stosunkach z nimi jesteśmy wręcz zobowią-
zani okazywać pomoc. Wielu Polaków posuwa się tutaj 
naprawdę daleko […]”. Na szczególne miejsce przyjaźni 
w kulturze polskiej wskazuje też Paweł Boski (1995). 
Jego zdaniem długoletnie relacje przyjacielskie, oprócz 
silnych więzi rodzinnych i przywiązania do kraju, stano-
wią trzon polskich wartości kulturowych. W innym miej-
scu Boski (2009, s. 389) pisze: „Dla relacji prawdziwej 
przyjaźni poprzeczka zawieszona jest w naszej kulturze 
wysoko. Bycie przyjacielem jest zaszczytem, jaki spoty-
ka niewielu ludzi w życiu człowieka: potrzeba ku temu 
lat znajomości, poznania się na wylot i przede wszystkim 
wzajemnego sprawdzenia (lojalności) w trudnych życio-
wych sytuacjach”.

Niestety, badania empirycznie nie dają jednoznacz-
nego potwierdzenia założeń o szczególnym znaczeniu 
przyjaźni w naszym regionie kulturowym. W badaniu 
Anny Rybak i Francisa McAndrewa (2006) porównano 
wypowiedzi Polaków i Amerykanów na temat własnych 
relacji przyjacielskich. Wbrew założeniom okazało się, że 
Amerykanie postrzegają swoje przyjaźnie jako bardziej 
intymne i intensywniejsze niż Polacy. Z kolei Agnieszka 
Moore (2009) porównała kulturowe skrypty przyjaź-
ni w Polsce i w Wielkiej Brytanii, ale nie udało się jej 
zademonstrować istotnych różnic kulturowych: polscy 
przyjaciele i przyjaciółki nie okazali się ani bliżsi sobie 
emocjonalnie, ani bardziej w stosunku do siebie lojalni 
niż angielscy. O pewnych cechach wyróżniających pol-
skie podejście do przyjaźni mogą natomiast świadczyć 
polsko-ekwadorskie badania Zuzanny Wiśniewskiej 
(2008). Dla Polaków miarą przyjaźni okazało się wspar-
cie udzielane w sytuacjach kryzysowych, osobiste zaan-
gażowanie w problemy przyjaciela i zdolność do empatii, 
Ekwadorczycy zaś nie mieli takich oczekiwań. Wszystkie 
wymienione badania to oparte na niewielkich próbach 
prace magisterskie, byłyby więc potrzebne dalsze, zakro-
jone na szerszą skalę badania w tym obszarze.

PŁEĆ PRZYJAŹNI

Oprócz kultury, inną zmienną nieco utrudniającą jed-
noznaczne zdefi niowanie fenomenu przyjaźni jest płeć. 
Jednym z tematów, które powracają w psychologii, sta-
nowi kwestia równoważności rozmaitych układów przy-
jacielskich w zależności od tego, czy jest to przyjaźń 
między dwiema kobietami, dwoma mężczyznami, czy 
może pomiędzy kobietą a mężczyzną. Zaskakujące, że 
tego rodzaju rozważaniom, popartym często materiałem 
empirycznym, dość rzadko towarzyszy refl eksja nad uwi-
kłaniem wzorów przyjaźni w wyznaczane przez kulturę 
role płciowe. Owszem, można wyobrazić sobie kultury, 
w których role płciowe są w dużej mierze przechodnie 
(tak jest np. w niektórych krajach skandynawskich), ale 
jest to raczej wyjątek od reguły. W większości kultur 
funkcjonują dobrze zdefi niowane społeczne oczekiwania 
w stosunku do każdej płci, które przekładają się zazwy-
czaj także na oczekiwania wobec charakteru relacji przy-
jacielskich.

Warto w tym miejscu zauważyć, że według wielu 
współczesnych badaczy (por. Pahl, 2008) przyjaźń ma 
być zasadniczo relacją równościową, a egalitarne relacje 
między płciami to standard, który bynajmniej nie jest po-
wszechny. Jest wiele miejsc na świecie, w których przy-
jaźń między kobietą a mężczyzną wydaje się konceptem 
dość abstrakcyjnym. Sprawa jest jednak znacznie szersza, 
bo kulturowe normy regulują także charakter przyjaźni 
jednopłciowych, wyznaczając oczekiwania co do opty-
malnego poziomu intymności, zachowań niewerbalnych 
czy ekspresyjności emocjonalnej. Tak więc widok trzy-
mających się za ręce mężczyzn przyjaciół nie zdziwi ni-
kogo w Algierii czy w Indiach, w świecie zachodnim ma 
jednak konotacje homoseksualne (por. Brooks, 2006).

Ta odmienność w oczekiwaniach wobec przyjaciół 
różnej płci znajduje niejednokrotnie swoje odbicie w ję-
zyku. Anna Wierzbicka (2007) wskazuje, że w kulturze 
japońskiej wyróżnia się dwa typy bliskich relacji inter-
personalnych, które mają odrębne wykładniki leksykalne. 
Pierwszy, tomodachi, jest trochę jak anglosaski friend, 
oznacza znajomość, ale niezbyt bliską. Shinyu to z kolei 
close friend czy przyjaciel w polskim tego słowa znacze-
niu, ktoś, z kim dzielimy sekrety, zakłada więc duży sto-
pień intymności. Jak pokazuje Wierzbicka, różnica mię-
dzy pojęciami nie ogranicza się do stopnia intymności, 
terminem shinyu opisuje się tradycyjnie relacje przyja-
cielskie w obrębie jednej płci: kobiet z kobietami i męż-
czyzn z mężczyznami, natomiast pojęcie tomodachi jest 
bardziej uniwersalne, może opisywać także relację kobie-
ty i mężczyzny. Wygląda na to, jakby w ramach kultury 
japońskiej, w której role płciowe są jasno zdefi niowane 



32 PIOTR SZAROTA

i nie zachodzą na siebie, nie było miejsca na intymną re-
lację między kobietą i mężczyzną, która nie miałaby cha-
rakteru relacji rodzinnej bądź seksualnej. Wierzbicka do-
daje jednak, że rozróżnienie to funkcjonuje silnie wśród 
starszych użytkowników języka, co oznacza, że głębo-
kie przemiany społeczne, jakim podlega od kilku dekad 
Japonia, najprawdopodobniej unieważnią z czasem sprzę-
żenie obu kategorii przyjaźni z wymogami ról płciowych.

Większość badań psychologicznych dotyczących spe-
cyfi ki przyjaźni kobiet i mężczyzn została przeprowadzo-
na, jak łatwo się domyślić, w Stanach Zjednoczonych. 
Wyniki nie są jednoznaczne. Badania amerykańskie 
wskazują, że mężczyźni są mniej wspierający dla swoich 
przyjaciół niż kobiety w stosunku do przyjaciółek (np. 
Burleson, 2003), są też mniej skłonni do otwierania się 
i mniej empatyczni (np. Dindia, Allen, 1992). Niekiedy 
twierdzi się wprost, że relacje przyjacielskie kobiet mają 
bardziej intymny charakter niż relacje mężczyzn (Bank, 
Hansford, 2000; Fehr, 1996), można by więc wniosko-
wać, że inne są też oczekiwania wobec przyjaźni. Tego 
jednak badania nie potwierdzają. Okazuje się, że męż-
czyźni podobnie jak kobiety spostrzegają wzajemne 
zwierzenia i emocjonalne wsparcie jako podstawę uda-
nej relacji przyjacielskiej, mają jednak więcej oporów 
przed angażowaniem się w tego rodzaju zachowania 
(Fehr, 2004). Opór ten jest zrozumiały, takie zachowa-
nia bowiem stereotypowo traktuje się jako kobiece. Są 
jednak badacze, którzy różnice te tłumaczą, sugestywnie 
odwołując się do psychologii ewolucyjnej (Vigil, 2007). 
Zakłada się tam, że w toku ewolucji mężczyźni wykształ-
cili w sobie tendencję do szukania w przyjaciołach sprzy-
mierzeńców w rywalizacji z innymi ludźmi, podczas gdy 
kobiety były zmuszone ograniczyć się do niewielkiej licz-
by relacji społecznych, które właśnie dzięki temu mogły 
mieć głębszy i bardziej egalitarny charakter.

Osobny temat to przyjaźnie między kobietami i męż-
czyznami, w literaturze anglosaskiej określane terminem 
cross-sex friendships. Jak wspominałem wcześniej, tego 
rodzaju relacje mogą być w niektórych kulturach trudne 
do wyobrażenia. Japonia nie jest tu z pewnością jedynym 
przykładem. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z dużą rozbieżnością między pozycją kobiet i mężczyzn, 
a ich społeczne światy są w dużej mierze odrębne, przy-
jaźnie tego typu będą należeć raczej do rzadkości. Z cy-
towanego już badania amerykańsko-rosyjskiego (Sheets, 
Lugar, 2005), wynika, że w próbie rosyjskich studentów 
tylko znikoma część z 94 mężczyzn przyznaje się do po-
siadania przyjaciółek. Co więcej, ci, którzy to deklarowali 
(dotyczy to także Rosjanek przyjaźniących się z mężczy-
znami), wspominali, że w tego typu relacjach występuje 

mniejsza wymiana intymnych informacji niż w relacjach 
jednopłciowych. Odwrotnie było w próbie amerykań-
skiej, w której przyjaźnie kobiet i mężczyzn opisywano 
jako bliższe niż jednopłciowe. Zbliżone wyniki uzyska-
no w badaniu amerykańsko-koreańskim (Won-Doornink, 
1991).

W porównaniu z Rosją i Koreą, Stany Zjednoczone 
mogą wydawać się bardziej egalitarne pod względem 
spojrzenia na role płciowe, co nie oznacza jednak, że nie 
funkcjonują tu także wyraźne kulturowe oczekiwania od-
nośnie do „właściwego” zachowania kobiet i mężczyzn. 
Oczywiście, zmiany w tym względzie mają charakter po-
stępujący, charakterystyczne jest to, że cross-sex friend-
ships są obecnie znacznie popularniejsze niż w latach 80. 
(Weger, Emmett, 2009). Z badań wynika też, że tego ro-
dzaju przyjaźnie obserwuje się najczęściej w okresie na-
uki w college’ach i uniwersytetach (np. Monsour, 2002). 
Nie jest to z pewnością przypadek, bowiem jest to okres, 
w którym występuje już potrzeba pogłębionych relacji, 
a przy tym ani kobiety, ani mężczyźni nie funkcjonują 
jeszcze z reguły w obrębie związków małżeńskich czy na-
wet stałych relacji o charakterze nieformalnym. Przeważa 
nie do końca zobowiązujący dating, a więc dość sfor-
malizowane randkowanie z dużą rotacją partnerów (por. 
Szarota, 2011).

Piszę o tym dlatego, iż w kulturach o dużej polaryzacji 
ról płciowych ekskluzywność stałych relacji heteroseksu-
alnych bywa traktowana jako czynnik stawiający pod zna-
kiem zapytania możliwość funkcjonowania przyjaźni tego 
rodzaju. Mogą być one postrzegane jako relacje z pod-
tekstem erotycznym, a więc jako zagrożenie dla stabilno-
ści stałego związku (Halatsis, Christakis, 2009; Koenig, 
Kirkpatrick, Ketelaar, 2007). Z badań Williama Rawlinsa 
(2009) wynika, że przynajmniej młodzi Amerykanie (nie-
zależnie od płci) mają z tym rodzajem przyjaźni problem. 
Analizowane przez niego narracje wskazują, że takie 
relacje są traktowane jako trudne i wymagające więcej 
pracy niż przyjaźnie w obrębie własnej płci. Praca ta po-
lega przede wszystkim na przekonywaniu otoczenia, że 
to tylko przyjaźń (just a friendship) i niekoniecznie musi 
prowadzić do „czegoś więcej”. W romantyczną miłość są 
wpisane zaborczość i zazdrość. Wyjątkowym statusem 
mogą cieszyć się jedynie relacje przyjacielskie, w których 
jedna ze stron jest orientacji homoseksualnej, szczególnie 
dobrze zadomowione w amerykańskiej kulturze popu-
larnej (m.in. dzięki serialom „Will & Grace” czy „Seks 
w Wielkim Mieście”) przyjaźnie heteroseksualnych ko-
biet z gejami. Nawiasem mówiąc, ten typ relacji przyja-
cielskich stał się również ostatnio przedmiotem osobnych 
analiz psychologicznych (np. Rumens, 2008).
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PONOWOCZESNE MUTACJE PRZYJAŹNI

Obraz przyjaźni, dotyczące jej normy i oczekiwania spo-
łeczne ulegają przemianom historycznym. Szczególnie 
intensywnych przeobrażeń w myśleniu o przyjaźni do-
świadczamy na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. 
Łączy się to zarówno z rozwojem komunikacyjnych tech-
nologii, jak i zmianami zachodzącymi w obrębie współ-
czesnych społeczeństw postindustrialnych. Oba procesy 
występują równolegle i wydają się nawzajem wzmacniać. 
Jak pisze Zygmunt Bauman (2003, s. 165): „Niemądrze 
i nieodpowiedzialnie byłoby obwiniać elektroniczne wy-
nalazki za powolną, choć konsekwentną recesję osobi-
stej, bezpośredniej, angażującej «twarzą w twarz», wie-
lopłaszczyznowej i wielofunkcyjnej, stałej bliskości”. 
Wydaje się, że tego rodzaju zmian nie sposób ignorować, 
jeżeli chce się stworzyć adekwatny obraz funkcjonowania 
ludzi w relacjach przyjacielskich. Nie jest to dobra nowi-
na dla psychologów, mają oni bowiem ambicję badania 
rzeczy niezmiennych w czasie i uniwersalnych, niestety 
w przypadku badań nad przyjaźnią ten warunek trudny 
jest do spełnienia. Przyjaźń jest fenomenem nie tylko 
osadzonym mocno w kulturze, lecz także podlegającym 
wyraźnym przeobrażeniom w czasie.

Przyjaźń siłą rzeczy musiała zmieniać swoje obli-
cze w miarę jak zmieniało się podejście człowieka do 
własnej tożsamości, zwiększała świadomość własnych 
potrzeb i postępowała demokratyzacja stosunków spo-
łecznych. Jak pisze Pahl (2008, s. 169): „Założenie, iżby 
nowoczesna przyjaźń była tym samym rodzajem relacji 
społecznej, z którą mieliśmy do czynienia w antycznej 
Grecji czy w XVIII-wiecznej Anglii, nie jest uprawnio-
ne. Nowoczesna, czysta forma komunikatywnej przyjaź-
ni jest najprawdopodobniej relacją najbardziej z możli-
wych intymną i wyrażającą ideał dobrowolnej osobistej 
podmiotowości”. Czy dzisiejsza przyjaźń faktycznie jest 
taka, jak ją opisuje Pahl, można dyskutować, bezdysku-
syjne jest jednak to, że różni się ona na wielu wymiarach 
od przyjaźni naszych pradziadków i prababek.

Wzrost popularności internetu wytworzył nowy rodzaj 
przyjaźni wirtualnej, która często nie ma swojego roz-
winięcia w tzw. realu. Przyjaźń internetowa ma dłuższą 
historię niż serwisy społecznościowe, z których najpopu-
larniejszy obecnie Facebook funkcjonuje dopiero od 2004 
roku. Nie sposób nie zauważyć tu pewnych analogii z in-
ternetowym randkowaniem, które postawiło na głowie do-
tychczasowe wyobrażenia na temat tego, czym powinna 
być randka. Jeszcze na początku lat 90. randka w sieci była 
trudna do wyobrażenia, niełatwo bowiem nazwać randko-
waniem sytuację, w której ludzie, kontaktując się ze sobą, 
używają e-maila. Randka, nawet jeśli nie jest spotkaniem 

bezpośrednim, powinna być przynajmniej spotkaniem 
w realnym czasie. Takie możliwości dały dopiero komuni-
katory internetowe pozwalające na prowadzenie rozmowy 
na żywo. Ta spontaniczna wymiana zdań, dająca szanse 
szybkiej riposty, dawała szansę zbliżenia nie tylko poten-
cjalnym kochankom, ale również przyjaciołom.

Podobnie jak randkowanie w internecie, szukanie inter-
netowych przyjaciół daje poczucie nieskrępowanego wy-
boru. Logujemy się, zakładamy własny profi l, a następnie 
wybieramy, z kim spośród setek tysięcy osób chcieliby-
śmy nawiązać kontakt. W wirtualnym świecie przestaje 
obowiązywać tzw. zasada dostępności. Odległość nie 
jest przeszkodą ani w tym, aby nawiązać znajomość, ani 
w tym, aby pozostawać w kontakcie. Gwarantowana jest 
przy tym anonimowość, co oczywiście ma swoje dobre 
i złe strony. Z reguły dzięki temu łatwiej i szybciej mo-
żemy się otworzyć, łatwiej też przyjdzie nam zerwanie 
znajomości, kiedy już nie będziemy mieli ochoty jej kon-
tynuować. Problemem może być zastąpienie ciepła fi -
zycznej bliskości drugiej osoby bliskością wirtualną oraz 
kwestia zaufania do drugiej osoby. Możemy na przykład 
zaprzyjaźnić się z kimś, kto zręcznie manipuluje swoją 
tożsamością.

O roli zaufania w wirtualnej przyjaźni wyczerpująco 
piszą Samantha Henderson i Michael Gilding (2004), 
powołując się zresztą na teorię Piotra Sztompki. Tutaj 
chciałbym ten wątek tylko zasygnalizować. Z kolei o bli-
skości w aspekcie kontaktów internetowych wielokrot-
nie wypowiadał się Zygmunt Bauman. W jego książce 
„Razem osobno” (2003, s. 162) czytamy: „Nadejście 
wirtualnej bliskości sprawiło, że kontakty między ludźmi 
stały się częstsze, ale i płytsze, intensywniejsze, lecz krót-
sze; stają się zbyt krótkie i płytkie, by mogły przekształcić 
się w więzi […]. Wydaje się, że najdonioślejszym osią-
gnięciem wirtualnej bliskości jest oddzielenie komunika-
cji od relacji. W odróżnieniu od przestrzennej bliskości 
«w starym stylu», bliskość wirtualna nie wymaga wcze-
śniejszego zaistnienia więzi ani też nie prowadzi koniecz-
nie do ich powstania. «Kontakt» jest mniej kosztowny niż 
«zaangażowanie», ale też znacznie mniej produktywny 
w kategorii «socjacji»”.

Słowa te pisał Bauman jeszcze przed „wynalezieniem” 
Facebooka, który jak nigdy wcześniej daje możliwość 
mnożenia przyjaciół. Nie chodzi już bowiem o 40 czy 
50 przyjaciół, co z perspektywy polskiego doświadczenia 
wydaje się abstrakcją, lecz liczby czterocyfrowe. Znam 
osoby, które mają takich facebookowych friendów ponad 
trzy tysiące, friendów właśnie, nie przyjaciół, bo w pol-
skiej wersji serwisu, która wystartowała kilka lat temu od-
powiednikiem frienda jest „znajomy”. I trzeba przyznać, 
że to bardzo dobre, choć niedosłowne tłumaczenie.
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Trudno poradzić sobie z tym nowym fenomenem. 
W angielskim dyskursie akademickim funkcjonuje spe-
cjalny termin friending, odnoszący się do wirtualnych 
przyjaźni tego rodzaju (por. West, Lewis, Currie, 2009). 
Serwisy społecznościowe wytworzyły własną etykie-
tę „zaprzyjaźniania się” i „odprzyjaźniania”, normą jest 
wysyłanie tzw. friend request do osoby, którą zna się tyl-
ko z widzenia i nigdy nie wymieniło słowa, bądź osoby, 
którą znamy tylko jako znajomego naszego znajomego. 
W dobrym tonie leży akceptowanie każdej prośby, chyba 
że mamy jakieś podejrzenia co do zamiarów konkretnej 
osoby. Dopuszczenie do grona znajomych wiąże się jed-
nak z dopuszczeniem jej do prywatnych informacji, któ-
rymi niekoniecznie chcielibyśmy dzielić się ze wszyst-
kimi. W przeciwieństwie do klasycznej przyjaźni nie są 
to jednak z reguły informacje specjalnie intymne, ale 
raczej odnoszące się do zainteresowań, szerokości i ro-
dzaju kontaktów czy sposobu spędzania wakacji. Czasem 
bardziej przypomina to mechanizmy autopromocji niż 
reguły przyjaźni. Warto dodać, że aktywność na serwi-
sach społecznościowych może przynajmniej potencjalnie 
angażować tak dużo czasu, że zasadne wydaje się pytanie, 
czy pozostaje go jeszcze trochę dla przyjaciół w realnym, 
pozainternetowym życiu.

Na koniec wspomnę o jeszcze jednym zjawisku ob-
serwowanym od mniej więcej 10 lat na Zachodzie, jest 
to tzw. seksualizacja przyjaźni między kobietami a męż-
czyznami. Pisałem wcześniej o wzroście popularności 
i większym społecznym przyzwoleniu na przyjaźnie 
międzypłciowe, notowanym przynajmniej w kulturze za-
chodniej. Tendencji tej mogą towarzyszyć dwa zjawiska 
(por. Rawlins, 2009). Z jednej strony widać dążenie do 
lepszego zdefi niowania przyjaźni męsko-damskich w ka-
tegoriach przyjaźni tradycyjnej, a więc ustalanie wza-
jemnych oczekiwań i granic intymności, z drugiej stro-
ny można zauważyć coś zgoła przeciwnego: odejście od 
tradycyjnych modeli przyjaźni i przedefi niowanie takich 
relacji w duchu „ponowoczesnym”. To przedefi niowanie 
polega m.in. na tym, że relacja przyjacielska przestaje być 
z defi nicji platoniczna, a kontakt seksualny traktowany 
jest jako jej naturalne uzupełnienie.

Ten nowy fenomen dotyczy młodych ludzi w wieku od 
kilkunastu do trzydziestu lat. W literaturze psychologicz-
nej pojawił się termin „przyjaciele z bonusem” (w orygi-
nale friends with benefi ts). Jest to z reguły heteroseksu-
alna relacja przyjacielska, w której na pierwszym planie 
są szczerość, wsparcie i akceptacja, ale w przeciwieństwie 
do przyjaźni tradycyjnej, tutaj seks jest nie tylko dopusz-
czalny, ale nawet niejako wpisany w umowę (por. Bisson, 
Levine, 2009). Wzajemne ustalenia dotyczą częstości 
współżycia, a wierność nie jest z reguły wymagana. Tego 

rodzaju scenariusze, trudne do pomyślenia jeszcze 30 lat 
temu, świadczą o postępującej banalizacji seksu, z drugiej 
strony pokazują typową dla naszych czasów niechęć do 
angażowania się w trwałe związki. Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku nowego typu relacji 
miłosnych opisywanych przez Anthony’ego Giddensa 
(2006). Giddens już na początku lat 90. przekonywał, że 
odchodzimy stopniowo od „kultury małżeństwa” w stro-
nę kultury celebrującej „czyste relacje”. „Czysta relacja” 
to w jego rozumieniu relacja pozbawiona jakichkolwiek 
dodatkowych celów, oprócz emocjonalnej i seksualnej sa-
tysfakcji obojga partnerów. Jak precyzuje Giddens, nie ma 
ona nic wspólnego z czystością seksualną i dotyczy sy-
tuacji, w których „jednostki wchodzą w związek dla nie-
go samego, czyli dla tego, co każda z nich może wynieść 
z trwałej więzi z drugą osobą, i trwa tylko dopóki obie 
strony czerpią z niej dość satysfakcji, by chcieć ją utrzy-
mać” (Giddens, 2006, s. 75). Nacisk na samorealizację 
i samozadowolenie powoduje poczucie wiecznego niedo-
sytu. Upodabnia to poszukiwanie kolejnych partnerów czy 
partnerek do procesu nigdy niekończącej się konsumpcji, 
gdy jedne towary są zastępowane przez inne, które mają 
jeszcze lepiej zaspokajać nasze pragnienia. Giddens klasy-
fi kuje „czyste relacje” jako związki miłosne i pisze o nich, 
omawiając fenomen miłości współbieżnej, która ma stop-
niowo zastępować ideał miłości romantycznej. Wydaje się 
jednak, że tego typu relacje stanowią w swojej istocie do-
skonałą hybrydę relacji miłosnej i przyjacielskiej.

PODSUMOWANIE

W artykule próbowałem nakreślić rozmaite propozy-
cje badawcze związane z analizowaniem współczesnych 
wzorów przyjaźni. Temat ten tak rzadko podejmowany 
w naszym kraju wydaje się ze wszech miar zasługiwać na 
uwagę. Za najbardziej obiecujące wydają mi się badania 
uwzględniające zarówno uwarunkowania kulturowe rela-
cji przyjacielskich, jak i ról płciowych, które przekładają 
się przecież na męskie i kobiece podejścia do przyjaźni. 
Tylko w ten sposób można, moim zdaniem, naświetlić 
złożony obraz kulturowych zależności.

Podejmowane obecnie badania muszą posługiwać się 
płynniejszymi defi nicjami przyjaźni niż badania pro-
wadzone nawet dwie, trzy dekady temu. Pisałem o tym 
w ostatniej części tekstu. Wydaje mi się, że przemiany 
społeczne zmuszają do umieszczenia fenomenu przy-
jaźni w szerszej perspektywie badań społecznych. Do-
tychczasowe badania podejmowane przez psychologów 
z reguły nie nawiązywały do współczesnych analiz publi-
kowanych przez socjologów czy kulturoznawców, a jeśli 
już wychodziły poza ramy psychologii, to raczej w poszu-
kiwaniu inspiracji fi lozofi cznych. Współczesne uwikłanie 
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wzorów przyjaźni w przemiany stylów życia, konsumpcji 
i komunikacji międzyludzkiej wymusza interdyscypli-
narność, jeśli nie na poziomie metodologicznym, to na 
pewno na poziomie teorii. Myślę, że psychologowie nie 
powinni zamykać się na tego rodzaju wyzwania.

Osobna kwestia to ewolucja przyjaźni i jej przyszłość. 
Niewykluczone że sprawdzi się niewesoła przepowiednia 
Zygmunta Baumana (2003, s. 165), który tak oto pisał 
przed jedenastoma laty: „Im więcej uwagi i wysiłku lu-
dzi pochłania wirtualny rodzaj bliskości, tym mniej czasu 
poświęcają oni na zdobywanie i kształtowanie w sobie 
umiejętności, których wymaga druga, niewirtualna forma 
bliskości. Umiejętności te stopniowo wychodzą z użycia – 
zapomina się o nich, ich naukę odkłada na później, stroni 
się od nich, a jeśli już się po nie sięga, to tylko niechętnie 
i opornie; konieczność ich użycia może się okazać arcy-
trudnym, kto wie, czy nie nazbyt trudnym wyzwaniem”. 
Ja osobiście nie podzielam tych obaw związanych z wirtu-
alizacją naszych relacji społecznych, nawet jednak jeśli się 
tak stanie, wcale nie zmniejszy to atrakcyjności tematu.
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Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfl iktu 
w międzykulturowym środowisku pracy. 

Triangulacja w interpretacji danych
Karolina Mazurowska, Paweł Boski

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Artykuł dotyczy różnic w sposobie rozwiązywania konfl iktu pomiędzy niemieckimi ekspatriantami (N = 90) 
i lokalnymi pracownikami (N = 86) w międzykulturowym środowisku pracy w Chinach. W badaniach zasto-
sowano naprzemiennie dwa typy gromadzenia danych zgodnie ze schematem Milesa i Hubermana (2000): 
jakościowe (eksploracja) – ilościowe (kwestionariusz) – jakościowe (pogłębienie, testowanie wyników).
Rezultatem wstępnych eksploracji w chińskim, interkulturowym i niemieckim środowisku pracy było opra-
cowanie narzędzia do badania ilościowego: Kwestionariusza harmonii vs. nieporozumienia. Badanie pierw-
sze z użyciem tego narzędzia określiło czynniki istotne w rozwiązywaniu konfl iktu międzykulturowego. 
Chińscy badani inaczej dobierali każdą z pięciu metod rozwiązania konfl iktu w zależności od kulturowego 
środowiska pracy, niemieccy badani w zależności od kontekstu kulturowego różnicują wybór stylu dosto-
sowanie się i unikanie. Osoby badane chętniej wybierały kompromis i współpracę jako metodę rozwiązania 
sporu, negatywnie zaś oceniały unikanie konfl iktu, dostosowanie się do partnera i współzawodniczenie z nim.
Badanie drugie pogłębiło wyniki kwestionariuszowe i zweryfi kowało je dzięki materiałowi uzyskanemu 
z wywiadów. Osoby badane preferowały inne sposoby rozwiązywania konfl iktów niż przedstawione 
w kwestionariuszu; typologia została przez uczestników rozszerzona. Preferencje obu grup badanych były 
uwarunkowane kulturowo, tzn. Chińczycy rozwiązywali rzeczywisty konfl ikt przez dostosowanie się do 
szefa albo pasywne niedostosowanie się, a Niemcy głównie przez konfrontację. Chęć utrzymania przez 
Niemców dobrych relacji z chińskim pracownikiem okazała się istotna przy wyborze strategii rozwiązywa-
nia konfl iktu. Wyniki te uzupełniają obraz rzeczywistości, który został przedstawiony w badaniach kwestio-
nariuszowych. Rezultaty badań świadczą o zasadności użycia w badaniach międzykulturowych triangulacji 
metodologicznej oraz triangulacji perspektyw.

Słowa kluczowe: badania międzykulturowe, ekspatrianci, Chińczycy, Niemcy, rozwiązywanie konfl iktów, 
triangulacja metodologiczna

KONTEKST BADAŃ

Prezentowane badania dotyczą aktualnego tematu eks-
pansji fi rm europejskich na rynek chiński oraz coraz więk-
szej rekrutacji pracowników chińskich do fi rm działają-
cych w Europie, w tym w Polsce1. W Chinach, w związku 

z brakiem odpowiednio wykwalifi kowanej kadry mene-
dżerskiej i pracowników z odpowiednim wykształceniem 
technicznym, pracodawcy decydują się na zatrudnienie 
ekspertów z macierzystych oddziałów do zarządzania 
tamtejszym biznesem. Stanowi to wyzwanie, ponieważ 
od kadry zarządzającej są wymagane doświadczenie 
i kompetencje w biznesie międzynarodowym, ale także 
umiejętność komunikacji w międzykulturowym środowi-
sku pracy, szczególnie gdy partnerzy interakcji pochodzą 
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z tak odmiennych kultur, jak ukazana w omawianych tu 
badaniach chińska i niemiecka.

Sytuacje konfl iktowe stanowią codzienne tło interakcji 
w pracy, ale gdy ich uczestnicy pochodzą z różnych kultur 
mogą powstać napięcia poważniejsze niż w czasie kon-
fl iktu intrakulturowego (Brew, 2002). Przyczyny można 
szukać między innymi w zróżnicowaniu potrzeb, celów 
i interesów współpracowników, w podejściu do negocjo-
wania konfl iktu (Ting-Toomey, 1988), w czynnikach oso-
bowościowych (Cheung i in., 2001) lub też w problemach 
akulturacyjnych (Leung, Tjosvold, 1988).

Głównym celem badań było określenie czynników 
istotnych w procesie rozwiązywania konfl iktu w środo-
wisku międzykulturowym. Analiza dotycząca stylów 
rozwiązywania konfl iktów miała na celu określenie, czy 
badani Niemcy i Chińczycy różnią się w kwestii doboru 
metod rozwiązywania sporów oraz czy takie czynniki, jak 
status w fi rmie (podwładny vs. przełożony) i środowisko 
kulturowe (intrakulturowe i interkulturowe) mają w tym 
istotne znaczenie. Opracowanie możliwych wariantów 
wyjścia z trudnych międzykulturowych nieporozumień 
mogłoby pomóc zachodnim menedżerom oraz lokalnym 
pracownikom we wspólnej pracy w Chinach.

Badania zostały przeprowadzone wśród Chińczyków 
i Niemców w ich monokulturowych środowiskach pra-
cy, a także w Chinach, gdzie istotną rolę odgrywali 
Chiń czycy oraz pracujący z nimi w ramach kontraktów 
Niemcy. Społeczność niemieckich biznesmenów jest jed-
ną z najliczniejszych w Państwie Środka, między innymi 
właśnie dlatego została wybrana do badań.

Specyfi ka konfl iktu międzykulturowego
W międzykulturowym środowisku pracy umiejętne 

negocjowanie wzajemnych stanowisk jest szczególnie 
trudne z powodu nieznajomości norm i wartości kultur 
partnerów w interakcji. W jednym z badań eksperymen-
talnych pokazano, że ilość informacji przekazywanych 
i wymienianych pomiędzy partnerami w sytuacji między-
kulturowej jest znacznie mniejsza niż w sytuacji mono-
kulturowej (Li, 1989, za: Drake 1995). Co więcej, według 
Gudykunsta (2003) u partnerów w interakcji interkulturo-
wej zwiększa się poziom niepokoju (czynnik emocjonal-
ny), a także niepewności (czynnik poznawczy). Stanowią 
one przyczynę większych trudności w komunikacji inter-
kulturowej w porównaniu z intrakulturową (Boski, 2009). 
W przypadku konfl iktu może to oznaczać dobór strategii 
unikowych.

Badania wskazują także na to, że negocjatorzy znaczą-
co zmieniają swoje zachowanie w zależności od kontek-
stu kulturowego: Amerykanie byli bardziej usatysfakcjo-
nowani, Japończycy osiągali mniejsze zyski, francuscy 

Kanadyjczycy byli bardziej kooperatywni, brytyjscy 
Kanadyjczycy zaś osiągali mniejsze profi ty i spędzali 
więcej czasu na negocjacjach inter- niż intrakulturowych 
(Drake, 1995).

Trudnym zadaniem jest uniknięcie konfl iktu w inter-
kulturowym środowisku pracy, ponieważ osoby w niego 
zaangażowane, Chińczycy i Niemcy, są najczęściej „no-
wicjuszami kulturowymi” (cultural novice). Obie strony 
mogą nie znać cech drugiej kultury, nie spodziewają się, 
że będą one tak często wpływały na współpracę między 
nimi. Wyjątek stanowią tzw. sojourners („pobytowcy”), 
którzy przechodzą szkolenie uwrażliwiające. W jego trak-
cie dowiadują się o nowej kulturze lub ogólnie o różni-
cach, które mogą wpłynąć na interakcje w fi rmie. Jednak 
większość menedżerów nie ma czasu na dokształcanie się 
w tego rodzaju „miękkich” umiejętnościach, jest więc na-
rażona na nieuchronny konfl ikt na tle kulturowym.

Różnice kulturowe wpływające na konfl iktowe 
relacje między Chińczykami i Niemcami

Jednym z wymiarów utrudniających harmonijne re-
lacje między ludźmi pochodzącymi z różnych kultur 
jest indywidualizm vs. kolektywizm (Hofstede, 2001; 
Triandis, 1995). Osoby z kultur indywidualistycznych 
kładą większy nacisk na samorealizację i własną inicja-
tywę, osiągnięcia; koncentrują się na swojej tożsamości. 
Europejczycy, np. Niemcy, będą więc wykazywali się 
stabilnym i autonomicznym spojrzeniem na siebie, ina-
czej – Ja-niezależnym (Markus, Kitayama, 1991). W od-
różnieniu od nich – jednostki z państw Azji Wschodniej, 
np. Chińczycy, będą rozwijały Ja-współzależne, tzn. będą 
podporządkowywały swoje zachowania, osobiste po-
trzeby, cele oczekiwaniom osób z ich kręgu społecznego 
(Gao, Ting-Toomey, 1998). A zatem można się spodzie-
wać, że np. niemieccy menedżerowie, bardziej indywi-
dualistyczni niż Chińczycy, będą kładli większy nacisk 
na zrealizowanie celu i zadania w pracy. Dla chińskich 
pracowników zaś niekiedy ważniejsze od zadania będzie 
zachowanie harmonii między członkami zespołu i nie-
dopuszczenie do otwartego konfl iktu. Większość badań 
dotyczących nieporozumień w pracy potwierdziła założe-
nie, że w kulturach kolektywistycznych ludzie są skłon-
ni wybierać dostosowanie się lub unikanie jako metodę 
ich rozwiązania. W przeciwieństwie do tego, członkowie 
kultur indywidualistycznych preferują styl bezpośredni 
(direct), tj. współzawodnictwo (Kim-Jo, Benet-Martinez, 
Ozer, 2011; Ting-Toomey i in., 1991).

Nie tylko właściwe zachowanie menedżerów, lecz tak-
że ich oczekiwania i percepcja zachowania współpracow-
ników mogą być źródłem konfl iktów między nimi a ich 
podwładnymi w międzykulturowym środowisku pracy. 
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Osoby z kultur indywidualistycznych i kolektywistycz-
nych przykładają inne znaczenie do koncepcji „twarzy”. 
Dla tych pierwszych Ja (self) jest związane z poczuciem 
własnej wartości, z wysoką oceną swoich umiejętności, 
dobrą autoprezentacją. Natomiast w kulturze chińskiej 
„twarz” jest bardziej związana z tym, co inni myślą o war-
tości danej osoby, jak oceniają jej umiejętności i jej wize-
runek (Ting-Toomey, 1988). Wyraża ona honor, szacunek, 
godność człowieka. Bond i Lee (1981, za: Bond, 1991), 
uważają, że w Państwie Środka ochrona czyjejś „twarzy” 
jest istotniejsza niż obiektywna prawda. Z tego powo-
du chiński partner ma tendencję do unikania mówienia 
przełożonemu obcokrajowcowi o problemach, bowiem 
mogłoby to zostać uznane za przyznanie się do odpowie-
dzialności za problem. Prezes Microsoft China Jun Tang 
opisał to w następujący sposób: „Jeśli pozwolisz komuś 
stracić twarz, to będzie bardzo trudno potem odbudować 
relację opartą na zaufaniu (…). Jeśli stracisz ich zaufa-
nie, utracisz wszystko. Zaufanie to najważniejsza wartość 
w chińskiej społeczności” (Fernandez, Underwood, 2006, 
s. 83). Posiadanie „twarzy” i umiejętność jej ocalenia 
jest więc uznawana za dużą wartość w sytuacjach bizne-
sowych (Redding, Ng, 1982). Rezultaty wcześniejszych 
badań pokazują, że zasada zachowania twarzy okazała 
się predyktorem sposobów rozwiązywania konfl iktów 
w grupie Chińczyków i była ściśle związana z unikaniem, 
współpracą oraz kompromisem (Ma, 2001).

Innym czynnikiem konfl iktogennym podczas spotkań 
Niemców i Chińczyków może być wysoki vs. niski kon-
tekst wypowiedzi (Hall, 1976). W kulturach niskiego 
kontekstu kładzie się nacisk na bezpośredniość, zwię-
złość wypowiedzi, konieczność umieszczenia znaczenia 
w słowach (Holtgraves, 1997). Natomiast w kulturach 
wysokokontekstowych, takich jak chińska, istotne są ko-
munikacja niebezpośrednia, sugerowanie znaczenia oraz 
ekspresja niewerbalna (Gao, Ting-Toomey, 1998). Ważne 
jest także unikanie bezpośredniego mówienia „nie” oraz 
odmowy. Dla odmiany Niemcy uważają za istotne mó-
wienie w sposób otwarty, bezpośredni. Przedstawiciele 
tej narodowości przykładają wagę do asertywności, któ-
ra w kulturze chińskiej ma złe konotacje – kojarzy się 
z egoizmem, nadmierną pewnością siebie i arogancją 
(Mazurowska, 2007). Dla zachodnich menedżerów efek-
tywna, a więc bezpośrednia komunikacja jest bardzo waż-
ną cechą, ponieważ wpływa na umiejętność zarządzania, 
wypracowywania wyników, czyli na osiąganie sukcesu 
w międzynarodowej korporacji (Wong, 2006). W chiń-
skim środowisku pracy efektywność w tym rozumieniu jest 
tłumiona przez różnice w hierarchii, ale także przez nor-
my grzeczności. Niegrzeczne jest skarżenie się, mówie-
nie bezpośrednio do swojego przełożonego o problemach 

czy też zastrzeżeniach wobec niego. Pracownicy z Chin 
często narzekają za plecami kadry zarządzającej, któ-
ra m.in. dlatego nie ma informacji o tym, jakie nastroje 
panują wśród zatrudnionych. Chińczycy są bardzo keqi 
– uprzejmi w swoim zachowaniu, szczególnie starają się 
nie urazić szefa. Niekiedy wręcz dochodzi do zabloko-
wania informacji między menedżerami a niższymi rangą 
pracownikami. W dłuższej perspektywie może to dopro-
wadzić do poważnych konfl iktów w fi rmie (Fernandez, 
Underwood, 2006).

Konfl ikty pomiędzy Chińczykami a Niemcami mogą 
wystąpić także na tle różnic w postrzeganiu hierarchii 
w pracy oraz dystansu władzy (House, Hanges, Javidan, 
Dorfman, Gupta, 2004). Wyznacznikami statusu w spo-
łeczeństwie chińskim są wiek, płeć, pozycja w fi rmie 
(podwładny–przełożony), zawodowe kwalifi kacje oraz 
dobra materialne. Przedstawiciele Państwa Środka mają 
tendencję do unikania konfrontacji z obawy przed zabu-
rzeniem relacji hierarchicznych i wzajemnej zależności 
(Fu, Wu, Yang, Ye, 2004). W dyskusjach dotyczących 
relacji przełożony–podwładny naturalnym postępowa-
niem będzie dostosowanie się niższego rangą pracowni-
ka do życzeń pracodawcy (Kirkbride, Tang, Westwood, 
1991). Tendencje konformistyczne i hierarchiczna natura 
Chińczyków także wskazują na niechęć do asertywnego 
zachowania w sytuacji konfl iktowej. Dla odmiany dy-
stans władzy w Niemczech w porównaniu z Państwem 
Środka jest niski (House i in., 2004). Ludzie zasadniczo 
traktują innych jako równych sobie, a hierarchia oznacza 
jedynie nierówność ról, a nie nierówność między jednost-
kami. Wśród Niemców konfl ikty są przeważnie rozwią-
zywane otwarcie, współzawodnictwo zaś zawsze obecne 
(Brodbeck, Frese, 2004).

Cultural insider, czyli osoba pochodząca z danej kul-
tury, wie, w jakich sytuacjach i dlaczego właśnie wtedy 
pojawiają się kwestie np. związane z zagrożeniem czyjejś 
twarzy, jak rozumieć komunikaty wysokokontekstowe, 
jak odnosić się do ludzi stojących wyżej lub niżej w hie-
rarchii. Natomiast outsider, ktoś z innej kultury, np. nie-
miecki menedżer na kontrakcie w Chinach, ze szczątko-
wą wiedzą na temat Chińczyków, ich wartości i praktyk, 
nie jest w stanie wyczuć tego rodzaju sytuacji (Fernandez, 
Underwood, 2006). Posiada on niewystarczające kompe-
tencje kulturowe, co w efekcie prowadzi do popełniania 
przez niego kulturowych faux pas, poczucia niezrozumie-
nia, a bardzo często do konfl iktu w miejscu pracy.

Konfl ikt w organizacjach oraz metody 
jego rozwiązywania

Konfl ikt w organizacjach w literaturze przedmiotu był 
do tej pory analizowany pod kątem niekompatybilności 
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celów osób w nim uczestniczących, błędnych osądów 
dotyczących percepcji sytuacji konfl iktowych, a także 
uprzedzeń, stereotypów czy różnic w usposobieniu człon-
ków interakcji. Knapp, Putnam i Davis (1988) uważają, 
że w pracach na temat relacji w czasie sporów należy 
wyjść poza indywidualne preferencje ludzi wobec doboru 
stylu rozwiązania konfl iktu, a skoncentrować się bardziej 
na drugiej osobie w interakcji. Szczególnie w Chinach 
jakość relacji między skonfl iktowanymi stronami może 
znacząco wpływać na sposoby rozwiązywania konfl ik-
tów (Huang, Jone, Peng, 2007). Putnam i Poole (1987) 
uważają, że czynniki relacyjne, takie jak atrybucje doty-
czące obu aktorów w incydencie, kontekst sytuacji, po-
zycja organizacyjna oraz wzajemna zależność zachowań 
osób w tej interakcji, bardziej niż sama istota konfl iktu 
wyjaśniają większość wariancji w doborze strategii jego 
rozwiązania. W czasie tworzenia kwestionariusza do ba-
dania ilościowego próbowano te czynniki zintegrować 
i uwzględnić w pytaniach.

Najczęściej wykorzystywane teoretyczne modele roz-
wiązywania konfl iktów opierają się na dwóch wymia-
rach, tj. asertywności vs. kooperacyjności oraz uwagi dla 
siebie (concern for self) vs. uwagi dla innych (concern for 
the other; Blake, Mouton, 1964; Rahim, 1983; Thomas, 
Kilmann, 1974). Na tej podstawie stworzono pięcioczyn-
nikowe modele sposobów rozwiązywania nieporozumień. 
Zgodnie z konceptualizacją autorów jednego z tych mo-
deli, Thomasa i Kilmanna (1974), style określa się jako: 
(1) unikanie (avoiding), (2) dostosowanie się (accom-
modating), (3) współpraca (collaborating), (4) współza-
wodnictwo (competing), (5) kompromis (compromising). 
Wymiar asertywność określa stopień, w jakim dana osoba 
próbuje zaspokoić swoje potrzeby w zakresie zasadni-
czych spraw, których dotyczy konfl ikt; kooperatywność 
to stopień, w jakim dana osoba próbuje spełnić potrzeby 
drugiej strony w konfl ikcie. Unikanie (niska asertywność, 
niska kooperatywność) to wycofanie się z interakcji kon-
fl iktowej kosztem odstąpienia od realizacji praw czy inte-
resów jednej ze stron. Dostosowanie się (wysoka koope-
ratywność, niska asertywność) to próba usatysfakcjono-
wania drugiej osoby w sporze poprzez realizację jej woli, 
jej propozycji, pomysłów czy interesów. Współpraca 
(wysoka asertywność, wysoka kooperatywność) zakłada 
znalezienie wspólnego rozwiązania, integracji postaw 
wobec spornych kwestii. Obie strony próbują w pełni za-
spokoić wzajemne potrzeby. Współzawodnictwo (wysoka 
asertywność, niska kooperatywność) to próba zrealizo-
wania własnych celów kosztem przeciwnika. Natomiast 
kompromis (umiarkowana asertywność, umiarkowana 
kooperatywność) to metoda, dzięki której obie oso-
by w sporze próbują osiągnąć porozumienie w drodze 

ustępstw każdej ze stron, przez co żadna z nich nie osiąga 
pełnej satysfakcji.

The Management of Differences Exercise (MODE; 
Tho mas, Kilman, 1974) i The Organizational Confl ict In -
ventory (ROCI-II; Rahim, 1983) to najczęściej używane 
kwestionariusze do mierzenia pięcioczynnikowego mo-
delu rozwiązywania konfl iktów (van de Vliert, 1998). 
Obydwa narzędzia są podobne i mogą być używane za-
miennie (Brew, 2007; Ma, 2001).

Wiele badań potwierdziło empirycznie istnienie pię-
ciu sposobów rozwiązywania konfl iktu (Rahim, 1997; 
Thomas, 1992), a także użyteczność tego dwuwymiaro-
wego modelu w badaniach międzykulturowych (van de 
Vliert, Euwena, Huismans, 1995). Niektórzy badacze 
uważają jednak, że aby wszechstronnie zidentyfi kować 
przyczyny nieporozumień, niezbędne jest stworzenie bar-
dziej skomplikowanego modelu (Leung, Brew, Zhang, 
Zhang, 2011; van de Vliert i in., 1995). Po analizie wcześ-
niejszych badań dotyczących problemów sporu między-
kulturowego uznano, że wybrany model odpowiada zało-
żeniom przedstawianych badań.

Teoria triangulacji
Oryginalne znaczenie terminu triangulacja odnosi 

się do metody wyznaczania współrzędnych punktów 
w terenie za pomocą układu trójkątów, tzw. sieci trian-
gulacyjnej. Tego określenia używają zwykle geodeci, 
a w naukach społecznych jest rozumiane jako przenośnia 
sugerująca wykorzystanie wielu sposobów, aby zbadać 
pojedynczy problem (Konecki, 2000). Tak więc trian-
gulacja metodologiczna oznacza zastosowanie w pro-
cesie zbierania danych różnych metod, np. ilościowych 

ASERTYWNOŚĆ
Próba zaspokojenia

własnych pragnień

Uleganie

Asertywny

Nieasertywny

Niekooperatywny Kooperatywny

KOOPERATYWNOŚĆ
Próba zaspokojenia pragnień innych osób

Kompromis

Współzawodnictwo

Unikanie

Współpraca

Rysunek 1. Dychotomia według Thomasa i Kilmanna (1974, 
1992).
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i jakościowych (Denzin, 1970; Tashakkori, Teddllie, 
2002). Według Koneckiego, triangulacja jest „metodą 
racjonalnego obiektywizowania obserwowanej rzeczywi-
stości” (Konecki, 2000, s. 95). W metodologii jakościo-
wej użycie tej procedury jest często uzasadnione nauko-
wymi wymogami osiągania wiarygodnych wyników oraz 
możliwością ich uogólniania. Rossman i Wilson (1984, 
1991; za: Miles, Huberman, 2000) sugerują trzy powo-
dy, dla których warto łączyć dane ilościowe i jakościo-
we. Jest to m.in. chęć rozpracowania i rozwinięcia ana-
lizy przez dostarczenie „bogatszych szczegółów” (Miles, 
Huberman, 2000, s. 43). Jednym z przykładowych sche-
matów badań łączących naprzemiennie oba typy gro-
madzenia danych jest początkowa eksploracja (badanie 
jakościowe) – zastosowanie kwestionariusza (badanie 
ilościowe), a następnie pogłębienie, testowanie wyni-
ków (ponownie jakościowe; Miles, Huberman, 2000). 
Triangulacja perspektyw (Flick, 1992, 2011) to zabieg 
mający na celu zebranie wielu opinii na temat jednego 
zjawiska społecznego. W opisywanych badaniach wyko-
rzystano triangulację metodologiczną oraz triangulację 
perspektyw – uzupełnienie wypowiedzi na temat sposo-
bów rozwiązywania konfl iktu o perspektywę chińskich 
podwładnych i niemieckich przełożonych.

BADANIE WSTĘPNE – EKSPLORACYJNE

Badanie wstępne miało na celu zebranie materiału źród-
łowego wśród dwóch grup kulturowych – Chińczyków 
i Niemców. Pytania dotyczyły konfl iktów, których do-
świadczają w pracy z przedstawicielami własnej kultury 
oraz w międzykulturowym środowisku pracy w Chinach. 
Celem analizy treści wywiadów było utworzenie kwestio-
nariusza do badania ilościowego.

Metoda
Uczestnicy badania. Materiał źródłowy w Niemczech 

został zebrany przez polską asystentkę, która płynnie wła-
da językiem niemieckim. Wywiady zostały przeprowa-
dzone z niemieckimi pracownikami (N = 7) w Niemczech. 
Uzyskano osiem historii – incydentów krytycznych na te-
mat ich konfl iktów w pracy. Wywiady z europejskimi pra-
cownikami w Chinach (N = 8) zostały przeprowadzone 
przez autorkę w języku angielskim, tj. w języku między-
narodowego biznesu. Wywiady z Chińczykami mającymi 
nieporozumienia ze swoimi szefami lub podwładnymi 
w Chinach (N = 7) zostały zebrane w języku chińskim.

Narzędzie. Metoda incydentów krytycznych (Flanagan, 
1954; Thomas, 2003) została użyta do zebrania historii 
dotyczących przyczyny, przebiegu, podejścia do kon-
fl iktu, sposobów jego rozwiązywania i jakości relacji 

w sytuacjach inter- i intrakulturowych. Zbieranie narracji 
dotyczących doświadczeń osób badanych było z powo-
dzeniem używane przez wielu ekspertów zajmujących się 
konfl iktem (Brew, 2002; Brew, Cairns, 2004; Huang i in., 
2007). Przeprowadzali oni wywiady z osobami opisują-
cymi konkretne sytuacje, w których komunikacja z przed-
stawicielem kultury, w której dana osoba czasowo prze-
bywała, była w pewien sposób zaburzona i przebiegała 
odmiennie od wcześniejszych oczekiwań. Tego rodzaju 
doświadczenia zwykle obciążały emocjonalnie i powodo-
wały m.in. stres akulturacyjny. Jednocześnie wywoływa-
ły zakłopotanie, konsternację, niepewność, dezorientację, 
niezrozumienie, urazę, odrzucenie, złość (Thomas, 2003).

W opisywanym projekcie osoba przeprowadzająca wy-
wiad pytała:

Czy osoba badana kiedykolwiek doświadczyła sytuacji 
trudnej/konfl iktowej z przełożonym/podwładnym, który 
jest w zależności od środowiska, w którym przeprowa-
dzano wywiad a) Niemcem w Niemczech; b) Niemcem 
w Chinach; c) Chińczykiem w Chinach? Jaka sytuacja 
konfl iktowa zapadła osobie badanej najbardziej w pa-
mięci?

Jaki był rezultat opisywanej przez nią sytuacji?
Jakiego rodzaju relacja istniała między osobą badaną 

a jej przełożonym/podwładnym, zanim konfl ikt zaistniał?
Czy w jakiś sposób relacja się zmieniła po opisywanej 

sytuacji?
Czy istniał między osobą badaną a opisywaną osobą 

jakikolwiek konfl ikt po tej pierwszej sytuacji problema-
tycznej, a jeśli tak, to co osoba badana oraz jej przełożo-
ny/podwładny powiedzieli albo zrobili?

Rozmówca proszony był o wypełnienie metryczki do-
tyczącej płci, wieku, narodowości, obecnej pozycji w pra-
cy, edukacji oraz liczby lat pracy w środowisku między-
kulturowym.

Analiza danych. Wywiady zostały rozesłane do sę-
dziów kompetentnych – ekspertów w zakresie norm 
własnej kultury. Byli to Niemcy i Chińczycy mający 
doświadczenie w pracy z przedstawicielami obu kultur. 
Zostali oni poproszeni o ocenę materiału źródłowego. 
Zadano im następujące pytania: Które sytuacje mogły się 
zdarzyć tylko w Niemczech, lub tylko w Chinach? Który 
z bohaterów historii przyczynił się, wg ekspertów, do po-
wstania danej sytuacji konfl iktowej? Co stanowi główny 
problem danej historii? Jak można byłoby rozwiązać tę 
sytuację w realiach każdej z kultur? Czy historia jest zro-
zumiała i czytelna dla odbiorcy? Które sytuacje powta-
rzają się najczęściej w niemieckim/chińskim/międzykul-
turowym środowisku pracy?
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Incydenty dotyczące konfl iktu międzykulturowego 
zbierane wśród Niemców w Chinach podlegały ewaluacji 
przez ekspertów zarówno chińskich, jak i niemieckich. 
Dzięki temu możliwe było uwzględnienie dwóch per-
spektyw kulturowych na ten sam problem w komunikacji.

W grupie niemieckiej w Chinach uzyskano 13 incy-
dentów krytycznych, wśród Chińczyków 12, w grupie 
zaś Niemców pracujących w swojej kulturze – 8. Liczba 
zebranych historii konfl iktowych została zrównoważo-
na na podstawie analizy odpowiedzi ekspertów kulturo-
wych. W rezultacie do ostatecznej wersji kwestionariusza 
wybrano po trzy incydenty z trzech kontekstów kulturo-
wych. Dotyczyły one sytuacji, które najczęściej zdarzają 
się w niemieckim/chińskim lub międzykulturowym śro-
dowisku pracy.

Wyniki badania i dyskusja
Stworzony na podstawie wywiadów Kwestionariusz 

har monii vs. nieporozumienia obejmuje trzy sytuacje kon-
fl iktowe w międzykulturowym środowisku pracy oraz po 
trzy sytuacje intrakulturowe (perspektywa Chiń czyków na 
ich nieporozumienia z innymi chińskimi kolegami, per-
spektywa Niemców na ich nieporozumienia z Niemcami). 
Każdy incydent odnosi się do różnic kulturowych opi-
sanych wyżej w tym artykule. Są to: indywidualizm vs. 
kolektywizm, ochrona „twarzy” drugiej osoby, różnice 
w sposobach komunikacji oraz w hierarchii wyznacza-
nej przez wiek, status i płeć osób wchodzących ze sobą 
w konfl ikt. W kwestionariuszu zostały zawarte pytania do-
tyczące metod rozwiązywania konfl iktu, jakie wybraliby 
Niemcy i współpracujący z nimi Chińczycy. Odpowiedzi 
zostały skonstruowane na podstawie wypowiedzi eks-
pertów kulturowych dotyczących tego, jak można było-
by rozwiązać daną sytuację w realiach każdej z kultur. 
Odnosiły się one także do wyników wcześniejszych ba-
dań porównawczych, dotyczących rozwiązywania sporów 
przez przedstawicieli kultur indywidualistycznych i ko-
lektywistycznych (Ting-Toomey i in., 1991; Trubisky i in., 
1991). Zebrane odpowiedzi odzwierciedlały perspektywę 
podwładnego oraz przełożonego.

Stworzone na podstawie wywiadów narzędzie Harmony 
vs. Misunderstandings Questionnaire (Kwestionariusz 
har monia vs. nieporozumienia) miało charakter ankiety 
i w badaniu zostało zastosowane w dwóch wersjach ję-
zykowych – angielskiej i chińskiej. Przekładu z języka 
angielskiego na chiński dokonał profesjonalny tłumacz – 
Chińczyk. Następnie dokonano ponownej analizy tekstu 
z uwzględnieniem specyfi cznego słownictwa używane-
go w biznesie i realiów międzykulturowego środowiska 
pracy w Chinach. Po ponownej analizie tłumaczenia, 
dokonanej we współpracy z Chinką mówiącą płynnie 

w języku angielskim, autorka zaakceptowała ostateczną 
wersję w języku chińskim.

Kwestionariusz harmonia vs. nieporozumienia miał być 
z perspektywy metodologii udoskonaloną wersją wcześ-
niej stosowanych ankiet. Narzędzie to odnosi się do samo-
opisu i sprawdza opinie osoby badanej na temat tego, jak-
by się zachowała, będąc na miejscu przełożonego i pod-
władnego w interakcji konfl iktowej. Dzięki temu możliwe 
jest zebranie obu perspektyw na daną sytuację konfl ikto-
wą. W kwestionariuszu została więc zastosowana trian-
gulacja perspektyw (Flick, 1992, 2011). Dodatkowo kwe-
stionariusz podaje specyfi czne, zróżnicowane i zanurzone 
w środowisku kulturowym scenariusze zachowań konfl ik-
towych, które nie zostały ujęte we wcześniej stosowanych 
narzędziach.

BADANIE 1 – ILOŚCIOWE (KWESTIONARIUSZ)
Badanie 1 miało na celu sprawdzenie, jakie metody 

rozwiązywania konfl iktu wybierają Chińczycy i Niemcy 
w zależności od kontekstu kulturowego oraz hierarchii 
w miejscu pracy.

Hipotezy badawcze
Na podstawie przedstawionej powyżej literatury posta-

wiono serię hipotez badawczych. Ich źródłem są rezul-
taty badań dotyczących odmiennego zachowania part-
nerów w interakcji interkulturowej vs. intrakulturowej 
(Boski, 2009; Drake, 1995; Gudykunst, 2003). Hipotezy 
te odnoszą się także do wyników wcześniejszych badań 
nad rozwiązywaniem konfl iktów w kulturach indywidu-
alistycznych i kolektywistycznych (Ting-Toomey i in., 
1991; Trubisky i in., 1991), hierarchiczną strukturą spo-
łeczeństwa (Fu i in., 2004) i potrzebą ochrony „twarzy” 
w Chinach (Fernandez, Underwood, 2006).
Hipoteza 1: Metody rozwiązywania konfl iktu będą do-
bierane w zależności od kontekstu kulturowego sytuacji 
(interkulturowe vs. intrakulturowe) i narodowości osób 
badanych.
Hipoteza 1a: W niemieckim środowisku pracy Niemcy 
będą mniej chętnie wybierali styl unikanie rozwiązania 
konfl iktu niż w interkulturowym środowisku pracy.
Hipoteza 1b: Niemcy będą preferowali dostosowywanie 
się jako metodę rozwiązania sporu w sytuacji interkultu-
rowej niż intrakulturowej.
Hipoteza 1c: W przypadku Niemców nie będzie różnic 
między wyborem współpracy i kompromisu w sytuacji 
inter- i intrakulturowej.
Hipoteza 1d: W intrakulturowym środowisku pracy 
w Państwie Środka Chińczycy będą tak samo często wy-
bierać styl dostosowanie się i unikanie konfl iktu, jak w in-
terkulturowym miejscu pracy.
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Hipoteza 1e: W interkulturowym środowisku pracy Chiń-
czycy będą preferować współpracę i będą bardziej skłon-
ni do kompromisu niż w intrakulturowym chińskim miej-
scu pracy.
Hipoteza 2: W zachowaniach konfrontacyjnych istotną 
rolę odgrywa hierarchia oraz dystans władzy, który jest 
inaczej wyrażany w obu badanych kulturach. Hierarchia 
i narodowość będą więc różnicować dobór stylów roz-
wiązywania konfl iktów.
Hipoteza 2a: Chińczycy jako podwładni będą bardziej niż 
podwładni Niemcy preferować dostosowanie się lub uni-
kanie konfrontacji.
Hipoteza 2b: Jako przełożeni – badani z Chin będą w tym 
samym stopniu skłonni do kompromisu, co niemieccy 
zwierzchnicy.

Metoda
Uczestnicy badania. Uczestnikami badania byli nie-

mieccy, szwajcarscy oraz austriaccy2 (N = 75) oraz 
chińscy (N = 69) menedżerowie pracujący razem w mię-
dzynarodowych korporacjach, takich jak Henkel, VW, 
BWM, Siemens, a także w innych prywatnych fi rmach 
w Chinach. Uczestnicy badania wypełniali kwestiona-
riusz w formie elektronicznego pliku Word.

Narzędzie badawcze. Narzędziem badawczym uży-
tym w tym badaniu był Kwestionariusz harmonia vs. 
nieporozumienia. Zawiera on trzy sytuacje konfl iktowe 
dotyczące międzykulturowego środowiska pracy (inter-
kulturowe) oraz po trzy sytuacje intrakulturowe. Opisują 
one perspektywę Chińczyków i Niemców pracujących we 
własnym środowisku pracy.

Pod każdym incydentem widniało pytanie o to, jaką 
metodę rozwiązania opisanego konfl iktu wybrałby 
uczestnik badania. Proszono go o udzielenie odpowiedzi 
z dwóch perspektyw: podwładnego i przełożonego. Pod 
każdym zdaniem przypuszczającym podano do wyboru 
w formie opisowej pięć strategii rozwiązania konfl iktu: 
dostosowanie się, współzawodnictwo, unikanie, kompro-
mis, współpraca.

Oto przykładowa odpowiedź z perspektywy podwład-
nego: „Będąc w sytuacji niemieckiego szefa starałbym 
się nie ranić uczuć chińskiego podwładnego, oczekiwać 
od niego większego uczestnictwa w projekcie i próbować 
ocalić naszą relację”.

Oto przykładowe pytanie z perspektywy przełożonego: 
„Będąc w sytuacji chińskiego pracownika, próbowałbym 

obronić moją pozycję i pokazać niemieckiemu szefowi, 
że sytuacja wyniknęła z jego winy”.

Podane w kwestionariuszu odpowiedzi są pochodną 
skali MODE (Thomas, Kilmann, 1974), którą dostoso-
wano kulturowo do każdej sytuacji konfl iktowej w in-
cydentach krytycznych. W opisywanym narzędziu użyto 
pięciostopniowej skali Likerta: od –2 – w ogóle się nie 
zgadzam, do +2 – w pełni się zgadzam. W oryginalnym 
narzędziu Thomasa i Kilmanna należało zaznaczyć odpo-
wiedź A lub B, która najbardziej charakteryzowała zacho-
wanie osoby badanej.

Uczestnicy badania wypełniali także krótką notkę bio-
grafi czną dotyczącą wieku, płci, narodowości, poziomu 
edukacji i obecnego statusu w fi rmie. Pytano ich także 
o częstość i intensywność kontaktów z chińskimi/euro-
pejskimi kolegami w pracy, język komunikacji z obcymi 
kulturowo kolegami. Niemcy byli proszeni o zaznacze-
nie, czy brali udział w szkoleniu dotyczącym chińskiej 
kultury przed przyjazdem do Państwa Środka.

Wyniki
Analiza dotycząca stylów rozwiązywania konfl iktów 

miała na celu określenie, czy badani Niemcy i Chińczycy 
różnią się w kwestii doboru metod rozwiązywania spo-
rów. Badanie sprawdzało, czy takie czynniki, jak status 
w fi rmie (podwładny vs. przełożony) i środowisko kul-
turowe (intrakulturowe vs. interkulturowe) mają istotne 
znaczenie w doborze stylów.

W celu zweryfi kowania założonej struktury skal wybo-
ru metod rozwiązywania konfl iktów przeprowadzono se-
rię konfi rmacyjnych analiz czynnikowych. Jedynie przy 
analizie stylu dostosowanie się model wykazał dopaso-
wanie do danych. W przypadku pozostałych czterech sty-
lów model był niedopasowany do danych. Seria eksplora-
cyjnych analiz czynnikowych (wewnątrz poszczególnych 
stylów) pozwoliła na stworzenie oddzielnych skal dla 
pięciu stylów rozwiązywania konfl iktu bez podziału na 
pytania odnoszące się do perspektyw przełożonego i pod-
władnego. W dalszej kolejności przeprowadzono anali-
zę ekwiwalencji (φ Tuckera). Po usunięciu pytań, które 
były inaczej rozumiane przez Niemców i Chińczyków, 
a przez to wpływały na jej negatywny wynik, uzyskano 
satysfakcjonujące wartości psychometryczne dla wszyst-
kich pięciu skal. Phi Tuckera dla grupy chińskiej i nie-
mieckiej miało wysokie wartości. Niestety, współczynnik 
rzetelności skal α Cronbacha okazał się stosunkowo niski. 
W interkulturowym środowisku pracy dla Niemców naj-
wyższa rzetelność jest na poziomie α = 0,795 dla współ-
pracy, najniższa dla kompromisu – rzetelność na pozio-
mie α = 0,486. Dla Chińczyków najwyższa rzetelność jest 

2 Jeden Szwajcar i trzech Au striaków zostali zaproszeni do ba-
dań ze względu na bliskość kul turową z Niemcami (House i in., 
2004).
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na poziomie α = 0,640, także dla współpracy, najniższa 
dla dostosowania się – rzetelność na poziomie α = 0,400.

W incydentach opisujących chińskie środowisko pra-
cy w trzech metodach rozwiązywania konfl iktu, model 
w podziale na skale dla przełożonego i podwładnego był 
niedopasowany do danych. Tak więc przeprowadzono 
serię analiz czynnikowych dla poszczególnych stylów, 
unifi kując w jednej skali pytania odnoszące się do przeło-
żonego i podwładnego. Uzyskano niestety mało satysfak-
cjonujące wartości psychometryczne: dla dostosowania 
się α = 0,439, dla współzawodnictwa α = 0,346, dla uni-
kania α = 0,556, kompromisu α = 0,543 oraz współpracy 
α = 0,476. W dalszych analizach skala współzawodnictwo 
nie była brana pod uwagę.

W niemieckim środowisku pracy w trzech metodach 
rozwiązywania konfl iktu model był niedopasowany do 
danych, w przypadku dwóch stylów – dostosowanie się 
oraz unikanie, był dopasowany, ale korelacje między ska-
lą dla przełożonego i dla podwładnego były bardzo wy-
sokie, co pokazywało, że nie są to pojedyncze czynniki. 
Ponownie przeprowadzono serię analiz czynnikowych 
dla poszczególnych stylów, włączając do jednej skali py-
tania odnoszące się do przełożonego i podwładnego. Dla 
grupy niemieckiej wartości psychometryczne to: dla skali 
dostosowanie się α = 0,469, współzawodnictwo α = 0,443 
oraz unikanie α = 0,532. Dla kompromisu i współpra-
cy były one satysfakcjonujące (odpowiednio α = 0,667 
i α = 0,717). W dalszych obliczeniach wszystkie te skale 
były włączone do analiz.

Efekty główne i interakcyjne ze stylami 
rozwiązywania konfl iktów jako zmienną zależną

W celu przetestowania hipotezy o wpływie narodowości 
(Niemcy, Chińczycy) na dobór metod rozwiązania kon-
fl iktu (operacjonalizacja: pięć stylów) przeprowadzono 
jednoczynnikową analizę wariancji w planie dla grup nie-
zależnych. Między obiema badanymi grupami wystąpiła 
istotna różnica dla dostosowania się – F(1, 127) = 13,985; 
p < 0,001 oraz dla unikania – F (1, 127) = 4,586; p <  0,05. 
Natomiast Chińczycy i Niemcy nie różnili się od siebie 
w sposób istotny statystycznie w zakresie współzawod-
nictwa, współpracy i kompromisu. Wykres średnich (ry-
sunek 2) pokazuje istotną statystycznie różnicę między 
grupami w doborze pięciu stylów.

Rysunek 2 przedstawia bardzo wyraźne preferencje ba-
danych w zakresie doboru stylu rozwiązywania konfl iktu. 
Zarówno Niemcy, jak i Chińczycy negatywnie oceniają 
dostosowanie się, współzawodnictwo i unikanie jako me-
tody rozwiązywania konfl iktu w interkulturowym środo-
wisku pracy, przy czym nie ma różnic między Niemcami 
i Chińczykami jeśli chodzi o współzawodnictwo. Pracując 
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Rysunek 2. Średnie odpowiedzi dla Niemców i Chińczyków 
dla stylów rozwiązywania konfl iktu w interkulturowym śro-
dowisku pracy.

razem w Chinach, Niemcy znacząco rzadziej unikali-
by rozwiązywania problemu niż Chińczycy. W prze-
ciwieństwie do wymienionych powyżej trzech stylów, 
kompromis i współpraca zostały pozytywnie ocenione 
przez osoby z obu kultur. Nie wystąpiły tu różnice mię-
dzy Chińczykami a Niemcami. Kompromis jest zdecy-
dowanie ceniony przez osoby badane z obu kultur i nie 
ma w tym zakresie różnic między nimi w środowisku 
interkulturowym. Dużo bardziej jednak jest preferowa-
na współpraca i w tym przypadku również nie ma różnic 
między g  rupami.

Hipotezy dotyczące różnic w sposobie rozwiązywania 
konfl iktu inter- i intrakulturowego testowano niezależnie 
dla obu grup badanych – chińskiej i niemieckiej za pomo-
cą Ogólnego modelu liniowego (OML) z powtarzanymi 
pomiarami. Zmienną zależną były style rozwiązywania 
konfl iktów, niezależnymi zaś środowisko kulturowe – dla 
grupy chińskiej środowisko chińskie i interkulturowe, dla 
grupy niemieckiej – środowisko niemieckie i interkultu-
rowe.

Analizy w grupie niemieckiej pokazały występowa-
nie bardzo silnego efektu głównego stylów F(4, 216) = 
276,837; p < 0,001; η2 = 0,837. Wszystkie style różnią się 
między sobą na poziomie p < 0,001. Istnieje efekt głów-
ny środowiska kulturowego F(1, 54) = 6,369; p < 0,05; 
η2 = 0,106, co oznacza, że oba środowiska – interkultu-
rowe i niemieckie – różnią się między sobą na poziomie 
p < 0,05. Wystąpił także efekt interakcji pomiędzy do-
borem stylów a środowiskiem kulturowym F(4, 216) = 
17,374; p < 0,001; η2 = 0,243. Efekt ten jest najsilniejszy 
dla stylu dostosowanie się – w niemieckim środowisku 
pracy Niemcy wybraliby tę strategię (choć w umiarko-
wanym stopniu), natomiast w interkulturowym bardzo 
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niechętnie (różnica na poziomie p < 0,001). Ten efekt po-
jawił się także w zakresie unikania (p < 0,001).

Rysunek 3 przedstawia różnice w średnich dla pięciu 
stylów w środowisku niemieckim i interkulturowym. 
W środowisku interkulturowym dostosowanie się, współ-
zawodnictwo i unikanie są oceniane negatywnie, nato-
miast kompromis i współpraca wyraźnie pozytywnie. 
W środowisku niemieckim dwa style oceniane są nega-
tywnie, tj. współzawodnictwo i unikanie konfl iktu, nato-
miast dostosowanie się do partnera w niemieckiej inte-
rakcji konfl iktowej byłoby dopuszczalne, podobnie jak 
pozytywnie ewaluowany kompromis i współpraca.

Na podstawie literatury można było wnioskować, że 
kontekst kulturowy (inter- i intra-) ma znaczenie w do-
borze podejścia do konfl iktu i jego rozwiązywania. 
Analiza danych w grupie chińskiej potwierdziła wystę-
powanie istotnego statystycznie efektu stylów: F(3, 183) 
= 340,644; p <, 0001; η2 = 0,848, co oznacza, że istnieją 
statystycznie istotne różnice między wszystkimi stylami 
na poziomie p < 0,001. Najczęściej jest wybierana współ-
praca, umiarkowanie – kompromis. Najmniej chętnie jest 
wybierana strategia dostosowania się, również niechętnie 
unikanie. Wystąpił także silny efekt środowiska kulturo-
wego F(1, 61) = 281,945; p < 0,001; η2 = 0,822; istnieją 
zasadnicze różnice między typem środowiska – chińskie-
go i interkulturowego na poziomie p < 0,001. Wystąpił 
także efekt interakcji stylów rozwiązywania konfl iktu 
i środowiska kulturowego F(3, 183) = 9,984; p < 0,001; 
η2 = 0,141. Rysunek 4 pokazuje, że w środowisku chiń-
skim dostosowanie się, unikanie i kompromis są negatyw-
nie oceniane i nie byłyby preferowanymi metodami roz-
wiązania nieporozumienia z innymi Chińczykami. Jedyną 

preferowaną metodą w tym środowisku jest współpraca. 
Natomiast w konfl ikcie interkulturowym dostosowanie 
i unikanie są oceniane zdecydowanie negatywnie, nato-
miast dopuszczany byłby kompromis, co stanowi drugą 
pozytywnie ocenianą metodę.

Istnieje statystycznie istotna różnica między doborem 
dostosowania się w sytuacji wewnątrzchińskiego i inter-
kulturowego konfl iktu na poziomie p < 0,001. Równie 
silna różnica istnieje między unikaniem – chińscy badani 
w sytuacji chińskiej zdecydowanie częściej nie unikali-
by konfl iktu niż w sytuacji interkulturowej. Chińczycy 
znacznie częściej poszliby na kompromis w pracy inter-
kulturowej niż w chińskiej i ta różnica jest także na po-
ziomie p < 0,001. Kolaboracja byłaby znacząco częściej 
wybierana w środowisku interkulturowym niż chińskim 
(p < 0,001).

Podsumowanie badania 1
Analizy dotyczące preferencji badanych Chińczyków 

i Niemców w zakresie metod rozwiązywania konfl iktu 
w różnych środowiskach pracy przyniosły wiele cieka-
wych rezultatów. Istnieją podobne preferencje obu grup 
wobec metod rozwiązywania nieporozumień w pracy. 
W zakresie deklaracji w interkulturowym środowisku 
pracy obie grupy prezentują podejście do konfl iktu zo-
rientowane na rozwiązanie go poprzez kompromis lub 
współpracę. Niemcy i Chińczycy nie różnią się w tym 
zakresie, co stanowi sprzeczność wobec wcześniejszych 
wyników badań dla współpracujących ze sobą reprezen-
tantów kultur indywidualistycznych i kolektywistycz-
nych (Ting-Toomey i in., 1991; Trubisky i in., 1991; 
Weldon, Jehn, 1995).
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Rysunek 3. Zestawienie średnich dla pięciu stylów rozwiązy-
wania konfl iktu w środowisku niemieckim i międzykulturo-
wym dla badanych Niemców.

Rysunek 4. Średnie odpowiedzi dla Chińczyków w podziale 
na style rozwiązywania konfl iktu w zależności od środo-
wiska.
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Wyniki świadczą także o różnicach wśród Chińczyków 
w podejściu do wyboru metody radzenia sobie z nieporo-
zumieniami w pracy inter- i intrakulturowej. Niemcy doko-
naliby takiego samego wyboru w przypadku dostosowania 
się i unikania, natomiast Chińczycy różnicują dobór każ-
dego ze stylów w zależności od warunków kulturowych.

W badaniu 1 testowano hipotezy zakładające, że w za-
chowaniach konfrontacyjnych istotną rolę odgrywają hie-
rarchia i dystans władzy (Fu i in., 2004; Kirkbride, Tang, 
Westwood, 1991). Czynniki te, wraz z narodowością 
badanych, miały różnicować wybór strategii rozwiąza-
nia problemu, jednak nie mogły zostać przetestowane ze 
względu na brak możliwości rozdzielenia skal dla pod-
władnego i przełożonego.

Kwestionariusz harmonia vs. nieporozumienia okazał 
się narzędziem mało satysfakcjonującym pod względem 
psychometrycznych właściwości skal rozwiązywania 
konfl iktów – niektóre z nich okazały się mało rzetelne. 
W związku z tym dostrzeżono konieczność zweryfi ko-
wania wyników przez odniesienie ich do materiału jakoś-
ciowego.

BADANIE 2 – JAKOŚCIOWE

Celem tego badania było podniesienie rzetelności wy-
ników uzyskanych metodą ilościową. Używany w ba-
daniu ilościowym kwestionariusz zawierał pytania za-
mknięte, co ograniczało możliwość wypowiedzi osób ba-
danych. Zastosowanie metody jakościowej – wywiadów 
pogłębionych – miało dać szersze spojrzenie na kwestie 
konfl iktu i wyjaśnić przyczyny doboru określonego spo-
sobu rozwiązania konfl iktu przez zaangażowane w niego 
strony. Wyniki badania 1 nie są satysfakcjonujące rów-
nież dlatego, że narzędzie pomiarowe nie pozwoliło na 
prześledzenie wpływu hierarchii na wybór stylów roz-
wiązywania konfl iktów. Ze względu na znaczące różnice 
między kulturą chińską a niemiecką w zakresie sposobów 
komunikacji, pojawiły się pytania dotyczące wpływu tego 
czynnika na wybór metod rozstrzygania sporów w pracy. 
Po przeanalizowaniu wyników badania ilościowego po-
wstały również wątpliwości dotyczące preferencji osób 
badanych wobec stylów charakterystycznych dla bada-
nych kultur – chińskiej i niemieckiej. Pytanie postawione 
przed dalszą analizą dotyczyło tego, czy osoby badane 
w czasie wywiadów będą widziały sposoby rozwiązywa-
nia nieporozumień ze współpracownikami w kategoriach, 
które zostały przedstawione w badaniu ilościowym, czy 
też rozszerzą tę typologię o inne sposoby.

Pytania badawcze
W tym badaniu postawiliśmy dwa pytania badawcze: 

(1) Jakie czynniki wpływają na dobór stylów rozwiązy-

wania konfl iktów? Czy badanie pod tym względem uzu-
pełnia wyniki pokazane w metodzie ilościowej? (2) Czy 
w opisywanych incydentach występuje pięć stylów roz-
wiązywania konfl iktów ujętych w części ilościowej, czy 
można wyróżnić więcej metod?

Metoda
 Uczestnicy badania. W tym badaniu uczestniczyło 

13 Chińczyków pracujących razem z Niemcami w mię-
dzynarodowych korporacjach lub przedstawicielstwach 
niemieckich fi rm w Pekinie (menedżerowie niskiego, 
średniego lub wysokiego szczebla). Średnia wieku wy-
niosła 33 lata, przy braku informacji na temat wieku 
dwóch badanych Chinek. Osiem z badanych osób zajmuje 
obecnie stanowisko menedżera średniego szczebla. Dwie 
Chinki indywidualnie prowadzą przedstawicielstwo fi r-
my niemieckiej w Pekinie (representative offi ce). Dwie 
osoby były asystentami, jedna – tłumaczką, ale zostały 
zaproszone do udziału w projekcie z uwagi na bardzo bli-
ski codzienny kontakt z niemieckimi przełożonymi.

Uczestnicy projektu to także Niemcy (N = 19) pracu-
jący na stałe w Pekinie w międzynarodowych korpora-
cjach, takich jak PriceWaterhouseCoopers, Siemens czy 
Mazars, lub też samozatrudnieni, tzn. prowadzący sa-
modzielnie własną fi rmę lub fi rmę córkę. Osoby badane 
z grupy niemieckiej to przeważnie młodzi menedżerowie 
w wieku 27–39 lat (N = 13). Pozostałe osoby były wieku 
43–51 lat (N = 6). Średni okres pobytu w Chinach wśród 
13 osób to 2,5 roku. Jeden z menedżerów przebywa 
w Państwie Środka od ponad 20 lat, o pozostałych czte-
rech osobach nie ma danych dotyczących długości ich 
pobytu w Chinach.

Podobnie jak w badaniu wstępnym, została tu użyta 
metoda incydentów krytycznych (Flanagan, 1954). Jej 
celem było uzyskanie specyfi cznych kulturowo, konkret-
nych doświadczeń konfl iktowych chińskich pracowni-
ków z ich niemieckimi przełożonymi, niemieckich mene-
dżerów z ich chińskimi podwładnymi oraz prześledzenie 
różnorodności stylów rozwiązywania nieporozumień, ja-
kich używają we wzajemnych relacjach.

Procedura. Wywiady z Chińczykami autorka prze-
prowadziła w języku chińskim, natomiast z Niemcami 
w języku angielskim. Wszystkie nagrane na dyktafon wy-
wiady zostały spisane, a ich transkrypcja dokonana przez 
chińską studentkę.

Analiza danych. W badaniu wykorzystano program 
do analizy danych jakościowych typu QDA (Qualitative 
Data Analysis; Gibbs, 2011) o nazwie N-Vivo. Nie prze-
prowadza on samodzielnie analizy danych, lecz jest 
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użyteczny w tworzeniu hermeneutycznych jednostek, ta-
kich jak teksty wtórne (notatki, kody, sieci kodów itp.; 
Flick, 2011). N-Vivo umożliwia analizę materiału źródło-
wego w języku orientalnym, a więc i chińskim. Kategorie 
kodowania danych jakościowych zostały wywiedzione 
z literatury dotyczącej różnic międzykulturowych, a były 
to: hierarchiczność, sposoby komunikacji, podejście do 
czasu, sposoby rozwiązywania problemów, różnice w po-
dejściu do relacyjności, tj. w orientacji humanistycznej, 
kwestie „twarzy” czy też kolektywizmu grupowego.

Wyniki badania jakościowego
Badanie jakościowe pokazało, które czynniki wpływa-

ją na dobór każdego ze stylów. Analiza treści wywiadów 
zwróciła uwagę na to, że istotne znaczenie w doborze ma 
hierarchiczna relacja między pracownikiem a podwład-
nym. Jest ona uwzględniana w czasie rozstrzygania sporu 
w każdym stylu, przy czym osoby badane zaznaczają, że 
współpraca jest możliwa tylko między podmiotami na tym 
samym poziomie hierarchicznym. Czynnik ten nie został 
przetestowany w badaniu ilościowym ze względu na psy-
chometryczne właściwości narzędzia – Kwestionariusza 
harmonia vs. nieporozumienia.

Komunikacja jest po hierarchii drugim znaczącym 
czynnikiem wpływającym na wybór stylu konfrontacyj-
nego, czyli współzawodnictwa oraz niekonfrontacyjnego 
unikania. Badani Chińczycy zaznaczają, że unikanie to 
jest styl z powodzeniem stosowany w wysokokonteksto-
wym środowisku chińskim, natomiast używanie tej stra-
tegii nie ma sensu wobec niskokontekstowych Niemców. 
Jednocześnie europejscy menedżerowie zauważają, że im 
są bardziej bezpośredni wobec lokalnych podwładnych, 
tym bardziej stosują oni zachowania unikowe, które nie 
prowadzą do pozytywnego rezultatu. W związku z tym 
zwracają uwagę na konieczność dostosowania sposobu 
komunikacji do partnera w interakcji. Analogicznie po-
stępują chińscy podwładni. Sposoby komunikacji stano-
wią więc uzupełnienie czynników uwzględnionych w ba-
daniu ilościowym.

Zastosowanie triangulacji metodologicznej pokazało, 
że w badaniu jakościowym preferencje dotyczące wyboru 
stylów nie pokrywają się z ukazanymi w badaniu ilościo-
wym. W badaniu 2 Niemcy wybierali najchętniej kom-
promis i współpracę, a zdecydowanie niechętnie współ-
zawodnictwo. Dla odmiany, w opisywanym badaniu 
Europejczycy wyraźnie preferowali styl konfrontacyjny – 
współzawodnictwo, a współpraca w ogóle nie jest wymie-
niana jako metoda rozwiązania sporu, wzmianki na temat 
kompromisu są dosyć chaotyczne, przez co nieczytelne. 
Analiza stylu dostosowania się w badaniu ilościowym po-
kazała minimalną preferencję tego stylu w niemieckim, 

a niechęć wobec niego w interkulturowym miejscu pracy. 
Badanie jakościowe pokazało, że to właśnie w Chinach 
Niemcy dostosowują się do lokalnego pracownika (jako 
drugi wybór stylu), a deklarują, że u siebie w kraju by-
liby bardziej konfrontacyjni. Unikanie, oceniane dość 
krytycznie w badaniu ilościowym, jest oceniane jako pro-
aktywne wobec chińskiego szefa, a według Chińczyków 
niezrozumiałe przez zachodniego menedżera, ze względu 
na różnice w stylu komunikacji. Jak twierdzą osoby ba-
dane, szef Chińczyk więcej informacji uzyska z wysoko-
kontekstowego sposobu rozwiązania konfl iktu, jakim jest 
właśnie paradoksalnie unikanie jego rozwiązania. W tym 
przypadku wyniki obu badań częściowo się potwierdzają.

W badaniu ilościowym Chińczycy wybraliby kompro-
mis jako metodę rozwiązania sporu z chińskim przełożo-
nym w pracy interkulturowej, ale nie w monokulturowej. 
Badanie jakościowe pokazuje, że Chińczycy, będący 
podwładnymi, idą na kompromis z lokalnym szefem ze 
względu na duże różnice w hierarchii w społeczeństwie 
chińskim. Prezentowane badanie daje możliwość w więk-
szym stopniu uwzględnienia i opisania czynników istot-
nych w kulturze Państwa Środka.

W badaniu ilościowym lokalni badani oceniają współ-
pracę zdecydowanie pozytywnie. Wprawdzie jest to styl 
pozytywnie postrzegany także w badaniu jakościowym, 
jest on jednak nieosiągalny ze względu na różnice w hie-
rarchii między lokalnymi pracownikami a szefami, nieza-
leżnie od ich narodowości.

Opisywane badanie przyniosło ciekawe rezultaty do-
tyczące spektrum preferowanych stylów rozwiązywania 
konfl iktu. Niemcy i Chińczycy wybierali w incydentach 
charakterystyczne dla swojej grupy kulturowej sposoby 
rozwiązywania konfl iktów. W grupie europejskich pra-
cowników były to style konfrontacyjne – destruktywna 
konfrontacja oraz konstruktywny spór. W grupie chińskiej 
zaś najczęściej wybieraną strategią było dostosowanie 
się, ujęte także w badaniu ilościowym, oraz pasywne nie-
dostosowanie się, co stanowi nowość wobec badania 2. 
Destrukcyjna konfrontacja oznacza bezpośrednią, otwar-
tą reakcję na zachowanie partnera, której często towarzy-
szyły takie emocje, jak gniew i złość. Jeden z niemieckich 
menedżerów mówi: „Powiedziałem im «czy to jest wasze 
badanie, czy nie?»” i kontynuuje: „Tak że krzyknąłem na 
nich i powiedziałem «jesteście bez kręgosłupa, to nie jest 
sposób, w jakim robimy tu biznes, powinniście stać przy 
swoim zdaniu», ale oni nie zrobili tego” (Mazurowska, 
2011, s. 246).

Kolejna osoba badana – menedżerka – przyznaje się, 
że często postępuje konfrontacyjnie: „Myślę, że nadal je-
stem bardzo niemiecka i kiedy widzę błąd, ja po prostu 
pshsh…, wyrzucam to na ludzi (…) i ludzie są zszokowani 
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i patrzą na mnie (…)”. Przykłady te świadczą o konfron-
tacyjnym zachowaniu wobec Chińczyków oraz zawierają 
element walki o władzę. Podejście tych uczestników pro-
jektu wyraża się w zasadzie: wygrana–przegrana (win–
loose). Współzawodnictwo było jedną z pięciu kategorii 
ujętych w badaniu ilościowym, jakkolwiek destruktywna 
konfrontacja oznacza także brak uwagi dla drugiej osoby 
w czasie konfrontacji.

Kolejna metoda wyłoniona z opisów rozwiązywania 
konfl iktu to konstruktywny spór – otwarta debata, dys-
kusja, argumentowanie, branie pod uwagę własnego celu, 
ale też relacji z drugą osobą w sporze. Styl ten wykra-
cza poza metody uwzględnione w badaniu ilościowym. 
Jego przykładem jest opis badanego Niemca, który mówi 
o nieporozumieniu związanym z tym, że pracownik nie 
przekazywał informacji klientowi: „No cóż, powiedzia-
łem mu o problemie, który powstanie, także w komuni-
kacji z naszymi szefami w Niemczech, i że to wpłynie na 
nasz biznes”. Wspomina jednak, że: „Chcę zachować do-
brą relację z moim kolegą, ponieważ jeśli stracę pojedyn-
czy interes, OK, może trochę pieniędzy jest straconych, 
ale jesteśmy tylko we czworo w tej fi rmie córce i [jest] 
czterdzieści pięć osób w Niemczech, to jest mała fi rma, 
jeśli stracę kogoś, kto pracował tu w Chinach dłużej niż 
ja, przez dziesięć lat, jeśli stracę tego kolegę, to wyrządzi 
to szkodę naszej fi rmie, więc ważniejsze jest, aby skon-
centrować się na relacji niż na pojedynczym interesie, to 
pewne”. W rezultacie tego nieporozumienia niemiecki 
przełożony dostosował się do zachowania Chińczyka ze 
względu na chęć utrzymania dobrej relacji z podwład-
nym. Wspomina w wywiadzie, że zanim użył strategii 
konstruktywnego sporu, skonfrontował się z pracowni-
kiem parę razy, „(…) ale nauczyłem się, że to w ogóle nie 
pomaga” – konkluduje niemiecki biznesmen.

Kolejny konfrontacyjny sposób rozwiązania sporu uję-
ty w wywiadach, a nieobecny w badaniu ilościowym, to 
kontrolowanie chińskiego pracownika poprzez dominację 
oraz przymuszanie do pewnych ukierunkowanych dzia-
łań. Relacja z drugą osobą w sporze objawia się przez za-
demonstrowanie władzy zwierzchnika. Jedna z menedże-
rek wypowiada się w tym tonie: „Myślę, że wiem lepiej 
w tej sytuacji niż ktoś inny i także mam pozycję do tego, 
żeby powiedzieć, że moja racja jest właściwsza niż twoja 
racja i wtedy rozwiązanie jest bardziej jak ja to preferuję, 
ponieważ ja pokierowałam w tę stronę i podwładny nic 
nie mówi, ponieważ ja jestem zwierzchnikiem”.

Wśród niekonfrontacyjnych sposobów rozwiązywa-
nia konfl iktu omawianych przez uczestników projektu 
w incydentach krytycznych zidentyfi kowano więcej niż 
dwie kategorie ujęte w badaniu ilościowym. Jest to np. 
rezygnacja z udziału drugiej osoby w rozwiązaniu sporu. 

Wypowiedzi zachodnich ekspertów niekiedy charakte-
ryzują się próbą wyciszenia konfl iktu przez rezygnację 
z udziału drugiej osoby w jego rozstrzygnięciu i wzięcia 
sprawy w swoje ręce. Niemiecka menedżerka pracująca 
w dużej międzynarodowej fi rmie kłopoty z uzyskaniem 
wyników pracy podwładnych opisuje słowami: „Czasami 
się rzeczywiście poddajesz, ponieważ po piątym «tak» 
nie czujesz się OK, mamy terminy, wiesz, klient nie bę-
dzie wiecznie czekał [śmiech]”. W dalszej części wywia-
du mówi: „Musisz to zrobić sama oczywiście, inaczej 
nie posuniesz się do przodu i to naprawdę nie jest miłe”. 
Kolejna osoba wypowiada się w podobnym tonie: „Robię 
to sama albo proszę kogoś innego, żeby to zrobił, po pro-
stu nie ma wystarczająco dużo czasu, aby poprosić tę 
osobę o zrobienie tego od nowa”, „Odpuszczam, w więk-
szości przypadków”. Wypowiedzi te są charakterystyczne 
dla osób nastawionych zadaniowo, pracujących zgodnie 
z terminami, ale w zarządzaniu chińskim zespołem bada-
ni starają się osiągnąć oczekiwany rezultat w pracy przy 
unikaniu otwartej konfrontacji, aby chińscy współpra-
cownicy „nie zamknęli się w sobie”, jak określa to jedna 
z osób badanych.

Styl niekonfrontacyjny, jakim jest dostosowanie się, 
tj. próba adaptacji swojego zachowania do postępowania 
drugiej osoby w sporze przez realizację jej woli, był czę-
sto opisywany przez niemieckich szefów i chińskich pod-
władnych. Wypowiedzi zgodne z tym stylem były częścią 
kwestionariusza w badaniu 1, więc nie będą szerzej opi-
sywane w tym miejscu.

W stosunku do pięciu strategii ujętych w badaniu ilo-
ściowym nowo odkrytą w wywiadach metodą rozwiąza-
nia nieporozumienia jest, wyżej już wspomniane, pasyw-
ne niedostosowanie się chińskiego pracownika do woli 
niemieckiego szefa. Jedna z niemieckich przełożonych 
mówi, że w reakcji na pracę, która jest niezgodna z jej 
oczekiwaniami, pyta swoich chińskich przełożonych: 
„Dlaczego myślisz, że to jest dobra praca?” i dalej mówi: 
„Jakąkolwiek krytykę przekażesz ludziom, oni zawsze 
powiedzą «och przepraszam, to się już więcej nie powtó-
rzy, przepraszam, przepraszam, przepraszam»”.

Interesującym wynikiem badania jakościowego są sto-
sunkowo nieliczne opisy unikania konfl iktu, czyli wyco-
fania się z interakcji kosztem odstąpienia od realizacji 
własnego interesu. W wypowiedziach Chińczyków nie 
było metody rozstrzygnięcia sporu, którą można byłoby 
uznać za unikającą, w relacji tylko dwóch niemieckich 
badanych pojawia się ten wątek.

W zebranych wypowiedziach na temat rozwiązywania 
konfl iktu w pojedynczym przypadku pojawiło się nawią-
zanie do współpracy, która była wśród pięciu kategorii 
ujętych w badaniu ilościowym. Obie grupy uczestników 
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projektu, podobnie jak w badaniu ilościowym, deklaro-
wały swoją gotowość do korzystania z niej, jednak w cza-
sie rozwiązywania rzeczywistego problemu strategia ta 
nie miała miejsca. Jest to zgodne z rezultatami badania 
Ma (2001), który uważa, że jedynie w przypadku osób na 
tym samym poziomie w hierarchii kompromis i współ-
praca są odwzajemniane.

Podsumowanie badania 2
W opisywanym badaniu zrealizowano postulat triangu-

lacji metodologicznej sformułowany przez Tashakkoriego 
i Teddlliego (2002). Uważają oni, że właściwa struktura 
badania empirycznego powinna obejmować zarówno 
aspekty ilościowe, jak i jakościowe. W badaniu 2 wyni-
ki uzyskane metodą ilościową poddano weryfi kacji i po-
głębieniu przez odniesienie ich do danych jakościowych. 
Dzięki temu stworzono możliwość ponownego przyj-
rzenia się wynikom analiz statystycznych. Co więcej – 
dzięki przyjętej metodzie triangulacji został poszerzony 
zakres ich możliwej interpretacji. Niestety, pozostały one 
wcześniej niedointerpretowane ze względu na ogranicze-
nia związane z psychometrycznymi właściwościami an-
kiety użytej w badaniu ilościowym.

DYSKUSJA

Opisywane badania dotyczą aktualnego tematu współ-
pracy między pracownikami fi rm chińskich i europejskich 
(głównie niemieckich). Problem znalezienia właściwej 
metody rozwiązywania konfl iktów z przedstawicielami 
Państwa Środka wydaje się coraz ważniejszy także dla 
Polaków, szczególnie w aspekcie niedawnych proble-
mów z ukończeniem inwestycji budowlanych przez jedną 
z chińskich fi rm działających na naszym rynku. Celem 
badań było więc prześledzenie genezy i przebiegu sporów 
w środowisku międzykulturowym oraz sformułowanie 
możliwych sposobów rozstrzygania ich z uwzględnie-
niem cech kulturowych osób w nie zaangażowanych.

Badanie pierwsze stanowią czynności eksploracyjne 
w chińskim, interkulturowym i niemieckim środowisku 
pracy, których rezultatem jest opracowanie narzędzia do 
badania ilościowego – Kwestionariusza harmonia vs. 
nieporozumienia. Badanie drugie z użyciem tego narzę-
dzia określiło czynniki istotne w rozwiązywaniu konfl iktu 
międzykulturowego. Chińscy badani inaczej dobieraliby 
każdą z pięciu metod rozwiązania konfl iktu w zależno-
ści od kulturowego środowiska pracy, niemieccy badani 
w zależności od kontekstu różnicują wybór stylu dostoso-
wanie się i unikanie. Istnieje preferencja wśród badanych 
co do wyboru kompromisu i współpracy, a ich negatywna 
ewaluacja dotyczy unikania konfl iktu, dostosowania się 
do partnera i współzawodniczenia z nim. Badanie można 

uznać za mało konkluzyjne z powodu psychometrycznych 
cech zastosowanego narzędzia, ale właśnie w celu podnie-
sienia rzetelności i jakości zebranych danych zastosowano 
triangulację metodologiczną (Denzin, 1970; Tashakkori, 
Teddllie, 2002). Analiza treści wywiadów z niemiecki-
mi i chińskimi menedżerami pozwoliła odpowiedzieć na 
pytanie, które zostało nierozstrzygnięte w czasie badań 
ilościowych. Hierarchiczna relacja między pracownikami 
i podwładnymi oraz sposoby komunikacji między nimi 
stanowią główne czynniki, które wpływają na wybór każ-
dego z pięciu stylów ujętych w kwestionariuszu. Analiza 
materiału jakościowego pokazała także, że przyjęta w ba-
daniu ilościowym klasyfi kacja sposobów rozwiązywania 
konfl iktów jest uboga i niewystarczająca w stosunku do 
repertuaru zachowań uczestników badania. Konkludując 
rezultaty opisywanych badań, można stwierdzić, że istnie-
je konieczność rozszerzenia pięcioczynnikowego mode-
lu (Thomas, Kilmann, 1974; Rahim, 1983) o nowe style 
rozwiązywania konfl iktów. Według najnowszych prac 
Leunga i współpracowników, mogą być one oparte na 
wymiarze wysoka vs. niska wartość relacji z drugą osobą 
oraz wysoka vs. niska wartość w osiąg nięciu celu (Leung, 
Brew, 2009).

Wyniki tego projektu świadczą o zasadności użycia 
w badaniach międzykulturowych triangulacji metodolo-
gicznej oraz triangulacji perspektyw. Zabieg ten umożli-
wia poszerzenie złożonego obrazu rzeczywistości relacji 
międzykulturowych i byłoby wskazane, aby tym tropem 
poszły dalsze prace w tej dziedzinie.
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Significant factors in the processs of conflict solution 
in the multicultural work setting. 

Triangulation in data interpretation

Karolina Mazurowska, Paweł Boski
Warsaw School of Social Sciences and Humanities

ABSTRACT

The study investigated styles of conflict resolution employed by Chinese and foreign managers in a mul-
ticultural work setting in Mainland China. Mixed method approach (quantitative and qualitative) to data 
collection and interpretation was used. Study I (quantitative) was conducted among Chinese and German 
managers working in international/Chinese companies in Mainland China. The questionnaire, developed 
by the author, involved critical incidents that described misunderstandings that occur in the intercultural 
and intracultural work settings in China. Participants were asked to choose a method of conflict resolution 
(Accommodating, Competing, Avoiding, Compromising, Collaborating).
Study II (qualitative) involved 19 in-depth interviews with German expats and 13 interviews with Chinese 
managers conducted in Beijing. Critical incidents describing misunderstandings in work setting in China 
were collected, transcribed and coded in line with the grounded theory approach supported by N-Vivo 
software.
Quantitative results indicated a clear preference among Chinese and German managers to choose the col-
laborating or compromising method of handling conflict, the accommodating and avoiding styles were 
negatively evaluated by both parties. However the qualitative data threw a different light on quantitative 
findings. In comparison to the questionnaire answers, interviewees used to choose styles according to their 
cultural patterns. Germans expatriates preferred to confront or control their Chinese employees, whereas 
Chinese hosts used to use passive non-compliance and accommodation as their strategy towards a foreign 
employer. Method of handling problems between Germans and Chinese subordinates changed in the course 
of interaction if maintaining good relations with the local coworker was important for the European expa-
triate.
Interpreting quantitative and qualitative data in a single study gives us a better understanding of motives 
that stand behind choice of the conflict resolution styles in the multicultural work setting.

Keywords: cross-cultural research, expats, Chinese, Germans, conflict resolution, mixed method approach, 
qualitative research
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Jestem unikalny, więc cenię Twoją unikalność? 
Wpływ aktywizacji tożsamości osobistej i społecznej 

na postrzeganie innych – 
porównanie międzykulturowe Polska–Indie

Natasza Kosakowska-Berezecka, Karol Karasiewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

W artykule jest analizowany wpływ aktywizacji tożsamości osobistej (Ja-niezależne) i społecznej (Ja-
-współzależne) na ocenę zachowań niezgodnych z płcią w dwóch kulturach: w Polsce oraz w Indiach. 
Dotychczasowe badania wskazują na istotną regulacyjną funkcję tożsamości osobistej (wzbudzonej przez 
aktywizację poczucia odrębności od innych i unikalności) oraz tożsamości społecznej (związanej z poczu-
ciem przynależności oraz wspólnoty z grupą) zarówno w zakresie postrzegania siebie, jak i innych (por. 
Guimond, Chatard, Martinot, Crisp, Redersdorff, 2006; Onorato, Turner, 2004). Przekraczanie granic ste-
reotypów przez kobiety i mężczyzn często spotyka się z efektem odwetu (backlash; Rudman, Fairchild, 
2004), czyli karą w postaci niższych ocen interpersonalnych, które spotykają zbyt sprawne i dominujące 
kobiety oraz nadmiernie wspólnotowych mężczyzn. Aktywizacja tożsamości osobistej sprawia, iż ocena 
niestereotypowego zachowania jest wyższa niż ocena tych samych zachowań dokonana w warunkach 
aktywizacji tożsamości społecznej. Jednak w kulturze nacechowanej wyższym poziomem kolektywizmu, 
w której podobieństwa między członkami grupy są bardziej istotne dla Ja, tożsamość społeczna i osobista 
mogą wywierać odmienny wpływ na postrzeganie innych. Hinduscy (N = 366) oraz polscy (N = 400) 
studenci wzięli udział w badaniu, w którym oceniali bohaterów przejawiających zachowania zgodne/nie-
zgodne z płcią. Porównanie wyników uzyskanych w obu grupach wskazuje na istotną rolę czynników kon-
tekstualnych, które – będąc w interakcji z czynnikami kulturowymi – wywierają wpływ na ocenę zachowa-
nia stereotypowego i niestereotypowego.

Słowa kluczowe: regulacyjna funkcja tożsamości, kultura jako kontekstowe poznanie, Ja a procesy ocenia-
nia, niestereotypowe zachowanie

Wiele wyników badań wskazuje na to, iż sposób, w jaki 
jednostka postrzega siebie, wywiera istotny wpływ na 
przebieg procesów poznawczych i determinuje reakcje 
afektywne na informacje płynące z interakcji społecznych 
(por. Guimond i in., 2006; Markus, 1977; Markus, Kunda, 
1986). Konstrukt Ja obejmuje między innymi wiedzę 

o sobie, a także tożsamość, określającą przynależność do 
grup, które są ważne z punktu widzenia poczucia ciągło-
ści Ja w czasie i różnych sytuacjach (tożsamość społecz-
na), jak również zawiera elementy odróżniające jednostkę 
od innych (tożsamość osobista; por. Kwiatkowska, 1999; 
Wojciszke, 2004).

Tożsamość jest określana przez jednostkę przez odnie-
sienie własnej osoby do innych ludzi (Festinger, 1954; 
Jarymowicz, 2000; Mussweiler, Bodenhausen, 2002; 
Wood, Wilson, 2003). W związku z tym, iż obiekt po-
równań może ulec zmianie, również inne treści Ja mogą 
wysuwać się na pierwszy plan w zależności od kontekstu 
dokonywanych porównań. Zgodnie z Teorią kategory-
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zacji Ja (Turner, 1996, 1999) percepcja Ja jest zmienna 
i w zależności od kontekstu sytuacyjnego inne aspekty Ja 
ulegają aktywizacji. Pierwszy z nich dotyczy społeczne-
go Ja kategorialnego, który wynika z wyraźnego podziału 
na „my” versus „oni” i podkreśla istnienie różnic między 
grupą odniesienia jednostki a grupą obcą. Drugi z wyróż-
nionych przez Johna Turnera aspektów tożsamości kon-
centruje się na porównaniach wewnątrz własnej grupy od-
niesienia i odnosi się do tych atrybutów, które odróżniają 
jednostkę od innych członków grupy własnej. Zmiana 
percepcji Ja pociąga za sobą zmianę percepcji nie tylko 
siebie, ale również otoczenia, w związku z tym tożsamość 
jednostki może być mediatorem oceny innych (por. Nario-
-Redmond, Biernat, Eidelman, Palenske, 2004).

Aktywizowanie tożsamości osobistej bądź społecznej 
pozwala wyjaśnić wiele zjawisk grupowych – m.in. za-
angażowanie tożsamości społecznej zwiększa podatność 
na społeczną perswazję i konformizm (Haslam, Oakes, 
Reynolds, Turner, 1999; Jarymowicz, 1984; Nario-Red-
mond i in., 2004), natomiast aktywizacja tożsamości 
osobistej powoduje nasilenie tendencji do postępowania 
zgodnie z własnymi standardami zachowania, które cza-
sami mogą być niezgodne z ogólnie przyjmowanymi nor-
mami kulturowymi (Cheek, Briggs, 1982).

Prezentowane w ramach artykułu badanie stanowi 
część projektu badawczego, którego głównym celem 
jest stworzenie międzykulturowego modelu regulacyj-
nej funkcji tożsamości osobistej i społecznej w proce-
sie stereotypizowania innych. Badania przeprowadzone 
przez Nataszę Kosakowską (2008), dotyczące wpływu 
aktywizowanej tożsamości jednostki na ocenę zachowań 
zgodnych lub sprzecznych ze stereotypem, wykazały, że 
jednym z możliwych warunków, w których wiedza zwią-
zana ze stereotypem nie jest automatycznym układem 
odniesienia dokonywanych ocen jest moment aktywizacji 
tożsamości osobistej jednostki. W ramach dwóch ekspe-
rymentów osoby badane oceniały opisanych bohaterów 
i bohaterki zachowujących się zgodnie lub niezgodnie ze 
stereotypem. Uzyskane rezultaty pokazują, iż bohatero-
wie zachowujący się w sposób niestereotypowy są oce-
niani najwyżej przez te osoby badane, którym uprzednio 
aktywizowano tożsamość osobistą związaną z ich poczu-
ciem unikalności i odrębności.

W opisywanych eksperymentach wpływ aktywizacji 
tożsamości osobistej i społecznej był analizowany w kon-
tekście postrzegania zachowań zgodnych lub niezgodnych 
ze stereotypem przypisywanym danej płci (zachowania 
stereotypowe i niestereotypowe). Informacja o płci jest 
jednym z najwcześniej wyodrębnionych elementów kon-
struktu Ja, przez który jednostka fi ltruje własne otocze-
nie społeczne (Spence, 1984; za: Lorenzi-Cioldi, 1991). 

W związku z tym oczekiwania związane z kobiecością 
i męskością mogą stanowić pierwsze kryterium oceny 
innych, zanim pojawią się kolejne informacje na temat 
spostrzeganego obiektu (Deaux, Major, 1987). Treść tych 
oczekiwań, podobnie jak treść konstruktu Ja, może ulegać 
zmianom w zależności od kontekstu sytuacyjnego.

Męskość i kobiecość stanowią pojęcia przydatne tak-
że w opisie przynależności kategorialnej i grupowej 
jednostek (por. Wojciszke, 2010). Ich zakres jest okreś-
lony zarówno w sposób opisowy, jak i normatywny ze 
wskazaniem, jakie cechy i zachowania kobiety oraz 
mężczyźni powinni przejawiać, a jakie są dla nich nie-
pożądane (por. Kosakowska-Berezecka, 2012; Rudman, 
Fairchild, 2004; Rudman, Moss-Racusin, Phelan, Nauts, 
2012). Przejawianie zachowań zakazanych danej płci 
może prowadzić do niższych ocen interpersonalnych. 
Tak oceniane są na przykład zbyt sprawcze, dominujące 
kobiety i skromni mężczyźni (efekt odwetu – backlash 
effects; por. Heilman, Wallen, Fuchs, Tamkins, 2004; 
Moss-Racusin, Phelan, Rudman, 2010; Rudman, Phelan, 
2010; badania polskie: Karasiewcz, Kosakowska, 2008; 
Kosakowska, 2008).

Większość współczesnych badań nad poznaniem spo-
łecznym i wpływem stereotypów na oceny interpersonal-
ne wskazuje, iż ich oddziaływanie może być płynne i po-
datne na czynniki sytuacyjne (Smith, Semin, 2004, 2007). 
W związku z tym w poniższym badaniu wpływ tożsamo-
ści osobistej i społecznej jako zmiennych sytuacyjnych 
będzie analizowany w kontekście zachowań zgodnych 
bądź niezgodnych z płcią, czyli stereotypowych i nie-
stereotypowych. Badanie przeprowadzono w dwóch od-
miennych kulturach – polskiej oraz hinduskiej.

CULTURE AS SITUATED COGNITION – 
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ 

JAKO EFEKT ODDZIAŁYWAŃ KONTEKSTU

W celu umiejscowienia kwestii regulacyjnej funkcji 
tożsamości jednostki w kontekście międzykulturowym 
warto odnieść ją do konstruktu Ja (por. Oyserman, 2011). 
Tożsamość osobista przejawia się na poziomie jednost-
kowym przez podkreślanie Ja-niezależnego (Markus, 
Kitayama, 1991), które sprawia, iż jednostka wzmacnia 
swoje poczucie odrębności od innych i niepowtarzalno-
ści. Natomiast tożsamość społeczna jest powiązana z Ja-
-współzależnym, w którym jednostka postrzega siebie 
jako część sieci wzajemnych powiązań podporządkowa-
nej woli ogółu. Ja-niezależne i Ja-współzależne stano-
wią dynamiczne i wyraźnie odrębne aspekty tożsamości 
i w związku z tym można je łatwo aktywizować. Do naj-
prostszych opisywanych sposobów ich wzbudzania nale-
ży m.in. wyszukiwanie zaimków w tekście w pierwszej 
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osobie liczby pojedynczej (ja, mój) lub mnogiej (my, 
nasze) czy dokonywanie porównań w zakresie podo-
bieństw i różnic między jednostką a innymi grupami (por. 
Oyserman, Lee, 2008; Trafi mow, Triandis, Goto, 1991).

Aktywizacja poszczególnych struktur Ja wywiera istot-
ny wpływ na procesy poznawcze i zachowania społecz-
ne (por. także Oyserman, Lee; 2008) – między innymi 
aktywizacja Ja-współzależnego powoduje wzrost, a ak-
tywizacja Ja-niezależnego spadek skłonności jednostki 
do współpracy w obliczu dylematów społecznych (Utz, 
2004). Inne badania wykazały z kolei, iż aktywizacja 
niezależności sprzyja zwiększeniu dystansu fi zycznego 
między jednostką a nieznajomym rozmówcą, natomiast 
aktywizacja Ja-współzależnego powodowała, iż osoby 
badane siadały bliżej osób nieznajomych, niż miało to 
miejsce w warunku kontrolnym (Holland, Roeder, van 
Baaren, Brandt, Hannover, 2004).

Związek między odmiennymi konstruktami Ja oraz 
kulturą i ich wzajemny wpływ na zachowanie jednost-
ki został poddany analizie w modelu stworzonym przez 
Daphnę Oysermana (2011). Zgodnie z jego założenia-
mi, różnice w funkcjonowaniu poznawczym wynikające 
z oddziaływania Ja-niezależnego i Ja-współzależnego są 
podobne do różnic obserwowanych w zachowaniu jed-
nostek z kręgu kultury indywidualistycznej i kolektywi-
stycznej. Kultura nie tylko jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie w sposób ciągły, ale także jest specyfi cznie 
związana z danym miejscem i czasem, z daną szerokością 
i długością geografi czną. Będąc efektem działania kon-
tekstu, „nie jest identycznie podzielana przez wszystkich 
członków danej kultury. W ten sposób kultura jest prakty-
kowana wspólnie z innymi w danym kontekście sytuacyj-
nym” (Oyserman, 2011, s. 167, tłum. N. Kosakowska). 
Wiele markerów kulturowych (cultural cues) może uru-
chomić indywidualistyczny bądź kolektywistyczny spo-
sób funkcjonowania (cultural mindset) niezależnie od 
tego, z jakim kręgiem kulturowym jest związana jednost-
ka (Oyserman, 2011; Oyserman, Elmore, Smith, 2012; 
Oyserman, Lee, 2008).

W dotychczasowych badaniach międzykulturowych 
w małym stopniu zajmowano się analizą, czy różnice ob-
serwowane w zakresie funkcjonowania przedstawicieli 
kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych wy-
nikały z rzeczywistych różnic międzykulturowych, czy 
były raczej efektem działania określonych czynników 
sytuacyjnych. W związku z tym, że regulacyjny wpływ 
czynników kultury jest uzależniony od oddziałujących 
w danym momencie markerów kulturowych, istnie-
je możliwość niwelowania różnic międzykulturowych 
w funkcjonowania jednostki przez aktywizowanie okreś-
lonych konstruktów Ja (por. Oyserman, 2011).

WPŁYW KULTURY ORAZ TOŻSAMOŚCI 
SPOŁECZNEJ I OSOBISTEJ NA OCENĘ ZACHOWANIA 

STEREOTYPOWEGO I NIESTEREOTYPOWEGO

Celem prezentowanego badania była analiza wpływu 
aktywizacji tożsamości osobistej i społecznej na oce-
nę zachowań zgodnych i niezgodnych ze stereotypem 
w dwóch odmiennych kręgach kulturowych – polskim 
oraz hinduskim. Wpływ tożsamości osobistej i społecznej 
na proces stereotypizowania innych został potwierdzony 
na gruncie polskim (por. Kosakowska, 2008), w związku 
z tym prezentowane badanie ma na celu analizę tego zja-
wiska w innym kontekście kulturowym niż Polska, a mia-
nowicie w Indiach.

Kultura Indii w porównaniu z kulturą Polski cechuje 
się wyższym poziomem kolektywizmu (por. Boski, 2009; 
Kwiatkowska, Grzymała-Moszczyńska, 2008). Jednostki 
w kulturze kolektywistycznej wychowują się w grupach, 
rodzinach czy klanach i stają się ich immanentną częścią, 
dlatego dob ro i cele ogółu są przedkładane nad dobro 
i cele osobiste. Dominującą rolą odgrywa w nich Ja-
współzależne i wspólnotowe, które jest słabo wyodrębnio-
ne i określane przez odniesienie do relacji z innymi ludź-
mi (por. także Triandis, 1990). Opuszczenie, samotność, 
wykluczenie mogą więc stanowić źródło największego 
lęku dla człowieka. Z takimi sankcjami może spotkać się 
jednostka niepodporządkowana dictum rodziny czy ocze-
kiwań społecznych. W związku z tym unikalność i odręb-
ność mogą stanowić zdecydowanie mniejszą wartość dla 
przedstawiciela kultury kolektywistycznej, którą cechuje 
wysoka współzależność. Ponadto zachowania wyraźnie 
odmienne od oczekiwań społecznych (niestereotypowe, 
nietradycyjne) będą surowiej oceniane w tym kontekście 
kulturowym. Kulturę indywidualistyczną, w odróżnieniu 
od kolektywistycznej, cechują kult jednostki i niezależ-
ność, gdzie szczególnie podkreślana jest istotność Ja-
-niezależnego, determinowanego przez potrzebę samosta-
nowienia i ukazywania własnej odrębności. Zachowania 
niestereotypowe nie spotkają się więc w tej kulturze 
z taką dezaprobatą społeczną, jak w kulturze kolektywi-
stycznej (Boski, 2009; Hofstede, 2001).

Aktywizacja tożsamości osobistej i społecznej może 
wiązać się więc z odmienną oceną stereotypowego i nie-
stereotypowego zachowania, dokonywaną w zależno-
ści od tego, czy mamy do czynienia z przedstawicielem 
kultury kolektywistycznej, czy indywidualistycznej. Co 
więcej, przywołując model kultury jako poznania kontek-
stowego (Oyserman, 2011), prezentowane badanie miało 
wykazać, która zmienna będzie silniej oddziaływać na 
procesy oceniania innych – czy kultura pochodzenia osób 
badanych, czy właśnie efekt manipulowania konstruktem 
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Ja – w kierunku bardziej niezależnego i unikalnego (ak-
tywizacja tożsamości osobistej) lub w kierunku bardziej 
współzależnego i wspólnotowego (aktywizacja tożsa-
mości społecznej). Zakładamy, iż kultura pochodzenia 
będzie różnicowała oceny bohaterów zachowujących 
się zgodnie ze stereotypem płci lub niezgodnie z nim. 
Ponieważ dla kolektywizmu kulturowego przynależność 
i podobieństwo między członkami stanowią istotne ele-
menty budujące tożsamość jednostki, można założyć, 
iż zachowanie niezgodne z oczekiwaniami społeczny-
mi (niestereotypowe) spotka się z surowszymi ocenami 
ze strony osób z kręgu kultury kolektywistycznej niż ze 
strony osób z kręgu kultury indywidualistycznej. W re-
zultacie będzie istniała większa rozbieżność w zakresie 
ocen bohaterów stereotypowych i niestereotypowych 
w Indiach niż w Polsce (hipoteza 1).

Opierając się natomiast na opisywanych już wcześniej 
badaniach Kosakowskiej (2008), zakładamy również, iż 
aktywizacja tożsamości osobistej będzie powodowała 
niwelowanie różnic w ocenie osób zachowujących się 
niezgodnie i zgodnie ze stereotypem – oceny bohaterów 
niestereotypowych będą wyższe w grupie ze wzbudzoną 
tożsamością osobistą niż w grupie ze wzbudzoną toż-
samością społeczną i w grupie kontrolnej (hipoteza 2). 
Natomiast aktywizacja tożsamości społecznej będzie po-
wodowała, iż ocena bohaterów przejawiających zacho-
wania zgodne ze stereotypem będzie wyższa niż w grupie 
ze wzbudzoną tożsamością osobistą i w grupie kontrolnej 
(hipoteza 3). Opierając się na opisywanym wyżej modelu 
kultury kontekstualnej (Oyserman, 2011), przewidujemy, 
że efekt ten będzie obecny niezależnie od kultury pocho-
dzenia osób badanych (hipoteza 4), przy czym aktywi-
zacja tożsamości osobistej i tożsamości społecznej może 
spowodować, iż różnice obserwowane w grupie kontrol-
nej między ocenami dokonywanymi przez grupę polską 
i hinduską zanikną w momencie dokonywania aktywiza-
cji określonych tożsamości (społecznej bądź osobistej).

METODA

Uczestnicy
W badaniu uczestniczyli studenci polscy (N = 400) oraz 

hinduscy (N = 366). Byli oni studentami wydziałów nauk 
społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (kultura polska) 
oraz Delhi University w New Delhi (kultura hinduska). 
Średnia wieku w grupie polskiej wynosiła 20,58 roku 
(SD = 1,8), natomiast w grupie hinduskiej 24,12 roku 
(SD = 3,86).

Schemat badania
Badania były przeprowadzone w małych grupach pod-

czas zajęć, w trakcie których eksperymentator/ka rozda-

wał/a osobom badanym losowo dobrany zestaw narzędzi. 
Użyte kwestionariusze były w języku polskim oraz an-
gielskim (w Indiach – jest to język wykładowy tamtej-
szych uczelni). W pierwszym etapie do badania wylo-
sowano próbę przedstawicieli kultury kolektywistycznej 
w Indiach i przedstawicieli kultury indywidualistycznej 
w Polsce. Zostali oni poddani analogicznej procedurze 
badawczej, polegającej na losowym przypisaniu do jed-
nego z trzech warunków eksperymentalnych: (a) akty-
wizacji tożsamości osobistej, (b) aktywizacji tożsamości 
społecznej lub (c) warunku kontrolnego bez aktywizacji 
tożsamości osobistej lub społecznej.

W drugim etapie uczestnicy badania, po przydzieleniu 
do warunku eksperymentalnego, zapoznawali się z krót-
ką historią przedstawiającą bohatera w stereotypowej lub 
niestereotypowej roli i oceniali tę osobę na wymiarach 
sprawczości i wspólnotowości (podstawowe wymiary 
postrzegania społecznego; Wojciszke, 2010). W grupie 
kontrolnej uczestnicy nie byli poddani manipulacji i bez-
pośrednio przystępowali do drugiego etapu badania.

Model badawczy opierał się więc na analizie wpływu 
trzech zmiennych niezależnych: (a) kultury pochodzenia 
uczestników badania (Polska vs. Indie), (b) manipula-
cji eksperymentalnej (aktywizacja tożsamości osobistej, 
tożsamości społecznej vs. grupa kontrolna) i (c) typu za-
chowania bohatera – stereotypowe/niestereotypowe, na 
dwie zmienne zależne, tzn. ocenę bohatera na wymiarze: 
(ca) sprawczości i (cb) wspólnotowości.

W przedstawionych dalej analizach zrezygnowano 
z ujęcia osobno płci bohatera opisu i roli, w jakiej on wy-
stępuje, konstruując na ich podstawie model zachowania 
stereotypowego (tzn. takiego, w którym występuje zgod-
ność między płcią bohatera i jego rolą płciową – mężczyź-
ni zachowują się stereotypowo męsko, kobiety stereoty-
powo kobieco) oraz niestereotypowego (tzn. charaktery-
zującego się niezgodnością między płcią bohatera i jego 
rolą – mężczyźni zachowują się w sposób stereotypowo 
kobiecy, kobiety w sposób stereotypowo męski). Dzięki 
temu zabiegowi możliwa jest analiza wpływu tożsamości 
osobistej i społecznej na ocenę stereotypowego i nieste-
reotypowego zachowania w obu kulturach i porównanie 
stałości rozbieżności w ocenach między oboma typami 
bohaterów w różnych warunkach eksperymentalnych.

Narzędzia
Aktywizacja tożsamości osobistej i społecznej. W ce -

lu zaktywizowania tożsamości społecznej i osobistej 
wykorzystano narzędzie stworzone na podstawie kwe-
stionariusza używanego w badaniach Marii Jarymowicz 
na temat regulacyjnej funkcji tożsamości (1984, 2001; 
Kwestionariusz samoopisu „Ja w porównaniu z innymi”).
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Aktywizacja tożsamości osobistej polegała na doko-
naniu porównania siebie do przeciętnego przedstawicie-
la własnej płci (kobiety porównywały się do przecięt-
nej kobiety, mężczyźni do przeciętnego mężczyzny). 
Aktywizacja tożsamości społecznej w analogiczny spo-
sób polegała na porównaniu przedstawicieli płci własnej 
i przeciwnej (kobiety porównywały kobiety z mężczy-
znami, natomiast mężczyźni porównywali mężczyzn 
z kobietami). W badaniu, w celu aktywizacji tożsamości 
społecznej, osoby badane zostały poproszone, by zasta-
nowiły się nad cechami płci własnej ogólnie (jakie są 
kobiety/mężczyźni). Następnie uczestnicy badania po-
równywali własną płeć do płci przeciwnej (zadane py-
tanie brzmiało: „Jakie/Jacy jesteśmy w porównaniu do 
mężczyzn/kobiet?”) odnośnie do 35 cech, wzorowanych 
na liście przymiotników z Kwestionariusza płci psycho-
logicznej w polskiej adaptacji Alicji Kuczyńskiej (1992) 
bądź – w Indiach – wersji oryginalnej autorstwa Sandry 
Bem (1974). Przykładowa pozycja wymagała od oso-
by badanej określenia, w jakim stopniu na 7-stopniowej 
skali „My, kobiety/mężczyźni jesteśmy dużo mniej (1), 
mniej (2), raczej mniej (3), tak samo (4), raczej bardziej 
(5), bardziej (6), dużo bardziej (7) emocjonalne w porów-
naniu z mężczyznami/kobietami”. W ten sposób, urucha-
miając porównania międzygrupowe, aktywizowano toż-
samość społeczną.

W drugim warunku eksperymentalnym procedura była 
podobna, z wyjątkiem tego, iż w przypadku aktywizacji 
tożsamości osobistej osoby badane dokonywały porów-
nań z własną płcią: „Pomyśl o tym, jaką kobietą/jakim 
mężczyzną jesteś? Jakie są ogólnie znane Ci kobiety/
znani Ci mężczyźni? Jaka/Jaki jesteś w porównaniu z in-
nymi kobietami/mężczyznami?”. Przykładowa pozycja 
wymagała więc od osób badanych dokonania porównań 
siebie z innymi kobietami/mężczyznami: „Jestem dużo 
mniej (1), mniej (2), raczej mniej (3), tak samo (4), raczej 
bardziej (5), bardziej (6), dużo bardziej (7) emocjonalna 
w porównaniu z innymi ogólnie znanymi mi kobietami/
mężczyznami”. W ten sposób uczestnicy badania dokony-
wali porównań między sobą a innymi osobami w ramach 
własnej grupy odniesienia i aktywizowali tożsamość oso-
bistą (por. Kosakowska, 2008; Oyserman, 2011).

Zgodność zachowania bohatera ze stereotypem. 
Oceny bohaterów dokonywane były na ośmiu 7-stop-
niowych skalach sumowanych parami, które tworzą dwa 
główne wymiary postrzegania społecznego (Wojciszke, 
2010). Oceny te pozwoliły na zidentyfi kowanie oceny 
sprawczości bohatera/bohaterki ocenianego/ocenianej 
przez badanego oraz jego/jej wspólnotowości. Narzędzia 
użyte w badaniu zostały stworzone na wcześniejszych 

etapach projektu w badaniu pilotażowym, w ramach któ-
rego zarówno w Indiach, jak i w Polsce osoby badane 
wskazywały typowe czynności i zachowania pożądane 
dla kobiet lub mężczyzn, następnie zachowania, które 
najlepiej różnicowały kobiety i mężczyzn pod wzglę-
dem stopnia pożądania danego zachowania, zostały wy-
brane w celu stworzenia historii opisującej zachowania 
typowo kobiece lub typowo męskie (por. Kosakowska, 
2006, 2008). W rezultacie osoby badane oceniały jednego 
z losowo dobranych bohaterów stereotypowych (kobietę 
przejawiającą zachowania kobiece, mężczyznę przeja-
wiającego zachowania męskie) oraz niestereotypowych 
(kobietę przejawiającą zachowania męskie, mężczyznę 
przejawiającego zachowania kobiece). Przykładowy opis 
zachowań bohatera niestereotypowego w grupie polskiej 
zawierał następujące informacje:

Robert jest mężczyzną, który głównie zajmuje się wycho-
waniem dzieci. Wcześnie rozpoczyna swój dzień. Wstaje 
jako pierwszy i przygotowuje śniadanie dla całej rodziny. 
Następnie odwozi dzieci do szkoły. W drodze z pracy robi 
zakupy i po powrocie do domu ogarnia mieszkanie oraz 
przygotowuje obiad dla żony i dzieci. Robert często pomaga 
dzieciom w lekcjach. Gdy dzieci były młodsze, codziennie 
wieczorem czytał im bajki na dobranoc.

Robert jest dużym wsparciem dla swojej rodziny. Zarówno 
żona, jak i dzieci często opowiadają mu o swoich problemach 
i proszą go o radę. W wolnych chwilach Robert ogląda seriale 
telewizyjne i często rozmawia przez telefon. Lubi także cho-
dzić na zakupy i dba o swój wygląd.

Skala użyta do oceny poziomu sprawczości i wspól-
notowości bohaterów opisów charakteryzuje się znacz-
ną rzetelnością i trafnością pomiaru zarówno w kulturze 
polskiej, jak hinduskiej. W prezentowanym tutaj badaniu 
przeprowadzono konfi rmacyjną analizę czynnikową CFA 
w oparciu o metodę uogólnionych najmniejszych kwadra-
tów (GLS) dla oszacowania zbieżności modelu dwuczyn-
nikowego (sprawczość–wspólnotowość) ocen społecz-
nych bohaterów w kulturze polskiej i hinduskiej. Wyniki 
przedstawiają poniższe tabele.

Wyniki analizy pokazują, że stosowany model pomiaru 
ocen społecznych na wymiarze sprawczości i wspólnoto-
wości jest podobnie dobrze dopasowany do macierzy ko-
wariancji w próbie polskiej i hinduskiej [χ2(9) = 16,994; 
p < 0,10; RMSEA = 0,032]. Wskaźniki dopasowania 
modelu do danych zamieszczone w tabeli 1 wskazują, że 
model oceny społecznej opisany przez wymiar sprawczo-
ści i wspólnotowości jest satysfakcjonująco dopasowany 
do danych, co oznacza trafność modelu oceny społecznej 
niezależnie od kultury. Model ten zakłada istotne skorelo-
wanie obu wymiarów oceny społecznej (r = 0,43; p < 0,01 
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w Polsce i r = 0,52; p < 0,01 w Indiach) oraz jednorod-
ność ładunków czynnikowych wskaźników obu wymia-
rów tak w populacji polskiej, jak i hinduskiej. Model 
pomiarowy charakteryzuje się zadowalającą spójnością 
wewnętrzną pomiaru w obu kulturach (α-kompozycji = 
0,558 w próbie polskiej i 0,593 w próbie hinduskiej). Na 
szczególną uwagę zasługuje znaczne skorelowanie obu 
wymiarów oceny społecznej, które w założeniu autorów 
koncepcji (por. Wojciszke, 2010) mają być ortogonalne. 
Występowanie skorelowania obu wymiarów oceny spo-
łecznej może skutkować występowaniem podobnych 
efektów oddziaływania badanych czynników, tzn. zmien-
nych niezależnych, na zasadzie efektu podobieństwa (fa-
milywise errorrate) na oba wymiary oceny społecznej, 
tzn. zmienne zależne (Howell, 2010).

WYNIKI

Uzyskane wyniki poddano analizie trójczynnikowej 
MANOVA dla dwóch zmiennych zależnych: sprawczość 
oraz wspólnotowość jako wskaźników ogólnej oceny spo-
łecznej (tabela 3).

Najsilniejszym czynnikiem wyjaśniającym zmienność 
ocen społecznych na wymiarach sprawczości–wspólno-

towości jest kraj pochodzenia [F(2, 751) = 17,846; 
p < 0,001; η2 = 0,045]; w Indiach bohaterowie opisów 
uzyskują przeciętnie niższe oceny niż w Polsce. Drugim 
co do siły oddziaływania na oceny społeczne czynni-
kiem jest typ zachowania – stereotypowe vs. niestere-
otypowe – [F(2, 751) = 13,332; p < 0,001; η2 = 0,034). 
Bohaterowie zachowujący się zgodnie ze stereotypem są 
oceniani wyżej na obu wymiarach ocen społecznych od 
bohaterów zachowujących się w sposób niestereotypowy. 
Zaobserwowano również istotny, choć relatywnie słabszy 
efekt główny oddziaływania tożsamości [F(4, 1504) = 
4,084; p < 0,003; η2 = 0,011): dokładne porównania pa-
rami wskazują, że osoby ze zaktywizowaną tożsamością 
społeczną oceniają bohaterów istotnie niżej [F(1, 751) = 
16,847; p < 0,001; η2 = 0,022] niż osoby ze wzbudzoną 
tożsamością osobistą, ale nie ma istotnych różnic w za-
kresie ocen bohaterów przez osoby ze wzbudzoną tożsa-
mością społeczną i warunkiem kontrolnym [F(1, 751) = 
0,984; p = 0,321; η2 < 0,001]. Jednocześnie oddziaływa-
nie opisanych wyżej efektów głównych jest ograniczone 
przez występowanie istotnych statystycznie interakcji 
typu zachowania i wzbudzonej tożsamości [F(4, 1504) = 
6,988; p < 0,001; η2 = 0,018] oraz kraju pochodzenia ze 
wzbudzoną tożsamością i typem zachowania [F(4, 1504) 
= 4,110; p < 0,01; η2 = 0,011). Dokładna analiza efektów 
prostych dla tej trójczynnikowej interakcji wykazała, że 
w Indiach istotnie wyżej są oceniani bohaterowie stereo-
typowi niż niestereotypowi [F(1, 751) = 8,865; p < 0,01; 
η2 = 0,012], lecz tylko w warunku wzbudzania tożsamo-
ści społecznej lub warunku kontrolnym, a nie w warun-
ku wzbudzania tożsamości osobistej [F(1, 751) = 0,825; 
p = 0,364; η2 < 0,001]. Natomiast w kulturze polskiej efekt 
oddziaływania wzbudzania tożsamości na kształtowanie 
ocen społecznych polega na zacieraniu się różnic między 
ocenami bohaterów stereotypowych i niestereotypowych 

Tabela 1
Podsumowanie analizy współczynników ścieżek w modelu pomiaru sprawczości i wspólnotowości dla kultury polskiej i hin-
duskiej

Polska Indie

B SE(B) t B SE(B) t

Sprawczość → wspólnotowość 08,416 1,023 08,226*** 22,891 2,301 09,948***

Sprawczość → sprawność 10,741 0,968 11,096*** 09,238 1,123 08,226***

Sprawczość → szacunek 12,281 1,003 12,244*** 11,695 1,054 11,096***

Wspólnotowość → moralność 09,896 0,976 10,139*** 13,706 0,995 13,774***

Wspólnotowość → lubienie 06,777 0,984 06,887*** 14,717 1,202 12,244***

*** p < 0,001.

Tabela 2
Podsumowanie ocen dopasowania modelu oceny społecznej 
w Polsce i Indiach

Polska Indie Ogółem

χ2 10,321 11,309 11,036

p 00,112 00,079 00,087

RMSEA 00,042 00,049 00,033

BCC 47,206 39,697 56,870
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w sytuacji wzbudzania tożsamości osobistej [F(1, 751) = 
1,135; p = 0,287; η2 = 0,002].

Tak złożony model zależności między ocenami bo-
haterów zachowujących się w sposób stereotypowy 
i niestereotypowy w kulturze polskiej i hinduskiej przy 
wzbudzeniu tożsamości osobistej, społecznej lub w wa-
runku kontrolnym pozwoli na dokładną analizę wyników 
w zakresie szczegółowych wymiarów oceny społecznej – 
tzn. sprawczości i wspólnotowości, które zostały opisane 
poniżej.

Wpływ kultury na ocenę stereotypowego 
i niestereotypowego zachowania

Dokonane analizy wskazują na istnienie istotnego 
i umiarkowanie silnego efektu głównego kultury dla 
ocen bohaterów opisów obserwowany zarówno dla obu 
zmiennych zależnych: sprawczości: F(1, 752) = 34,856; 
p < 0,001, η2 = 0,044 oraz wspólnotowości: F(1, 752) 
= 18,768; p < 0,001, η2 = 0,024. Oceny uzyskane przez 
bohaterów na wymiarze sprawczości i wspólnotowości 
są wyższe w Polsce (sprawczość: M = 5,71; SD = 1,02; 
wspólnotowość: M = 5,5; SD = 1,05) niż w Indiach 
(sprawczość: M = 5,31; SD = 0,9; wspólnotowość: 
M = 5,2; SD = 0,9) niezależnie od warunku eksperymen-
talnego i typu przejawianego zachowania. Największy 
odsetek wariancji w zakresie ocen dokonywanych na wy-
miarach sprawności i wspólnotowości bohaterów opisów 
jest wyjaśniany przez przynależność osób badanych do 
danej kultury, polskiej lub hinduskiej, różniących się po-
ziomem kolektywizmu.

Wpływ tożsamości na ocenę stereotypowego 
i niestereotypowego zachowania

W obu kulturach ujawnia się efekt główny aktywizo-
wanej tożsamości zarówno w ocenie bohaterów opisów 
na wymiarze sprawczości [F(2, 752) = 5,300; p < 0,05; 
η2 = 0,024], jak i wspólnotowości [F(2, 752) = 7,248; 
p < 0,001; η2 = 0,014]. Uzyskany wynik wskazuje na to, 
iż oceny bohaterów w grupie ze wzbudzoną tożsamo-
ścią osobistą dla obu wymiarów: sprawczości (M = 5,79; 
SD = 0,94) oraz wspólnotowości (M = 5,53; SD = 0,92) 
są wyższe [F(1, 751) = 8,865; p < 0,01; η2 = 0,012 na 
wymiarze sprawczości i F(1, 751) = 11,455; p < 0,001; 
η2 = 0,015 na wymiarze wspólnotowości] od ocen uzy-
skanych w warunkach wzbudzania tożsamości społecz-
nej (wymiar sprawczości: M = 5,30; SD = 1,12; wymiar 
wspólnotowości: M = 5,10; SD = 1,11). Nie zaobserwo-
wano jednak różnic między ocenami uzyskanymi w gru-
pie ze wzbudzoną tożsamością osobistą a grupą kontrolną 
[F(1, 751) = 0,765; p = 0,382; η2 = 0,001 dla sprawczości 
i F(1, 751) = 1,145; p = 0,285; η2 = 0,002 dla wspólno-
towości], gdzie średnia dla wymiaru sprawczości wynio-
sła M = 5,60; SD = 0,93, a dla wymiaru wspólnotowości: 
M = 5,40; SD = 0,91. Natomiast wyniki uzyskane w gru-
pie z aktywizowaną tożsamością społeczną były istot-
nie niższe od wyników uzyskanych w grupie kontrolnej 
[F(1, 751) = 12,857; p < 0,001; η2 = 0,017 dla wymiaru 
sprawczości i F(1, 751) = 11,201; p = 0,001; η2 = 0,015 
dla wymiaru wspólnotowości].

Efekt główny typu zachowania bohatera (stereoty-
powy i niestereotypowy) obserwowany dla obu wy-
miarów: sprawczości [F(1, 752) = 17,643; p < 0,001; 
η2 = 0,019] oraz wspólnotowości [F(1, 752) = 7,248; 
p < 0,001; η2 = 0,023] wskazuje na to, iż oceny bohaterów 

Tabela 3
Podsumowanie modelu MANOVA dla oszacowania oddziaływania czynników kraju pochodzenia, tożsamości oraz typu 
zachowania na globalną ocenę społeczną bohatera historii

Źródło efektu Lambda Wilksa df F η2 p

Kultura (kraj pochodzenia) 0,045 2,7510 17,846 0,045 < 0,001

Tożsamość (aktywizacja) 0,021 4,1504 04,084 0,011 < 0,003

Zachowanie bohatera (stereotypowe vs. niestereotypowe) 0,034 2,7510 13,332 0,034 < 0,001

Kultura × tożsamość 0,008 4,1504 01,586 0,004 < 0,175

Kultura × zachowanie bohatera 0,000 2,7510 00,086 0,000 < O,917

Tożsamość × zachowanie bohatera 0,036 4,1504 06,988 0,018 < 0,001

Kultura × tożsamość × zachowanie bohatera 0,022 4,1504 04,110 0,011 < 0,003
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stereotypowych (sprawczość: M = 5,6; SD = 0,8; wspól-
notowość: M = 5,5; SD = 0,8) były wyższe niż bohaterów 
niestereotypowych (sprawczość: M = 5,4; SD = 1,1 oraz 
wspólnotowość: M = 5,1; SD = 1,02).

Dokonane analizy ujawniają również istotną interakcję 
między zmiennymi aktywizowana tożsamość oraz typ za-
chowania dla wymiaru sprawczości [F(2, 752) = 12,261; 
p < 0,001; η2 = 0,032] oraz wspólnotowości [F(2, 752) = 
10,481; p < 0,01; η2 = 0,027). Analiza efektów prostych 
wskazuje na to, iż wpływ tożsamości osobistej i społecz-
nej na uzyskane rezultaty jest widoczny jedynie w oce-
nach bohaterów niestereotypowych. Efekt ten zaobserwo-
wano zarówno w ocenach dokonywanych na wymiarze 
sprawczości [F(2, 752) = 17,673; p < 0,001; η2 = 0,05], jak 
również wspólnotowości [F(2, 752) = 18,481; p < 0,001; 
η2 = 0,05; istotność podano z poprawką Bonferroniego dla 
porównań wielokrotnych]. W grupie ze wzbudzoną toż-
samością osobistą oceny bohaterów niestereotypowych 
były wyższe zarówno na wymiarze sprawczości (M = 5,7; 
SD = 0,9), jak i wspólnotowości (M = 5,6; SD = 1,01) od 
ocen bohaterów niestereotypowych dokonanych w grupie 
ze zaktywizowaną tożsamością społeczną na obu wymia-
rach sprawczości (M = 4,94; SD = 1,27) i wspólnotowo-
ści (M = 4,71; SD = 1,20). Oceny bohaterów niestereoty-
powych w grupie ze wzbudzoną tożsamością społeczną 
były również niższe niż w grupie kontrolnej bez aktywi-
zacji (sprawczość: M = 5,44; SD = 1,05; wspólnotowość: 
M = 5,23; SD = 1,02). Nie zaobserwowano różnic między 
wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej i grupie ze 
zaktywizowaną tożsamością osobistą w ocenach bohate-
rów niestereotypowych.

Wpływ kultury oraz tożsamości społecznej 
i osobistej na ocenę zachowania stereotypowego 
i niestereotypowego

Uzyskane rezultaty wskazują na brak istotnej interakcji 
między aktywizowaną tożsamością i kulturą. Fakt, iż obie 
zmienne nie wchodzą ze sobą w interakcję może wskazy-
wać na to, że każdy z efektów oddziałuje niezależnie na 
oceny bohaterów stereotypowych i niestereotypowych.

Analiza wyników wskazuje jednak na istnienie potrój-
nej interakcji zmiennych aktywizowanej tożsamości, typu 
zachowania oraz kultury dla obu wymiarów sprawczości 
[F (2, 752) = 7,151; p < 0,01; η2 = 0,019] oraz wspólnoto-
wości [F(2, 752) = 5,584; p < 0,018, η2 = 0,015]. Wynik 
ten świadczy o tym, że podwójna interakcja zmiennych 
typ aktywizowanej tożsamości oraz typ zachowania jest 
ograniczona przez wpływ kultury, ale tylko w tym zakre-
sie wyników uzyskanych w grupie kontrolnej w Indiach 
dla obu wymiarów sprawczości [F(1, 116) = 7,226; 
p < 0,01; η2 = 0,053] oraz wspólnotowości [F(1, 116) = 
11,058; p < 0,001; η2 = 0,08]. W uzyskanych wynikach 
pojawia się istotna różnica w ocenach bohaterów za-
chowujących się stereotypowo (sprawczość: M = 5,68; 
SD = 0,96; wspólnotowość: M = 5,60; SD = 0,88) i nieste-
reotypowo (sprawczość: M = 5,23; SD = 0,86; wspólnoto-
wość: M = 5,06; SD = 0,97). Rozbieżność w ocenach bo-
haterów stereotypowych i niestereotypowych nie została 
natomiast zaobserwowana w grupie kontrolnej w Polsce.

Wykazane różnice między oceną bohaterów stereoty-
powych i niestereotypowych w warunkach aktywizacji 
tożsamości osobistej i społecznej prezentują się podobnie 
w obu krajach. Tabela 5 przedstawia zestawienie średnich 

Tabela 4
Wyniki podsumowania trójczynnikowej analizy wariancji dla oszacowania poziomu sprawczości i wspólnotowości w zależ-
ności od kultury (kraju pochodzenia), zaktywizowanej tożsamości i typu zachowania bohaterów opisów (stereotypowe 
vs. niestereotypowe)

Źródło efektu Sprawczość Wspólnotowość

F df η2 p F df η2 p

Kultura (kraj pochodzenia) 34,856 1,752 0,044 < 0,001 18,768 1,758 0,024 < 0,001

Tożsamość (aktywizacja) 05,300 2,752 0,014 < 0,005 07,248 2,758 0,019 < 0,001

Zachowanie bohatera (stereotypowe 
vs. niestereotypowe) 17,643 1,752 0,023 < 0,001 24,421 1,758 0,031 < 0,001

Kultura × tożsamość 02,114 2,752 0,006 < 0,094 02,511 2,758 0,007 < 0,082

Kultura × zachowanie bohatera 00,000 1,752 0,000 < 0,983 00,117 1,758 0,000 < 0,732

Tożsamość × zachowanie bohatera 12,261 2,752 0,032 < 0,001 10,481 2,758 0,021 < 0,001

Kultura × tożsamość × zachowanie bohatera 07,151 2,758 0,019 < 0,001 05,584 2,758 0,015 < 0,001
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Tabela 5
Średnie oceny bohaterów stereotypowych i niestereotypowych uzyskane na wymiarach sprawczości i wspólnotowości

Kraj Aktywizacja 
tożsamości

Zachowanie Sprawczość Wspólnotowość

M SD M SD

Indie

Osobistej
Stereotypowe 5,36 0,80 5,30 0,89

Niestereotypowe 5,32 0,90 5,30 0,96

Społecznej
Stereotypowe 5,31 0,73 5,19 0,84

Niestereotypowe 4,94 1,05 4,75 0,96

Brak aktywizacji
Stereotypowe 5,68 0,96 5,60 0,88

Niestereotypowe 5,23 0,99 5,06 0,97

Polska

Osobistej
Stereotypowe 5,78 0,86 5,69 0,98

Niestereotypowe 6,03 0,93 5,77 1,01

Społecznej
Stereotypowe 6,15 0,60 5,94 0,73

Niestereotypowe 5,00 1,48 4,80 1,41

Brak aktywizacji
Stereotypowe 5,67 0,70 5,45 0,74

Niestereotypowe 5,68 1,07 5,39 1,05

5,36 5,32 5,31

4,94

5,68

5,23

5,78
6,03 6,15

5,00

5,67 5,68
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Rysunek 1. Średnie oceny uzyskane przez bohaterów stereotypowych (S) i niestereotypowych (NS) na wymiarze sprawczo-
ści (oceny dokonywanie w skali od 1 do 7).

ocen uzyskanych przez bohaterów stereotypowych i nie-
stereotypowych na obu wymiarach: sprawczość i wspól-
notowość w Polsce i w Indiach w warunkach aktywizacji 
tożsamości osobistej i społecznej oraz w momencie braku 
aktywizacji (grupa kontrolna).

Rysunki 1 i 2 przedstawiają ilustrację grafi czną uzyska-
nych wyników badań osobno dla wymiaru sprawczości 
i wymiaru wspólnotowości.
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DYSKUSJA

Wpływ kultury i tożsamości na ocenę stereotypowego 
i niestereotypowego zachowania

Wyniki badania pozwalają na potwierdzenie hipote-
zy 1, zakładającej, iż w kulturze bardziej kolektywistycz-
nej niż Polska istnieje większa rozbieżność w ocenach 
bohaterów stereotypowych i niestereotypowych. Efekt 
ten był widoczny w grupie kontrolnej w Indiach, gdzie 
na obu wymiarach oceny bohaterów niestereotypowych 
były niższe niż bohaterów stereotypowych. Hipotezy do-
tyczące wpływu aktywizacji tożsamości na ocenę osób 
zachowujących się zgodnie i niezgodnie ze stereotypem 
uzyskały potwierdzenie w obu kulturach, jednak jedy-
nie w zakresie ocen bohaterów niestereotypowych (hi-
poteza 3 nie znalazła więc potwierdzenia). Aktywizacja 
tożsamości osobistej powodowała, iż bohaterowie nie-
stereotypowi uzyskali wyższe oceny niż miało to miejsce 
w momencie dokonywania ocen po uprzedniej aktywi-
zacji tożsamości społecznej. Nie zaobserwowano jednak 
różnic w ocenach dokonywanych w grupie kontrolnej 
i w grupie ze wzbudzoną tożsamością osobistą. Istniały za 
to różnice między ocenami dokonywanymi w warunkach 

braku aktywizacji i aktywizacji tożsamości społecznej – 
w tym ostatnim wyniki wskazują na istotnie niższe oceny 
niż w grupie kontrolnej. Hipoteza 2 uzyskała więc jedynie 
częściowe potwierdzenie.

Powyższe wyniki świadczą o tym, iż wpływ manipu-
lacji kontekstem jest silny i wywiera wpływ na uzyska-
ne oceny niezależnie od wpływu kultury. Oddziaływanie 
kultury pochodzenia na oceny było widoczne jedynie 
w grupie kontrolnej.

Zarówno w Polsce, jak i w Indiach zaobserwowano 
podobny efekt oddziaływania tożsamości osobistej, po-
wodujący zanikanie rozbieżności w ocenach bohaterów 
stereotypowych i niestereotypowych, co potwierdza hi-
potezę 4. Efekt ten jest szczególnie widoczny w Indiach, 
gdzie w grupie ze aktywizowaną tożsamością osobistą nie 
zaobserwowano różnic w ocenach bohaterów stereotypo-
wych i niestereotypowych, które z kolei były widoczne 
w grupie kontrolnej.

Rola kontekstu w procesach stereotypizacji innych
Aktywizacja tożsamości osobistej lub społecznej po-

woduje określone konsekwencje dla ocen bohaterów za-
chowujących się zgodnie ze swoją płcią (tzn. w sposób 
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Rysunek 2. Średnie oceny uzyskane przez bohaterów stereotypowych (S) i niestereotypowych (NS) na wymiarze wspólnoto-
wości (oceny dokonywanie w skali od 1 do 7).
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stereotypowy) lub niezgodnie z nią (niestereotypowo). 
Przede wszystkim w obu krajach nie zaobserwowano 
różnic w ocenie bohaterów stereotypowych i niestereoty-
powych w momencie aktywizacji tożsamości osobistej. 
Natomiast wzbudzanie tożsamości społecznej w Polsce 
wywołuje efekt, który ma również miejsce w kulturze 
hinduskiej, widoczny w grupie kontrolnej – bohaterowie 
zachowujący się zgodnie z płcią (stereotypowi) są lepiej 
oceniani niż niestereotypowi. Z kolei, analizując wpływ 
aktywizacji tożsamości na ocenę bohaterów stereotypo-
wych i niestereotypowych w Indiach, można zauważyć, 
iż dopiero aktywizacja tożsamości osobistej w grupie 
studentów hinduskich powoduje, że zacierają się różnice 
w ocenach bohaterów stereotypowych i niestereotypo-
wych, podobnie jak ma to miejsce w grupie kontrolnej 
w Polsce. Aktywizacja tożsamości osobistej ogólnie pod-
wyższa oceny bohaterów niestereotypowych, co wskazu-
je na to, iż aktywizowanie poczucia własnej unikalności 
powoduje bardziej pozytywne postrzeganie unikalności 
i nietypowości u innych – efekt ten jest widoczny w obu 
kulturach.

Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, iż 
wpływ kultury na postrzeganie zachowań stereotypowych 
i niestereotypowych jest istotny, jednak efekt wzbudzania 
tożsamości społecznej i osobistej powoduje zacieranie 
się różnic międzykulturowych w uzyskanych ocenach. 
Analizując wyniki w grupie kontrolnej, obserwujemy, iż 
podobnie zostali ocenieni bohaterowie zachowujący się 
zgodnie ze stereotypem i niezgodnie z nim w grupie pol-
skiej, natomiast w bardziej kolektywistycznym kontek-
ście kulturowym (grupa hinduska) te różnice są widoczne 
i istotne już w warunku kontrolnym, gdy żadna aktywiza-
cja nie jest dokonywana.

Aktywizacja tożsamości społecznej może być utożsa-
miona z aktywizacją Ja-współzależnego, co powoduje, 
iż ocena bohaterów zachowujących się zgodnie z ocze-
kiwaniami społecznymi w porównaniu z ocenami uzy-
skanymi przez bohaterów zachowujących się niezgodnie 
z nimi różni się na korzyść tych pierwszych. Aktywizacja 
tożsamości społecznej sprawia, iż Ja-współzależne staje 
się bardziej dostępne jednostkom w kulturze bardziej in-
dywidualistycznej niż kultura Indii. Dokonywane oceny 
przedstawiają się wtedy podobnie jak w bardziej kolekty-
wistycznym kontekście kulturowym. Z kolei w przypad-
ku studentów hinduskich dopiero aktywizacja tożsamości 
osobistej (utożsamianej z Ja-niezależnym) sprawiła, że 
bohaterowie stereotypowi i niestereotypowi są ocenia-
ni podobnie, tak jak to ma miejsce w grupie kontrolnej 
w Polsce. Wyniki uzyskane w grupie kontrolnej mogą 
więc wskazywać, iż w momencie braku aktywizacji ja-
kiejkolwiek tożsamości jednostki dokonują ocen zgodnie 

z Ja zakorzenionym w danym kontekście kulturowym 
(czyli Ja-współzależne jest bardziej zaakcentowane 
w kontekście kultury kolektywistycznej, natomiast Ja-
-niezależne jest istotne dla kontekstu kultury indywidu-
alistycznej). Dopiero aktywizacja „przeciwnego” Ja po-
woduje, iż wyniki uzyskane w obu kulturach są podobne 
– aktywizacja tożsamości osobistej sprawiła, iż oceny do-
konywane przez przedstawicieli kultury kolektywistycz-
nej (Indie) były podobne do ocen uzyskanych w kulturze 
bardziej indywidualistycznej (Polska) w grupie kontrol-
nej. Podobnie w kulturze bardziej indywidualistycznej 
dopiero aktywizacja tożsamości społecznej spowodowa-
ła, iż wyniki uzyskane w tym warunku w grupie polskiej 
były podobne do wyników uzyskanych w grupie kontrol-
nej w Indiach. W związku z tym istnieje możliwość doko-
nywania pewnym zmian kontekstualnych i sytuacyjnych, 
które będą niwelowały różnice międzykulturowe w doko-
nywanych ocenach.

Z drugiej strony kultura, jako zmienna niezależna 
w prezentowanym badaniu, pozwalała wyjaśnić większy 
odsetek różnic w ocenach niż sama manipulacja ekspe-
rymentalna (aktywizacja tożsamości). Jednak bardzo 
interesujący jest fakt, iż obie zmienne są ograniczone 
przez istotne i umiarkowanie silne interakcje, co oznacza, 
że mimo iż oddziałują niezależnie i addytywnie, to ich 
wpływ jest ograniczony przez kontekst sytuacji, w któ-
rym są dokonywane oceny bohaterów stereotypowych 
i niestereotypowych. Różnice kulturowe i czynniki sy-
tuacyjne, które wpływają na procesy oceniania, działają 
więc niezależnie od siebie, co więcej, wywierają odmien-
ny wpływ w zależności od kontekstu sytuacyjnego.

Uzyskane wyniki są jednak ograniczone do dwóch kul-
tur. Powinny być więc, po pierwsze, poddane replikacji 
w bardziej indywidualistycznym kontekście kulturowym, 
co pozwoliłoby rozszerzyć analizę wpływu kultury na do-
konywanie ocen. Po drugie, istotnym dalszym krokiem 
badawczym byłoby zebranie kolejnych wyników w kultu-
rach o większym natężeniu kolektywizmu. Jednocześnie 
interesującym zabiegiem wydaje się zmiana procedury 
badawczej przez analizowanie modelu z powtarzanym po-
miarem, w którym oceny osób zachowujących się stereoty-
powo i niestereotypowo byłyby dokonywane przez jedne-
go uczestnika badania. Wówczas byłaby możliwa bardziej 
bezpośrednia analiza wpływu kultury i wpływu kontekstu 
dokonywanych ocen. Przy czym model ten oczywiście bę-
dzie obarczony czynnikiem porównań społecznych – co 
samo w sobie może prowadzić do interesujących wnio-
sków związanych z teorią porównań społecznych.

Model kultury jako efektu kontekstowego poznania 
(Oyserman, 2011) odnosi się do często nieuświadomio-
nego wpływu kontekstu społecznego na procesy myślenia 
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i działania (Smith, Semin, 2007). Z drugiej strony kultu-
ra determinuje sposób, w jaki jednostka postrzega swoje 
otoczenie (Triandis, 1995). Różnice międzykulturowe 
uzyskane w badaniach mogą być więc wynikiem odmien-
ności wzorców myślenia i zachowania pochodzących 
z odmiennych kręgów kulturowych lub mogą stanowić 
efekt czynników kontekstualnych, które w danym mo-
mencie przywołują pewien sposób defi niowania sytuacji, 
spójny z daną kulturą i jej markerami. Z pewnością jed-
nak wcale nie muszą być to stałe i niezmienne różnice – 
podobnie jak z wpływem stereotypów na oceny społeczne 
różnice międzykulturowe również mogą być płynne i po-
datne na czynniki sytuacyjne.
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I am unique therefore I appreciate your uniqueness? 
Effects of personal and social identity priming on judgments 
of others: A cross-cultural comparison of Poland and India

Natasza Kosakowska-Berezecka, Karol Karasiewicz
Institute of Psychology, University of Gdańsk

ABSTRACT

The study sought to analyze the effect that priming of personal (independent self) and social (interdepend-
ent self) identity has on perception of cross-gendered behavior in Poland and India (cf. Guimond, Chatard, 
Martinot, Crisp, Redersdorff, 2006; Turner & Onorato, 2004). In individualistic cultures priming personal 
identity (triggering the feeling of one’s uniqueness) can have a positive effect on judgements of individu-
als in counter-stereotypical roles, whereas the social identity prime (triggering the feeling of affiliation and 
communality) facilitates penalization (backlash, Rudman, 1998) of stereotype-disconfirming behaviors. 
However, in collectivistic cultures, where similarities between group members are crucial for the Self, 
priming of personal and social identities can exert different effects on judgments of counter-stereotypical 
behaviors. Indian (N = 366) and Polish (N = 400) students were asked to make judgments of characters in 
stereotypical and counter-stereotypical roles. They were randomly assigned to three conditions: personal 
identity prime, social identity prime and no prime. The obtained results indicate that personal identity prime 
leads to positive judgments of counter-stereotypical behaviors also in the collectivistic context. Moreover, 
comparison of results obtained in Poland and India suggests that the situational context interacts with cul-
tural factors and exerts influence on judgments made of others.

Keywords: social and personal identity priming, culture as situated cognition, self and interpersonal jud-
gments, counter-stereotypical behavior
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Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. 
Badania międzykulturowe
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Celem badania było porównanie kultur charakteryzujących się różnym poziomem indywidualizmu i kolek-
tywizmu pod względem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem. Testowano hipotezy dotyczące 
uwarunkowań kulturowych strategii radzenia sobie, tj. związku między cenionymi wartościami, domi-
nującym konstruktem Ja, samooceną i religijnością a strategią zaangażowania, kolektywną i unikania. 
Badanie przeprowadzono w Norwegii, Polsce, Białorusi i Rosji (N = 759). Zastosowano Skalę wartości 
Schwartza i Bilsky’ego, Skalę konstruktów Ja Singelisa i Międzykulturową skalę radzenia ze stresem Kuo, 
Roysircara i Newby-Clarka. Narzędzia były sprawdzane pod względem równoważności pomiaru (konfigu-
ralnej, metrycznej i skalarnej), uprawniającej do porównań międzykulturowych. Zależności przewidywane 
w hipotezach analizowano za pomocą modelowania strukturalnego. W próbach norweskiej, polskiej i bia-
łoruskiej (modelowanie łączne i w podgrupach) uzyskano dobre dopasowanie modeli odnośnie do strategii 
zaangażowania (model indywidualistyczny) i strategii kolektywnej (model kolektywistyczny); nie udało 
się uzyskać wiarygodnego modelu dla strategii unikania. Natomiast dane pochodzące z próby rosyjskiej 
analizowano oddzielnie ze względu na brak równoważności konfiguralnej Międzykulturowej skali radze-
nia ze stresem. Pozwoliło to na ustalenie czterech specyficznych dla tej próby modeli zależności: modelu 
kolektywistyczno-indywidualistycznego dla strategii zaangażowania, dwóch modeli kolektywistycznych 
dla strategii kolektywnej „rodzina” i dla strategii kolektywnej „dalsi”, oraz modelu indywidualistyczno-
-kolektywistycznego dla strategii unikania. W dyskusji wyników zajmowano się m.in. problemem uniwer-
salności i specyficzności kulturowej poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem.
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Stres i sposoby radzenia sobie z nim to tematy, które 
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem psychologów 
od wielu dziesiątków lat (Heszen, Sęk, 2008). Mimo 
ogromnej wiedzy zgromadzonej w tej dziedzinie, pe-

wien problem pozostaje poza obszarem zainteresowania 
większości badaczy. Chociaż już w pierwszych pracach 
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Richarda Lazarusa i Susan Folkman (1984) pojawiła się 
teza o zależności reakcji na stres od kultury (autorzy ci 
wskazywali, że uwewnętrznione przez jednostkę warto-
ści, przekonania i normy kulturowe wpływają na proces 
oceny stresorów i na postrzeganie strategii radzenia so-
bie oraz ich dostępność), to kontekst kulturowy w bada-
niach nad stresem nie zyskał jak dotąd należytej wagi. 
Stres i radzenie sobie ze stresem to uniwersalne ludzkie 
doświadczenia, jednak członkowie różnych kultur mogą 
postrzegać i reagować na stres w sposób wielce zróżni-
cowany, kierując się innymi wartościami, celami, prze-
konaniami (Kuo, 2011; Wong, Wong, 2006). Kultura ma 
niewątpliwy związek z charakterem stresorów, z jakimi 
ludzie mają najczęściej do czynienia, a także określa, 
jakimi zasobami człowiek dysponuje, do jakich strategii 
jest zachęcany, jakie skutki zostawia po sobie stres (por. 
Heppner, 2008).

W badaniach nad stresem dominuje monokulturowa 
perspektywa zachodnia, silnie osadzona w wartościach in-
dywidualistycznych (Hobfoll, 2001). Duży nacisk kładzie 
się na kontrolę osobistą, sprawczość i bezpośrednie dzia-
łanie w radzeniu sobie ze stresem (Folkman, Moskowitz, 
2004). Koncentracja na jednostce i na procesach intrapsy-
chicznych w literaturze dotyczącej stresu coraz częściej 
spotyka się z krytyką ze strony niektórych badaczy, któ-
rzy stawiają zarzut „akontekstualizacji” badań i ignoro-
wania kultury, budującej podstawowy kontekst copingu 
(Folkman, Moskowitz, 2004). Co prawda, ostatnie dwie 
dekady, zdaniem Bena Kuo (2011), przyniosły zmiany 
w sposobie myślenia o relacji między kulturą a stresem.

Kultura i syndromy kulturowe
Kultura to wysoce złożony, nieustannie zmieniający 

się system znaczeń, wyuczony, podzielany w danej gru-
pie społecznej i przekazywany z pokolenia na pokolenie 
(Triandis, 1996). Ten system znaczeń zawiera przekona-
nia (o tym, co jest prawdą), wartości (to, co jest ważne), 
oczekiwania co do właściwych zachowań, a zwłaszcza co 
do sekwencji zachowań i znaczeń przypisywanych okreś-
lonym zachowaniom (jakie implikacje wiążą się z danym 
zachowaniem), rozwijane przez grupę w czasie jej ist-
nienia w określonej niszy geografi cznej. Kultura stano-
wi swoisty zbiór przepisów na to, jak żyć, by być czło-
wiekiem wartościowym i szanowanym w danej kulturze 
(Bond, 2004).

Najbardziej znany sposób analizy relacji między tym, 
co psychologiczne, a tym, co kulturowe, to perspektywa 
wymiarów kulturowych. Badacze starają się zidentyfi -
kować te wymiary kulturowe, które mogą wyjaśnić róż-
nice w zakresie postaw, przekonań, wartości, zachowań 
demonstrowanych przez ludzi w różnych kontekstach 

kulturowych. Poszczególne kultury mogą być opisywa-
ne zgodnie z ich położeniem na tych wymiarach. Dzięki 
temu rozkłady częstości zachowań, postaw, norm w da-
nym kontekście mogą być mierzone i porównywane z in-
nymi kontekstami. Na syndromy kulturowe (określenie 
wprowadzone przez Triandisa, 1996) składają się posta-
wy, przekonania, normy, role, defi niowanie Ja, wartości 
– podzielane przez członków w danym kontekście kul-
turowym, organizowane wokół specyfi cznych tematów. 
Jednym z takich tematów jest relacja między jednostką 
a grupą; jest to podstawowy temat syndromów kultu-
rowych zwanych kolektywizmem i indywidualizmem. 
W kulturach zorientowanych na indywidualizm najważ-
niejsza jest jednostka: jej prawa, autonomia osobista i sa-
morealizacja, troska o siebie i najbliższą rodzinę. W kul-
turach zorientowanych na kolektywizm najważniejsza 
jest grupa: jej cele, los i potrzeby, a także wysoko ceniona 
jest harmonia wewnątrz grupy (Triandis, 1994).

Na poziomie indywidualnym kultura może się manife-
stować pod postacią specyfi cznej konstrukcji pojęcia Ja. 
W kulturach indywidualistycznych przeważającą formą 
Ja jest Ja-niezależne, defi niowane jako odrębna, auto-
nomiczna jednostka; w kulturach kolektywistycznych 
zaś – Ja-współzależne, oparte na związkach i relacjach 
z innymi ludźmi (Markus, Kitayama, 1993). Różnice 
w konstrukcji Ja są skojarzone z tym, jak ludzie odbierają 
i reagują na kontekst społeczny. Indywidualizm zakłada, 
że podstawowym celem jednostki jest dobre samopoczu-
cie jako osoby unikalnej i odrębnej od innych, a także 
wysoka samoocena. Swoje unikalne własności, czyli Ja, 
defi niuje się za pomocą abstrakcyjnych cech (Oyserman, 
Lee, 2008). Kolektywizm zaś zakłada, że podstawowym 
celem jednostki jest osiągnięcie i utrzymanie członko-
stwa grupowego, a więc Ja powinno być defi niowane za-
równo w terminach grupowej przynależności, jak i cech 
ważnych z punktu widzenia członkostwa (np. lojalność, 
wierność). Wydaje się wobec tego, że sposób odczuwania 
stresu i wybór określonej strategii w reagowaniu na stres 
może być powiązany zarówno z kontekstem kulturowym, 
jak i z formą Ja, w którą jest wyposażona jednostka.

Kultura a rozumienie i odczuwanie stresu
Analiza literatury dotyczącej stresu dokonana przez 

Bena Kuo (2011) zaowocowała wyróżnieniem jedynie 
czterech modeli teoretycznych, postulujących w sposób 
otwarty istnienie powiązań między czynnikami kultu-
rowymi a stresem i strategiami radzenia sobie (Aldwin, 
2007; Chun, Moos, Cronkite, 2006; Hobfoll, 2001; Wong, 
1993). Mimo pewnych różnic w akcentowaniu roli kultu-
ry na różnych etapach procesu reagowania na stres, każdy 
z tych modeli wskazuje na wielorakie i złożone zależności 
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między czynnikami kulturowymi a stresem i strategia-
mi radzenia sobie. Przede wszystkim teorie wyróżnione 
przez Kuo zawierają tezę o tym, iż kultura wpływa na 
sposób defi niowania stresu, co oznacza, że dane zdarze-
nie może nieść różny ładunek stresowości w odmiennych 
kulturach.
Środowisko, przez naciski i wymagania kulturowe, 

generuje stres, ale też określa, jakie zasoby mogą być 
dostępne jednostce, do uruchomienia w reakcji na stres. 
Różnice międzykulturowe mogą wystąpić ze względu 
na rodzaje stresorów, z jakimi członek danej społeczno-
ści najczęściej się styka, a także pod postacią różnego 
znaczenia, jakie jest nadawane wydarzeniom życiowym. 
W kulturach indywidualistycznych stres może wynikać 
z presji na autonomię i niezależność, gdy np. jednostka 
nie jest jeszcze na to gotowa, jak to bywa we wczesnej 
dorosłości. Ponadto realizacja kulturowego ideału bycia 
niezależnym przyczynia się do powstawania sytuacji 
stresowych, takich jak samotność i izolacja w później-
szym okresie życia. Nacisk na wolność wyboru u człon-
ków kultury indywidualistycznej może wywoływać stres 
w momentach, kiedy wybór jest niemożliwy, np. w okre-
sach bezrobocia. Z drugiej strony ograniczenia wolności 
są ewidentnym źródłem stresu dla indywidualistów, co 
nie zawsze jest tak samo traktowane przez kolektywistów. 
W kulturach kolektywistycznych stres może wynikać 
z presji na współzależność i realizowanie wymagań gru-
py, czasem kosztem jednostki, gdy np. wybór studiów jest 
determinowany koniecznością zabezpieczenia interesów 
rodziny, a nie zainteresowaniami czy predyspozycjami 
dziecka. Wydarzenia takie jak małżeństwo mogą być stre-
sujące w kulturze kolektywistycznej, ponieważ wymaga-
ją osiągnięcia równowagi między zależnością od rodzi-
ców a zadzierzgnięciem więzów z nową rodziną. Nacisk 
na współzależność może nakładać na jednostkę ciężar 
opieki nad starymi rodzicami czy niedołężnymi, chorymi 
członkami rodziny; chociaż z drugiej strony niezajmowa-
nie się potrzebującymi pomocy członkami rodziny może 
być źródłem poważnego dyskomfortu ze względu na nie-
realizowanie nakazów kulturowych. Natomiast w kultu-
rze indywidualistycznej stres może pojawić się w związ-
ku z koniecznością przyjęcia do rodziny starego rodzica 
(Chun, Moos, Cronkite, 2006).

Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem
Analizę różnic kulturowych pod względem strategii 

i stylów radzenia sobie ze stresem można prowadzić na 
wiele sposobów (np. Kuo, 2011; Yeh, Arora, Wu, 2006). 
W tym artykule weźmiemy pod uwagę przede wszystkim 
znaczenie czynników społecznych dla radzenia sobie ze 
stresem.

Rola czynników społecznych. Monnier, Hobfoll, Du -
nahoo, Hulsizer i Johnson (1998) zwracają uwagę, że 
choć stres często pojawia się w kontekście społecznym, 
to strategie radzenia sobie są konceptualizowane głównie 
w paradygmacie indywidualistycznym, w którym eksplo-
ruje się indywidualną akcję jednostki ukierunkowaną na 
rozwiązanie problemu za pomocą środków bezpośred-
nich. W rezultacie takie formy radzenia, jak zachowa-
nia prospołeczne, są traktowane jako pasywne (Endler, 
Parker, 1990), a zachowania antyspołeczne są ignorowa-
ne, w podejściu indywidualistycznym bowiem badacze są 
skoncentrowani na przystosowaniu jednostki i osiąganiu 
przez nią celu, a nie na społecznych konsekwencjach (pro- 
lub anty-) indywidualnych aktywności. W Wieloosiowym 
modelu radzenia sobie Stevena Hobfolla i współpracow-
ników (Dunahoo, Hobfoll, Monnier, Hulsizer, Johnson, 
1998) zostały ujęte oba podejścia: indywidualistyczne 
i społeczne, wspólnotowe (communal). Podejście spo-
łeczne reprezentuje oś prospołeczne–antyspołeczne i od-
nosi się do sposobów radzenia sobie ze stresem, które po-
zostają w relacji do kontekstu społecznego. Na przykład, 
ktoś może opóźniać swoje reakcje lub nie angażować się 
w działania bezpośrednie, jeżeli te czynności mogłyby 
mieć negatywne skutki dla innych członków danej spo-
łeczności. Wspólnotowe radzenie sobie może mieć cha-
rakter prospołeczny.

Jednym ze środków umożliwiających radzenie sobie 
ze stresem jest otrzymywanie wsparcia społecznego. 
Wsparcie może redukować dyskomfort emocjonalny, być 
buforem przed negatywnymi dla zdrowia psychicznego 
i fi zycznego skutkami stresu, pozwala zaadaptować się 
do trudnej sytuacji. Dawanie wsparcia osobie w sytuacji 
stresowej to przesłanie komunikatu, że jest ona kochana, 
szanowana i akceptowana przez innych, jest częścią sie-
ci społecznej, której członkowie nawzajem się o siebie 
troszczą. Wsparcie społeczne może pochodzić od rodzi-
ny, przyjaciół, współpracowników, lokalnej społeczności 
itp. Może mieć charakter emocjonalny, informacyjny czy 
materialny. Jednak udzielanie i otrzymywanie wspar-
cia w różnych kulturach jest regulowane przez odmien-
ne zasady, co sprawia, że sam fakt otrzymania wsparcia 
nie zawsze jest oceniany jednoznacznie pozytywnie. Na 
przykład Azjaci i Amerykanie pochodzenia azjatyckiego 
wykazywali niższą tendencję do poszukiwania wsparcia 
społecznego niż Amerykanie pochodzenia europejskiego, 
a także ocenili gorzej osoby wsparcia poszukujące (Kim, 
Sherman, Taylor, 2008). Dezaprobata dla takich działań 
nie oznacza jeszcze, że wsparcie społeczne dla Azjatów 
nie ma znaczenia ani że jest czymś niepożądanym. W kul-
turach kolektywistycznych wartością nadrzędną jest har-
monia społeczna, oznaczająca troskę o podtrzymywanie 
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dobrych relacji z osobami w grupie, dbanie o ich dobre 
samopoczucie, unikanie sytuacji wprowadzających na-
pięcie, niepokój, zażenowanie, niewygodę, cierpienie. 
Natomiast dzielenie się swoimi problemami z bliskimi 
może ich zmartwić, zaniepokoić, zdenerwować, spowo-
dować dyskomfort emocjonalny, innymi słowy poszuki-
wanie wsparcia niesie ze sobą ogromne ryzyko wprowa-
dzenia dysharmonii w relacje. W związku z tym aktywne 
poszukiwanie wsparcia nie jest preferowanym sposobem 
radzenia sobie ze stresem w kulturach kolektywistycz-
nych (Kim i in., 2008).

Ponadto dawanie wsparcia emocjonalnego przez otwar-
te zapewnienie, że odbiorca wsparcia jest kimś warto-
ściowym, łamie normy kulturowe odnoszące się do ko-
nieczności utrzymywania powściągliwości emocjonalnej 
i zachowania skromności. Wsparcie emocjonalne, takie 
jak w kulturach zachodnich, może nawet spowodować 
poczucie dyskomfortu u odbiorcy. Nic dziwnego, że 
w kulturach kolektywistycznych wsparcie skoncentro-
wane na problemie jest częściej dostarczane niż wsparcie 
emocjonalne.

Dotychczasowe badania nad stresem i radzeniem opie-
rają się na założeniu, że jednostka przede wszystkim dba 
o swoje potrzeby, a mówiąc ściśle stara się zredukować 
swój własny niemiły stan emocjonalny. To przekona-
nie odzwierciedla indywidualistyczny system wartości, 
w którym zakłada się, że ludzie częściej myślą o sobie 
niż o innych. Nie zauważa się, że bezpośrednie usunięcie 
dyskomfortu nie musi być najbardziej pożądanym celem 
jednostki ani też jego redukcja nie musi być wskaźnikiem, 
że cele jednostki zostały osiągnięte. Często bywa tak, że 
jednostka pragnie osiągnąć wiele nawet sprzecznych ze 
sobą celów. Podstawowy cel radzenia sobie może być de-
fi niowany w kategoriach polepszenia dobrostanu innych 
czy poprawy jakości relacji z innymi, jak również zredu-
kowanie własnego nieprzyjemnego stanu emocjonalnego, 
np. dla osób pełniących role opiekunów najważniejsze 
jest dobro podopiecznych, ważniejsze niż własny dobro-
stan. Jest to szczególnie prawdziwe u osób o orientacji 
kolektywistycznej, ponieważ inni ludzie należą niejako 
do koncepcji Ja, a więc ich samopoczucie jest tak samo 
ważne, jak własne samopoczucie. Czasami poprawa sytu-
acji innych wymaga od podmiotu poświęcenia, wówczas 
osiągnięcie tego celu może przejawiać się jako własny 
dyskomfort, co zachodni badacze traktują jako nieefek-
tywne radzenie sobie ze stresem. Ale natychmiastowe 
ulżenie sobie wcale nie musi być symptomem poradzenia 
sobie ze stresem, jeśli cel był inny (Chun i in., 2006).

Sprawowanie kontroli. W kulturach zachodnich spra-
wowanie kontroli jest wysoko wartościowane, a w odpo-

wiedzi na stres preferowane są strategie umożliwiające 
uzyskanie kontroli nad środowiskiem. Ale kontrola może 
być sprawowana także w inny sposób: przez pogodzenie 
się z rzeczywistością, i niezmienianie w niej niczego, 
natomiast zmienianie siebie stosownie do wymogów tej 
rzeczywistości (Rothbaum, Weisz, Snyder, 1982). Roger 
Tweed, Katherine White i Darrin Lehman (2004) opisują 
czynniki kulturowe, zwiększające prawdopodobieństwo 
ukierunkowania kontroli na siebie, a zmniejszające ukie-
runkowanie kontroli na środowisko. Według tych bada-
czy w kulturach Dalekiego Wschodu, w których buddyzm 
i taoizm zachowują swoje wpływy, oraz w kulturach ko-
lektywistycznych i o wysokim dystansie władzy, tenden-
cja do kontrolowania siebie w odpowiedzi na stres będzie 
silniejsza niż tendencja do kontrolowania środowiska. Na 
przykład, według fi lozofi i buddyjskiej cierpienie jest nie-
uchronnym elementem życia i tylko brak pragnień, a nie 
próby zmieniania środowiska, jest właściwą drogą pro-
wadzącą do wyzwolenia od cierpień. Z badań nad strate-
giami radzenia sobie ze stresem Chińczyków tajwańskich 
wynika, że ważną strategią w ich repertuarze jest akcepta-
cja, cierpliwe znoszenie traumatycznych wydarzeń życio-
wych i ich reinterpretacja (Heppner i in., 2006). Taoizm 
głosi, iż człowiek powinien dostosować się do rytmów 
natury, tak jak woda, która czerpie swoją siłę z dopasowa-
nia się do zbiornika. Tym samym preferowany będzie styl 
unikowy w reakcjach na stres, czyli odwracanie uwagi od 
stresora i własnych reakcji, pomijanie, odrzucanie, wy-
pieranie i zaprzeczanie informacjom o wydarzeniu stre-
sowym, angażowanie się w „bezstresowe” aktywności 
(Chun i in., 2006).

W modelu Lazarusa i Folkman (1984) wyróżnia się 
strategie zorientowane na zadanie, co odpowiada ukie-
runkowaniu kontroli na środowisko zewnętrzne i strategie 
skoncentrowane na emocjach, co pokrywa się w zasadzie 
z ukierunkowaniem wewnętrznym, jednak w sensie funk-
cjonalnym nie są tożsame. Koncentrowanie się na emo-
cjach niewątpliwie jest sposobem kontrolowania siebie, 
lecz główną funkcją tej strategii jest regulacja emocji do-
świadczanych przez jednostkę. Zdaniem Tweeda (Tweed 
i in., 2004), strategia ta może służyć także innym celom, 
pozaemocjonalnym, np. zachowaniu harmonii w grupie 
lub dostosowywaniu się do środowiska. Autorzy cytu-
ją badania japońskich psychologów (Ozeki, Haraguchi, 
Tsuda, 1994, za: Tweed i in., 2004), którzy uwzględnili 
strategię polegającą na czekaniu (przeczekiwaniu – wa-
iting). Rzecz jasna czekanie wymaga kontrolowania 
własnych impulsów, ale niekoniecznie emocjonalnych. 
W czekaniu może chodzić o to, by nie stwarzać proble-
mów innym, albo by uzyskać jaśniejszą ocenę sytuacji, 
by odłożyć rozwiązanie problemu na później.
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Dychotomiczny podział na kontrolę skierowaną na 
zewnętrzne obiekty i na obiekty wewnętrzne to nie je-
dyna charakterystyka egzekwowania kontroli. Susumu 
Yamaguchi (2001) stwierdza, że bezpośrednie, osobiste 
sprawowanie kontroli nad środowiskiem jest typowe ra-
czej dla kultur zachodnich, przy czym pośredniość jest 
kojarzona z manipulacyjnością, nieuczciwością i nieefek-
tywnością. W kulturach wschodnich zaś preferowane są 
pośrednie formy kontroli pozwalające na ukrywanie swo-
jej sprawczości, a bezpośredniość jest uważana za pro-
stactwo i niewrażliwość na innych.

Religia. Do specyfi cznie kulturowych form radzenia 
sobie Folkman i Moskowitz (2004) zaliczają odwoływa-
nie się do religii. Religia odgrywa rolę zarówno w tym, 
jak ludzie poznawczo opracowują zdarzenia stresowe, 
psychiczne i fi zyczne konsekwencje tych zdarzeń, jak 
również w bezpośrednich reakcjach na stres. Religia 
może dać siłę, by stres wytrzymać, a także pomaga zna-
leźć sens w okolicznościach, które mogą naruszyć najbar-
dziej fundamentalne przekonania. W krajach, w których 
religia ma duże znaczenie, modlenie się może należeć do 
powszechnego repertuaru strategii radzenia sobie ze stre-
sem, podczas gdy w krajach świeckich ten sposób może 
być używany jedynie w skrajnych przypadkach, tzn. gdy 
inne sposoby zawodzą, np. w radzeniu sobie ze śmiercią 
ukochanej osoby (Bardi, Guerra, 2011). W skład strategii 
religijnych mogą wchodzić metody radzenia sobie ze stre-
sem zarówno aktywne, jak i pasywne, skoncentrowane na 
problemie, jak i na emocjach, metody intrapsychiczne 
(np. poznawcze), jak i interpersonalne. Oprócz znalezie-
nia sensu w przeciwnościach losu, człowiek może uzy-
skać poczucie kontroli (bezpośredniej lub zastępczej), 
poczucie bliskości z siłami wyższymi, także poczucie bli-
skości z członkami wspólnoty religijnej, mieć szanse na 
dokonanie zmian w sobie (Klaassen, McDonald, James, 
2006).

BADANIE WŁASNE

Celem badania była eksploracja kontekstu kulturowe-
go w determinowaniu strategii radzenia sobie ze stresem. 
Kontekst kulturowy był operacjonalizowany na dwa spo-
soby. Po pierwsze, przez taki dobór prób badawczych 
pobranych z kilku różnych krajów, by można było je 
ułożyć na dymensji indywidualizm–kolektywizm, zgod-
nie z wiedzą dotyczącą stopnia nasycenia elementami 
kolektywistycznymi i indywidualistycznymi w poszcze-
gólnych krajach. Kraje te to Norwegia, Polska, Białoruś 
i Rosja. Po drugie, kontekst defi niowano także przez 
układ określonych zmiennych kulturowych, charaktery-
stycznych dla syndromu indywidualistycznego (cenienie 

wartości indywidualistycznych, stopień artykulacji Ja-
-niezależnego i poziom samooceny) i dla syndromu ko-
lektywistycznego (cenienie wartości kolektywistycznych, 
stopień artykulacji Ja-współzależnego i poziom religij-
ności).

W badaniu radzenia sobie ze stresem szczególnie uży-
teczne wydało się podejście zaproponowane przez Bena 
Kuo, Gargi Roysircara i Iana Newby-Clarka (2006), któ-
rzy wyróżnili trzy rodzaje strategii, motywowanych war-
tościami indywidualistycznymi bądź kolektywistyczny-
mi. Są to: strategia zaangażowanie, należąca do zachowań 
preferowanych w kulturach indywidualistycznych, oraz 
strategie unikania i kolektywne, preferowane w kulturach 
kolektywistycznych. Autorzy zwracają uwagę na istnie-
nie kontrowersji co do kulturowych aspektów strategii 
unikania. Można przystać na to, że zarówno zachowania 
takie jak konfrontacja ze stresorem, jak i unikanie kon-
frontacji oraz brak jakichkolwiek działań to decyzje po-
dejmowane autonomicznie przez jednostkę (por. Parker, 
Endler, 1996), a więc motywowane wartościami indy-
widualistycznymi. Jednak unikanie może być uznane za 
manifestację ważnych azjatyckich wartości kulturowych: 
cierpliwego znoszenia trudów życia, powstrzymywania 
się od działań, poddawania się losowi (Kim, Atkinson, 
Yang, 1999). Na rzecz tezy o kolektywistycznym umoco-
waniu strategii unikania przemawiają także wyniki badań 
Kuo i współpracowników (2006), w których wykazano 
silne związki z Ja-współzależnym oraz częstsze pojawia-
nie się tego typu zachowań u emigrantów o słabszej akul-
turacji do kultury Zachodu.

Strategia zaangażowania polega na konfrontacji ze stre-
sorem i przyjmuje takie formy, jak: podejmowanie bez-
pośrednich akcji, by stawić czoło problemowi, poleganie 
wyłącznie na sobie, wkładanie dodatkowego wysiłku, 
poszukiwanie pozytywnych stron danej sytuacji, także 
podejmowanie różnych czynności przed przystąpieniem 
do działania (refl eksja, relaks). Strategia unikania to emo-
cjonalne lub fi zyczne odseparowanie się od stresora, ta-
kie jak: wyrzucenie z pamięci, stosowanie dystraktorów. 
Strategie kolektywne to uzyskanie rady lub wsparcia od 
rodziców, przyjaciół, autorytetów i podporządkowanie 
się normom grupy kulturowej (Kuo i in., 2006).

Pytania badawcze i hipotezy
W podjętym przez nas badaniu postawiono pytanie 

o różnice w zakresie preferowanych strategii radzenia so-
bie ze stresem w kulturach charakteryzujących się różnym 
stopniem indywidualizmu i kolektywizmu. Interesowało 
nas również, jakie czynniki pozwalają najlepiej przewi-
dywać preferencje co do strategii, a także występujące 
między czynnikami zależności.



 KULTURA A STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. BADANIA MIĘDZYKULTUROWE 73 

Hipotezy formułowano na gruncie tezy o istnieniu syn-
dromów kulturowych – indywidualistycznego i kolekty-
wistycznego – w których obrębie określone zjawiska psy-
chologiczne, społeczne i kulturowe są lepiej wyartykuło-
wane, częściej występujące, wyraziste (Triandis, 1996).

Przewidywano (hipoteza 1), że strategia zaangażowa-
nia będzie preferowana w kulturach o przewadze aspek-
tów indywidualistycznych nad kolektywistycznymi (tj. 
bardziej w Norwegii niż w pozostałych krajach); nato-
miast strategie kolektywna i unikania będą preferowane 
w kulturach o przewadze elementów kolektywistycznych 
nad indywidualistycznymi (tj. bardziej w Rosji i Białorusi 
niż w pozostałych krajach).

Oczekiwano, że preferowanie strategii zaangażowania 
można przewidywać na podstawie elementów indywidu-
alistycznych w kulturze: stopnia akceptacji wartości in-
dywidualistycznych, poziomu rozwoju Ja-niezależnego 
i poziomu samooceny (hipoteza 2). Elementy zaś kolek-
tywistyczne w kulturze, tj. stopień akceptacji wartości 
kolektywistycznych, poziom rozwoju Ja-współzależnego 
i stopień religijności, pozwalają przewidywać strategie 
kolektywne i unikania (hipoteza 3).

Zależności przewidywane w hipotezach drugiej i trze-
ciej mogą być ujęte w postaci dwóch modeli struktu-
ralnych: indywidualistycznego i kolektywistycznego. 
Oprócz wymienionych wyżej zmiennych do zbioru 
zmiennych wyjaśniających, w obu modelach wprowa-
dzono ocenę stresowości sytuacji trudnych, zakładając, że 
subiektywne odczucie poziomu stresu (ocena poznawcza) 
może mieć znaczenie dla wyboru strategii radzenia sobie. 
Tak więc w modelu indywidualistycznym zmienną wyjaś-
nianą jest strategia zaangażowania, w puli zaś zmiennych 
wyjaśniających znajdują się wartości indywidualistyczne, 
Ja-niezależne, poziom samooceny i stresowość sytuacji. 

W modelu kolektywistycznym zmienną wyjaśnianą jest 
strategia kolektywna bądź strategia unikania, a w zbiorze 
zmiennych wyjaśnianych – wartości kolektywistyczne, 
Ja-współzależne, religijność i stresowość sytuacji.

Metoda
Osoby badane. Przebadano 1267 osób w czterech kra-

jach: Norwegii, Polsce, Białorusi i Rosji, jednak w anali-
zach wykorzystano dane zebrane od 759 osób; pozosta-
łe osoby zostały usunięte z analiz. Przyjęto następujące 
kryteria usunięcia danych z analiz: (1) osoba pominęła 
cały jeden kwestionariusz; (2) w wypełnionych przez 
osobę kwestionariuszach było zbyt wiele braków da-
nych (> 1%). Pozostałe braki danych zostały uzupełnione 
średnimi. Odfi ltrowano 50% próby białoruskiej, w celu 
zmniejszenia dysproporcji w zakresie liczebności w gru-
pach (tabela 1).

Respondentów pozyskano w różnych instytucjach 
kształcenia wyższego: studia dzienne, zaoczne, wieczo-
rowe, studia podyplomowe.

Dobór kultur. W ustalaniu, czy dana kultura jest ko-
lektywistyczna, czy indywidualistyczna, pomocne są kla-
syfi kacje kultur na tych dymensjach, uzyskane w klasycz-
nych już badaniach Geerta Hofstedego (1980/2000) czy 
w późniejszych badaniach Geerta Hofstedego i Geerta 
Jana Hofstedego (2005), także w projekcie GLOBE 
(House, Hanges, Javidan, Dorfman, Gupta, 20041). 
W tych badaniach konstrukty „indywidualizm” i „ko-
lektywizm” są traktowane jako dwa krańce tego same-
go wymiaru. A zatem, jeśli dany kraj zajmuje na skali 
indywidualizmu pozycję wysoką, to tym samym repre-
zentuje kulturę bardziej indywidualistyczną, a mniej ko-
lektywistyczną. Wśród psychologów kulturowych toczy 

Tabela 1
Liczba osób badanych, płeć i średnie wieku (odchylenia standardowe w nawiasach) w całej próbie i w poszczególnych kra-
jach

Wiek Norwegia
N = 94

Polska
N = 256

Białoruś
N = 271

Rosja
N = 138

Ogółem
N = 759 26,88 (10,07) 26,64 (7,93) 28,02 (7,20) 30,39 (10,87)

Kobiety n = 65
27,83 (10,85)

n = 201
27,14 (8,42)

n = 172
27,87 (7,07)

n = 88
28,74 (10,12)

Mężczyźni n = 29
24,76 (7,82)

n = 55
24,85 (5,55)

n = 99
28,30 (7,45)

n = 50
33,35 (11,62)

1 W projekcie GLOBE wyróżniono dwie formy kolektywizmu: instytucjonalny i grupowy.
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się spór o to, czy jest to jeden wymiar, czy dwa wymiary 
ortogonalne wobec siebie; jak się wydaje, więcej danych 
przemawia za tą drugą opcją (por. Chen, West, 2008; 
Reykowski, 1994; Sinha, Tripathi, 1994; Triandis, 1996). 
Oznacza to, że teoretycznie rzecz biorąc, kultura może 
być charakteryzowana jako wysoce kolektywistyczna 
i jednocześnie wysoce indywidualistyczna, silnie kolekty-
wistyczna a słabo indywidualistyczna i odwrotnie, a także 
jako słabo kolektywistyczna i słabo indywidualistyczna. 
Jednoczesną obecność w kulturze elementów indywidu-
alistycznych i kolektywistycznych można uzasadnić tym, 
iż w toku ewolucji ludzie byli socjalizowani zarówno do 
współpracy z innymi, jak i do dbania o własne interesy. 
W kulturach heterogenicznych pod tym względem jed-
nostka ma potencjalnie równy dostęp do obu rodzajów 
skryptów kulturowych.

Mimo większej, naszym zdaniem, trafności dwuwy-
miarowego podejścia do kolektywizmu i indywidualizmu, 
w tym badaniu – z uwagi na większą dostępność – wy-
korzystano dane zaczerpnięte z opracowania Hofstedego 
i Hofstedego (2005, s. 78). W badaniach, na które powo-
łują się ci autorzy, indywidualizm (IND) i kolektywizm 
(KOL) są traktowane jako krańce tego samego wymiaru. 
Oznacza to, że jeśli dany kraj zajmuje na skali indywidu-
alizmu pozycję wysoką, to tym samym reprezentuje kultu-
rę bardziej indywidualistyczną, a mniej kolektywistyczną.

Wytypowano do badania następujące kraje: Norwegię, 
Polskę, Białoruś i Rosję. Wśród 74 krajów Norwegia 
(wskaźnik indywidualizmu na skali: 69) zajmuje pozycję 
oznaczoną jako 16,5, Polska (wskaźnik IND: 60) – pozy-
cję o randze 23, Rosja zaś (wskaźnik: 39) lokuje się na 
pozycji 37,5. Białoruś nie była ujęta w tych badaniach. 
Norwegię można więc uznać za kraj najbardziej indywi-
dualistyczny, Rosję zaś – najmniej indywidualistyczny 
(bardziej kolektywistyczny). Białoruś może uchodzić za 

kraj kulturowo bliski Rosji. Jednak z racji geografi czne-
go położenia, jak również historycznych i kulturowych 
związków Białorusi z Polską, można ją lokować między 
Polską a Rosją także na dymensji indywidualizmu.

Jak widać, wybrane kraje lokują się powyżej mediany 
skali indywidualizmu (37,0), co może sugerować, że nie 
ma wśród nich reprezentacji kultury wysoce kolektywi-
stycznej. Opisany ranking traktujemy jako jedno ze źró-
deł informacji o kulturze danego kraju. Uzupełnieniem 
informacji o tym, jaki syndrom kulturowy ma przewa-
gę w danym kraju, są dane z poziomu indywidualnego, 
a mianowicie stopień cenienia wartości kolektywistycz-
nych i indywidualistycznych. Do pomiaru cenionych 
wartości użyto skali Shaloma Schwartza i Wolfganga 
Bilsky’ego (1990) w wersji COLINDEX, zapropono-
wanej przez Chana (1994). Jest to lista 13 wartości, 
uzupełnionych krótkim opisem; w tym siedem wartości 
indywidualistycznych (ekscytujące życie, przyjemność, 
kreatywność, urozmaicone życie, bycie odważnym, wol-
ność, niezależność) i sześć wartości kolektywistycznych 
(szacunek dla starszych, porządek społeczny, bezpieczeń-
stwo narodowe, samodyscyplina, grzeczność, posłuszeń-
stwo). Zadaniem osoby badanej jest określenie na pięcio-
punktowej skali stopnia, w jakim każda z tych wartości 
stanowi przewodnią zasadę w jej życiu.

Współczynniki rzetelności dla obu podskal obliczone 
dla całej próby, jak i w poszczególnych krajach, okaza-
ły się wystarczająco wysokie: α Cronbacha dla wartości 
indywidualistycznych w całej próbie – 0,72, w poszcze-
gólnych krajach – od 0,63 do 0,74; dla wartości kolek-
tywistycznych w całej próbie – 0,70, w poszczególnych 
krajach – od 0,62 do 0,73 (tabela 2).

Zweryfi kowano ekwiwalencję strukturalną skali, by 
upewnić się, że mierzy ona te same konstrukty w po-
szczególnych krajach. Zastosowano metodę φ Tuckera 

Tabela 2
Wskaźniki rzetelności oraz średnie i odchylenia standardowe wartości uzyskane w Skali cenionych wartości Schwartza 
i Bilsky’ego

Kraje Wartości indywidualistyczne (7 pozycji) Wartości kolektywistyczne (6 pozycji)

α Cronbacha M (SD) α Cronbacha M (SD)

Norwegia (N = 94) 0,63 4,05 (0,47) 0,69 3,58 (0,60)

Polska (N = 256) 0,71 3,90 (0,48) 0,62 4,16 (0,47)

Białoruś (N= 271) 0,74 3,59 (0,62) 0,73 4,01 (0,56)

Rosja (N = 138) 0,66 3,91 (0,49) 0,63 3,96 (0,51)

Ogółem (N = 759) 0,72 3,81 (0,56) 0,70 3,99 (0,56)
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(Tucker, 1951), która wykazała, że zachodzi ekwiwa-
lencja pomiarowa (wartości wahały się od 0,91 do 0,99, 
czyli spełniają ustalone kryterium > 0,90; van de Vijver, 
Poortinga, 1994). Możliwe jest wobec tego wykorzysta-
nie i interpretacja danych uzyskanych przy użyciu Skali 
cenionych wartości.

Sytuacje trudne, pomiar stresowości i strategie ra-
dzenia sobie ze stresem. Narzędzie do pomiaru prefero-
wanych strategii radzenia sobie ze stresem powinno opi-
sywać reakcje na stres spotykane w kulturach zachodnich 
i niezachodnich, by osoba badana miała możliwość usto-
sunkowania się do różnych opcji kulturowych. W tym ba-
daniu wykorzystano skalę Cross-Cultural Coping Scale 
autorstwa Bena Kuo, Gargi Roysircara i Iana Newby-
-Clarka (2006). Jest to skala stosunkowo krótka (26 po-
zycji) i oparta na idei scenariuszy, które można tworzyć 
stosownie do pytań badawczych. Osobie badanej jest 
prezentowany opis sytuacji trudnej (jednej lub więcej; 
większą liczbę umożliwia krótkość skali) z prośbą o wy-
obrażenie siebie w tej sytuacji, następnie jest proszona 
o ocenę stopnia stresowości sytuacji i o wskazanie stopnia 
preferencji co do sposobów radzenia sobie. Zastosowano 
cztery opisy sytuacji trudnych, związanych ze środo-
wiskiem pracy i ze zdrowiem. Specyfi kę kulturową sy-
tuacji trudnych operacjonalizowano przez aktywizację 
skryptów indywidualistycznego i kolektywistycznego. 
Dzięki odpowiednio dobranym treściom uwagę czytelni-
ka kierowano na jednostkę i zagrożenie potrzeb wzrostu 
(samorealizacji, uznania, sukcesu, osiągnięć, wartości 
– skrypt indywidualistyczny), lub na zagrożenie relacji 
bohatera historyjki z grupą i bliskimi osobami (skrypt ko-
lektywistyczny; dokładny opis narzędzia – Kwiatkowska 
i in., 2014). Historyjki zostały przygotowane w wersjach 
męskich i kobiecych, respondentom zaprezentowano po 
dwie historyjki – jedną indywidualistyczną i drugą kolek-
tywistyczną, w rotowanej kolejności.

Po przeczytaniu każdej historyjki respondenci mieli so-
bie wyobrazić, że znaleźli się w tej sytuacji i zapoznać się 
z wymienionymi niżej stwierdzeniami, opisującymi różne 
zachowania, a następnie odpowiedzieć na skali od 1 do 6, 
w jakim stopniu opisują one ich zachowania „(…) które 
mogłyby się pojawić w tej sytuacji, inaczej mówiąc, w ja-
kim stopniu dane zachowanie do Ciebie pasuje”. Ponadto 
badani odpowiadali na pytanie: „Gdyby sytuacja opisana 
powyżej zdarzyła się Tobie naprawdę, jak bardzo stresu-
jąca byłaby dla Ciebie? Zaznacz jedną z podanych moż-
liwości”. Odpowiedzi udzielano na skali 6-punktowej, od 
1 – w ogóle niestresująca, do 6 – wybitnie stresująca.

Podjęte działania mające na celu adaptację kulturową 
skali pozwoliły w efekcie na utworzenie trzech podskal 

(strategia zaangażowania, kolektywna i unikania) w pró-
bach norweskiej, polskiej i białoruskiej. Natomiast w pró-
bie rosyjskiej celowe okazało się utworzenie czterech 
podskal: oprócz strategii zaangażowania i unikania po-
wstały dwie skale opisujące strategię kolektywną ukierun-
kowaną na rodzinę i strategię kolektywną ukierunkowaną 
na osoby dalsze, co w efekcie spowodowało utworzenie 
dwóch wersji skali Kuo („podstawowej” i „rosyjskiej”). 
W związku z tym analizy wyników dokonywano dla Rosji 
osobno. W celu ustalenia równoważności pomiaru zasto-
sowano wielogrupową konfi rmacyjną analizę czynnikową 
za pomocą programu AMOS 21 (MG CFA; Marsh, 1994; 
Vandenberg, Lance, 2000), w wyniku której okazało się, 
że w wersji „podstawowej” narzędzie charakteryzuje się 
akceptowalnym poziomem równoważności konfi guralnej 
(ta sama liczba czynników) i metrycznej (te same war-
tości ładunków czynnikowych) – wskaźnik dopasowania 
testowanych modeli RMSEA = 0,0482; natomiast nie ma 
odpowiedniego poziomu równoważności skalarnej (te 
same wartości stałych). Oznacza to, że badane konstruk-
ty są rozumiane tak samo przez respondentów w każdej 
z trzech podgrup (norweskiej, polskiej i białoruskiej), 
a także że uprawnione będzie dokonywanie porównań 
międzygrupowych, np. odpowiadając na pytanie, jaka jest 
struktura i siła powiązań między badanymi konstruktami. 
Jednak brak satysfakcjonującej równoważności skalarnej 
stawia pod znakiem zapytania możliwość porównywania 
średnich w podgrupach. Szczegółowa analiza równoważ-
ności pomiaru została przedstawiona w odrębnym tekście 
(Kwiatkowska i in., 2014).

Współczynniki rzetelności dla obu wersji skali w każ-
dej z badanych grup okazały się satysfakcjonujące (od 
0,66 do 0,82).

Konstrukt Ja. W badaniu użyto skali Singelisa (Self-
-Construal Scale; Singelis, 1994) w wersji zawierają-
cej 10 stwierdzeń, po 5 dla każdego rodzaju Ja. Wy -
konano konfi rmacyjną analizę głównych składowych 
w celu potwierdzenia dwuczynnikowej struktury skali. 
Rozwiązanie dwuczynnikowe nie było zadowalające: 
ilość wariancji wyjaśnionej wynosiła 40,85%, wykres 
osypiska sugerował istnienie większej liczby czynników, 
a oprócz tego jedna z 10 pozycji była tak samo stosun-
kowo nisko ładowana przez oba czynniki (0,34–0,28 – 
„Z moimi znajomymi wolę być bezpośredni i szczery”). 
Odpowiednie miary dopasowania modelu dwuczynniko-
wego wskazywały na co najwyżej mierne dopasowanie 

2 Wartość RMSEA mniejsza od 0,05 mówi o dobrym dopaso-
waniu, między 0,05 a 0,08 – o zadowalającym, między 0,08 a 0,10 
– o miernym dopasowaniu, powyżej 0,10 – o braku dopasowania.



76 ANNA KWIATKOWSKA, JOANNA ROSZAK, RENATA SIKORA, BEN C. H. KUO ET AL.

modelu do danych: χ2 = 230,02; df = 34; p < 0,001; 
RMSEA = 0,087; 90% CI = 0,077–0,098). W związku 
z tym zdecydowano się na rozwiązanie trójczynnikowe, 
co wyjaśniło 51,79% wariancji. Wskaźniki dopasowa-
nia modelu trójczynnikowego sugerowały dopasowanie 
zadowalające: RMSEA = 0,080; 90% CI = 0,069–0,091, 
mimo iż wartość χ2 była wciąż za wysoka: χ2 = 174,89; 
df = 32; p = 0,0003. Czynnik pierwszy okazał się treścio-
wo zgodny z oryginalnym czynnikiem konstytuującym 
Ja-współzależne (5 pozycji, 22,86% wariancji), natomiast 
oryginalne Ja-niezależne przybrało dwie postaci. Dwa 
stwierdzenia składające się na czynnik drugi (14,64%) 
sugerują, że chodzi tu o rodzaj sprawowania kontroli nad 
własnym życiem, o rodzaj samowystarczalności i nie-
zależności od innych ludzi wynikającej z tego, że „sam 
dbam o siebie i nikogo do tego nie potrzebuję”. Są to 
następujące stwierdzenia: „Bycie zdrowym cenię ponad 
wszystko” oraz „Móc wziąć swoje sprawy we własne ręce 
jest dla mnie rzeczą pierwszorzędnej wagi”. Czynnik ten 
został nazwany jako Ja-niezależne-samowystarczalność. 
Trzeci czynnik – Ja-niezależne-autonomia – wyjaśnia 
14,29% wariancji i zawiera istotę bycia niezależnym 
i autonomicznym. W jego skład wchodzą trzy stwierdze-
nia: „Pod wieloma względami lubię być niepowtarzalny 
i inny niż bliskie mi osoby”, „Z moimi znajomymi wolę 
być bezpośredni i szczery” oraz „Moja własna tożsamość, 
niezależna od innych ludzi, jest dla mnie bardzo ważna” 
(por. Kwiatkowska, 2012).

Wykonano wielogrupową konfi rmacyjną analizę czyn-
nikową (MG CFA) w celu ustalenia równoważności 
pomiaru w czterech badanych próbach. Podobnie jak 
w przypadku skali CCCS, potwierdzono równoważ-
ność strukturalną skali (χ2 = 264,15; df = 120; p = 0,000; 
CMIN/df = 2,2044; RMSEA = 0,040; 90% CI = 0,033–
0,046) oraz równoważność metryczną (χ2 = 341,152; 
df = 141; p = 0,000; CMIM/df = 2,42; RMSEA = 0,043; 
90% CI = 0,038–0,049). Natomiast wskaźniki dopasowa-
nia w przypadku równoważności skalarnej nie były za-
dowalające (χ2 = 781,146; df = 171; p = 0,000; CMIN/
df = 4,568; RMSEA = 0,069; 90% CI = 0,064–0,083).

Współczynniki rzetelności obliczone dla podskal zło-
żonych z pięciu pozycji (bez podziału Ja-niezależnego 
na dwie formy) w całej próbie, jak i w poszczególnych 
krajach, okazały się wystarczająco wysokie dla Ja-
-współzależnego: α Cronbacha w całej próbie równe 0,68, 
a w poszczególnych krajach od 0,56 do 0,74. Natomiast 

dla Ja-niezależnego w całej próbie współczynnik α Cron-
bacha wynosił 0,53, a w poszczególnych krajach od 0,36 
do 0,52, co potwierdza raz jeszcze niespójną strukturę tej 
formy konstruktu Ja.

Poziom samooceny. Pomiar samooceny został doko-
nany za pomocą jednego pytania, które brzmiało w na-
stępujący sposób: „Jak bardzo zgodziłbyś/zgodziłabyś się 
z następującym stwierdzeniem: Mam wysoką samooce-
nę?”. Badani podawali stopień zgody na skali 5-punkto-
wej. Ten sposób pomiaru samooceny został zaczerpnięty 
z Europejskich Sondaży Społecznych (ESS, http://ess.
nsd.uib.no).

Religijność. Pytanie o religijność było poprzedzone 
prośbą o informację, czy respondent wyznaje jakąś religię 
i jeśli tak, to jaką. Następnie osoba badana była proszona 
o określenie na skali 11-stopniowej, w jakim stopniu jest 
religijna, bez względu na to, czy należy do jakiejś religii, 
czy nie. W tym przypadku również posłużono się sformu-
łowaniami stosowanymi w ESS.

Zmienne kontrolowane. Zadawano też pytania o wiek, 
płeć i wykształcenie respondentów.

ANALIZA WYNIKÓW

Prezentacja rozkładów i korelacji między zmiennymi
W tabeli 3 przedstawione są wartości współczynni-

ków korelacji Pearsona w zbiorze zmiennych, które 
w dalszych analizach będą występować w modelowaniu 
strukturalnym w charakterze zmiennych wyjaśniających 
dla wyjaśnianych zmiennych strategie radzenia sobie ze 
stresem.

Analiza zależności między zmiennymi pozwala na po-
czynienie pewnych korekt w założeniach co do istnienia 
syndromów kulturowych opartych na idei rozdzielności 
elementów kolektywistycznych i indywidualistycznych. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na współzależ-
ność wartości kolektywistycznych i indywidualistycz-
nych w badanej próbie (r = 0,17), co oznacza, że w tworze-
niu modeli strukturalnych należy uwzględnić kowariancję 
między tymi zmiennymi. Samoocena potwierdza swą 
przynależność do syndromu indywidualistycznego: silne 
korelacje z wartościami indywidualistycznymi i z obie-
ma formami Ja-niezależnego, oraz negatywną istotną 
korelację z Ja-współzależnym. Natomiast religijność, tak 
jak zakładano, włącza się w syndrom kolektywistyczny: 
istotne korelacje z wartościami indywidualistycznymi 
i Ja-współzależnym, negatywna istotna korelacja z war-
tościami indywidualistycznymi. Ocena stresowości wiąże 
się raczej z elementami indywidualistycznymi, ale za-

3 Wysoka wartość χ2 nie jest diagnostyczna w przypadku dużych 
prób (np. Vandenberg, Lance, 2000).

4 Wartość CMIN/df nie powinna przekraczać 3,00 (Arbuckle, 
2010).
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znacza się także istotna korelacja z wartościami kolek-
tywistycznymi. Ogólnie rzecz biorąc, syndrom kolekty-
wistyczny (wartości kolektywistyczne, Ja-współzależne 
i religijność) prezentuje się w formie bardziej klarownej 
niż syndrom indywidualistyczny (wartości indywiduali-
styczne, Ja-niezależne-autonomiczne i Ja-niezależne-sa -
mowystarczalne oraz samoocena), ponieważ obie formy 
Ja-niezależnego korelują także z wartościami kolektywi-
stycznymi (r = 0,10; r = 0,18).

Weryfi kacja hipotezy o preferencjach strategii 
radzenia sobie w badanych próbach narodowych. 
Sprawdzenie, czy pod względem preferowanych stra-
tegii radzenia sobie ze stresem istnieją różnice między 
Norwegią, Polską i Białorusią nie było możliwe z po-
wodu braku równoważności skalarnej narzędzia; między 
Rosją zaś a pozostałymi krajami – ze względu na brak 

podstawowej równoważności konfi guralnej (czynniko-
wej). Możliwe natomiast było porównanie stopnia prefe-
rencji w obrębie danego kraju za pomocą testu t-Studenta 
dla prób zależnych. Wartości średnich i odchyleń standar-
dowych oraz wyniki testu t umieszczono w tabelach 4 i 5.

W badanej próbie (wszystkie cztery kraje) najbar-
dziej preferowaną strategią jest strategia zaangażowania. 
W Norwegii, Polsce i Białorusi w drugiej kolejności wy-
stępuje strategia kolektywistyczna. Najniżej ceniona jest 
strategia unikania. Efekty wszystkich porównań są istot-
ne przy p < 0,001. W próbie rosyjskiej preferencje dla 
strategii zaangażowania są istotnie różne w porównaniu 
z pozostałymi trzema. Strategia unikania w próbie rosyj-
skiej zajmuje pozycję pośrednią między strategią zaan-
gażowania a obiema kolektywnymi, przy czym między 
strategiami kolektywnymi nie ma istotnych różnic.

Tabela 3
Współczynniki korelacji i wartości średnich i odchyleń standardowych zmiennych w całej próbie (N = 759)

2 3 4 5 6 7 8 M(SD)

1 Wart. ind. 0,17*** –0,03*** 0,43*** 0,30*** –0,17*** –0,13***t –0,13*** 3,81 (0,56)

2 Wart. kol. –0,46*** 0,10*** 0,18*** –0,05*** –0,32*** t –0,09*** 3,99 (0,56)

3 Ja-współ. 0,03*** 0,02*** –0,10*** –0,26*** t –0,04*** 3,81 (0,62)

4 Ja-nzal.-aut. 0,26*** –0,26*** –0,06t*** –0,16*** 3,85 (0,67)

5 Ja-nzal-sam. –0,17*** –0,01***t –0,22*** 3,71 (0,86)

6 Samoocena –0,06t*** –0,04*** 3,10 (0,98)

7 Religijność –0,05*** 5,21 (2,55)

8 Stres 4,18 (0,98)

*** p = 0,00; ** p < 0,01; * p < 0,05; t p < 0,10.

Tabela 4
Średnie i odchylenia standardowe strategii radzenia sobie ze stresem w Norwegii, Polsce i Białorusi

Kraje N Strategia 
kolektywna (K)

M (SD)

Strategia unikania 
(U)

M (SD)

Strategia 
zaangażowania (Z)

M (SD)

Wyniki porównań: wartości t

K vs. U K vs. Z U vs. Z

Norwegia 094 3,24 (0,83) 2,39 (0,65) 4,28 (0,59) 08,42*** –11,47*** –19,11***

Polska 256 3,48 (0,88) 2,37 (0,76) 4,04 (0,71) 16,81*** 0–9,09*** –27,72***

Białoruś 271 3,68 (0,75) 2,64 (0,73) 4,11 (0,71) 17,50*** 0–7,05*** –23,87***

Ogółem 621 3,52 (0,83) 2,53 (0,73) 4,12 (0,69) 25,57*** –14,36*** –40,48***

*** p < 0,001.
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Testowanie modeli strukturalnych
Przyjęto następujący sposób postępowania. Najpierw 

oszacowano modele (indywidualistyczny dla strategii za-
angażowania i modele kolektywistyczne dla strategii ko-
lektywnej i strategii unikania) dla danych pochodzących 
z całej próby z wykluczeniem Rosji, a więc są to dane od-
noszące się do trzech krajów łącznie (Norwegia, Polska, 
Białoruś). Dzięki temu zweryfi kujemy trafność modeli 
teoretycznych, ich postać oraz kierunki i siłę związków 
między zmiennymi, koncentrując się na efektach cał-
kowitych wywieranych przez zmienne wyjaśniające na 
zmienne wyjaśniane (tj. określonych strategii radzenia 
sobie).

Następnie każdy z modeli (indywidualistyczny i ko-
lektywistyczny) oszacowano w podgrupach kulturowych 
jednocześnie, przy założeniu, że postać modelu jest taka 
sama w każdej podgrupie, a różnice mogą występować 
w stosunku do wartości parametrów w podgrupach. 
Modelowanie jednoczesne pozwala na zdiagnozowa-
nie łącznej wielkości rozbieżności modeli szacowanych 
w podgrupach, na określenie siły i kierunków związków 
między zmiennymi w podgrupach, jak również na porów-
nanie istotności różnic między analogicznymi parametra-
mi w podgrupach.

Na końcu zostały oszacowane także modele dla próby 
rosyjskiej, traktowanej osobno.

Modelowanie w trzech krajach łącznie: model in-
dywidualistyczny. Zmienną wyjaśnianą była strategia 
zaangażowania, zmiennymi zaś wyjaśniającymi warto-
ści indywidualistyczne, Ja-niezależne-autonomiczne, Ja-
-niezależne-samowystarczalne, samoocena i ocena stre-
sowości.

Testowanie tak zbudowanego modelu nie przyniosło 
zadowalających rezultatów, mimo że wszystkie para metry 
ścieżkowe są istotne statystycznie. Dopiero po usunię-
ciu z modelu zmiennej Ja-niezależne-samowystarczalne 

jakość modelu zdecydowanie się poprawiła: model uzy-
skał satysfakcjonujący stopień dopasowania do danych 
empirycznych. Wszystkie współczynniki β są istotne przy 
p < 0,001.

Najsilniejszy efekt całkowity (złożony z efektu bezpo-
średniego i upośrednionego przez samoocenę i ocenę stre-
sowości) wywiera Ja-niezależne-autonomiczne (0,162), 
następnie wartości indywidualistyczne (0,158), w dalszej 
kolejności stresowość sytuacji (–0,126) i na końcu samo-
ocena (0,103).

Zależności te można opisać w następujący sposób: 
strategia zaangażowania jest tym bardziej prawdopo-
dobna, im bardziej jest wyartykułowane Ja-niezależne-
-autonomiczne, pozostające w zależności od wartości in-
dywidualistycznych; im wyżej się ceni wartości indywi-
dualistyczne; im niżej jest oceniany poziom stresowości 
sytuacji i im wyższy jest poziom samooceny (rysunek 1).

Tabela 5
Średnie i odchylenia standardowe strategii radzenia sobie ze stresem w Rosji oraz wyniki porównań (wartości t)

Strategia unikania 
(U)

Strategia zaangażowania
(Z)

Strategia kolektywna – dalsi
(K-D)

Strategia kolektywna – rodzina
(K-R)

M (SD) 3,73 (0,73) 4,62 (0,73) 3,28 (0,77) 3,29 (0,82)

Strategia U vs… –10,28***  4,88*** 05,42***

Strategia Z vs… 14,24*** 14,10***

Strategia K-D vs… –0,20***

*** p < 0,001.

Samoocena

Str_ZaangażowaniaJa_Nzal_Auton.

Wart_Indyw. Stres

e2

e1

e3

0,16
0,16

0,02

0,10

0,07

0,100,26

0,15
0,48

–0,13

χ2 (3, N = 621) = 5,91; p = 0,116; CMIN/DF = 1,969; CFI = 0,989; 
RMSEA = 0,040.
e – składnik losowy zmiennej.

Rysunek 1. Model indywidualistyczny dla strategii zaanga-
żowania szacowany w trzech krajach łącznie.
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Zadano również pytanie, czy ten sam model (tj. ta sama 
konfi guracja zmiennych wyjaśniających) może mieć za-
stosowanie w wyjaśnianiu strategii kolektywnych i stra-
tegii unikania. Okazało się, że współczynnik korelacji 
wielokrotnej dla strategii kolektywnych wynosi zaled-
wie 0,02, tak samo dla strategii unikania.

Modelowanie w trzech krajach łącznie: model kolek-
tywistyczny dla strategii kolektywnej. Zmienną wyja-
śnianą była tu strategia kolektywna, zaś zmiennymi wyja-
śniającymi wartości kolektywistyczne, Ja-współzależne, 
religijność i ocena stresowości.

Parametry jakości dopasowania wskazują, że jest to 
model dobrze dopasowany do danych. Wszystkie współ-
czynniki β są istotne przy p < 0,01, oprócz współczyn-
nika wartości kolektywistyczne a strategia kolektywna 
– p < 0,05. Najsilniejszy efekt całkowity wywiera Ja-
-współzależne (całkowity efekt standaryzowany: 0,260), 
następnie religijność (wskaźnik: 0,176), wartości ko-
lektywistyczne (wskaźnik: 0,158) i ocena stresowości 
(wskaźnik: 0,112). Poziom religijności jest zależny od 
wartości kolektywistycznych i Ja-współzależnego, warto-
ści kolektywistyczne zaś wywierają wpływ na strategię 
kolektywistyczną nie tylko w sposób bezpośredni, lecz 
także pośrednio – przez wpływ na poziom religijności 
i na ocenę stresowości sytuacji (im bardziej wartości te 
są cenione, tym wyższe są oceny stresowości sytuacji).

A zatem strategia kolektywna jest tym bardziej 
prawdopodobna, im bardziej wyartykułowane jest Ja-
-współzależne, im wyższym poziomem religijności (za-
leżnym od Ja-współzależnego i wartości kolektywistycz-

nych) cechuje się jednostka, im bardziej ceni wartości 
kolektywistyczne i im wyżej oceniana jest stresowość 
sytuacji trudnych (rysunek 2).

Tak jak poprzednio model ten został przetestowany dla 
strategii zaangażowania i strategii unikania. W obu wy-
padkach współczynnik korelacji wielokrotnej dla odpo-
wiedniej strategii wyniósł 0,02.

Modelowanie w trzech krajach łącznie: model ko-
lektywistyczny dla strategii unikania. Zmienną wyja-
śnianą była strategia unikania, zmiennymi wyjaśniają-
cymi zaś wartości kolektywistyczne, Ja-współzależne, 
religijność i ocena stresowości. Proponowany model 
nie spełniał pokładanych w nim nadziei, ponieważ zbiór 
zmiennych nie ma związku ze strategią unikania (warian-
cja wyjaśniana rzędu 0,01). Próba przetestowania modelu 
indywidualistycznego dla tej strategii również zakończy-
ła się niepowodzeniem.

Testowanie modeli strukturalnych: 
modelowanie w podgrupach

Kolejnym etapem analizy było szacowanie mode-
li indywidualistycznego i kolektywistycznego w trzech 
podgrupach kulturowych. Modelowanie w podgrupach 
umożliwia uzyskanie informacji, jak dobrze postulowany 
model teoretyczny jest powielany w każdej grupie oraz 
oszacowanie parametrów dla każdej grupy oddzielenie 
(Bedyńska, Książek, 2012). W ten sposób można porów-
nać rolę poszczególnych parametrów między próbą nor-
weską a polską i białoruską.

Model indywidualistyczny: strategia zaangażowa-
nia. W modelu indywidualistycznym, objaśniającym 
strategię zaangażowania, zachowano wszystkie zmienne 
wyjaśniające, tj. nie wykluczano Ja-niezależnego-samo-
wystarczalnego.

Model miał wysoką dobroć dopasowania: χ2 (15, 
N = 621) = 18,496; p = 0,238; CMIN/DF = 1,233; CFI = 
0,987; RMSEA = 0,019. Oznacza to, że w każdej próbie 
struktura zależności między zmiennymi (postać modelu) 
była podobna, jednak wartości parametrów w poszcze-
gólnych próbach mogą się od siebie różnić, podobnie jak 
współczynnik korelacji wielokrotnej zmiennej wyjaśnia-
nej (tabela 6).

Przyjrzymy się kolejno parametrom modelu w poszcze-
gólnych próbach.

Norwegia. Testowany model wyjaśnia aż 27% warian-
cji strategii zaangażowania. Efekty całkowite wpływu 
zmiennych na strategię zaangażowania można porango-
wać w następujący sposób:
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0,210,48

0,22
0,17
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χ2 (2, N = 621) = 4,71; p = 0,09; CMIN/DF = 2,35; CFI = 0,992; 
RMSEA = 0,047.
e – składnik losowy zmiennej.

Rysunek 2. Model kolektywistyczny dla strategii kolektyw-
nej szacowany w trzech krajach łącznie.
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Najsilniejszy wpływ wywiera Ja-niezależne-auto no-
miczne (0,333), następnie wartości indywidualistyczne 
(0,216), ocena stresowości sytaucji ze znakiem ujemnym 
(–0,214) i samoocena (0,126). Wpływ Ja-niezależnego-
-samowystarczalnego jest nieistotny (0,008). Tak więc 
strategia zaangażowania u Norwega jest tym bardziej 
prawdopodobna, im bardziej wyartykułowane jest Ja-
niezależne-autonomiczne, im bardziej ceni on wartości 
indywidualistyczne, im mniej stresująca jest sytuacja 
trudna i im wyższa jest samoocena.

Dodać należy, że ocena stresowości jest zależna (zależ-
ność ujemna) od Ja-niezależnego-autonomicznego: im 
bardziej wyartykułowana jest ta forma Ja, tym niższa jest 
ocena stresowości, a im niższa jest ocena stresowości, tym 
bardziej jest używana strategia zaangażowania. Można więc 
rzec, że rola Ja-niezależnego-autonomicznego jest podwój-
na: przez oddziaływanie bezpośrednie na rzecz danej strate-
gii i pośrednio przez obniżanie oceny stresowości sytuacji.

Można wskazać na jeszcze jeden aspekt szczególnej 
roli Ja-niezależnego-autonomicznego. Mianowicie naj-
silniej wpływa na samoocenę (i za jej pośrednictwem na 
strategię radzenia), silniej niż na stres (różnica między pa-
ramterami istotna statystycznie: –4,577)5, także silniej niż 
bezpośrednio na strategię zaangażowania (–2,846).

Polska. W próbie polskiej współczynnik korelacji wie-
lokrotnej dla strategii zaangażowania przyjmuje niższą 
wartość niż w próbie norweskiej, mianowicie tylko 0,10. 
Efekty całkowite wpływu zmiennych wyjaśniających na 
strategię zaangażowania układają się podobnie jak w pró-
bie norweskiej odnośnie do dwóch pierwszych zmien-
nych: Ja-niezależne-autonomiczne (0,226) i wartoś ci 
indywidualistyczne (0,126). W następnej kolejności po-
jawia się samoocena (0,08 – na pograniczu istotności), 
wpływ zaś Ja-niezależnego-samowystarczalnego i wpływ 
stresowości sytuacji są nieistotne. Zasadnicza różnica 
między obiema próbami polega na nieistotnym wpływie 
oceny stresowości na strategię zaangażowania w próbie 
polskiej, mimo iż testy nie wykazały istotnych różnic 
między parametrami z obu grup. Różnica istotna wystą-
piła w zakresie współczynników ścieżki Ja-niezależne-
-autonomiczne – samoocena (–3,849).

Białoruś. Współczynnik korelacji wielorakiej w pró-
bie białoruskiej jest zbliżony do próby polskiej – 0,09. 
Podobnie jak w dwóch poprzednich próbach, największe 
efekty całkowite wpływające na strategię zaangażowania 
wykazują zmienne: wartości indywidualistyczne (0,150) 
i Ja-niezależne-autonomiczne (0,139), wraz z samooceną 
(0,149). Wpływ stresu ujawnia się na pograniczu istotno-
ści (–0,087) w kierunku takim samym, jak w próbie norwe-
skiej. Wpływ Ja-niezależnego-samowystarczalnego nie 
jest istotny.

Tabela 6
Model indywidualistyczny dla strategii zaangażowania: standaryzowane współczynniki ścieżek i współczynniki korelacji 
wielokrotnej w próbach norweskiej, polskiej i białoruskiej

Parametry Norwegia Polska Białoruś

Strategia: R2 –0,27*** –0,10***t –0,09*** t

Strategia ← Stres –0,21*** –0,01*** t –0,09*** t

Strategia ← Samoocena –0,13*** –0,08*** t –0,15*** t

Strategia ← Wartości indywidualistyczne –0,22*** –0,13t*** –0,15*** t

Strategia ← Ja-niezależne-autonomiczne –0,25*** –0,22*** t –0,11t***

Stres: R2 –0,01*** –0,00*** t –0,00*** t

Stres ← Ja-niezależne-autonomiczne –0,12*** –0,00*** t –0,05*** t

Samoocena: R2 –0,23*** –0,03*** t –0,07*** t

Samoocena ← Ja-niezależne-autonomiczne –0,48*** –0,05*** t –0,23*** t

Samoocena ← Ja-niezależne-samowystarczalne –0,06*** –0,16*** t –0,08*** t

Model: χ2 (15, N = 621) = 18,496; p = 0,238; CMIN/DF = 1,233; CFI = 0,987; RMSEA = 0,019.
* p < 0,05; p < 0,01; *** p < 0,001. 

5 W nawiasach podawana jest wartość statystyki testującej 
istotność różnic między wartościami parametrów; hipoteza zerowa 
o braku różnic nie powinna być odrzucona, jeśli wartość statystyki 
zawiera się w przedziale –2,0 i 2,0 (Bedyńska, Książek, 2012).
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Porównanie wartości parametrów ścieżkowych w trzech 
grupach wykazało, że różnice istotne statystycz nie wystę-
pują tylko w parametrze Ja-niezależne-autonomiczne – 
samoocena. Odpowiednie statystyki istotności różnic są 
następujące: między Norwegią i Pol ską –3,849, między 
Norwegią a Białorusią –2,345; mię dzy Polską a Białorusią 
–2,008 Oznacza to, że wpływ Ja- niezależnego na samo-
ocenę jest największy w próbie norweskiej, a najmniejszy 
w próbie polskiej.

Model kolektywistyczny: strategia kolektywna. Nie 
udało się utrzymać modelu kolektywistycznego oszaco-
wanego na całej próbie, dlatego włączono do zmiennych 
wyjaśniających zmienne, o których wiadomo, że są sko-
relowane ze zmiennymi kulturowymi kolektywistycz-
nymi, tj. wartości indywidualistyczne i jedną z form Ja-
-niezależnego: Ja-samowystarczalne.

Tak skonstruowany model jest dobrze dopasowany 
do danych empirycznych: χ2 (21, N = 621) = 30,945; 
p = 0,075; CMIN/DF = 1,474; CFI = 0,974; RMSEA = 
0,028. Wartości odpowiednich parametrów znajdują się 
w tabeli 7.

Norwegia. W próbie norweskiej model ten wyjaśnia 
22% wariancji zmiennej strategia kolektywna.

Zmienne, które mają największe efekty całkowite na 
strategię kolektywną, można porangować w następują-
cy sposób: Ja-współzależne – 0,263; religijność – 0,251; 
wartości indywidualistyczne – 0,190; ocena stresowości 
– 0,097; Ja-niezależne-samowystarczalne – 0,097; war-
tości kolektywistyczne: 0,066. W przypadku Norwegów, 
im bardziej wyartykułowane jest Ja-współzależne, im 
większa religijność, im bardziej się ceni wartości indy-
widualistyczne, im wyżej się ocenia stopień stresowości 
sytuacji oraz im bardziej wyartykułowane Ja-niezależne-
-samowystarczalne, tym bardziej prawdopodobne jest 
użycie strategii kolektywnej. Cenienie wartości kolekty-
wistycznych nie ma istotnego (bezpośredniego) znacze-
nia dla użycia tej strategii.

Natomiast od wartości kolektywistycznych zależy 
ocena stresowości sytuacji (efekt całkowity – 0,218). 
Ocena stresu zależy też od religijności (0,218) i od Ja-
-współzależnego (–0,074). Tak więc wartości kolekty-
wistyczne i religijność podwyższają ocenę stresowości 
sytuacji trudnych, czemu Ja-współzależne stara się prze-
ciwdziałać.

Tabela 7
Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej: standaryzowane współczynniki ścieżek i współczynniki korelacji wielo-
krotnej w próbach norweskiej, polskiej i białoruskiej

Parametry Norwegia Polska Białoruś

Strategia: R2 –0,22*t 0,19*** t –0,15*** t

Strategia ← Stres –0,10* t 0,17*** t –0,21*** t

Strategia ← Religijność –0,23* t 0,13*** t –0,08*** t

Strategia ← Wartości indywidualistyczne –0,19* t 0,12*** t –0,05*** t

Strategia ← Ja-współzależne –0,22* t 0,27*** t –0,24*** t

Strategia ← Ja-niezależne-samowystarczalne –0,10* t 0,07*** t –0,11t***

Stres: R2 –0,07* t 0,07*** t –0,04*** t

Stres ← Religijność –0,17t* 0,10*** t –0,18*** t

Stres ← Wartości kolektywistyczne –0,19t* 0,04*** t –0,02*** t

Stres ← Ja-współzależne –0,11* t 0,20*** t –0,07*** t

Religijność: R2 –0,11* t 0,09*** t –0,05*** t

Religijność ← Ja-współzależne –0,20t* 0,11t*** –0,05*** t

Religijność ← Wartości kolektywistyczne –0,19t*  0,23*** t – 0,20*** t

Model: χ2 (21, N = 621) = 30,945; p = 0,075; CMIN/DF = 1,474; CFI = 0,974; RMSEA = 0,028.
* p < 0,05; p < 0,01; *** p < 0,001. 



82 ANNA KWIATKOWSKA, JOANNA ROSZAK, RENATA SIKORA, BEN C. H. KUO ET AL.

Polska. W próbie polskiej model ten wyjaśnia 19% 
wariancji, niewiele mniej niż w próbie norweskiej. 
Kolejność zmiennych oddziałujących na strategię kolek-
tywną (efekty całkowite) przedstawia się następująco: 
Ja-współzależne – 0,317; ocena stresowości – 0,174; re-
ligijność – 0,148; wartości indywidualistyczne – 0,119; 
Ja-niezależne-samowystarczalne – 0,072; wartości ko-
lektywistyczne – 0,040. Stosowanie strategii kolektyw-
nej przez Polaków jest tym bardziej prawdopodobne, im 
lepiej wyartykułowane jest Ja-współzależne, im wyżej 
ocenia się stresowość sytuacji trudnej, im wyższa reli-
gijność, im bardziej ceni się wartości indywidualistycz-
ne oraz im bardziej jest wyartykułowane Ja-niezależne-
samowystarczalne.

Ocena stresowości zależy w największym stopniu od 
Ja-współzależnego (efekt całkowity: 0,213), od religijno-
ści (0,101) i w pewnym stopniu od wartości kolektywi-
stycznych (0,059).

Białoruś. Model ten wyjaśnia najmniej wariancji 
w badanych próbach: 15%. Ranking efektów całkowi-
tych zmiennych na strategię kolektywną rozpoczyna, tak 
jak w próbach norweskiej i polskiej, Ja-współzależne 
(0,262), następnie – jak w próbie polskiej – ocena stre-
sowości (0,210) i religijność (0,117). W dalszej kolejno-
ści występuje Ja-niezależne-samowystarczalne (0,109) 
oraz wartości indywidualistyczne (0,049) i wartości ko-
lektywistyczne (0,019). Stosowanie strategii kolektywnej 
przez Białorusinów jest tym bardziej prawdopodobne, 
im lepiej wyartykułowane Ja-współzależne, im wyżej 
jest oceniona stresowość sytuacji, im większy stopień 
religijności i im bardziej wyartykułowane Ja-niezależne-
-samowystarczalne. Cenienie wartości nie ma istotnych 
związków z tendencją do stosowania strategii kolek tywnej.

Na ocenę stresowości sytuacji przez Białorusinów 
wpływa przede wszystkim poziom religijności (efekt cał-
kowity – 0,183). Ja-współzależne (0,079) i wartości ko-
lektywistyczne (0,019) nie mają istotnego znaczenia.

Porównanie istotności różnic parametrów ścieżkowych 
między trzema grupami dało w wyniku zaledwie jedną 
istotną różnicę między próbą norweską i polską – doty-
czyła parametru Ja-współzależne a stres: 2,566.

Strategia unikania. Zrezygnowano z analiz dotyczą-
cych strategii unikania ze względu na stwierdzoną wcześ-
niej niewielką wartość heurystyczną tego modelu.

Modelowanie strukturalne w próbie rosyjskiej
Osobno zostały wykonane analizy ścieżkowe w pró-

bie rosyjskiej, ponieważ zmodyfi kowano narzędzie do 
badania strategii radzenia sobie ze stresem z powodu 

niewystarczającej równoważności w tej próbie. Podskale 
mierzące strategie, opatrzone takimi samymi etykietkami 
jak w poprzednich próbach (zaangażowania, kolektywna, 
unikania), nie są identyczne – zawierają nieco inny ze-
staw itemów.

Spodziewając się większej złożoności w zakresie kon-
fi guracji zmiennych (struktury zależności między zmien-
nymi), w kulturze rosyjskiej do testowanych modeli 
włączano zarówno zmienne indywidualistyczne, jak i ko-
lektywistyczne. Uzyskano dwa modele kolektywistycz-
no-indywidualistyczne dotyczące strategii zaangażowa-
nia i unikania oraz dwa modele (raczej) kolektywistyczne 
dotyczące dwóch postaci strategii kolektywnych.

Model kolektywistyczno-indywidualistyczny: stra-
tegia zaangażowania. Mierniki jakości modelu są sa-
tysfakcjonujące, model ten wyjaśnia 15% wariancji. 
Wszystkie współczynniki β są istotne przy p < 0,05 (rysu-
nek 3). Ze zmiennych należących do kultury indywiduali-
stycznej w modelu pozostały wartości indywidualistycz-
ne i samoocena, charakteryzujące się podobnymi war-
tościami parametrów ścieżkowych (0,18 i 0,16), jednak 
stosunkowo silniejszy wpływ na strategię zaangażowania 
wywiera Ja-współzależne (0,31). Zastosowanie strategii 
zaangażowania u Rosjan jest tym bardziej prawdopodob-
ne, im bardziej wyartykułowane jest Ja-współzależne, im 
bardziej cenione są wartości indywidualistyczne oraz im 
wyższy poziom samooceny.

Model ten został nazwany kolektywistyczno-indywi-
dualistycznym, ponieważ w sukurs zmiennym indywidu-
alistycznym idzie silna zmienna kolektywistyczna – Ja-
-współzależne.

Samoocena
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χ2 (5, N = 138) = 3,169; p = 0,674; CMIN/DF = 0,634; CFI = 1,00; 
RMSEA = 0,000.
e – składnik losowy zmiennej.

Rysunek 3. Model indywidualistyczno-kolektywistyczny dla 
strategii zaangażowania w próbie rosyjskiej.
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Model kolektywistyczny: strategia kolektywna – 
rodzina. Pozostajemy przy nazwie model kolektywi-
styczny mimo obecności w nim zmiennych indywiduali-
stycznych. Zmienne te w zasadzie nie grają ważnej roli 
w determinowaniu strategii kolektywnych, a występują 
jedynie jako kowarianty wartości kolektywistycznych, 
których usunięcie powoduje znaczne obniżenie jakości 
modelu (rysunek 4).

Wielkość współczynnika korelacji wielokrotnej wyno-
si 0,17. Współczynniki β są istotne przy p < 0,05, z wy-
jątkiem Ja-współzależne a stres – p < 0,10 i religijność 
a stres – p < 0,15. Podobnie jak w modelu szacowanym 
dla Norwegii, Polski i Białorusi, najsilniejszy efekt 

całkowity na strategię kolektywną „rodzinną” wywiera 
Ja-współzależne (0,321), w drugiej kolejności religijność 
(0,181), a dalej lokuje się ocena stresowości (0,152). 
Wartości kolektywistyczne odgrywają niewielką rolę 
(0,064). Rosjanie są tym bardziej skłonni do stosowania 
strategii kolektywnej skupionej wokół członków rodziny, 
im lepiej wyartykułowane jest Ja-współzależne, im bar-
dziej są religijni i im sytuacja jest oceniona jako bardziej 
stresowa.

Natomiast ocena stresowości jest zależna, podobnie jak 
u Polaków, od Ja-współzależnego (0,145) i religijności 
(0,121) oraz w niewielkim stopniu od wartości kolekty-
wistycznych (0,043).

χ2 (11, N = 138) =17,573; p = 0,092; CMIN/DF = 1,598; CFI = 0,924; RMSEA = 0,066.
e – składnik losowy zmiennej.

Rysunek 4. Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej – rodzina w próbie rosyjskiej.

χ2 (13, N = 138) =14,124; p = 0,365; CMIN/DF = 1,086; CFI = 0,986; RMSEA = 0,025.
e – składnik losowy zmiennej.

Rysunek 5. Model kolektywistyczny dla strategii kolektywnej – dalsi w próbie rosyjskiej.

e2

e3 e1

RUS_S_Kolekt_RodzinaStres

Ja_Współzal.

Wart_Kolekt.

Wart_Indywid.

Ja_Nzal_Samow.

Religijność

0,38

0,36

0,13

0,170,04

0,15

0,30

0,15

0,17

0,27

0,12
0,16

0,18

e2

e3 e1

RUS_S_Kolekt_DalsiStres

Ja_Współzal.

Wart_Kolekt.

Wart_Indywid.

Ja_Nzal_Samow.

Religijność

0,38

0,36

0,13

0,160,02

0,15

0,30

0,34

0,17

0,27

0,19
0,18



84 ANNA KWIATKOWSKA, JOANNA ROSZAK, RENATA SIKORA, BEN C. H. KUO ET AL.

Model kolektywistyczny: strategia kolektywna – 
dal si. Model kolektywistyczny w wyjaśnianiu strategii 
kolektywnej skoncentrowanej na innych ludziach ma taką 
samą postać jak model poprzedni, jednak wartość współ-
czynników ścieżkowych i efekty całkowite zmiennych 
prezentują się inaczej (rysunek 5).

Model ten wyjaśnia mniej więcej tyle samo wariancji 
zmiennej strategia kolektywna – inni (16%), co model 
poprzedni. Wszystkie współczynniki regresji β są istot-
ne przy p < 0,01, z wyjątkiem Ja-współzależne a stres 
– p < 0,08. Układ efektów całkowitych jest inny przede 
wszystkim ze względu na nikłą rolę Ja-współzależnego 
(0,051), które wywierało zdecydowanie wyższy wpływ 
na strategię w modelu szacowanym dla strategii kolek-
tywnej – rodzina w próbie rosyjskiej, jak również w mo-
delu kolektywistycznym w próbach norweskiej, polskiej 
i białoruskiej.

Tutaj najsilniejszy efekt wywierają ocena stresowości 
(0,342), religijność (0,195) oraz nieznacznie wartości ko-
lektywistyczne (0,069) i Ja-współzależne (0,051). Z ko-
lei ocena stresowości jest zależna od Ja-współzależnego 
(0,148).

Model indywidualistyczno-kolektywistyczny: stra-
tegia unikania. Wszystkie współczynniki regresji w tym 
modelu są istotne przy p < 0,05, z wyjątkiem religijność 
a stres – p < 0,14. Model ten jest najbardziej zrównowa-
żony pod względem elementów indywidualistycznych 
i kolektywistycznych. Oto Ja-współzależne (0,206) i Ja-
-niezależne-autonomiczne (0,201) oddziałują na strate-
gię unikania z jednakową siłą. Trzecią istotną zmienną 
wyjaśniającą jest ocena stresowości sytuacji trudnych 

(–0,163), pozostająca pod wpływem religijności (0,124). 
A zatem strategia unikania będzie tym bardziej prawdo-
podobna u Rosjan, im bardziej wyartykułowane są Ja-
współzależne i Ja-niezależne-autonomiczne oraz im słab-
sza jest ocena stresowości sytuacji trudnej (rysunek 6).

DYSKUSJA

Głównym celem podjętych badań było poszukiwanie 
związków między kulturą a reakcjami na stres i weryfi ka-
cja założenia, że strategie zidentyfi kowane w kulturze za-
chodniej mają walor uniwersalny i równie dobrze opisują 
zachowania ludzi w kulturach niezachodnich. W tworze-
niu opozycji kultury zachodnie vs. niezachodnie wyko-
rzystaliśmy syndromy kulturowe indywidualistyczny 
i kolektywistyczny, przy czym zamiarem naszym był taki 
dobór prób badawczych, by można je ułożyć w porządku 
od kultury najbardziej wysyconej elementami indywi-
dualistycznymi (Norwegia), przez kultury heterogenicz-
ne (Polska, Białoruś), do kultury najbardziej wysyconej 
elementami kolektywistycznymi (Rosja). Co prawda, 
stosowne analizy potwierdziły zakładany porządek bada-
nych prób, jednak okazało się, że nie jest możliwe porów-
nywanie wszystkich czterech krajów między sobą, a to 
z uwagi na różnice między wersjami skali Kuo i współ-
pracowników, zastosowanymi w trzech krajach i w próbie 
rosyjskiej. Mając wybór między: (a) odrzuceniem danych 
respondentów rosyjskich zgodnie z fi lozofi ą czyszczenia 
próby z „podejrzanych” danych lub (b) zaakceptowaniem 
danych jako manifestacji specyfi ki kultury rosyjskiej, wy-
braliśmy tę drugą opcję, łącząc w ten sposób podejście 
międzykulturowe (porównywanie kultur) z podejściem 
kulturowym (koncentracja na idiosynkrazjach wewnątrz 
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Rysunek 6. Model indywidualistyczno-kolektywistyczny dla strategii unikania w próbie rosyjskiej.
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jednej kultury). W związku z tym, interpretując uzyska-
ne dane, należało wziąć pod uwagę pewne różnice w ro-
zumieniu strategii opatrzonych tymi samymi nazwami. 
I tak, strategia zaangażowania funkcjonująca w próbach 
norweskiej, polskiej i białoruskiej oznacza aktywne po-
dejmowanie dowolnych działań w sytuacji stresowej, 
w próbie zaś rosyjskiej oznacza aktywności skoncen-
trowane przede wszystkim na rozwiązaniu określonego 
prob lemu, co jest bliższe tradycyjnemu rozumieniu stra-
tegii skoncentrowanej na zadaniu. Strategia unikania, 
oprócz wspólnych tendencji do zaprzeczania istnienia 
problemu i poszukiwania czynności zastępczych, w pró-
bie rosyjskiej jest związana z regulowaniem stanu emo-
cjonalnego (koncentracja na emocjach) w większym stop-
niu niż w pozostałych próbach.

Strategia zaangażowania
Podaliśmy w wątpliwość status strategii zaangażowa-

nia jako zachowania optymalnego w reagowaniu na stres, 
argumentując, że jest ona silnie osadzona w kulturze za-
chodniej, podporządkowanej imperatywowi walki, ak-
tywności, „brania byka za rogi”, także odpowiedzialno-
ści za własne działania i samodzielnego rozwiązywania 
własnych problemów. Jak się okazuje, niesłusznie wątpi-
liśmy w jej uniwersalność. Jest to strategia preferowana 
przez przedstawicieli każdej badanej kultury, aczkolwiek 
najsilniej związana z kulturą indywidualistyczną en bloc 
(Norwegia) lub z jej elementami, obecnymi w kulturach 
bardziej heterogenicznych. Chodzi tu o wartości indywi-
dualistyczne (im bardziej ceniona jest wolność, niezależ-
ność, bycie odważnym, ekscytujące życie, tym chętniej 
ludzie stają do walki z przeciwnościami), autonomiczną 
formę Ja-niezależnego (im bardziej wyraziste poczucie, 
że jest się autonomiczną, niezależną jednostką, tym więk-
sza skłonność do angażowania się) i poziom samooceny 
(im wyższa samoocena, a tym samym większa wiara we 
własny sukces, tym bardziej prawdopodobne jest podej-
mowanie różnych działań prowadzących do poradzenia 
sobie z sytuacją trudną). W literaturze psychologicznej 
od dawna samoocena jest uznawana za jedną z głównych 
zmiennych stanowiących o zasobach jednostki w radze-
niu sobie ze stresem (por. Sinha, Tripathi, 1994), chociaż 
jej rola wydaje się ograniczona do kontekstu kultury in-
dywidualistycznej. Durganand Sinha i Roma Tripathi 
(1994) donoszą na podstawie wyników swoich badań 
prowadzonych w Kanadzie i w Indiach, że w kulturze in-
dyjskiej samoocena nie ma takiego znaczenia, jak w kul-
turze zachodniej.

Przyjmując do wiadomości fakt uniwersalności strategii 
zaangażowania, choć o indywidualistycznej prowenien-
cji, należy zwrócić uwagę na okoliczności ograniczające 

powszechność stosowania tej strategii. Po pierwsze, pre-
ferencje w zakresie strategii zaangażowania zależą od po-
znawczej oceny stresu; jest to wynik uzyskany w modelu 
testowanym na trzech krajach łącznie. Strategia ta jest 
tym bardziej prawdopodobna, im niższa jest ocena stresu. 
Inaczej mówiąc, strategia ta jest uruchomiona wówczas, 
gdy podmiot ocenia poziom trudności jako stosunkowo 
niewielki, możliwy do pokonania. Na efekt ten złożyły się 
zależności występujące przede wszystkim w próbach nor-
weskiej i białoruskiej, natomiast w próbie polskiej ocena 
stresowości sytuacji nie ma związku z preferowaniem 
strategii zaangażowania.

I tu napotykamy na drugie ograniczenie uniwersalności 
strategii zaangażowania, mianowicie na specyfi kę kultu-
rową w zakresie konfi guracji czynników determinujących 
tę strategię. Otóż waga kulturowych elementów indywi-
dualistycznych, ich wzajemne powiązania oraz wspo-
magające bądź osłabiające działanie innych czynników 
może się zmieniać w zależności od kraju. W próbie pol-
skiej rola oceny poznawczej stresowości sytuacji przesta-
je być ważna, a poziom samooceny nie gra istotnej roli. 
Nie ma wiarygodnego wyjaśnienia tej sytuacji. Być może 
Polacy podejmują działania, nie licząc się z realiami, nie 
biorąc pod uwagę trudności, bez względu na ocenę szans 
powodzenia. Najważniejsze dla Polaków są czynniki kul-
turowe: cenione wartości indywidualistyczne i indywidu-
alistyczna forma Ja.

Interesujący jest przypadek Rosji. Wśród czynników 
determinujących strategię zaangażowania znajdujemy 
oprócz wartości indywidualistycznych i samooceny, za-
miast Ja-niezależnego – Ja-współzależne, konstrukt nale-
żący do kolektywistycznego syndromu kulturowego. Co 
więcej, jest to najsilniejszy predyktor tej strategii. Nie da 
się wytłumaczyć zamiany form Ja i tak dużego udziału 
Ja-współzależnego w determinowaniu tej strategii tylko 
różnicami w sposobie rozumienia zaangażowania (tj. róż-
nej operacjonalizacji w tym badaniu). Jeśli przyjmiemy 
założenie, iż aktywna postawa jednostki wobec trudno-
ści jest optymalnym i pożądanym sposobem radzenia 
siebie w każdej kulturze, to wydaje się, że kultury po-
winny być wyposażone w instrumenty wspierające takie 
zachowania. Takim instrumentem może być specyfi czna 
dla danej kultury forma Ja: w kulturach indywidualistycz-
nych Ja-niezależne, w kulturach kolektywistycznych Ja-
-współzależne. Tak więc im lepiej jest wyartykułowana 
forma Ja spójna z wartościami panującymi w danej kul-
turze, tym bardziej prawdopodobne jest zaangażowanie 
się jednostki w pokonywanie trudnych sytuacji. W bada-
niu Bena Kuo i Laurie Gingricha (2004) na studentach 
kanadyjskich pochodzenia europejskiego i azjatyckie-
go stwierdzono w całej badanej próbie istotne korelacje 
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między obiema formami Ja i strategią zaangażowania 
(współczynnik korelacji z Ja-niezależnym był jednak 
wyższy niż z Ja-współzależnym), co może świadczyć 
o „współdziałaniu” Ja-niezależnego i Ja-współzależnego 
w sytuacjach, gdy jednostka wybiera strategię zaangażo-
wania. Dodajmy, że autorzy nie stwierdzili takich zależ-
ności w przypadku strategii kolektywnej: strategia ta po-
zostawała w istotnej korelacji tylko z Ja-współzależnym.

Strategia kolektywna
 Strategia ta jest determinowana przez czynniki nale-

żące do kulturowego syndromu kolektywistycznego: Ja-
-współzależne (im bardziej wyartykułowane, tym bar-
dziej prawdopodobne się staje, iż jednostka sięgnie do ko-
lektywnych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną), 
wartości kolektywistyczne (im bardziej cenione są bez-
pieczeństwo, porządek społeczny, szacunek dla starszych, 
samodyscyplina, posłuszeństwo, tym bardziej preferowa-
na jest strategia kolektywna) i religijność (im wyższy po-
ziom religijności, tym łatwiej o strategię kolektywną). Co 
ciekawe, strategia ta jest uruchamiana tym częściej, im 
wyższa jest poznawcza ocena stresu. A zatem po wspar-
cie, radę, wzory zachowania udajemy się do kolektywu 
wtedy, gdy stres w naszej ocenie jest stosunkowo wysoki; 
gdy poziom stresu postrzegamy jako stosunkowo niski, 
próbujemy sobie radzić sami (strategia zaangażowania).

Steven Hobfoll (2001) używa terminu Ja zagnieżdżone 
(nested self), wskazując na zagnieżdżenie jednostki w ro-
dzinie, która z kolei jest zagnieżdżona w grupie (plemie-
niu). Próby koncentrowania się wyłącznie na jednostce, 
jak pisze, ograniczają zdolności przewidywania zachowa-
nia. Jednostka ocenia sytuację stresową i dokonuje wybo-
ru odpowiedniej strategii, wykorzystując zasoby osobiste, 
a także czerpiąc z relacji interpersonalnych i z poczucia 
przynależności kulturowej.

Ta ogólna zasada zależności strategii kolektywnej od 
wymienionych wyżej elementów kolektywistycznych 
i oceny stresu ulega modyfi kacji na poziomie poszczegól-
nych kultur. Po pierwsze, osiągamy lepszy wgląd w rolę 
religijności. Religijność oddziałuje bezpośrednio na rzecz 
uruchomienia strategii kolektywnej, a zarazem pośrednio 
– przez podwyższenie oceny poznawczej sytuacji stre-
sowej. Stosunkowo łatwo wyjaśnić bezpośredni wpływ 
religijności: jest zasilana wartościami tradycyjnymi (np. 
szacunek dla starszych, posłuszeństwo), więc nic dziw-
nego, że w sytuacjach trudnych (zwłaszcza bardzo trud-
nych) jednostka posłusznie udaje się po pomoc do tych, 
których ceni i szanuje. Natomiast zaobserwowany pozy-
tywny związek między religijnością a oceną stresowości 
sytuacji (najsilniejszy na Białorusi, w Norwegii i Rosji na 
poziomie tendencji, w Polsce – bez znaczenia) pozostaje 

w sprzeczności z koncepcją religii i religijności jako źró-
dła wsparcia. Być może światopogląd nacechowany reli-
gijnością zawiera w sobie również wizję świata najeżo-
nego trudnościami, zwiększając poczucie zagrożenia, co 
z kolei usprawiedliwia potrzebę uciekania się do religii 
w sytuacjach trudnych.

Zdaniem niektórych autorów, badania, które poka-
zują pozytywny wpływ religijności na zdrowie, dobro-
stan psychiczny, efektywne radzenie sobie ze stresem, 
najczęściej prowadzone są na grupach pozostających 
poza głównym nurtem społeczeństwa. Aczkolwiek moż-
na też odnieść inne wrażenie: odczucie powszechno-
ści praktyk religijnego radzenia sobie ze stresem (por. 
Harrison, Koenig, Hays, Eme-Akwari, Pargament, 2001; 
Pargament, 1997). Kawika Allen i Paul Heppner (2011) 
opisują mormońską społeczność Polinezyjczyków miesz-
kających w Stanach Zjednoczonych, posiadających silne 
religijne przekonania, którzy w sytuacjach stresowych nie 
tylko znajdują ukojenie w religii, ale także twierdzą, iż 
religia pomaga im rozwiązywać konkretne problemy. Tak 
zwany czarny Kościół w USA był w czasach historycz-
nych podstawową instytucją społeczno-kulturową, z któ-
rej Afroamerykanie czerpali siłę (np. poczucie własnej 
wartości, optymizm, wytrzymałość) w czasach trudności 
ekonomicznych i uprzedzeń rasowych. Generalnie, reli-
gijność odgrywa ogromną rolę w życiu jednostek i spo-
łeczności Afroamerykanów, w kształtowaniu ich sposobu 
interpretacji świata, nadawania sensu przeciwnościom lo-
sowym. Wspomaga radzenie sobie ze stresem, dostarcza-
jąc optymizmu i ram poznawczych dla rozumienia świata 
(Utsey, Giesbrecht, Hook, Stanard, 2008). Mimo to bada-
nia prowadzone w różnych populacjach dowodzą czegoś 
przeciwnego: religijność może być źródłem dyskomfor-
tu, a nawet depresji i tendencji samobójczych. Depresja 
i myśli samobójcze mogą być związane z poczuciem alie-
nacji od Boga, poczuciem winy, zwłaszcza wówczas, gdy 
człowiek sądzi, że popełnił niewybaczalnie grzeszny czyn 
(Exline, 2002; Exline, Yali, Sanderson, 2000). Należałoby 
się zastanowić, jaką rolę może odgrywać religia w krajach 
laickich, takich jak Norwegia, czy zlaicyzowanych, lecz 
o odnawiającej się religijności, jak na Białorusi i w Rosji, 
czy też w kraju takim jak Polska, w którym religijność 
jest w dużej mierze deklaratywna. Być może przyznanie 
się do bycia religijnym w Norwegii czy na Białorusi jest 
równoznaczne z większym znaczeniem wiary w życiu 
jednostki niż w Polsce. Prawdopodobnie rodzaj konfesji 
(tu: protestantyzm, katolicyzm i prawosławie) stanowi 
istotny czynnik różnicujący postawy wobec siebie i świa-
ta, chociaż Julie Exline (2002) twierdzi, że rodzaj i głębo-
kość wiary nie mają wielkiego znaczenia dla wywołania 
depresji u osób religijnych.
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Po drugie, w zbiorze predyktorów do elementów ko-
lektywistycznych dochodzą niektóre elementy indy-
widualistyczne, mianowicie wartości i Ja-niezależne-
-samowystarczalne. A zatem strategia kolektywna jest 
bardziej dostępna tym osobom, które dysponują lepiej wy-
artykułowanym Ja-współzależnym oraz Ja-niezależnym-
-samowystarczalnym (choć w mniejszym stopniu), które 
wyżej cenią wartości kolektywistyczne i zarazem indywi-
dualistyczne (choć w mniejszym stopniu), uważają siebie 
za bardziej religijne, oraz w ich ocenie stresowość sytu-
acji jest wyższa. Zastanawiające jest tu ulokowanie Ja-
-niezależnego-samowystarczalnego w zbiorze czynników 
warunkujących strategię kolektywną. Przede wszystkim 
należy zapytać, na czym może polegać związek tej for-
my Ja z wartościami kolektywistycznymi. Być może na 
tym, że jednym z motywów postępowania kolektywisty 
jak troska o innych, o ich dobrostan, o harmonię w gru-
pie, czego efektem może być tendencja do nieobarcza-
nia innych swoimi problemami i bycie samowystarczal-
nym (Yeh, Arora, Wu, 2006). Tak więc Ja-niezależne-
-samowystarczalne może pośrednio działać na wybór 
strategii kolektywnej przez wzmacnianie działania odpo-
wiednich wartości.

W próbie rosyjskiej strategia kolektywna przybrała 
dwie formy: odwoływanie się do rodziny i do osób spoza 
rodziny. Podstawową różnicą jest rola Ja-współzależnego 
w przewidywaniu formy strategii. Ja-współzależne jest 
stosunkowo silnym predyktorem strategii kolektywnej 
skierowanej na rodzinę, podczas gdy ta forma Ja nie od-
grywa istotnej roli w przewidywaniu strategii skierowa-
nej na osoby dalsze. W przypadku strategii kolektywnej 
ukierunkowanej na osoby spoza rodziny najsilniejszą 
moc predykcyjną ma ocena stresowości sytuacji oraz re-
ligijność.

Istotny wpływ, jaki grupa odniesienia wywiera na ży-
cie jednostki, to bez wątpienia najważniejsza cecha kul-
tury kolektywistycznej. Istnieje wiele sposobów defi nio-
wania, czym jest grupa odniesienia, w zależności m.in. 
od jej funkcji, wielkości, stabilności (Chen, West, 2008). 
Niektórzy badacze (np. Brewer, Chen, 2007) proponują 
podział na grupy relacyjne (np. rodzina, przyjaciele) i na 
kolektywy (np. kategoria płciowa, partia polityczna). Anu 
Realo, Juri Allik i Michael Vadi (1997) dzielą grupy na 
podstawie wielkości dystansu społecznego utrzymywane-
go przez jednostkę; są to bliskie relacje z członkami naj-
bliższej rodziny i z osobami znaczącymi, nieco dalsze re-
lacje z sąsiadami, kolegami w szkole i w pracy oraz najdal-
sze relacje z dużymi grupami i kategoriami społecznymi.

Próbując wyjaśnić zaobserwowane różnice, przyj-
rzyjmy się treści skal mierzących strategie kolektywne 
u Rosjan (por. także Kwiatkowska i in., 2014). Oprócz 

faktu, że dotyczą innych obiektów (rodzice, rodzeństwo, 
ciotki, wujkowie z jednej strony, a z drugiej – koledzy, 
przyjaciele, nauczyciele, osoby starsze), zawierają po-
nadto inne oczekiwania. Rodzina zdaje się wytyczać kie-
runek działania, pokazuje, jak rozwiązać problem, defi -
niuje wartości, na których można się oprzeć. Natomiast 
ci inni mogą wesprzeć konkretną radą, udzielić konkret-
nej pomocy. Do skali tej weszły także dwa stwierdzenia 
podkreślające fakt korzystania z pomocy innych ludzi. 
Biorąc pod uwagę tak zinterpretowane różnice między 
dwiema formami strategii kolektywnych, można sądzić, 
że w pierwszym przypadku dobrze wyartykułowane Ja-
-współzależne, oparte na relacjach z bliskimi osobami, 
wspiera zachowania odwołujące się do wartości przeka-
zywanych przez bliskich; dzieje się tak w sytuacjach trud-
nych o umiarkowanej stresowości. Natomiast w drugim 
przypadku, gdy stres jest wysoki, znacznie pilniejszym 
zadaniem jest uzyskanie konkretnego wsparcia ze strony 
ludzi spoza rodziny, z którymi nie ma tak silnych więzi 
(Ja-współzależne nie ma bezpośredniego wpływu na tę 
strategię). Takie rozumowanie jest spójne z założeniem, 
iż osoby o orientacji kolektywistycznej w trosce o samo-
poczucie swoich bliskich mogą unikać obarczania ich 
swoimi problemami i w sytuacjach wysoce stresowych.

Strategia unikania
 W wersji właściwej dla Norwegii, Polski i Białorusi 

(głównie poszukiwanie aktywności zastępczych) stra-
tegia unikania nie jest w żadnej mierze determinowana 
czynnikami kulturowymi manifestowanymi na poziomie 
wartości czy na poziomie jednostki w postaci określonej 
formy konstruktu Ja. Nie ma też związku z oceną streso-
wości sytuacji. Można sądzić, że za wybór tej strategii od-
powiedzialne są czynniki indywidualne, stałe dyspozycje, 
np. cechy osobowości czy temperamentu. Andrew Elliot, 
Todd Thrash i Kou Murayama (2011) wymieniają szereg 
czynników, które mogą o tym decydować, np. wiek, neu-
rotyzm, poczucie braku kontroli nad stresorem czy brak 
wsparcia społecznego. Ich zdaniem, ważnym czynnikiem 
skłaniającym do zachowań unikowych jest specyfi czna 
struktura celów jednostki, gdzie istotne miejsce zajmują 
cele unikania (avoidance personal goals), które reprezen-
tują tendencje motywacyjne do trzymania się z daleka od 
możliwości pojawienia się zdarzeń negatywnych, a gdy te 
wystąpią – do ich unikania.

W próbie rosyjskiej strategię tę (poszukiwanie czynno-
ści zastępczej wraz z koncentrowaniem się na emocjach) 
można przewidywać na podstawie stopnia artykula-
cji zarówno Ja-współzależnego, jak i Ja-niezależnego-
autonomicznego, przy czym strategia unikania jest 
tym bardziej prawdopodobna, im słabiej oceniana jest 
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stresowość sytuacji. Taka dwutorowość kulturowa nie 
potwierdza hipotezy o silniejszej inklinacji członków 
kultury kolektywistycznej do stosowania tej strategii ani 
nie wyklucza możliwości, że strategia ta należy do kultu-
ry indywidualistycznej. Otrzymaliśmy co prawda wynik 
wskazujący na wyższy poziom preferowania strategii uni-
kania w próbie białoruskiej niż w próbach polskiej i nor-
weskiej, jednak brak zdecydowanego umocowania tego 
sposobu radzenia sobie ze stresem w elementach kolekty-
wistycznych stawia nas przed pytaniem, czy model kultu-
rowy w tym przypadku jest trafny. Być może właściwsza 
byłaby tu konstelacja czynników kulturowych i indywi-
dualnych (podmiotowych, intrapsychicznych).

OGRANICZENIA BADANIA 
I PRZYSZŁE ZAMIERZENIA BADAWCZE

Można wskazać kilka powodów, dla których wyni-
ki badania należy traktować z pewną dozą ostrożności. 
Po pierwsze, można się zastanawiać, czy do eksplora-
cji kontekstu kulturowego wzdłuż dymensji indywidu-
alizm–kolektywizm kultury były właściwie dobrane. 
Ani Norwegia, ani Rosja nie reprezentują krańców dy-
mensji, przy czym indywidualizm skandynawski to jedna 
z moż liwych form indywidualizmu, mianowicie forma 
hory zontalna, w przeciwieństwie do indywidualizmu 
wertykalnego, występującego np. w Ameryce Północnej 
(Triandis, 1996). Co prawda taki dobór kultur miał wy-
eksponować ich heterogeniczność pod względem wy-
stępowania elementów indywidualistycznych i kolekty-
wistycznych, niemniej jednak w przyszłych badaniach 
należałoby rozważyć włączenie krajów reprezentujących 
syndromy kulturowe w sposób wyrazistszy.

Ponadto próba białoruska nie może uchodzić za pró-
bę w pełni reprezentatywną dla kultury białoruskiej. 
Białoruscy badani to mieszkańcy Grodna, dużego miasta 
w zachodniej Białorusi, o silnych związkach historycz-
nych i kulturowych z Polską. Prawdopodobnie wschod-
nie, a także małomiasteczkowe i wiejskie rejony Białorusi 
są silniej osadzone w kulturze kolektywistycznej, co nale-
żałoby uwzględnić w przyszłych badaniach.

Do analiz można było włączyć także kontekst politycz-
no-ekonomiczny6. Norwegia jawi się tu jako szczególne 
odstępstwo od reguły, która zdaje się jednoczyć trzy pozo-
stałe kraje. W ostatnich kilkunastu latach Polska, Białoruś 
i Rosja borykały się – z różnym skutkiem – z transforma-
cją ustrojową i gospodarczą, co może zmieniać sposoby 
funkcjonowania społeczeństwa w wymiarze kulturowym 
i jednostkowym. Na tym tle Norwegia wydaje się ostoją 

stabilności, mimo iż – ogólnie rzecz ujmując – kultura nie 
jest zjawiskiem niezmiennym.

Poważnym ograniczeniem tych badań są zbyt małe li-
czebności próby norweskiej i rosyjskiej. Zwłaszcza mo-
delowanie strukturalne przeprowadzone na niewielkiej 
próbie rosyjskiej powinno być traktowane raczej jako 
wstępne rozpoznanie możliwych konfi guracji zmiennych 
niż jako ostateczne przedstawienie realnych zależności. 
Weryfi kacja opisanych w tym badaniu modeli powinna 
być przeprowadzona na większych próbach.

O niedostatkach Międzykulturowej skali radzenia ze 
stresem Kuo i współpracowników (2006) pisaliśmy 
w artykule poświęconym adaptacji kulturowej narzędzia 
(Kwiatkowska i in., 2014). Można mieć zastrzeżenia 
przede wszystkim do pomiaru strategii unikania; tej czę-
ści skali należałoby poświęcić więcej uwagi w dalszych 
pracach nad tym narzędziem.
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ABSTRACT

The study sought to compare cultures differing in level of individualism and collectivism with regard to 
preferred coping strategies. Tested were hypotheses concerning cultural determinants of coping, i.e. rela-
tions between values, self-construals, self-esteem, and religiosity (explanatory variables), and engagement, 
collective and avoidance strategies (explained variables). Research was carried out in Norway, Poland, 
Belarus, and Russia (N = 759). The following instruments were employed: Schwartz and Bilsky’s Values 
Scale, Singelis’s Self-Construals Scale, and Cross-Cultural Coping Strategies by Kuo, Rosysicar and 
Newby-Clark. In order to be able to compare cultures, measurement invariance (configural, metric and sca-
lar) was tested. Predicted relationships between variables were tested by means of SEM. Structural models 
(assessed in the overall sample and in country subgroups) achieved sufficient goodness of fit in Norwegian, 
Polish and Belarusian samples, with regard to engagement (individualistic model) and collective strategies 
(collectivistic model), but not with regard to avoidance coping. Russian sample data were tested separately 
since there was no equivalence of the Cross-Cultural Coping Strategies, and in this sample four models were 
revealed instead of the expected three. Problems of universality and specificity of particular coping strate-
gies were discussed, among other issues.
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Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: 
badanie w 37 krajach

Joanna Różycka-Tran1, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke2

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, 2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Dotychczasowe badania nad wiarą w grę o sumie zerowej na próbach polskich wykazały, że wiara w grę 
jako przekonanie o antagonistycznej naturze relacji wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami 
społecznymi. Niniejszy artykuł przedstawia wiarę w grę o sumie zerowej w nowym międzykulturowym 
kontekście, jako uniwersalny aksjomat społeczny, nieopisany dotąd przez Leunga i Bonda (Leung i in., 
2002; Bond i in., 2004a). W celu potwierdzenia hipotezy co do aksjomatycznego charakteru wiary w grę 
o sumie zerowej przeprowadzono badanie w 37 krajach, na próbie międzykulturowej (N = 6138), analizując 
dane na poziomie indywidualnym i kulturowym. Badanie wykazało, że wiara w grę jako aksjomat wchodzi 
w związki z innymi wymiarami kulturowymi, głównie cynizmem społecznym oraz obiektywnymi makro-
wskaźnikami polityczno-ekonomicznymi, tym samym wykazując cechy nowego wymiaru kulturowego.

Słowa kluczowe: wiara w grę o sumie zerowej, aksjomaty społeczne, psychologia międzykulturowa

Psychologia międzykulturowa skupia się na uniwersal-
nych procesach zachodzących na poziomie kulturowym 

(Bond i in., 2004b). Najlepszym przykładem na realizację 
tego założenia są identyfi kacja i wyodrębnienie kulturo-
wych wymiarów wartości, charakteryzujących poszcze-
gólne kraje z całego świata (Gelfand i in., 2011; Hofstede, 
1980; House, Hanges, Javidan, Dorfman, Gupta, 2004; 
Inglehart, 1997; Schwartz, 1992). Jako alternatywne 
wytłumaczenie różnic na poziomie kulturowym Leung 
i Bond zaproponowali i wyodrębnili pięć aksjomatów 
(uniwersalnych przekonań), opisujących świat społeczny 
(Bond i in., 2004b; Bond, Leung, Au, Tong, Chemonges-
-Nielson, 2004a; Leung, Au, Huang, Kurman, Nitt, Nitt, 
2007; Leung, Bond, 2004; Leung i in., 2002). Autorzy 
projektu twierdzą, że jest wielce prawdopodobne, iż nie 
wszystkie wymiary aksjomatów społecznych zostały 
przez nich opisane (Leung i in., 2002). W tym artykule 
przedstawiamy wiarę w grę o sumie zerowej jako kolej-
ny aksjomat społeczny (niezależny od modelu Leunga 
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i Bonda), co testowaliśmy na szerokiej próbie międzykul-
turowej.

AKSJOMATY SPOŁECZNE 
JAKO PRZEKONANIA O ŚWIECIE

Problematyka aksjomatów społecznych dotyczy episte-
mologicznego aspektu kultury, w odróżnieniu od aksjolo-
gicznej problematyki wartości (Boski, 2009). Jej przed-
miotem są pomiar i klasyfi kacja przekonań dotyczących 
prawidłowości rządzących zdarzeniami występującymi 
w świecie społecznym, a także ustalanie konsekwen-
cji posiadanych przekonań (Więckowska, Boski, 2007). 
Aksjomaty społeczne można zdefi niować jako uogól-
nione, zgeneralizowane przekonania jednostki o sobie, 
otoczeniu społecznym i fi zycznym, w którym żyje, oraz 
o świecie duchowym, występujące w postaci stwierdze-
nia zależności między dwoma obiektami bądź pojęciami 
(Bond i in., 2004b; Leung i in., 2002;). Aksjomaty spo-
łeczne zajmują centralną pozycję w systemie przekonań, 
a ich rolą jest ułatwienie człowiekowi przetrwania i funk-
cjonowania w środowisku społecznym. Według autorów 
tej koncepcji, aksjomaty są niezależnymi od kontekstu 
przesłankami zachowania ludzi w różnych sytuacjach, 
dlatego klasyfi kacja przekonań może przyczynić się do 
rzetelniejszego przewidywania zachowań. Aksjomaty 
społeczne spełniają określone funkcje psychologiczne: 
przyczyniają się do realizacji ważnych celów, pomaga-
ją chronić poczucie własnej wartości, służą manifestacji 
własnej wartości i pomagają ludziom zrozumieć świat 
(Leung, Bond, 2004).

W celu zmierzenia aksjomatów Leung i Bond (2004) 
skonstruowali uniwersalny kulturowo Kwestionariusz 
aksjo matów społecznych, w którym wyodrębnili pięć 
wymiarów kulturowych, na jakich ludzie lokują swoje 
rozumienie świata. Cynizm społeczny zawiera przekona-
nia o negatywnej wizji natury ludzkiej i o braku zaufa-
nia do instytucji społecznych, zakłada, że życie z natury 
jest cierpieniem, a ludzie wykorzystują siebie nawzajem. 
Złożoność społeczna zawiera sądy na temat złożoności 
i wielowątkowości problemów społecznych, zakłada, że 
świat ludzki jest skomplikowany. Wynagrodzony wysiłek 
zawiera heurystyki postępowania, mówiące o tym, że wy-
siłek włożony w rozwój osobisty czy planowanie kariery 
zawodowej przynosi określone rezultaty. Wymiar ducho-
wości/religijności nawiązuje do osobistych i społecznych 
konsekwencji praktyk religijnych. I wreszcie wymiar 
kontroli przeznaczenia zawiera stopień wiary w determi-
nację losu, który może być jednak przewidywalny i kon-
trolowany. Pierwotnie wyłonionych pięć wymiarów na 
poziomie indywidualnym, w kolejnych badaniach spro-
wadzono do dwóch wymiarów na poziomie kulturowym: 

zewnętrznego dynamizmu oraz cynizmu makrospołeczne-
go (Bond i in., 2004b). Według Boskiego, ideą wiodącą 
projektu Bonda i Leunga było wskazanie na odrębność 
poznawczych aspektów kultury i konieczność opracowa-
nia jej wymiarów odmiennych od wartości, które zwłasz-
cza w wydaniu Schwartza zyskują interpretację wyraźnie 
motywacyjną.

WIARA W GRĘ O SUMIE ZEROWEJ

Pierwsze polskie badania nad wiarą w grę o sumie zero-
wej przeprowadził Bogdan Wojciszke na próbie ogólno-
polskiej (Wojciszke, Baryła, 2006). Wiara w grę o sumie 
zerowej jest przekonaniem na temat natury relacji spo-
łecznych, podzielanym w danym społeczeństwie lub kul-
turze. Osoby, które wierzą w to, że życie jest grą o sumie 
zerowej, zakładają, że sukces jednej osoby jest możliwy 
tylko kosztem kogoś drugiego, że sukces ekonomiczny 
jest możliwy kosztem porażek innych, że interesy ludzkie 
z natury są antagonistyczne.

Teorie powiązane z wiarą w grę o sumie zerowej to m.in. 
klasyczna teoria gier (von Neumann, Morgenstern, 1944), 
klasyczne teorie atrybucji (Heider, 1958; Weiner, 1974) 
i zniekształceń egocentrycznych (Epley, Caruso, 2004) 
czy egotyzmu atrybucyjnego (Boski, 1983). Koncepcja 
wiary w grę o sumie zerowej występowała również w ta-
kich teoriach, jak teoria naiwnego realizmu (Ross, Ward, 
1996), teoria orientacji społecznych (Rusbult, van Lange, 
2003), teoria współzależności społecznej (Kelley, Thi-
baut, 1978), teoria dominacji społecznej (Pratto, Sida-
nius, Stallworth, Malle, 1994), teoria konfl iktów w sy-
tuacji współzależności (Ruble, Thomas, 1976; Esses, 
Jackson, Armstrong, 1998), teoria współpracy i rywaliza-
cji (Deutch, 1943, 1973; Johnson, Johnson, 1989), teoria 
konfl iktów międzygrupowych (Bar-Tal, 2007), koncepcja 
ograniczonego tortu (fi xed pie bias) w dziedzinie nego-
cjacji (Bazerman, 1983) czy teoria przekonań ideolo-
gicznych (Jost, Ledgerwood, Hardin, 2007). Przy czym 
w teoriach gier, współzależności społecznej czy orientacji 
społecznych oprócz sprzeczności w grach o sumie stałej 
wyróżnia się zgodność i wspólnotę interesów, gdy per-
cepcja świata społecznego jest rozpięta na kilku wymia-
rach, a nie skupia się tylko na antagonizmie interesów, jak 
to dzieje się w przypadku wiary w grę o sumie zerowej.

Aby mierzyć ogólne przekonanie, że życie jest grą o su-
mie zerowej, została skonstruowana specjalna Skala wia-
ry w grę o sumie zerowej (Wojciszke, Baryła, Różycka, 
2009), której własności psychometryczne dokładnie 
opisano m.in. w artykule Różyckiej i Wojciszke (2010). 
Wiele badań zarówno korelacyjnych, jak i eksperymen-
talnych, przeprowadzonych na próbach polskich, potwier-
dziło rzetelność i trafność skali, a dotychczasowe wyniki 
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badań wskazują, że wiara w grę o sumie zerowej jest 
dość stabilnym przekonaniem, które wpływa na poznaw-
cze przetwarzanie informacji: antagonistyczną percep-
cję interesów, zewnętrzne poczucie kontroli, pesymizm, 
negatywną wizję świata społecznego. Generuje to takie 
emocje jak niepokój, smutek, niską satysfakcję z życia, 
poczucie niesprawiedliwości oraz skutkuje określonym 
zachowaniem: wykluczeniem z relacji wymiany społecz-
nej, unikaniem współpracy, eskalacją konfl iktów interper-
sonalnych (Różycka, 2008, 2012; Różycka, Wojciszke, 
2009, 2010; Wojciszke, Ba  ryła, 2006; Wojciszke, Baryła, 
Różycka, 2009; Wojciszke, 2010). Tym, co nowego wno-
si badanie międzykulturowe do dotychczasowej wiedzy, 
jest to, że wiara w grę o sumie zerowej występuje nie tyl-
ko na poziomie indywidualnym, ale również kulturowym 
jako aksjomat społeczny, co testowaliśmy w badaniu na 
dużej próbie międzykulturowej.

BADANIE W 37 KRAJACH

Założenia i hipotezy
W badaniu postawiliśmy trzy grupy hipotez, dotyczą-

cych uniwersalności wiary w grę oraz zależności wiary 
w grę na poziomie indywidualnym i kulturowym.

Główną hipotezą, którą testowaliśmy, było to, że wia-
ra w grę o sumie zerowej jest uniwersalnym aksjomatem 
społecznym, nieopisanym dotąd przez Leunga i Bonda 
(Leung i in., 2002; Bond i in., 2004b), niezależnie od-
krytym nowym wymiarem kulturowym. Ponieważ wia-
ra w grę jako uniwersalny aksjomat społeczny powinna 
spełniać określone warunki, sformułowaliśmy zestaw 
ogólnych założeń, opierając się na teorii aksjomatów spo-
łecznych. Założyliśmy, że: (1) struktura i rzetelność Skali 
wiary w grę o sumie zerowej odtworzy się w różnych 
kulturach oraz na próbie pankulturowej; (2) wiara w grę 
koreluje z innymi wymiarami kulturowymi oraz z obiek-
tywnymi makrowskaźnikami społeczno-ekonomicznymi; 
(3) wiara w grę nie koreluje z wymiarem wartości.

Następnie sformułowaliśmy hipotezy dotyczące związ-
ków wiary w grę z innymi zmiennymi na poziomie in-
dywidualnym. Ponieważ badania na próbach polskich 
wykazały, że wiara w grę koreluje ujemnie z zaufaniem 
interpersonalnym, satysfakcją z wymiany społecznej (bi-
lansem) oraz samooceną, postanowiliśmy przetestować te 
relacje również na próbie międzynarodowej. Analogiczne 
jak w próbach polskich związki wiary w grę z wymienio-
nymi zmiennymi na próbach z różnych krajów pozwalały 
dodatkowo kontrolować trafność konwergencyjną stoso-
wanego przez nas narzędzia.

W kolejnym kroku sformułowaliśmy hipotezy na pozio-
mie kulturowym, zakładając, że poziom wiary w grę o su-
mie zerowej różni się nie tylko w obrębie poszczególnych 

krajów, lecz także między krajami. Chcąc dookreślić 
zarówno stopień odrębności pojęciowej, jak i trafności, 
sprawdzaliśmy związki wiary w grę ze znanymi wymiara-
mi kulturowymi w projektach: Hofstede (1991), Schwartza 
(1992), House’a i in. (2004), Ingleharta (1997) i Gelfand 
(Gelfand i in., 2011). Postawiliśmy następujące hipotezy 
szczegółowe: wiara w grę o sumie zerowej koreluje do-
datnio (a) z dystansem władzy (hierarchiczny podział spo-
łeczeństwa sprzyja wyższej wierze w grę); (b) z indywi-
dualizmem (w społeczeństwach indywidualnych łatwiej 
o egoistyczną walkę o interes własny); (c) z unikaniem 
niepewności (im większa wiara w grę, tym większy lęk, 
a tym samym większa potrzeba bezpieczeństwa i stabi-
lizacji); (e) z orientacją na wykonanie i asertywnością 
(która sprzyja walce o interes własny). Przewidywaliśmy 
też, że (f) wiara w grę o sumie zerowej koreluje ujemnie 
z orientacją humanistyczną (jako przeciwieństwo wartości 
materialistycznych). Ze wszystkich aksjomatów społecz-
nych cynizm społeczny wydawał się teoretycznie najbar-
dziej zbliżonym konstruktem do wiary w grę. Obydwa 
przekonania wyrażają negatywny pogląd na naturę ludz-
ką i przedstawiają negatywną wizję świata społecznego 
z niskim poziomem zaufania i współpracy w interakcjach, 
opierając się na założeniu, że jest to warunek przetrwania 
i adaptacji w świecie społecznym. Postawiliśmy więc hi-
potezę, że wiara w grę: (g) koreluje dodatnio z cynizmem 
społecznym oraz że wiara grę jako aksjomat społeczny: (h) 
nie koreluje z wymiarami wartości Schwartza i (i) nie ko-
reluje z wymiarami osobowości na poziomie kulturowym.

Testując hipotezę, że wiara w grę o sumie zerowej jest 
powiązana z sytuacją społeczno-ekonomiczną danego 
kraju, sprawdzaliśmy związki wiary w grę zarówno ze 
wskaźnikami zagregowanymi (uśrednionymi) z poje-
dynczych danych, np. zadowolenia z życia, jak i obiek-
tywnymi makrowskaźnikami społeczno-ekonomicznymi 
(nieutworzonymi z danych indywidualnych), takimi jak 
dochód narodowy czy poziom demokracji. Opierając się 
na teorii aksjomatów społecznych, szczególnie na teorii 
cynizmu społecznego, przewidywaliśmy, że: wysoki po-
ziom wiary w grę podobnie jak wysoki poziom cynizmu 
społecznego występuje w krajach biedniejszych, o nie-
równomiernym rozkładzie dóbr oraz mniej demokratycz-
nych. Postawiliśmy następujące hipotezy szczegółowe:: 
wiara w grę koreluje (j) ujemnie z zadowoleniem z życia 
i satysfakcją, (k) ujemnie ze wskaźnikami społeczno-eko-
nomicznymi, zarówno obiektywnymi, takimi jak GDP, 
indeks Giniego czy indeks demokracji, jak i subiektyw-
nymi (SES).

 Ponadto postawiliśmy hipotezę, że wiara w grę jest 
bardziej typowa dla mężczyzn niż kobiet, ze wzglę-
du na swój antagonistyczny charakter, ponieważ walka 
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o przetrwanie jest bardziej typowa dla męskiego stylu 
(por. darwinizm społeczny).

METODA

Osoby badane
Osoby badane stanowiły próby studenckie (po 100–

400 osób w każdej próbie) z różnych uniwersytetów 
z 37 krajów. Dane zostały zebrane w latach 2006–2007. 
Przebadaliśmy łącznie 6138 studentów (w tym 3834 ko-
biety i 2254 mężczyzn1). Średnia wieku badanych wyno-
siła 21,57 roku (SD = 3,80). Badani studiowali na różnych 
kierunkach, głównie psychologii (29%). Pozostałe kie-
runki to nauki społeczne (12%), zarządzanie (6%), prawo 
(3%) oraz inne (17%)2.

Materiały i procedura
W badaniu stosowaliśmy Kwestionariusz opinii o świe-

cie społecznym (zob. Różycka i Wojciszke, 2010), zawie-
rający cztery skale: Skalę wiary w grę o sumie zerowej 
(np.: „Życie jest jak gra w tenisa – żeby jeden wygrał, 
drugi musi przegrać”, „W większości sytuacji interesy 
ludzi są sprzeczne”); Skalę bilansu wymiany społecznej 
(np.: „Dobrze wychodzę na kontaktach z większością lu-
dzi”, „W sumie więcej ludziom daję, niż od nich dosta-
ję”); Skalę zaufania interpersonalnego (np.: „Większość 
ludzi potrafi  bezinteresownie pomóc innemu w potrze-
bie”, „Większości ludzi można zaufać”) oraz Skalę sa-
mooceny (Rosenberg, 1965; np.: „Mam wiele dobrych 
cech”, „Potrafi ę radzić sobie równie dobrze, jak więk-
szość innych ludzi”). Skale zostały przetłumaczone na ję-
zyk angielski (z pełnym zachowaniem procedury tłuma-
czenia zwrotnego) i użyte w dziesięciu anglojęzycznych 
krajach (lub gdzie angielski był językiem wykładowym 
danej uczelni). Skale te zostały przetłumaczone również 
z języka polskiego na osiem języków, w tym na hiszpań-
ski (użyty w sześciu krajach), portugalski (dwa kraje), 
rosyjski (dwa kraje) oraz francuski, grecki, wietnamski, 
niemiecki i ukraiński (po jednym kraju), co obrazuje tabe-
la 1. Wszystkie skale były tłumaczone przez dwujęzyczne 
osoby pracujące w dziedzinie psychologii lub na danym 
uniwersytecie. Dodatkowo trafność tłumaczenia była 
kontrolowana przez analizę ekwiwalencji strukturalnej 
(van de Vijver, Leung, 1997), sprawdzającą, czy zmienne 
były tak samo rozumiane.

Uczestnicy byli proszeni o wypełnienie kwestionariu-
sza (41 pytań), w którym udzielali odpowiedzi na sied-
miopunktowej skali od 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 
do 7 – zdecydowanie się zgadzam. Uczestnicy podawali 

swój wiek, płeć oraz określali subiektywny poziom sta-
tusu materialnego (SES), odpowiadając na pytanie: „Jaki 
jest Twój status ekonomiczny, w porównaniu z innymi 
osobami w Twoim kraju?”, gdzie 1 oznaczało znacznie 
poniżej przeciętnej, a 7 – znacznie powyżej przeciętnej.

Aby uzyskać jak największy dostęp do badanych na 
całym świecie, poprosiliśmy osoby pracujące na uniwer-
sytetach różnych krajów o pomoc w przeprowadzeniu 
badania. Pracownicy naukowi (ci, którzy się zgodzili) 
różnych uniwersytetów przeprowadzali badania podczas 
zajęć, a następnie przesyłali wypełnione przez studentów 
kwestionariusze pocztą lub przez internet, w przygotowa-
nym wcześniej elektronicznym pliku SPSS (poszczególne 
pliki były łączone w jedną bazę). Niektóre próby zosta-
ły zebrane osobiście, między innymi na uniwersytetach 
w Polsce, Indiach, Wietnamie, Portugalii i w Tybecie. 
Dane były zbierane w ten sam sposób, w trakcie zajęć, 
po wyjaśnieniu celu badań i uzyskaniu zgody od dziekana 
każdej uczelni oraz osób badanych.

WYNIKI

Aby uniknąć pułapki ekologicznej i odwrotnej pułapki 
ekologicznej (Boski, 2009; Hofstede, 1991), analizowa-
liśmy dane na dwóch poziomach: indywidualnym i kul-
turowym. W większości projektów międzykulturowych 
mamy do czynienia z wielopoziomową strukturą danych3, 
które należy interpretować na co najmniej dwóch pozio-
mach. Dane na poziomie indywidualnym analizuje się 
jako dane pochodzące od pojedynczych osób badanych, 
natomiast dane na poziomie kulturowym traktuje się jako 
tzw. dane obywatelskie. Praktycznie wygląda to tak, że 
w obrębie próby z danego kraju uśrednia się wszystkie 
pozycje i otrzymuje przeciętny wynik dla obywatela za-
mieszkującego ten kraj (citizen scores)4. Ten typ analizy 
stosowali w swoich pracach: Hofstede (1991), Schwarz 
(1992, 1994, 2004, 2007, 2010), Leung i Bond (2004; 
Leung, Bond i in., 2001). Zależności na poziomie jed-
nostkowym dadzą się więc rozszczepić na jednostkowe 
wewnątrzkulturowe (within-country) oraz zagregowane, 
międzykulturowe (between-country).

Opierając się na artykułach Leunga i Bonda, jako lide-
rów w dziedzinie aksjomatów społecznych, zastosowali-
śmy typowy dla metodologii badań międzykulturowych 

1 50 osób nie podało płci.
2 Nie wszystkie osoby podały kierunek studiów.

3 Strukturę wielopoziomową można poznać po tym, że dane 
z jednego poziomu mają pewne wspólne zmienne na innym pozio-
mie, czyli gdy dane z jednego poziomu są zagnieżdżone na innymi 
poziomie (tzw. nested data).

4 Mając dane (np. odpowiedzi na 41 pytań) zebrane od 130 osób 
danego kraju, otrzymujemy plik w postaci 41 średnich odpowiedzi; 
jednostkowe pomiary 130 osób stają się jednym pomiarem kulturo-
wym.
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schemat analizy danych testujących nowy konstrukt: 
najpierw przeprowadziliśmy analizę ekwiwalencji struk-
turalnej (φ Tuckera) oraz analizę rzetelności Skali wiary 
w grę o sumie zerowej (α Cronbacha), następnie ekolo-
giczną analizę czynnikową na danych obywatelskich (za: 
Leung i in., 2002), na koniec sprawdzając korelacje wia-
ry w grę z innymi wymiarami kulturowymi oraz makro-
wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi.

Obecnie w miejsce analizy ekwiwalencji i analizy rze-
telności zaleca się najpierw przeprowadzenie wielopozio-
mowej analizy konfi rmacyjnej MCFA celem sprawdzenia 

poprawnego odtworzenia się struktury danej skali na po-
ziomie indywidualnym i kulturowym (przez oszacowanie 
wskaźników dopasowania modelu), a następnie określe-
nie związków między zmiennymi z dwóch poziomów 
przy pomocy analizy MLM (modelowania wielopozio-
mowego; zob. Różycka-Tran, Boski, Wojciszke, 2014).

Wiara w grę jako zmienna indywidualna – 
analizy na poziomie jednostkowym

Zestawienie charakterystyk poszczególnych prób, za-
wierających liczebność próby, procent kobiet w próbie, 

Tabela 1
Charakterystyka prób: liczebność próby (N), procent kobiet w próbie, średni wiek, język kwestionariusza oraz średnie wyniki 
subiektywnego poziomu ekonomicznego (SES), w 37 krajach (N = 6138)

N Kobiety
%

Wiek
M

Język badania SES
M

Afryka Płd. 190 25 19,67 Angielski 5,01

Anglia 163 81 20,10 Angielski 4,68

Angola 219 46 23,47 Portugalski 3,52

Argentyna 098 60 24,72 Hiszpański 5,06

Belgia 260 92 18,42 Francuski 4,51

Brazylia 119 29 24,88 Portugalski 4,19

Bułgaria 100 80 22,14 Bułgarski 4,43

Chile 131 63 20,87 Angielski 5,59

Chiny 300 50 21,79 Chiński 3,88

Czech 124 63 21,99 Czeski 4,59

Dominikana 100 48 22,65 Hiszpański 4,05

Filipiny 108 65 20,75 Angielski 4,28

Finlandia 105 85 23,44 Angielski 4,54

Grecja 115 92 20,22 Grecki 4,59

Gruzja 100 79 20,01 Rosyjski 4,09

Hiszpania 141 78 19,22 Hiszpański 4,27

Honduras 118 82 22,77 Hiszpański 4,02

Indie 104 40 23,01 Angielski 5,75

Izrael 125 75 24,02 Angielski 5,06

Japonia 212 51 20,82 Japoński 3,13

Kanada 084 24 22,86 Angielski 5,01

Litwa 113 91 20,27 Litewski 4,43

ciąg dalszy tabeli 1 na następnej stronie
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ciąg dalszy tabeli 1 z poprzedniej strony

N
Kobiety

%
Wiek

M
Język

badania
SES
M

Meksyk 236 49 24,39 Hiszpański 4,31

Niemcy 303 83 22,30 Niemiecki 4,49

Norwegia 109 62 23,33 Norweski 4,69

Polska 198 60 21,48 Polski 4,34

Portugalia 073 33 19,30 Portugalski 4,.25

Rosja 221 86 19,61 Rosyjski 4,45

Serbia 200 50 – Serbski 3,99

Singapur 108 57 20,97 Angielski 4,23

Słowacja 186 72 21,42 Słowacki 4,30

Tajwan 298 32 21,55 Chiński 4,38

Turcja 103 46 20,51 Turecki 5,70

Ukraina 311 68 18,75 Ukraiński 4,14

USA 454 66 23,04 Angielski 5,29

Węgry 116 68 21,60 Węgierski 4,07

Wietnam 093 59 20,37 Wietnamski 4,34

M 166 62,5 21,57 4,48

Tabela 2
Rzetelność skal (α Cronbacha) i wskaźniki ekwiwalencji (Tuckera) wiary w grę o sumie zerowej G(12) i G(8), zaufania (T), 
bilansu wymiany społecznej (B) w 37 krajach

G T B

α0,82 α(8) Tucker α Tucker α Tucker

Afryka Płd. 0,75 0,84 0,98 0,74 0,99 0,70 0,96

Anglia 0,72 0,80 0,98 0,81 1,00 0,78 0,92

Angola 0,61 0,61 0,95 0,60 0,98 0,60 0,97

Argentyna 0,77 0,81 0,96 0,71 0,99 0,75 0,96

Belgia 0,68 0,83 0,98 0,67 1,00 0,76 0,92

Brazylia 0,70 0,71 1,00 0,75 0,99 0,62 0,98

Bułgaria 0,77 0,83 0,99 0,78 1,00 0,72 0,97

Chiny 0,77 0,79 0,97 0,88 0,99 0,72 0,97

Czechy 0,69 0,76 0,97 0,82 0,98 0,71 0,97

Chile 0,77 0,84 0,94 0,78 0,99 0,80 0,91

Dominikana 0,51 0,68 0,95 0,61 0,99 0,65 0,97

ciąg dalszy tabeli 2 na następnej stronie
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ciąg dalszy tabeli 2 z poprzedniej strony

G T B

α0,82 α(8) Tucker α Tucker α Tucker

Filipiny 0,74 0,80 0,97 0,84 0,99 0,67 0,96

Finlandia 0,76 0,80 1,00 0,76 1,00 0,74 0,99

Grecja 0,67 0,72 0,95 0,73 0,99 0,79 0,98

Gruzja 0,69 0,70 0,99 0,79 1,00 0,71 0,95

Hiszpania 0,75 0,82 0,94 0,74 0,99 0,66 0,95

Honduras 0,67 0,75 0,98 0,62 0,99 0,63 0,98

Indie 0,74 0,85 0,99 0,73 0,99 0,62 1,00

Izrael 0,84 0,89 0,96 0,82 1,0 0,84 0,98

Japonia 0,82 0,83 0,97 0,81 0,98 0,82 0,96

Kanada 0,81 0,83 0,97 0,84 1,00 0,83 0,99

Litwa 0,79 0,83 0,96 0,83 1,00 0,79 0,96

Meksyk 0,72 0,85 0,96 0,75 0,99 0,66 0,87

Niemcy 0,75 0,80 0,89 0,80 0,99 0,75 0,80

Norwegia 0,73 0,82 0,98 0,69 0,99 0,72 0,96

Polska 0,83 0,88 0,98 0,82 1,00 0,81 0,97

Portugalia 0,68 0,82 0,99 0,80 1,00 0,65 0,97

Rosja 0,78 0,84 0,95 0,81 1,00 0,75 0,75

Serbia 0,74 0,82 0,98 0,75 0,99 0,60 0,86

Singapur 0,81 0,84 0,97 0,79 0,99 0,72 0,97

Słowacja 0,79 0,82 0,95 0,80 1,0 0,81 0,92

Tajwan 0,70 0,80 0,99 0,74 0,99 0,62 0,98

Turcja 0,78 0,84 0,98 0,77 0,99 0,66 0,96

Ukraina 0,68 0,76 0,97 0,77 0,98 0,71 0,93

USA 0,83 0,87 0,97 0,87 0,99 0,82 0,96

Węgry 0,70 0,79 0,96 0,79 0,95 0,74 0,88

Wietnam 0,53 0,63 0,99 0,61 0,98 0,58 0,90

 M 0,74 0,82 0,97 0,77 0,99 0,73 0,94

Uwaga: Skala wiary w grę o sumie zerowej oraz Skala zaufania osiągnęły zadowalający poziom ekwiwalencji we wszystkich próbach. Skala 
bilansu wymiany społecznej nie jest ekwiwalentna w 5 krajach (Niemcy, Węgry, Meksyk, Rosja, Serbia), jednak nie była ona głównym przedmio-
tem analiz.

średni wiek, język kwestionariusza oraz średnie wyniki 
subiektywnego poziomu ekonomicznego (SES), uzy-
skanych z poszczególnych prób krajowych, znajduje się 
w tabeli 1.

Osoby badane oceniały swój subiektywny ekonomicz-
ny status (SES, w porównaniu z innymi osobami w ich 
kraju) jako przeciętny (37%), nieco poniżej przeciętnej 
(23%) lub powyżej przeciętnej (17%). Tylko 3% osób 
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oceniało swój status ekonomiczny jako znacznie powyżej 
przeciętnej i tylko 1% jako znacznie poniżej przeciętnej. 
15% osób deklarowało swój status na poziomie nieco po-
niżej przeciętnej. Te wyniki świadczą o tym, że studenci 
na świecie spostrzegają swój status ekonomiczny jako 
przeciętny lub nieco powyżej przeciętnej (w porównaniu 
z resztą osób ze społeczeństwa), bez względu na realny 
poziom ekonomiczny w danym kraju.

Ekwiwalencja strukturalna. Żeby sprawdzić, czy za-
stosowane skale były tak samo rozumiane w różnych kra-
jach, przeprowadziliśmy analizę ekwiwalencji (por. van de 
Vijver, Leung, 1997), badającej strukturalną równoważność 
skal: Wiary w grę o sumie zerowej, Bilansu wymiany spo-
łecznej oraz Zaufania interpersonalnego. Skala samooceny 
jest skalą klasyczną, wielokrotnie sprawdzaną przez róż-
nych badaczy, dlatego nie analizowaliśmy głębiej jej struk-
tury. Zestawienie poszczególnych wskaźników ekwiwalen-
cji oraz rzetelności skal (α Cronbacha) zawiera tabela 2.

Ekwiwalencja strukturalna Skali wiary w grę o sumie 
zerowej okazała się zadowalająca dla wszystkich 37 kra-
jów. Próby z Chile i Hiszpanii uplasowały się na poziomie 
dopuszczalnym, natomiast pozostałe próby osiągnęły bar-
dzo dobre wskaźniki Tuckera – powyżej 0,95. Oznacza 
to, że we wszystkich badanych przez nas krajach Skala 
wiary w grę o sumie zerowej była tak samo rozumiana 
przez badanych, czyli można wnioskować, że mierzyła 
tę samą zmienną (co również potwierdzają podobne ko-
relacje w poszczególnych krajach z zaufaniem, bilansem 
i samooceną).

Wiara w grę w poszczególnych krajach
Poziom wiary w grę o sumie zerowej różnił się pomię-

dzy krajami. Poziom wiary w grę był wyższy w krajach 
uboższych (niższy GDP5), takich jak Angola, Wietnam, 
Ukraina, Republika Dominikany, gdzie M(14) = 3,73; 
(SD = 0,29), a niższy w krajach gospodarczo bardziej 
rozwiniętych (wyższy GDP6), takich jak USA, Finlandia, 
Kanada, Belgia, Anglia, gdzie M(23) = 3,65; (SD = 0,27).

Ponieważ deklaracje co do subiektywnego statusu eko-
nomicznego (SES) uzyskano od każdego badanego indy-
widualnie, można było przeprowadzić analizy na pozio-
mie jednostkowym (N = 6138). Jednoczynnikowa analiza 
wariancji ANOVA wykazała istotne różnice w poziomie 
subiektywnego statusu ekonomicznego w zależności 
od wiary w grę o sumie zerowej, F(6, 5967) = 22,98; 

p < 0,001; η² = 0,023, gdzie korelacja wynosiła r = –0,49; 
p <0,001. Analiza wariancji na poziomie jednostkowym 
wykazała również, że mężczyźni (M = 3,77; SD = 0,88) 
bardziej wierzą w grę niż kobiety (M = 3,65; SD = 0,84), 
t(6086) = 5,37; p < 0,001.

Dla dodatkowej kontroli trafności sprawdziliśmy, czy 
w poszczególnych próbach wiara w grę wchodzi w po-
dobne zależności korelacyjne z zaufaniem, bilansem 
i samooceną, co w próbach polskich. Okazało się, że po-
dobnie jak w próbach polskich w innych krajach wiara 
w grę korelowała ujemnie z zaufaniem interpersonalnym, 
bilansem wymiany społecznej i samooceną, co obrazuje 
tabela 3.

Tabela 3
Korelacje (r Pearsona) między wiarą w grę o sumie zerowej 
(G), bilansem wymiany społecznej (B), zaufaniem interper-
sonalnym (T) i samooceną (S) w poszczególnych krajach 
(N = 37)

G*T G*B G*S

Afryka Płd. –0,18*** –0,35*** –0,21**

Anglia –0,40*** –0,40*** –0,49***

Angola –0,14*** –0,28*** –0,11***

Argentyna       –0,35*** –0,28*** –0,27***

Belgia        –0,11*** –0,29*** –0,07***

Brazylia           0,43*** –0,17**** –0,30***

Bułgaria        –0,46*** –0,52*** –0,09***

Chiny           –0,43*** –0,50*** –0,40***

Czechy           –0,34*** –0,42*** –0,19***

Chile           –0,31*** –0,37*** –0,28***

Dominikana      –0,15*** –0,15*** –0,07***

Filipiny     –0,34*** –0,28*** –0,20***

Finlandia         –0,46*** –0,23*** –0,31***

Grecja          –0,37*** –0,52*** –0,10***

Gruzja    –0,38*** –0,24*** –0,04***

Hiszpania          –0,25*** –0,09*** –0,21***

Honduras        –0,30*** –0,37*** –0,17***

Indie           –0,08*** –0,51*** –0,55***

Izrael          –0,53*** –0,56*** –0,53***

Japonia           –0,28*** –0,50*** –0,32***

ciąg dalszy tabeli 3 na następnej stronie

5 Produkt krajowy brutto poniżej 15 011 USD rocznie (United 
Nations Statistics Division, 2006).

6 Produkt krajowy brutto powyżej 15 011 USD rocznie (United 
Nations Statistics Division, 2006).
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Wiara w grę jako zmienna kulturowa, 
analizy na poziomie kulturowym

Celem przeprowadzenia analiz na poziomie kulturo-
wym, opracowaliśmy tzw. zbiór danych obywatelskich 
(citizen scores), opierając się na wcześniejszych pracach 
Schwarza (1992, 1994, 2004, 2007), Leunga i Bonda 
(2004; Leung, Bond i in., 2002) oraz Boskiego (1999, 
2009). Dla każdej próby krajowej policzyliśmy średnie 
dla wszystkich pytań kwestionariusza, otrzymując średnie 
wyniki dla każdego obywatela, wchodzące w skład próby 
kulturowej (N = 37 obywateli), co obrazuje tabela 4.

Aby sprawdzić strukturę Skali wiary w grę o sumie ze-
rowej na poziomie kulturowym (N = 37), przeprowadzi-
liśmy ekologiczną analizę czynnikową z rotacją Promax 
i normalizacją Kaisera, gdzie wyodrębniły się dwa czyn-
niki: pierwszy czynnik skali osiągnął wysoką rzetelność 
(0,88), wyjaśniając 36% wariancji, w których ładunki 
poszczególnych pozycji były wyższe niż 0,71, natomiast 
drugi czynnik składał się z pozycji rekodowanych i miał 
bardzo niską rzetelność (0,41)7. W związku z tym dalsze 
analizy na poziomie kulturowym przeprowadzaliśmy po 
wykluczeniu czterech pozycji rekodowanych (wszystkie 
pozycje skali zawiera tabela 5).

Wiara w grę a inne wymiary kulturowe
W celu weryfi kacji postawionych hipotez wykonaliśmy 

proste korelacje między wiarą w grę a wymiarami kultu-
rowymi różnych autorów (Gelfand i in., 2011; House i in., 
2004; Hofstede, 1991; Inglehart, 1997; Leung, Bond, 
2002; Schwartz, 1992), co obrazuje tabela 6.

ciąg dalszy tabeli 3 z poprzedniej strony

G*T G*B G*S

Kanada          –0,52*** –0,38*** –0,17***

Litwa       –0,49*** –0,56*** –0,35***

Meksyk      –0,48*** –0,62*** –0,68***

Niemcy      –0,34*** –0,24*** –0,18***

Norwegia         –0,26*** –0,34*** –0,26***

Polska      –0,42*** –0,41*** –0,21***

Portugalia        –0,29*** –0,24*** –0,08***

Rosja –0,37*** –0,36*** –0,30***

Serbia –0,16*** –0,26*** –0,12***

Singapur       –0,47*** –0,51*** –0,33***

Słowacja     –0,48*** –0,49*** –0,29***

Tajwan  –0,23*** –0,27*** –0,28***

Turcja          –0,45*** –0,31*** –0,08***

Ukraina        –0,37*** –0,42*** –0,17***

USA             –0,45*** –0,44*** –0,31***

Węgry –0,41*** –0,47*** –0,12***

Wietnam         –0,02*** –0,34*** –0,36***

r ważona –0,34*** –0,37*** –0,25***

r nieważona –0,35*** –0,38*** –0,25***

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

Tabela 4
Średnie (M) wiary w grę G(12) i G(8), zaufania (T), bilansu wymiany społecznej (B) i samooceny (S) na poziomie kulturo-
wym (dane obywatelskie, citizen scores)

G(12) G(8) T B S

Południowy Afrykańczyk 3,57 3,61 4,45 4,51 5,35

Amerykanin 3,39 3,31 4,58 4,77 5,35

Anglik 3,51 3,52 4,91 4,99 5,32

Angolańczyk 4,62 4,90 3,84 4,35 4,56

Argentyńczyk 3,76 3,60 3,79 4,56 5,14

Belg 3,48 3,22 4,03 4,81 4,49

Brazylijczyk 3,65 3,40 3,71 4,42 5,12

ciąg dalszy tabeli 4 na następnej stronie

7 Dwuczynnikowy model Skali wiary w grę o sumie zerowej potwierdziła wielopoziomowa analiza konfi rmacyjna opisana szczegółowo 
w artykule Różyckiej-Tran, Boskiego i Wojciszke (2014).
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ciąg dalszy tabeli 4 z poprzedniej strony

G(12) G(8) T B S

Bułgar 3,78 3,83 3,72 4,05 5,05

Chińczyk 3,63 3,85 4,89 4,59 5,02

Czech 3,27 3,02 4,28 4,87 4,86

Chilijczyk 3,65 3,63 4,75 5,01 5,42

Dominikanin 4,01 4,13 4,04 4,29 5,49

Filipińczyk 3,71 3,88 4,90 4,97 5,00

Fin 3,46 3,36 4,70 5,06 5,10

Gruzin 3,79 3,65 4,07 4,79 4,94

Grek 3,97 3,99 3,54 4,18 5,03

Hindus 3,64 3,83 4,62 4,56 5,00

Hiszpan 4,02 3,90 3,98 4,49 5,58

Hondurańczyk 3,85 3,89 4,26 4,42 5,47

Izraelita 3,10 2,93 4,62 4,84 5,34

Japończyk 3,77 3,89 3,97 4,79 3,82

Kanadyjczyk 3,51 3,61 4,74 4,68 5,50

Litwin 3,79 3,95 4,37 4,84 4,90

Meksykanin 4,02 4,05 4,18 3,89 3,68

Niemiec 3,52 3,31 4,18 4,83 5,30

Norweg 3,58 3,79 4,91 5,07 5,13

Polak 3,27 3,27 4,32 4,87 5,19

Portugalczyk 3,99 3,99 4,06 4,30 5,16

Rosjanin 3,25 3,09 4,29 4,80 5,18

Serb 3,86 3,64 3,91 4,50 5,44

Singapurczyk 3,81 3,99 4,71 4,76 4,99

Słowak 3,63 3,51 4,19 4,80 5,30

Tajwańczyk 3,99 4,34 4,95 4,53 4,70

Turek 3,46 3,48 4,10 4,69 5,79

Ukrainiec 4,02 4,17 4,27 4,65 4,61

Węgier 3,74 3,57 3,99 4,46 4,96

Wietnamczyk 3,91 4,23 4,78 4,76 4,06

Uwaga: G(12) to skala wiary w grę zawierająca wszystkie pozycje, natomiast G(8) to skala wiary w grę bez pozycji rekodowanych.

Wiara w grę o sumie zerowej weszła w kilka relacji z in-
nymi wymiarami kulturowymi. Ujemnie korelowała z: 
indywidualizmem, autonomią afektywną i ugodowością, 

a dodatnio z: zakorzenieniem, cynizmem społecznym i ko-
lektywizmem rodzinnym. Sprawdziliśmy również, czy te 
zależności utrzymają się przy kontroli dochodu (GDP). 
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Tabela 5
Pozycje wiary w grę tworzące jeden czynnik G(8), wyodrębnione w ekologicznej analizie czynnikowej oraz wykluczone po -
zycje rekodowane

Skala wiary w grę o sumie zerowej G(8)

01. Sukcesy jednych to prawie zawsze porażki innych.

02. Jeżeli ktoś się bogaci, to ktoś inny wtedy biednieje.

03. W życiu już tak jest, że kiedy ktoś coś zyskuje, to ktoś inny na tym traci.

04. W większości sytuacji interesy różnych ludzi są sprzeczne.

05. Życie jest jak gra w tenisa – żeby jeden wygrał, drugi musi przegrać.

06. Jeżeli ludzie biednieją, to znaczy, że ktoś się na tym bogaci.

07. Kiedy ktoś robi wiele dla dobra innych, to sam na tym traci.

08. Bogactwo nielicznych budowane jest na krzywdzie wielu.

Pozycje rekodowane wykluczone na poziomie kulturowym:

09. Kiedy jest coraz więcej bogatych ludzi w kraju, to biedniejsi na tym także zyskują.

10. Kiedy ktoś robi wiele dla dobra innych, to sam na tym też zyskuje.

11. Kto dużo daje, ten wiele dostaje.

12. Ludzie, którzy wiele robią dla siebie samych, często robią też wiele dobrego dla innych.

Uwaga: wszystkie pozycje tworzą Skalę wiary w grę G(12).

Tabela 6
Korelacje (r Pearsona) między wiarą w grę G(8) a innymi wymiarami kulturowymi, również przy kontroli GDP w N krajach 
na poziomie kulturowym

Wymiar G(8) N Kontrola GDP

Hofstede (2001)

Dystans władzy –0,270** 29 –0,060*

Indywidualizm–kolektywizm –0,515** 29 –0,531*

Suh i in. (1998)

Indywidualizm –0,539** 27 –0,711*

Schwartz (1992)

Harmonia –0,204** 32 –0,376*

Zakorzenienie –0,339** 32 –0,180*

Hierarchia –0,149** 32 –0,258*

Mistrzostwo –0,156** 32 –0,244*

Autonomia afektywna –0,377** 32 –0,238*

Autonomia intelektualna –0,271** 32 –0,318*

Egalitaryzm –0,083** 32 –0,325*

ciąg dalszy tabeli 6 na następnej stronie
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ciąg dalszy tabeli 6 z poprzedniej strony

Wymiar G(8) N Kontrola GDP

Inglehart (1997)

Tradycjonalizm/racj. prawny –0,094* 33 –0,002

Przetrwanie–dobrostan –0,237* 33 –0,120

Leung i Bond (2002)

Cynizm społeczny –0,380* 22 –0,138

Złożoność społeczna –0,289* 24 –0,239

Wysiłek wynagrodzony –0,173* 24 –0,458

Duchowość –0,086* 24 –0,504

Kontrola przeznaczenia –0,005* 24 –0,191

Zewnętrzny dynamizm –0,314* 23 –0,096

Cynizm makrospołeczny –0,291* 23 –0,317

Hause i in. (2004)

Orientacja na wykonanie –0,269* 24 –0,011

Orientacja przyszłościowa –0,165* 24 –0,212

Unikanie niepewności –0,158* 24 –0,184

Dystans władzy –0,149* 24 –0,257

Kolektywizm rodzinny –0,468* 24 –0,524

Kolektywizm instytucjon. –0,105* 24 –0,096

Asertywność –0,203* 24 –0,399

Równość płci –0,112* 24 –0,291

Orientacja humanistyczna –0,205* 24 –0,153

McCrae (2002)

Neurotyzm –0,353* 21 –0,192

Ekstrawersja –0,029* 21 –0,175

Otwartość na doświadczenia –0,031* 21 –0,162

Ugodowość –0,431* 21 –0,147

Sumienność –0,197* 21 –0,257

Uwaga: GDP = Gross Domestic Product per capita (United Nations Statistics Division, 2004).
* p < 0,05; ** p < 0,01.

W tym celu wykonaliśmy analizę korelacji cząstkowych, 
z dochodem narodowym jako zmienną kontrolowaną. 
Kiedy wpływ dochodu został wyeliminowany, więk-
szość korelacji między wiarą w grę a innymi wymiarami 

przestała być istotna statystycznie. Zwiększył się jedynie 
ujemny związek z wymiarem indywidualizmu–kolekty-
wizmu. Wskazuje to na fakt, że dochód jest ważnym czyn-
nikiem w kształtowaniu się wiary w grę o sumie zerowej.
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Słabe korelacje między wiarą w grę a wymiarami war-
tości Schwartza wspierają myślenie o wierze w grę jako 
aksjomacie społecznym, a więc wymiarze względnie nie-
zależnym od wartości. Istotna pozytywna korelacja wy-
stąpiła tylko między wiarą w grę i zakorzenieniem oraz 
negatywna z autonomią afektywną.

Oprócz kulturowych wymiarów wartości i praktyk, 
poszukiwaliśmy również zależności między wiarą w grę 
a wymiarami osobowościowymi. Skorzystaliśmy z wy-
miarów, które McCrae (2002) wyodrębnił w 36 krajach, 
a następnie odtworzył na poziomie kulturowym (Schmitt 
i in., 2007), takich jak neurotyzm, ekstrawersja, otwar-
tość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Wiara 
w grę (podobnie jak cynizm) korelowała ujemnie jedynie 
z ugodowością.

Wiara w grę a makrowskaźniki 
społeczno-ekonomiczne

Celem sprawdzenia naszych hipotez o związkach wiary 
w grę z poziomem ekonomicznym danego kraju przepro-

wadziliśmy analizę korelacyjną, bazując na obiektyw-
nych wskaźnikach społeczno-ekonomicznych, pochodzą-
cych z różnych źródeł statystycznych (źródła są podane 
obok poszczególnego wskaźnika), co obrazuje tabela 7.

Tak jak zakładaliśmy, wiara w grę korelowała negatyw-
nie z obiektywnym dochodem narodowym brutto (GDP), 
ze wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa, z indeksem de-
mokracji, szczególnie z pluralizmem, funkcjonowaniem 
rządu i politycznym zaangażowaniem, z dobrostanem 
psychicznym; natomiast pozytywnie z infl acją. Kiedy 
wpływ dochodu (GDP) był kontrolowany, większość 
z opisanych relacji przestała być istotna statystycznie.

Nie potwierdziła się natomiast przewidywana korelacja 
wiary w grę z indeksem Giniego (miarą nierównomier-
nego rozkładu dóbr w społeczeństwie), który zdaje się 
idealnym wskaźnikiem makrospołecznym odzwiercied-
lającym konfl ikty w sytuacji ograniczonych zasobów. 
W tej sytuacji postanowiliśmy wykorzystać analizę MLM 
(multilevel modeling) w celu sprawdzenia hipotezy, czy 
nierównomierność dochodu jako zmienna z poziomu 

Tabela 7
Korelacje wiary w grę ze wskaźnikami makroekonomicznymi i makrospołecznymi, i przy kontroli GDP w N krajach na pozio-
mie kulturowym

G(8) N Kontrola GDP

GDP 2004 –0,432*** 35  –

GDP 2006 –0,266*** 37  –

Inflacja –0,371*** 37 –0,037

Korupcja –0,188*** 35 –0,214

Nierównomierność dochodu –0,127*** 34 –0,184

Indeks rozwoju społecznego –0,556*** 35 –0,078

Indeks demokracji –0,451*** 36 –0,061

Pluralizm –0,455*** 36 –0,060

Funkcjonowanie rządu –0,352*** 36 –0,053

Polityczne zaangażowanie –0,513*** 36 –0,201

Kultura polityczna –0,260*** 36 –0,285

Wolność obywatelska –0,287*** 36 –0,223

Dobrostan psychiczny –0,412*** 29 –0,146

Uwaga: GDP Gross Domestic Product per capita, czyli roczny dochód brutto na osobę w dolarach amerykańskich jako miara dobrobytu (United 
Nations Statistics Division, 2004, 2006); inflacja (World Factbook, 2006); korupcja, w skali od 0 – duża korupcja do 10 – brak korupcji (Trans-
parency International, 2006); nierównomierność dochodu, czyli Gini Index (Human Development Report, 2006); indeks rozwoju społecznego 
jako wskaźnik rozwoju społeczeństwa, uwzględniający poziom ubóstwa, stopień analfabetyzmu i opiekę zdrowotną (Human Development Report, 
2006); indeks demokracji mierzy poziom demokracji w poszczególnych krajach za pomocą pięciu kategorii: pluralizmu, wolności obywatelskiej, 
funkcjonowania rządu, politycznego zaangażowania i kultury politycznej (The Economist Intelligence Unit’s index of democracy; Kekic, 2007); 
dobrostan psychiczny (Diener i in., 1995)
 *p < 0,05; ** p < 0,01; ** *p < 0,001.
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kulturowego (mierzona indeksem Giniego) moderuje 
związek zmiennych z poziomu indywidualnego, czyli 
relacje między wiarą w grę a zaufaniem, bilansem i sa-
mooceną. Dwupoziomową analizę MLM przeprowadzi-
liśmy za pomocą programu HLM 7 (Hierarchical Linear 
and Nonlinear Modeling)8. Ponieważ wskaźnik Giniego 
był mierzony w 34 krajach (spośród naszych 37), anali-
zowaliśmy poziom zaufania, bilansu i samooceny u 5422 
osób w 34 krajach. Ponieważ model z bilansem okazał 
się nieistotny, w dalszym kroku testowaliśmy model tylko 
z zaufaniem i samooceną.

Okazało się, że nierównomierność dochodu nie różni-
cuje bezpośrednio poziomu wiary w grę (γ01 = 0,004; 
t = 0,88; p = 0,38), ale istotnie wpływa na związek wiary 
w grę z zaufaniem (γ11 = 0,006; t = 2,22; p = 0,033) i sa-
mooceną na poziomie tendencji (γ21 = –0,003; t = 1,94; 
p = 0,06). Można to interpretować w ten sposób, że im 
bardziej nierównomiernie jest rozłożony dochód w spo-
łeczeństwie, tym relacja wiary w grę z zaufaniem jest sil-
niejsza, ale relacja wiary w grę z samooceną jest słabsza 
(spada do poziomu tendencji statystycznej). Innymi sło-
wy, w krajach o wysokim indeksie Giniego (tam, gdzie 
panuje duże rozwarstwienie zamożności) ludzie powin-
ni pracować nad zwiększeniem zaufania między sobą, 
natomiast w krajach o równomiernym rozkładzie dóbr 
(mniejszym rozwarstwieniu społecznym), ludzie powinni 
pracować nad zwiększeniem samooceny, w celu obniże-
nia wiary w grę. Wynika z tego, że zaufanie jest rodzajem 
antidotum na wiarę w grę o sumie zerowej, która kształtu-
je się w sytuacji ograniczonych zasobów (nierównomier-
nie rozłożonych w społeczeństwie), natomiast samoocena 
zabezpiecza przed wiarą w grę w społeczeństwach o wy-
równanym poziomie statusu ekonomicznego. Ponieważ 
w dzisiejszych czasach (w skali globalnej) w większości 
krajów mamy do czynienia raczej z nierównomiernym 
rozłożeniem dóbr i dużym rozwarstwieniem społecznym, 
zaufanie interpersonalne wydaje się kluczowym czyn-
nikiem w interakcjach społecznych, szczególnie w rela-
cjach wymiany społecznej.

DYSKUSJA

W opisanym badaniu testowaliśmy trzy grupy hipotez 
dotyczących uniwersalności wiary w grę o sumie zero-
wej oraz jej zależności z innymi zmiennymi na poziomie 
indywidualnym i kulturowym. Wiara w grę była analizo-
wana zarówno na poziomie jednostkowym (6138 osób), 
jak i kulturowym poziomie danych obywatelskich (tu 

obliczenia były wykonywane na uśrednionych wynikach 
w ramach krajów; 37 obywateli).

Przeprowadzone analizy wskazują na to, że wiara w grę 
o sumie zerowej spełnia uniwersalne charakterystyki ty-
powe dla aksjomatu społecznego, ponieważ struktura 
i rzetelność Skali wiary w grę o sumie zerowej odtworzyła 
się w różnych kulturach oraz na próbie pankulturowej; 
wiara w grę korelowała z innymi wymiarami kulturowy-
mi, szczególnie z cynizmem społecznym oraz z obiek-
tywnymi makrowskaźnikami społeczno-ekonomiczny-
mi; wiara w grę słabo korelowała z wymiarem wartości. 
Oznacza to, że możemy traktować wiarę w grę jako nowy 
wymiar kulturowy, adekwatny do porównań nie tylko in-
dywidualnych, ale i kulturowych. Jest to o tyle ciekawe, 
że dotychczasowe psychologiczne wymiary kulturowe 
opierały się w większości na wartościach (wymiar ak-
sjologiczny), podczas gdy wiara w grę dotyczy wymiaru 
epistemologicznego (kulturowego wymiaru przekonań).

Skala wiary w grę o sumie zerowej okazała się zarówno 
rzetelna (ekwiwalentna), jak i trafna, choć ekologiczna 
analiza czynnikowa wykazała dwuczynnikową strukturę 
skali na poziomie kulturowym. Ponieważ w skład nierze-
telnego czynnika weszły jedynie pozycje rekodowane, 
sytuację tę tłumaczymy tzw. tendencją do zgadzania się 
(acquiescent response bias), czyli skłonnością osób ba-
danych do uznawania, że charakteryzują ich różne twier-
dzenia, niezależnie od tego, jaka jest treść poszczegól-
nych pozycji (jest to stała dyspozycja do odpowiadania 
„zgadzam się”). Tendencję do potakiwania mają kultury 
o wysokich wskaźnikach kolektywizmu rodzinnego oraz 
potrzeby unikania niepewności (Smith, 2004). Heine, 
Lehman, Peng i Greenholz (2002) wykazali, że tendencje 
zniekształcające odpowiedzi pojawiają się głównie w kul-
turach kolektywistycznych, w których osobom trudno się 
odnieść do innych członków kultury (np. mogą spostrze-
gać siebie jako bardziej indywidualistyczni niż ich kolek-
tywistyczni koledzy, choć w porównaniu z Amerykanami 
są nadal zdecydowanie bardziej kolektywni) lub gdzie 
jawna niezgoda jest oceniana jako niegrzeczna. Ponieważ 
tendencję do zgadzania się można potraktować jako błąd 
pomiaru lub jako źródło różnic komunikacji międzykul-
turowej (Smith, 2004), dlatego w analizach na poziomie 
kulturowym stosowaliśmy ośmiopozycyjną Skalę wiary 
w grę o sumie zerowej, bez pozycji rekodowanych. Do 
ewentualnych porównań kulturowych zalecamy stosować 
więc ośmiopozycyjną skalę.

Na poziomie indywidualnym w większości krajów 
wiara w grę korelowała ujemnie z zaufaniem, bilansem 
wymiany społecznej i samooceną, potwierdzając tym sa-
mym postawione hipotezy.

8 Darmowa wersja programu HLM jest dostępna na stronie in-
ternetowej http://ssicentral.com/hlm/student.html.
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Na poziomie kulturowym wiara w grę wykazała kilka 
związków zarówno z innymi wymiarami kulturowymi, jak 
i wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi. Część hipotez 
[od (a) do (i)] nie potwierdziła się, np. nie wykazano rela-
cji między wiarą w grę a orientacją na wykonanie, orien-
tacją humanistyczną, unikaniem niepewności czy asertyw-
nością. Najbardziej zaskakuje ujemna korelacja z indy-
widualizmem (i dodatnia z kolektywizmem rodzinnym), 
ponieważ zakładaliśmy, że to kultury indywidualistyczne 
są bardziej materialistycznie nastawione na relacje spo-
łeczne. Jedno z wyjaśnień podsuwa teoria kolektywizmu 
wertykalnego i horyzontalnego (Triandis, Gelfand, 1998). 
Podczas gdy horyzontalne kultury kolektywne faworyzują 
demokratyczne podejmowanie decyzji, wertykalne kultury 
kolektywne nadal wierzą w system kar i nagród. Podczas 
gdy kolektywizm horyzontalny kładzie nacisk na wspólne 
cele, współzależność i uspołecznienie, wertykalny kolek-
tywizm podkreśla pozycje okreś lonych grup (rodzina, na-
ród), oczekując od członków społeczeństwa poświęcenia 
dla grupy i promuje współzawodnictwo międzygrupowe, 
co jest specyfi czną formą egoizmu (Yamagishi, Nobuhito, 
Miller, 1998). Możliwe więc, że to właśnie wertykalna 
odmiana kolektywizmu koreluje z wiarą w grę. Kolejnym 
wytłumaczeniem może być to, że po prostu kulturowy 
wymiar indywidualizmu–kolektywizmu nie jest tak silnie 
związany z wiarą w grę, jak pozostałe wskaźniki ekono-
miczne (w dzisiejszym świecie ekonomia może mieć więk-
sze znaczenie niż kultura). W jednym z badań nad tenden-
cją do stawiania siebie w pozytywnym świetle Loughnan 
(Loughnan i in., 2011) wykazał, że nierównomierność do-
chodu (mierzona indeksem Giniego) lepiej wyjaśnia różni-
ce międzykulturowe niż wymiar indywidualizmu–kolek-
tywizmu. Ponieważ nierówność ekonomiczna polaryzuje 
zyski i koszty, wzmacniając hierarchię społeczną, ludzie 
żyjący w społeczeństwach o dużych różnicach w docho-
dzie mogą spostrzegać relacje w sposób zero-jedynkowy, 
niezależnie od wymiaru indywidualizmu–kolektywizmu 
(Loughan i in., 2011). Tego typu wyjaśnienie wzmacniają 
uzyskane wyniki, gdzie wiara w grę korelowała ujemnie 
zarówno z subiektywnym statusem ekonomicznym, jak 
i z obiektywnym poziomem GDP.

Związek wiary w grę z kolektywizmem odzwierciedlił 
się również w: ujemnej korelacji z autonomią afektyw-
ną oraz dodatniej z zakorzenieniem. W kulturach, w któ-
rych ceni się wartości autonomii, jednostki mogą swo-
bodnie wybierać własne cele i aktywności oraz poszuki-
wać sensu, rozwijając własną wyjątkowość. Natomiast 
kultury ceniące wartości zakorzenienia kładą nacisk na 
powiązania jednostki w kolektywnych zbiorowościach. 
Jednostka zyskuje poczucie sensu życia dzięki dążeniu 
do wspólnych celów i poczuciu przynależności do grupy 

społecznej. Obecnie Schwartz wyróżnia w ramach warto-
ści zakorzenienia dwa wymiary: pierwszy dotyczy war-
tości związanych z bezpieczeństwem, drugi wiąże się 
z podporządkowaniem. Zakorzenione bezpieczeństwo 
jest bliższe wartościom harmonii, podczas gdy zakorze-
nione podporządkowanie – hierarchii społecznej.

Wyniki potwierdziły hipotezę, że wiara w grę koreluje 
dodatnio z cynizmem. Jednak mimo wielu podobieństw, 
wiara w grę o sumie zerowej oraz cynizm społeczny wy-
dają się nieco odmiennymi od siebie aksjomatami spo-
łecznymi, a to ze względu na uwarunkowania, które je 
kształtują. Głównie chodzi o poziom ekonomiczny, który 
wydaje się być moderatorem związku między wiarą w grę 
a cynizmem społecznym, ponieważ przy kontroli docho-
du GDP związek między tymi dwoma zmiennymi przestał 
być istotny statystycznie. Obydwa aksjomaty społeczne 
opierają się na negatywnej wizji świata społecznego, opi-
sują naturę ludzką w negatywnym świetle, cechującą się 
brakiem zaufania do innych, żyjących w świecie społecz-
nym, którym rządzi walka o przetrwanie. Wysoki poziom 
cynizmu (podobnie jak wiara w grę) koreluje negatywnie 
z dochodem ekonomicznym, satysfakcją z życia, pozio-
mem rozwoju społeczeństwa i demokracją, natomiast 
dodatnio z poziomem korupcji w państwie. Zarówno cy-
nizm, jak i wiara w grę są bardziej typowe dla mężczyzn 
niż kobiet. Tym, co odróżnia te dwie zmienne od siebie, 
jest to, że cynizm nie jest tak bardzo zależny od dochodu 
ekonomicznego, jak wiara w grę. Cynizm społeczny (ko-
rupcja przy wykorzystaniu władzy, uprzedzenia wobec 
określonych grup ludzi, brak zaufania do instytucji spo-
łecznych), jak również cynizm makrospołeczny (odzwier-
ciedlający wrogość systemu względem jego członków) 
wynika raczej z politycznych uwarunkowań, podczas gdy 
wiara w grę kształtuje się w sytuacji ograniczonych zaso-
bów ekonomicznych (Boski, Różycka, Wojciszke, 2008).

Na podstawie uzyskanych zależności [hipotezy od (l) 
do (m)], można wnioskować, że wiara w grę jest silniej-
sza wśród biedniejszych krajów o niskim poziomie demo-
kracji i wysokiej infl acji. Okazuje się, że im wiara w grę 
jest niższa, tym ludzie czują większe zadowolenie i sa-
tysfakcję z życia. Poczuciu zadowolenia sprzyja również 
zaufanie do innych ludzi i odczuwanie satysfakcji z wy-
miany społecznej. W krajach o niskim poziomie wolności 
obywatelskiej oraz słabym funkcjonowaniu rządu (gdzie 
demokratyczne decyzje nie są wcielane w życie) wystę-
puje wysoki poziom wiary w grę. Przeprowadzona ana-
liza danych międzynarodowych jednoznacznie wskazuje, 
iż wiara w grę o sumie zerowej nie jest zjawiskiem ko-
rzystnym i może być skutkiem (albo przyczyną) różnych 
niekorzystnych długotrwałych procesów w gospodarce 
i polityce.
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Ograniczenia i przyszłe badania
Przesłanki dla badania osób w 37 kontekstach kulturo-

wych były takie, że chcieliśmy zebrać próby ze wszyst-
kich kontynentów. Jednak nie wszystkie osoby, do któ-
rych kierowaliśmy prośbę o pomoc w zebraniu danych, 
zechciały wziąć udział w badaniu, co wpłynęło na brak 
danych z ich krajów (np. Australii).

Głównym ograniczeniem przeprowadzonych badań 
mogą wydawać się próby złożone głównie ze studentów, 
a więc elit społecznych, czyli grup niereprezentatywnych 
dla całego społeczeństwa. Jednak cechą charakterystycz-
ną dla metodologii międzykulturowej jest porównywanie 
kultur na podstawie danych zebranych przeważnie na 
próbach studenckich (choć oczywiście idealną sytuacją 
jest bezpośrednie zebranie danych na poziomie kulturo-
wym). W analizach na poziomie kulturowym nie uczest-
niczą poszczególne jednostki (jako reprezentatywne dla 
populacji), lecz „obywatele danej kultury”. Procedura 
zbierania danych na próbach studenckich była stosowana 
w wielu projektach międzynarodowych: Bond i in., 2004; 
Bond, Leung, Au, Tong, Chemonges-Nielson, 2004; Gel-
fand i in., 2011; Inglehart, 1997; Leung, Au i in., 2007; 
Leung i Bond, 2004; Leung i in., 2002; Leung i in., 2012; 
Schwartz, 1992, 1994, 2004, 2007, 2008, 2010. Czołowy 
badacz międzykulturowy Shalom H. Schwartz uznaje 
próby studenckie za reprezentatywne (lub przynajmniej 
odpowiednie) dla zjawisk danej kultury, ponieważ (po-
dobnie jak próby nauczycielskie) są one nośnikami war-
tości i dlatego mogą służyć do porównań międzykultu-
rowych. Co więcej, nasze próby ze wszystkich krajów 
składały się ze studentów, więc porównania spełniały wa-
runek jednorodności próby. Nieznacznie większy odsetek 
kobiet (62,5%) w stosunku do mężczyzn w zebranych 
próbach nie jest ograniczeniem. Ponieważ ustaliliśmy, że 
w grę o sumie zerowej bardziej wierzą mężczyźni niż ko-
biety, można przypuszczać, że większa liczba mężczyzn 
w próbie oraz osób studiujących ekonomię zwiększyłaby 
tylko wyrazistość uzyskanych zależności.

Szerokim polem do dalszego działania są badania w ob-
szarze międzynarodowym. Uzyskane wyniki wskazują na 
to, że przekonanie, jakim jest wiara w grę o sumie zero-
wej, występuje w myśleniu całych narodów. Należałoby 
sprawdzić hipotezę, czy przypadkiem wiara w grę nie 
wpływa negatywnie na współpracę międzynarodową, 
w której zaufanie jest kluczowym czynnikiem. Badania 
mogłyby wyjaśnić powody, dla których niektóre kraje an-
gażują się w wyścig zbrojeń mimo zagrożenia dla całego 
świata i dlaczego jest tyle konfl iktów między państwami. 
Ciekawym wątkiem do rozwinięcia wydaje się też świa-
domość ekologiczna, tzn. idea, aby zamiast eksploato-
wać zasoby naturalne, zacząć je ochraniać dla przyszłych 

pokoleń. Perspektywy dalszych badań w ramach para-
dygmatu wiary w grę o sumie zerowej ze względu na 
swój różnorodny charakter zachęcają do dalszej pracy.
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ABSTRACT

Numerous studies carried out on Polish samples revealed that the belief that life is a zero-sum game i.e., 
that social relations have an antagonistic nature, is associated with the range of negative social consequence. 
This paper introduces the concept of zero-sum game belief within a new cross-cultural paradigm, which 
presents it as a universal social axiom. In order to prove its universality we conducted a study on student 
samples from 37 countries (N = 6138), analyzing data on individual and cultural levels. The zero-sum game 
belief was associated with other cultural dimensions, revealed a conceptual and empirical affi nity to social 
and societal cynicism, and correlated with objective socio-economic indices. Thus, the zero-sum game 
belief seems to be a new cultural dimension.
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O CZASOPIŚMIE

Kwartalnik Psychologia społeczna jest organem Pol-
s kie go Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profi l 
cza  sopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej 
psychologii społecznej: obok artykułów z zakresu ekspe-
rymentalnej psychologii społecznej publikujemy prace 
z pogranicza różnych dyscyplin, traktujących o człowie-
ku w środowisku społecznym – poczynając od socjologii 
i nauk społecznych, a na biologii, neuronauce i psycholo-
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cel przełamania trwającej kilkadziesiąt lat schizmy mię-
dzy „psychologiczną psychologią społeczną” i „socjo-
logiczną psychologią społeczną”. Jesteśmy otwarci na 
polemiczne debaty pomiędzy przedstawicielami różnych 
orientacji teoretycznych i metodologicznych, dotyczące 
miejsca człowieka w środowisku społecznym.

Publikujemy:
a. oryginalne artykuły empiryczne;
b. oryginalne artykuły teoretyczne;
c. oryginalne artykuły przeglądowe;
d. zorganizowane formy dyskusji na określone tematy;
e. kluczowe z punktu widzenia teorii psychologii spo-

łecznej lub metodologii badań artykuły wraz z krytyczny-
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łecznej (adaptowanych i oryginalnych technik badaw-
czych);
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Wybrane numery czasopisma mają charakter monogra-
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zaproszonego redaktora.
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towywania tekstu do druku dokonuje się na drodze elek-
tronicznej. Prosimy potencjalnych autorów oraz recen-
zentów o zalogowanie się na naszej stronie (http://www.
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się recenzowania nadsyłanych do redakcji materiałów. 
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strukcją obsługi panelu sterującego procedurą składania 
materiałów, dostępną na stronie internetowej czasopisma. 
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dzenie losów własnego artykułu, a w przypadku recen-
zentów udostępnia pozostałe recenzje ocenianej pracy. 
Automatycznie przypomina o terminach oraz oblicza czas 

pracy nad artykułem od chwili złożenia go do redakcji do 
ostatecznej akceptacji. Ułatwia to prowadzenie statystyk 
oraz zwiększa efektywność pracy redakcji.

W 2007 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego przyznało Psychologii Społecznej cztery punkty, 
w 2009 roku – sześć punktów, a w chwili obecnej publi-
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Wersja pierwotna
Pierwotną wersją Psychologii Społecznej jest wersja 

drukowana. Wszystkie artykuły drukowane w czasopi-
śmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF 
na stronie czasopisma: http://www.spoleczna.psycholo-
gia.pl/numery.php

Procedury zabezpieczające przed ghostwritingiem
Czasopismo Psychologia Społeczna, promując uczci-

wość potencjalnych autorów, wprowadziło procedury 
zabezpieczające przed nieuczciwością naukową, taką 
jak ghostwriting, uprzejmościowe dopisywanie do tek-
stów autorów, którzy nie wnieśli merytorycznego wkładu 
w powstanie tekstu, a także pomijanie współautorstwa 
osób, które ten wkład wniosły. Osoby publikujące w cza-
sopiśmie Psychologia Społeczna prosimy o zapoznanie 
się z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego, uchwa-
lonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii 
Nauk: http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/
Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_
pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf

Od numeru 1 2014 Redakcja wymaga złożenia przez 
autorów oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich 
(podpisania umowy licencyjnej), a także złożenia dekla-
racji o procentowym udziale wszystkich autorów danego 
artykułu oraz opisie wkładu poszczególnych autorów.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Artykuły nie powinny przekraczać objętości 1,5 ar-
kusza (60 tysięcy znaków razem ze spacjami), wliczając 
w to bibliografi ę, tabele, ryciny oraz przypisy. W uzasad-
nionych przypadkach (np. seria kilku badań) redakcja 
może zaakceptować tekst o objętości dwóch arkuszy wy-
dawniczych (80 tysięcy znaków).

2. Redakcja zachęca do składania krótkich (kilkustro-
nicowych) doniesień z badań, prezentujących nietrywial-
ne replikacje wyników, demonstracje ciekawych efektów, 
opisy intrygujących i nieoczekiwanych rezultatów itp. 
Zależy nam na możliwości szybkiego udostępniania cie-
kawych wyników szerszemu gronu czytelników.
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3. Teksty składane do druku powinny spełniać standar-
dy edytorskie American Psychological Association, za-
warte w szóstym wydaniu APA Manual (strona interneto-
wa http://www.apastyle.org). Dotyczy to struktury tekstu, 
formatowania nagłówków, cytowania statystyk, cytowa-
nia bibliografi i (z pewnymi wyjątkami – ze względu na 
polską specyfi kę przyjmujemy zasady cytowania biblio-
grafi i opracowane na potrzeby trzytomowego podręczni-
ka akademickiego pod red. J. Strelaua, z którymi można 
się zapoznać poniżej), sposobu sporządzania tabel oraz 
grafi cznej prezentacji wyników. Materiały niespełniające 
standardów formalnych nie będą rozpatrywane. Teksty 
powinny być zapisane w edytorze MS Word. Poniżej po-
dajemy podstawowe zasady formatowania tekstów skła-
danych do czasopisma Psychologia Społeczna.

4. Kwartalnik Psychologia Społeczna jest pierwszym 
w Polsce czasopismem psychologicznym, w którym cały 
proces przygotowywania tekstu do druku dokonuje się na 
drodze elektronicznej. Autor proszony jest zatem o:

(a) zalogowanie się na stronie czasopisma i wpisanie 
swoich personaliów (imię i nazwisko, adres, adres e-ma-
il). Po wpisaniu tych danych system skieruje zgłoszenie 
do redaktora naczelnego, który je zaakceptuje. Od tego 
momentu może się logować do systemu jako Autor;

(b) uważne zapoznanie się (przed złożeniem artykułu) 
z instrukcją obsługi elektronicznego systemu czasopisma 
(sposobu składania tekstów), dostępnej na stronie interne-
towej.

5. Artykuł złożony drogą elektroniczną, po przekształ-
ceniu do formatu PDF, zostaje przedstawiony Autorowi 
do akceptacji. Po wyrażeniu akceptacji trafi a do redaktora 
naczelnego oraz redaktora prowadzącego, a następnie jest 
kierowany do recenzji. Autor może, logując się na swo-
ją stronę internetową jako Autor, śledzić aktualny status 
własnego artykułu. Decyzję o akceptacji artykułu do dru-
ku, odesłaniu go do poprawy lub braku akceptacji Autor 
otrzyma drogą elektroniczną, będzie mógł się z nią rów-
nież zapoznać po zalogowaniu się na swoje konto strony 
internetowej czasopisma.

6. Każdy artykuł przesyłany jest do trzech anonimo-
wych recenzentów; decyzję podejmuje się na podstawie 
minimum dwóch recenzji.

Formatowanie tekstów
Wszystkie teksty składane do czasopisma powinny re-

spektować zasady przedstawione w APA Manual, VI wy-
danie, w wersji polskiej dostępne na stronie: 
http://liberilibri.pl/ksiazka/podstawowe-standardy-edyto-
rskie-naukowych-tekst%C3%B3w-psychologicznych-w-
j%C4%99zyku-polskim-na

WSKAZÓWKI DLA RECENZENTÓW

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość cza-
sopisma, a zatem jego prestiż na rynku i przypisana doń 
punktacja, zależą od jakości publikowanych materiałów, 
a ta z kolei zależy w dużej mierze od pracy recenzentów. 
Dlatego nie ma dobrego czasopisma bez ofi arnej pracy re-
cenzentów. Każdemu z nas zależy na publikowaniu w do-
brych czasopismach. Każdemu z nas zależy też na tym, 
aby czas od momentu złożenia tekstu do ukazania się dru-
kiem był jak najkrótszy. To wszystko zależy od recenzen-
tów. Wszyscy jesteśmy zresztą i potencjalnymi autorami, 
i potencjalnymi recenzentami – jeżeli chcemy otrzymy-
wać szybkie i użyteczne dla nas informacje zwrotne doty-
czące naszych tekstów, powinniśmy też dostarczać szyb-
kich i użytecznych informacji zwrotnych innym autorom. 
Zatem w interesie każdego z nas leży efektywna praca 
recenzentów, a więc i nas samych.

Artykuły składane do druku w czasopiśmie Psychologia 
Społeczna kierowane są do trzech anonimowych recenzen-
tów – decyzję o dalszym losie artykułu redakcja podejmu-
je na podstawie minimum dwóch recenzji. Recenzentem 
może zostać osoba prowadząca badania z zakresu psycho-
logii społecznej lub dziedzin pokrewnych, posiadająca 
stopień co najmniej doktora. Recenzent, do którego skie-
rowana zostanie prośba o zrecenzowanie artykułu, może 
zapoznać się z jego streszczeniem na stronie internetowej 
czasopisma i na tej podstawie wyrazić zgodę lub jej brak 
na podjęcie się tego zadania. Oczekujemy złożenia recen-
zji w terminie czterech tygodni. Po złożeniu własnej re-
cenzji recenzent będzie mógł zapoznać się z pozostałymi 
recenzjami tego samego artykułu.

Psychologia Społeczna jest pierwszym w Polsce cza-
sopismem psychologicznym, w którym cały proces 
przygotowania tekstu do druku dokonuje się na drodze 
elektronicznej. Dotyczy to również pracy recenzentów. 
Potencjalny recenzent proszony jest zatem o:

1. Zalogowanie się na stronie czasopisma (http://www.
spoleczna.psychologia.pl) i wpisanie swoich personaliów 
(imię i nazwisko, adres, adres e-mail), a także wybranie 
z dostępnego menu dziedziny, w której podejmuje się 
recenzowania składanych tekstów. Po wpisaniu tych da-
nych system skieruje zgłoszenie do redaktora naczelnego, 
który je zaakceptuje. Od tego momentu będzie można się 
logować do systemu jako Recenzent.

2. Uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi elektro-
nicznego systemu czasopisma (sposobu składania artyku-
łów oraz recenzji), dostępną na stronie internetowej.

Redakcja Psychologii Społecznej pragnie szczegól-
ną uwagę poświęcić jakości recenzji. Prawdopodobnie 
większość z nas miała nie tylko dobre, ale również złe 
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doświadczenia z recenzjami własnych artykułów. Do 
częstych mankamentów, zwłaszcza w czasopismach pol-
skich, należą: (a) recenzje wyłącznie ewaluatywne, nie-
zawierające żadnej merytorycznej informacji zwrotnej, 
(b) recenzje nonszalanckie, wręcz niekulturalne i uwła-
czające autorowi, (c) recenzje, których treść wskazuje, 
że recenzent nie zapoznał się z recenzowanym tekstem. 
Dotyczy to zarówno tzw. pierwszych recenzji, jak i recen-
zji tekstów już poprawionych.

Oczekujemy, że recenzje tekstów składanych do Psy-
chologii Społecznej będą:

1. Merytoryczne – pozbawione elementów czysto emo-
cjonalnych i sformułowane z szacunkiem dla autora arty-
kułu, niezależnie od jakości tekstu. To ważne dla każdego 
autora, ale szczególnie dla początkujących naukowców 
(doktorantów, młodych doktorów), których niekulturalny, 
agresywny czy nonszalancki styl recenzji może zniechę-
cić do publikowania w ogóle.

2. Obiektywne – dostarczą szczegółowych informacji 
o mocnych i słabych stronach tekstu.

3. Konstruktywne – recenzent zawrze w nich szczegó-
łowe wskazówki, jak można dany tekst uczynić lepszym. 
Wskazówki te powinny mieć postać kolejnych punktów, 
do których autor odniesie się przy składaniu poprawionej 

wersji artykułu. Recenzując poprawioną wersję (zob. 
pkt 4c), recenzent zobowiązany jest do sprawdzenia, czy 
i w jakim stopniu autor dokonał zalecanych poprawek.

4. Zakończone jednoznaczną konkluzją. Wprawdzie re-
dakcja nie wymaga wypełniania specjalnego formularza, 
ale oczekujemy, że recenzent podejmie jedną z czterech 
decyzji:

(a) akceptacja tekstu;
(b) akceptacja pod warunkiem naniesienia wskaza-

nych, niewielkich poprawek (w takich przypadkach oce-
ny zgodności poprawek z sugestiami recenzentów doko-
nuje redaktor prowadzący);

(c) ponowne złożenie tekstu do druku po naniesieniu 
znacznych poprawek (po złożeniu poprawionego tekstu 
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy jest on ponownie 
kierowany do recenzji do tych samym recenzentów; tekst 
złożony w późniejszym terminie będzie traktowany jako 
nowy artykuł);

(d) odrzucenie tekstu – uznanie, że nie ma możliwości 
poprawienia go w wyznaczonym czasie.

Drodzy Recenzenci – liczymy na dobrą współpracę 
w interesie czasopisma, środowiska psychologii społecz-
nej i każdego z nas razem i osobno.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej powsta-
ło z woli 44 członków założycieli we wrześniu 2004 ro -
ku. Wydarzenie to wydaje się naturalnym zwieńczeniem 
długiego i ważnego etapu rozwoju psychologii społecznej 
w Polsce.

Polscy psychologowie aktywnie uczestniczyli w two-
rzeniu europejskiego środowiska psychologów społecz-
nych, a zwłaszcza, pod koniec lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku, w organizowaniu European Association of 
Experimental Social Psychology (EAESP). W jego kro-
nikach odnotowano zasługi prof. Stanisława Miki, jedne-
go ze współtwórców EAESP. Od tamtego czasu wielo-
krotnie byliśmy członkami najwyższych władz EAESP 
(Stanisław Mika, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, a od 
2005 roku Bogdan Wojciszke). Wielokrotnie byliśmy też 
członkami redakcji najważniejszego europejskiego cza-
sopisma European Journal of Social Psychology (Janusz 
Grzelak, Jerzy Trzebiński, Maria Lewicka, Bogdan Woj-
ciszke). Od kilkudziesięciu lat jesteśmy zauważani i do-
ceniani jako najsilniejsze środowisko naukowe w tej 
części Europy i jako jedno z najsilniejszych środowisk na 

świecie. Społeczność międzynarodowa coraz wyżej ceni 
dorobek polskich psychologów.

EAESP od ponad trzech dekad jest naszym środowi-
skiem, można by rzec, naturalnym. Szybki rozwój psy-
chologii społecznej w Polsce sprawił jednak, że sponta-
nicznie zaczęliśmy szukać nowych form organizacyj-
nych, które sprzyjałyby integracji naszego krajowego 
środowiska, ułatwiały organizację lokalnych spotkań 
i kon ferencji, zapewniały naukowe i społeczne wsparcie 
roz  woju młodych naukowców, pozwalały na dzielenie się 
z innymi swoimi pomysłami badawczymi i dokonaniami 
w sposób na poły nieformalny, ale także przez publikację 
we własnym czasopiśmie. Tak oto wyłoniło się Polskie 
Stowarzyszenie Psychologii Społecznej i tak narodziło 
się nowe czasopismo Psychologia Społeczna.

Formalnie, w majestacie prawa, Stowarzyszenie zare-
jestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 lutego 
2005 roku. Aktualnie liczy ponad 100 członków.

Cel Stowarzyszenia ujęty jest krótko w Statucie: stwa-
rzanie warunków do rozwoju naukowej psychologii spo-
łecznej oraz integracji środowiska psychologów.
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Konkretyzując te cele, Polskie Stowarzyszenie Psy -
chologii Społecznej:

1. Organizuje coroczne zjazdy generalne, które są oka-
zją do spotkania się wszystkich członków Stowarzyszenia. 
Dotychczas odbyło się dziesięć zjazdów: Zjazd Zało-
życielski w Sękocinie w lipcu 2004 roku, II Zjazd we 
wrześniu 2005 roku w Przegorzałach k. Krakowa, 
III Zjazd we wrześniu 2006 roku w Gdańsku, IV Zjazd we 
wrześniu 2007 we Wrocławiu, V Zjazd we wrześniu 2008 
roku w Białymstoku, VI Zjazd we wrześniu 2009 roku 
w Lublinie, VII Zjazd we wrześniu 2010 roku w Nowym 
Sączu, VIII Zjazd we wrześniu 2012 roku w Poznaniu, 
IX Zjazd we wrześniu 2012 roku w Sopocie i X Zjazd we 
wrześniu 2013 w Krakowie.

2. Dofi nansowuje organizację małych konferencji te-
matycznych (do 40 uczestników) oraz organizuje i do-
fi nansowuje szkoły zimowe lub letnie dla młodych na-
ukowców.

3. W miarę możliwości fi nansowych przydziela granty 
młodym naukowcom członkom PSPS, które pozwalają 
im na realizację interesujących pomysłów badawczych 
lub udział w zagranicznych konferencjach.

4. Redaguje serię monografi i „Psychologia Społeczna” 
(redaktor serii: Andrzej Szmajke). Dotychczas w tej se-
rii ukazały się dwie książki: Społeczne ścieżki pozna-
nia pod redakcją Małgorzaty Kossowskiej, Magdaleny 
Śmiei i Sławomira Śpiewaka, wydana w 2005 roku przez 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, oraz O różnych 
obliczach altruizmu pod redakcją Doroty Rutkowskiej 
i Anny Szuster, wydana w 2008 roku przez Wydawnictwo 
Naukowe Scholar.

5. Wydaje kwartalnik Psychologia Społeczna.
6. Popularyzuje psychologię społeczną w mediach.
7. Prowadzi prace nad doskonaleniem kształcenia stu-

dentów.
8. Prowadzi badania, konsultacje, szkolenia i opraco-

wuje ekspertyzy.
9. Opiniuje akty prawne i wydarzenia dotyczące nauki 

i jej zastosowań.

Władze
Zarząd

Prezes:
Dariusz Doliński, 

e-mail: darekdolinski@gazeta.pl

Wiceprezes:
Michał Bilewicz, Wydział Psychologii, 

Uniwersytet Warszawski, 
e-mail: bilewicz@psych.uw.edu.pl

Członkowie Zarządu:
Maria Lewicka, Wydział Psychologii, 

Uniwersytet Warszawski
e-mail: marlew@psych.uw.edu.pl

Mariola Łaguna, Instytut Psychologii, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
e-mail: laguna@kul.pl

Grzegorz Sędek, Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej, Warszawa
e-mail: gsedek@swps.edu.pl

Skarbnik:
Katarzyna Jaśko

e-mail: kasia.jot@gmail.com

Sekretarz:
Kinga Piber

e-mail: kinga.piber@gmail.com

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Maciuszek

e-mail: jozef.maciuszek@uj.edu.pl
Wacław Bąk

e-mail: wabak@kul.lublin.pl
Mariusz Zięba

e-mail: mariusz.zieba@swps.edu.pl

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Janusz Grzelak, 

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
e-mail: januszg@uw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca: Eugenia Mandal, Instytut 
Psychologii, Uniwersytet Śląski
e-mail: mandal@us.edu.pl

Sekretarz: Kinga Piber-Dąbrowska, 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
e-mail: kinga.piber-dabrowska@swps.edu.pl

Romuald Polczyk
e-mail: romuald.polczyk@uj.edu.pl

Janina Pietrzak
e-mail: jasia@psych.uw.edu.pl

Komisja Etyki:
Przewodnicząca: Anna Kwiatkowska, Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej, Warszawa,
e-mail: akwiatk@bk.home.pl

Anna Szuster, Wydział Psychologii, Uniwersytet 
Warszawski, e-mail: hanka@psych.uw.edu.pl

Tomasz Grzyb, Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
e-mail: tomasz.grzyb@swps.edu.pl
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Opieka nad stroną internetową:
Magdalena Roszczyńska-Kurasińska

e-mail w sprawach strony: stronapsps@gmail.com

Procedura przyjmowania nowych członków
Zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Społecznej osoby należące 
do Stowarzyszenia mogą mieć status członka: (1) zwy-
czajnego, (2) juniora, (3) honorowego.

Członkiem zwyczajnym jest:
1. Członek założyciel Stowarzyszenia.
2. Osoba posiadająca stopień naukowy doktora, mająca 

dorobek naukowy w obszarze, którym zajmuje się psy-
chologia społeczna, rekomendowana przez dwóch człon-
ków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny.

Członkiem juniorem może zostać osoba mająca ukoń-
czone studia wyższe, posiadająca dorobek naukowy 
z zakresu psychologii społecznej, rekomendowana przez 
dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez 
Zarząd Główny.

Członek junior po uzyskaniu stopnia doktora może 
ubiegać się o prawa członka zwyczajnego na zasadach 
określonych w art. 10 pkt 2 Statutu PSPS. Członkostwo 
juniorskie ustaje w przypadku rezygnacji członka z ubie-
gania się o stopień doktora lub nieuzyskania przez niego 
stopnia doktora w ciągu pięciu lat członkostwa.

Osoby, które chcą ubiegać się o członkostwo w PSPS, 
powinny spełnić następujące warunki:

1. Wypełnić formularz członkowski – odrębny dla kan-
dydatów na członka zwyczajnego i na członka juniora. 
Formularz dostępny jest na stronie internetowej Sto-
warzyszenia: 
http://www.spoleczna.psychologia.pl/stowarzyszenie

2. Załączyć życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
3. Załączyć dwie rekomendacje od osób będących 

członkami zwyczajnymi PSPS (formularze rekomenda-
cji, odrębne dla członka zwyczajnego i członka junio-
ra, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: 
http://www.spoleczna.psychologia.pl/stowarzyszenie).

4. Przesłać wszystkie te dokumenty (w formie papiero-
wej) na adres Sekretarza PSPS.

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów Zarząd Stowa-
rzyszenia rozpatrzy kandydatury osób ubiegających się 
o członkostwo w PSPS. Po zaaprobowaniu kandydatur 
Zarząd przesyła nazwiska kandydatów do wszystkich 
członków zwyczajnych PSPS. Jeżeli w ciągu miesiąca 
nikt nie zgłosi sprzeciwu wobec przyjęcia kandydata do 
Stowarzyszenia, osoba ubiegająca się o członkostwo staje 
się członkiem zwyczajnym lub członkiem juniorem.

Aktywności
Dotychczas miało miejsce dziesięć zjazdów PSPS: 

2004 – Sękocin k. Warszawy (zjazd założycielski), 2005 – 
Przegorzały k. Krakowa, 2006 – Gdańsk, 2007 – Wrocław, 
2008 – Białystok, 2009 – Lublin, 2010 – Nowy Sącz, 2011 
– Poznań, 2012 – Sopot, 2013 – Kraków.

Aktualności
X Zjazd PSPS. Jubileuszowy Zjazd PSPS odbył się 

w Krakowie w dniach 13–15 września 2013 r. Miejscem 
obrad był Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trak-
cie Zjazdu wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Przed 
rozpoczęciem Zjazdu odbył się warsztat dotyczący zasto-
sowań badań EEG w psychologii społecznej (prowadząca 
Magda Gawłowska). Zjazd rozpoczął się dyskusją na temat 
związku między psychologią a neuronauką (prowadzący 
Grzegorz Sędek, Edward Nęcka i Piotr Francuz). W trak-
cie Zjazdu wygłoszono cztery wykłady plenarne (Daniel 
Bar-Tal, Janusz Czapiński, Jerry Coyne oraz Mirosław 
Kofta i Michał Bilewicz). Daniel Bar-Tal z Uniwersytetu 
w Tel-Avivie decyzją Zarządu PSPS został honorowym 
członkiem Stowarzyszenia. W trakcie Walnego Zebrania 
Członków PSPS medal za wybitne osiągnięcia naukowe 
dla doświadczonego badacza otrzymał profesor Mirosław 
Kofta z Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie Zjazdu odbyło się 12 sesji referatowych, jed-
no sympozjum poświęcone psychologii międzykulturo-
wej oraz jedna sesja plakatowa.

Kolejny, XI Zjazd PSPS odbędzie się w Warszawie. 
Organizatorami są cztery uczelnie: Uniwersytet War-
szawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uni-
wer sytet im. Kardynała Wyszyńskiego oraz Akademia 
Pedagogiki Specjalnej.

Nagroda im. Roberta Zajonca
Laureatką nagrody im. Roberta Zajonca dla młodego ba-

dacza o największym dorobku w roku poprzednim została 
dr Aleksandra Cichocka z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Analogiczne medale za lata poprzednie odebrali na jubile-
uszowym Zjeździe PSPS dr Aleksandra Cisłak ze Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 
dr Piotr Srokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wszyscy laureaci nagrody im. Roberta 
Zajonca wygłosili referaty na specjalnej sesji Zjazdu.

Nagroda im. Solomona Ascha 2013
Redakcja Psychologii Społecznej przyznała doroczną 

nagrodę im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opu-
blikowany w roku 2012 przez młodego badacza. W tym 
roku laureatką została mgr Marta Roczniewska ze szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy 
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w Sopocie, za artykuł „Cel uświęca środki, a niekiedy 
przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regula-
cyjnego”, Psychologia Społeczna, 7 (1), 34–47 (współau-
tor Alina Kolańczyk). Nagroda wręczona została w trak-
cie X Zjazdu PSPS w Krakowie. Laureatce serdecznie 
gratulujemy.

Zmiany profi lu publikacji Psychologii Społecznej
Drodzy Autorzy i Czytelnicy,
Od dłuższego czasu redakcja czasopisma Psychologia 

Społeczna przymierza się do jego umiędzynarodowie-
nia. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wiele naszych 
prac, nawet jeżeli nie trafi a do wysoko punktowanych 
czasopism zagranicznych, powinno być udostępnionych 
międzynarodowemu czytelnikowi. Z drugiej strony cza-
sopisma polskie, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecz-
nych i humanistycznych, powinny też pełnić funkcję 
kulturotwórczą i służyć krajowej społeczności. Dlatego 
proponujemy rozwiązanie, które mamy nadzieję spotka 
się z akceptacją naszego środowiska.

Otóż proponujemy rozdzielić teksty, które powinny 
zostać udostępnione międzynarodowemu czytelniko-
wi (w języku angielskim) oraz teksty, które będą służyć 
polskiemu środowisku (w języku polskim). Oba rodzaje 
tekstów należą do tego samego czasopisma i dlatego będą 
punktowane w identyczny sposób zgodnie z punktacją 
przyznaną Psychologii Społecznej.

W języku angielskim będziemy publikować
(a) artykuły będące doniesieniami z badań empirycz-

nych. Artykuły te będą umieszczane na profesjonalnej 
ogólnodostępnej platformie internetowej i będą dostępne 
w formacie PDF. Od roku 2015 autorzy doniesień empi-
rycznych, którzy pragną opublikować je w czasopiśmie 
Psychologia Społeczna proszeni są o złożenie poprzez 
system Editorial Manager wersji angielskiej wraz z pol-
skim streszczeniem. Tekst angielski powinien być wcześ-
niej sprawdzony pod względem językowym;

(b) numery tematyczne poświęcone jednemu, specy-
fi cznemu zagadnieniu, przygotowywane we współpracy 
z partnerami zagranicznymi;

(c) w wyjątkowych przypadkach innego rodzaju teksty. 
W takim przypadku prosimy autora o kontakt z Redakcją 
przed złożeniem tekstu.

Taka praktyka pozwoli nam na otworzenie Psychologii 
Społecznej na szersze, międzynarodowe forum. Obecność 
artykułów na platformie internetowej zwiększy cytowal-
ność naszych prac i pozwoli z czasem wprowadzić cza-
sopismo na odpowiednie listy, podnosząc jego punktację. 
Naszym celem jest dołączenie Psychologii Społecznej 
do listy powszechnie uznawanych i szeroko cytowanych 
czasopism psychologicznych.

W języku polskim, w wersji drukowanej, będziemy 
nadal publikować następujące rodzaje artykułów:

(a) adaptacje narzędzi badawczych oraz psychome-
tryczne opracowania autorskich narzędzi

(b) artykuły metodologiczne
(c) artykuły teoretyczne i przeglądowe
(d) dyskusje na ważne tematy i polemiki
(e) zaproszone dyskusje wokół ważnych teoretycznych 

osiągnięć naszego środowiska (artykuł kluczowy + ko-
mentarze).

Zmianę profi lu planujemy rozpocząć od roku 2015. 
Wszystkie teksty aktualnie znajdujące się w systemie i te, 
które trafi ą do nas do końca roku 2014, w przypadku ak-
ceptacji ukażą się w tym języku, w jakim zostały złożone.

Składki, składki, składki
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spo-

łecznej oraz redakcja Psychologii Społecznej apelują do 
wszystkich członków Stowarzyszenia o uregulowanie za-
ległości w płaceniu składek członkowskich. Składki służą 
między innymi regularnemu wydawaniu czasopisma.
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SYSTEM EDYTORSKI (EDITORIAL MANAGER) PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ:
http://www.editorialmanager.com/pssp/default.asp

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej korzy-
sta w pracach redakcyjnych z profesjonalnego systemu 
edytorskiego (Editorial Manager). System ten umożli-
wia składanie tekstów oraz recenzji on-line, daje wgląd 
w treści recenzji własnych tekstów, umożliwia śledzenie 
kolejnych etapów prac nad tekstem. Nowych użytkow-
ników prosimy o rejestrowanie się w systemie poprzez 
opcję REGISTER. Osoby, które już mają konto w syste-
mie prosimy o nierejestrowanie się powtórne, a zamiast 
tego o zalogowanie się na stronie powitalnej czasopi-
sma (http://www.editorialmanager.com/pssp/default.asp) 
za pomocą loginu oraz hasła. Osoby, które zapomniały 
loginu lub hasła, mogą poprosić system o przesłanie im 
tych danych. Osoby, które nadal mają kłopot z zalogowa-
niem się, proszone są o zgłoszenie tego faktu do redak-
tora naczelnego Psychologii Społecznej (marlew@psych.
uw.edu.pl) – odpowiednie dane zostaną im natychmiast 
podesłane.

Po zalogowaniu się będą Państwo mogli (a) zmienić 
swoje hasło na bardziej przyjazne, (b) uzupełnić bra-
kujące dane w swoim profi lu. W tym celu należy na 
czarnym górnym pasku kliknąć ikonkę UPDATE MY 
INFORMATION. Bardzo prosimy o uzupełnienie da-
nych o (a) Państwa aktualnym stopniu/tytule naukowym, 
(b) adresie e-mail, adresie instytucjonalnym, korespon-
dencyjnym, numerach telefonów itd., (c) obszarach zain-
teresowań (to ostatnie po kliknięciu na ikonkę SELECT 
PERSONAL CLASSIFICATIONS). Osoby, które mają 
stopień doktora zostały automatycznie wpisane przez re-
dakcję czasopisma na listę potencjalnych recenzentów. 
System powiadamia autora i recenzentów o stanie za-
awansowania prac nad tekstem, dlatego bardzo prosimy 
zadbać o aktualizację adresów e-mailowych, na które 
będą wysyłane informacje zwrotne.

System jest bardzo przyjazny dla autorów i recenzen-
tów. Wybierając w okienku na czarnym pasku po pra-
wej stronie opcję: role AUTHOR, wchodzą Państwo na 
stronę dla potencjalnych autorów. Po kliknięciu na napis 
Submit New Manuscript system poprowadzi Państwa 
krok po kroku przez całą procedurę składania tekstu, 
wymagając kolejnych dokumentów. Przed rozpoczęciem 
składania artykułu należy sobie przygotować następujące 
oddzielne pliki/fragmenty tekstu: (a) list przewodni do 
redaktora, (b) pełny i skrócony (składający się z maksy-
malnie pięciu słów) tytuł artykułu, (c) streszczenie arty-
kułu, (d) słowa kluczowe, (e) właściwy tekst artykułu. 

Prosimy o umieszczenie w tekście właściwym – w ko-
lejności zgodnej z przyjętymi standardami – tabeli, rycin 
i innych załączników, np. zdjęć. System oferuje również 
opcję sugerowania recenzentów (Suggest Reviewers) oraz 
poinformowania redakcji o osobach, które nie powinny, 
zdaniem autora, recenzować tekstu (Oppose Reviewers). 
W każdym z tych przypadków autor ma możliwość wska-
zania merytorycznych powodów uzasadniających przed-
stawione sugestie. Po złożeniu wszystkich elementów 
system łączy je w odpowiedni plik PDF. Pokaże się wtedy 
Państwu prośba o spokojne odczekanie aż do zakończe-
nia operacji. Gdyby okazało się, że złożony tekst nie jest 
kompletny, wówczas na stronie autora pojawi się zazna-
czony na niebiesko napis Incomplete Submissions z odpo-
wiednią cyferką w nawiasie, np. (1). Oznacza to, że trzeba 
wrócić do procesu składania i uzupełnić brakujący ele-
ment. Jeżeli złożony tekst jest kompletny a system zakoń-
czył jego zapis w PDF, wówczas na stronie autora pojawi 
się na niebiesko zaznaczony napis Submissions Waiting 
for Author’s Approval, również z odpowiednią cyferką 
w nawiasie, oznaczającą liczbę tekstów. Należy wejść na 
stronę, przejrzeć plik z tekstem i jeżeli nie mają Państwo 
do niego uwag, zaakceptować go. Prawidłowe wykona-
nie tych wszystkich operacji zostanie zaznaczone poprzez 
podświetlenie na stronie autora napisu Submissions Being 
Processed (znowu z odpowiednią cyferką w nawiasie).

Po otrzymaniu recenzji tekstu i podjęciu decyzji przez 
redaktora prowadzącego znajdą Państwo swój tekst 
w części Revisions. Składanie poprawionego tekstu odby-
wa się tak samo jak tekstu oryginalnego.

Recenzenci, którzy zostaną zaproszeni do napisania re-
cenzji, proszeni są o zalogowanie się na stronie recenzen-
ta – należy wybrać w okienku na czarnym pasku po pra-
wej stronie opcję: role REVIEWER. Na stronie tej można 
obejrzeć cały tekst artykułu, a następnie podjąć decyzję, 
czy chce się zrecenzować tekst, czy nie. Bardzo prosi-
my o podjecie decyzji W CIĄGU TYGODNIA, po tym 
okresie system automatycznie usunie Państwa z puli wy-
znaczonych recenzentów. Składanie recenzji odbywa się 
poprzez wklejenie tekstu recenzji w odpowiednie okien-
ko. System oczekuje też, że artykuł zostanie oceniony 
ogólnie na skali od 0 do 100%, oraz dodatkowo sugeruje 
możliwość oceny na dołączonych skalach kluczowych 
aspektów recenzowanego tekstu (ocena ta nie jest obo-
wiązkowa). Po złożeniu własnej recenzji recenzent ma 
automatyczny wgląd w pozostałe (już złożone) recenzje 
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tego samego tekstu. System informuje też recenzentów 
o dacie zaproszenia do złożenia recenzji, dacie akceptacji 
oraz czasie, jaki upłynął od wyrażenia zgody do złożenia 
recenzji. Wszelkie problemy prosimy sygnalizować, pi-
sząc do redaktora naczelnego, na adres: 
marlew@psych.uw.edu.pl.

Redakcja Psychologii Społecznej życzy przyjemnej 
pra  cy z nowym systemem.

Nagroda im. Solomona Ascha – 2000 zł – dla najlepszego artykułu młodego badacza

Nagroda im. Solomona Ascha przeznaczona jest dla młodych badaczy, którzy opublikowali swoje prace w cza-
sopiśmie Psychologia Społeczna przed doktoratem lub w ciągu trzech lat od uzyskania stopnia doktora. 

Pod uwagę brane są teksty, które ukazały się w roku kalendarzowym poprzedzającym konkurs i których kandy-
dat jest jedynym autorem lub pierwszym autorem (w przypadku prac publikowanych we współautorstwie). 

Zwycięzcę wyłania redakcja Psychologii Społecznej na podstawie oceny merytorycznej wszystkich tekstów 
spełniających kryteria (nie trzeba dodatkowo zgłaszać prac). Ogłoszenie zwycięzcy kolejnej edycji konkursu 
i wręczenie nagrody w wysokości 2000 zł odbywa się podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Polskiego 
Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.
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UMOWA LICENCYJNA
(wzór)

zawarta w dniu ……………. ..........w Warszawie pomiędzy:

Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 5/6, reprezentowanym przez 
Dariusza Dolińskiego, jako Wydawcą,

a Panem/Panią ...………………………………………. zamieszkałym/ą w………………………………………..., 
jako Autorem.

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej oświadcza, że jest Wydawcą czasopisma PSYCHOLOGIA 
SPOŁECZNA zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie postanowienia z dnia 20 lipca 
2005 r., poz. Pr 12997, sygn. akt VII Ns Rej Pr 1005/05.

§ 2.

Autor oświadcza, że jest wyłącznym autorem i przysługują mu w zakresie objętym niniejszą umową prawa autorskie 
do utworu pt……………………………………………………………………………………………………………..

§ 3.

Autor udziela Wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji:
A) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem i na nośnikach elektronicznych utworu wymienionego w § 2,
B) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy utworu wymienionego w § 2 oraz jego rozpowszechnianie w wydawnic-
twach drukowanych Wydawcy,
C) udostępnienie utworu na internetowych stronach czasopisma i w archiwum
D) wykorzystanie fragmentów utworu w działalności promocyjnej i reklamowej Wydawnictwa i czasopisma 
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA.

§ 4.

Wydawca ma prawo wprowadzania w utworze zmian redakcyjnych.

§ 5.

Strony ustalają następujące brzmienie noty copyrightowej: „Copyright by Polskie Stowarzyszenie Psychologii 
Społecznej”.

§ 6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wydawca                                                                                                                                  Autor
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OŚWIADCZENIE O WKŁADZIE AUTORÓW
(wypełnia autor korespondencyjny artykułu)

Imię, nazwisko Wkład
w powstanie artykułu 
oraz procent wkładu*

Podpis autora korespondencyjnego

* Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich procentowego 
wkładu w powstanie artykułu i krótkiego opisu rodzaju wkładu (koncepcja, metoda, zebranie wyników, napisanie tekstu, 
inny rodzaj wkładu itd.). Informację tą, potwierdzoną własnoręcznym podpisem powinien złożyć autor korespondencyjny 
artykułu wraz z podpisem na umowie licencyjnej.


