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RODZAJ RELACJI INTERPERSONALNEJ
A ZACHOWANIE SPRAWCY KRZYWDY
PO JEJ WYRZĄDZENIU
I USTOSUNKOWANIE DO OFIARY1

W badaniach prezentowanych w artykule poszukiwano róĪnic w atrybucjach przyczynowych
i zachowaniach zaradczych sprawców krzywd wyrządzanych partnerom relacji wspólnotowych
i opartych na wymianie. Celem badaĔ była teĪ eksploracja związku rodzaju zachowaĔ zaradczych
z wartoĞciowaniem ofiary. Uczestnicy badania zostali w sposób losowy podzieleni na cztery grupy
i przypominali sobie oraz opisywali zdarzenie z przeszłoĞci, w którym wyrządzili krzywdĊ: (1)
partnerowi bliskiego związku albo (2) własnemu dziecku, albo (3) podwładnemu, albo (4) znajomemu, a nastĊpnie wypełniali kwestionariusz dotyczący opisanego zdarzenia i szacowali cechy
„ofiary” na kilkunastu skalach atrakcyjnoĞci. NajwyĪszy poziom odpowiedzialnoĞci i winy przypisali sobie krzywdzący partnerzy bliskich związków, najniĪszy przełoĪeni, a Ğredni – rodzice i znajomi. Działania naprawcze (tutaj: róĪne formy przeprosin) najczĊĞciej podejmowali partnerzy,
znacząco rzadziej rodzice i znajomi, a najrzadziej przełoĪeni. Nasilenie usprawiedliwieĔ i wymówek w wymienionych relacjach było niemal dokładnie odwrotne. Prawdopodobnym mechanizmem
ujawnionego zróĪnicowania reakcji sprawcy krzywdy „po fakcie” w porównywanych relacjach
(bardziej wyrazistego u mĊĪczyzn niĪ u kobiet) jest rola społeczna, jaką jest on związany z ofiarą.
Z roli tej wynika miĊdzy innymi waĪnoĞü motywu afiliacji i władzy w regulacji kontaktów z partnerem. Uwypuklenie motywu afiliacji sprzyja działaniom naprawczym, natomiast uwypuklenie
motywu władzy zdaje siĊ hamowaü takie działania i zarazem nasilaü skłonnoĞü do przywracania
sprawiedliwoĞci psychologicznej – stosowania usprawiedliwieĔ i wymówek. Badania ujawniły
współwystĊpowanie usprawiedliwieĔ i wymówek ze skłonnoĞcią do pomniejszania wartoĞci ofiary, co jest zgodne z przewidywaniami opartymi na koncepcji dysonansu poznawczego.
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Dane naukowe na temat reagowania ludzi na wyrządzane innym krzywdy
pochodzą z analiz poĞwiĊconych traumie (Lis-Turlejska, 1999), niesprawiedliwoĞci (Deutsch, 1985; Mikula, 1984; SkarĪyĔska, 1988; WosiĔska, 1989), atrybucji odpowiedzialnoĞci moralnej (DoliĔski, 1992; SkarĪyĔska, 1986), emocjom
moralnym (DoliĔski, 2006; Lewis, Haviland-Jones, 2005; Weiner, 1986; Wojciszke, 1997), samoocenie (Aronson, 2000; Miller, 2008; Tavris, Aronson,
2008), autoprezentacji (Leary, 1999; Szmajke, 1999) oraz roli perspektywy
(sprawca vs ofiara) w spostrzeganiu wykroczeĔ interpersonalnych (Howe, 1987;
Baumeister, Stillwell, Woltman, 1990; Stillwell, Baumeister, 1997; Gruszecka
2006; Wojciszke, Baryła, 2006). Dane te rysują portret krzywdziciela, który raczej zdeprecjonuje ofiarĊ i zrani ją ponownie, niĪ uzna winĊ, zadoĞüuczyni szkodzie lub wyrazi skruchĊ albo przeprosi. TĊ smutną prawdĊ dostrzegł przed wiekami Tacyt stwierdzając, Īe w naturze ludzkiej leĪy nienawiĞü do tych, których
siĊ skrzywdziło, a niewinny zwykle nie sprosta nowej zawiĞci. Zapisane tym
stwierdzeniem „naturalne” błĊdne koło krzywdzenia wyjaĞnia współczeĞnie teoria dysonansu poznawczego (Festinger, 1954). Uznając, Īe ofiara zasłuĪyła na to,
co ją spotkało, deprecjonujemy ją bardziej niĪ przed skrzywdzeniem, co z kolei
ułatwia zadawanie jej jeszcze wiĊkszego cierpienia.
JeĪeli jednak doĞwiadczenie krzywdy w kontaktach miĊdzyludzkich jest nieuchronne, a mimo to osoby te nie są przesiąkniĊte nienawiĞcią, to wynika z tego
wniosek, Īe człowiek potrafi okiełznaü naturĊ i wyjĞü z roli krzywdziciela w sposób, który nie nakrĊca błĊdnego koła krzywdzenia. Pojawia siĊ zatem pytanie
o mechanizmy i wyznaczniki takich reakcji oraz reakcji im przeciwnych. Problem ten jest w niniejszym artykule analizowany z perspektywy psychologii społecznej, a referowane w nim badania dotyczą krzywd wyrządzanych w codziennym Īyciu, czyli tzw. normatywnych. Artykuł nie odnosi siĊ zatem do zdarzeĔ
urazowych w ich rozumieniu przyjĊtym w DSM IV (por. Lis-Turlejska, 1999)
oraz sprawców przestĊpstw i osób o osobowoĞci antyspołecznej2.

FORMY I WYZNACZNIKI REAKCJI LUDZI
NA WYRZĄDZANE INNYM KRZYWDY

Wyrządzenie komuĞ krzywdy prowadzi do reakcji sprawcy słuĪących w swej
istocie przywróceniu dobrego mniemania o sobie i/lub równowagi w relacji.
Motorem tych reakcji jest zatem motyw obrony ja lub motyw sprawiedliwoĞci
Nie moĪna mieü absolutnej pewnoĞci, Īe w badanej próbie nie było takich osób, bo tego nie
kontrolowano.
2
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albo oba te motywy równoczeĞnie. Kwestie te najwyraĨniej wyakcentowano
w teoriach dysonansu poznawczego (Festinger, 1954; Aronson, 2000; Aronson,
Tavris, 2008), atrybucji (DoliĔski, 1992) i sprawiedliwoĞci (SkarĪyĔska, 1986;
Walster, Walster, Berscheid, 1978). Teorie te wskazują na podobny repertuar
reakcji słuĪących realizacji wymienionych motywów. Sprawca podejmuje działania naprawcze albo przywraca sprawiedliwoĞü psychologiczną. W przypadku
pierwszym akceptuje odpowiedzialnoĞü za zaistniałą szkodĊ, kompensuje ją ofierze, przyjmuje karĊ, pokutĊ, dokonuje samoukarania, okazuje Īal/skruchĊ, przeprasza. Takie reakcje sygnalizują uznanie winy i zarazem słuĪą redukcji tego
stanu (DoliĔski, 2006; SkarĪyĔska, 1986). Jednak nie gwarantują pozbycia siĊ
poczucia winy, a nawet mogą je nasilaü, np. wskutek wydobycia tej emocji ze
stanu „uĞpienia” lub spod pokrywy innych uczuü (Zaleski, 1998). Gwarancji
takiej dostarczają natomiast taktyki przywracania sprawiedliwoĞci psychologicznej polegające na subiektywnym zniekształcaniu obrazu faktów. Kosewski
(1985) nazywa je „usprawiedliwieniami” lub „neutralizacjami” i dzieli na dwie
odrĊbne funkcjonalnie formy. Pierwsza polega na reinterpretacji dąĪeĔ – sprawca
zaprzecza winie lub ją pomniejsza, a druga na reinterpretacji nastĊpstw czynu –
sprawca pomniejsza szkodliwoĞü czynu lub nadaje mu znaczenie pozytywne.
Inni badacze zwykle nazywają takie taktyki (wy)tłumaczeniami, dzieląc je na
wymówki i usprawiedliwienia (por. Rosenfeld, Giacalone, Riordan, 1995;
Szmajke, 1999). Wymówki słuĪą redukowaniu odpowiedzialnoĞci i mogą polegaü na odwoływaniu siĊ do: (1) przypadku, (2) niedoinformowania, (3) niekontrolowanych sił biologicznych lub na (4) obarczaniu odpowiedzialnoĞcią innych.
Usprawiedliwienia słuĪą pomniejszaniu odpowiedzialnoĞci i mogą polegaü na:
(1) zaprzeczeniu szkodliwoĞci czynu, (2) zaprzeczaniu cierpieniu ofiary lub przekonywaniu, Īe zasłuĪyła na swój los, (3) odwoływaniu siĊ do powszechnoĞci
swojego wystĊpku lub na usprawiedliwieniach porównawczych, lub na (4)
odwoływaniu siĊ do lojalnoĞci i obowiązku.
Warunki decydujące o tym, kiedy sprawca krzywdy podejmuje działania naprawcze a kiedy przywraca sprawiedliwoĞü psychologiczną, nie zostały wystarczająco poznane i wyjaĞnione przez psychologiĊ. Badacze bodaj najwiĊcej uwagi
poĞwiĊcili pomniejszaniu wartoĞci ofiary, czyli taktyce nakrĊcającej wspomniane
błĊdne koło krzywdzenia. Davis i Jones (1960) dowiedli, Īe prawdopodobieĔstwo takich reakcji roĞnie, gdy sprawca krzywdy nie przewiduje (nie ma moĪliwoĞci) przyszłych kontaktów z ofiarą i gdy jest ona bezbronna. W eksperymencie przygotowanym przez tych badaczy uczestników nakłaniano, aby powiedzieli
nowo poznanej osobie (po wysłuchaniu jej wywiadu z innym uczestnikiem badania), Īe wydaje im siĊ nudna, płytka i niewiarygodna. Okazało siĊ, Īe zmie-
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niali oni zdanie (sprzed badania) o tej osobie na gorsze, ale tylko wówczas, gdy
nie oczekiwali ponownego kontaktu z nią (co dałoby np. moĪliwoĞü wyjaĞnienia
powodów „oszczerstw”, ich odwołania lub przeprosin), a wygłoszone opinie
uwaĪali za własne. Uczestnicy eksperymentu, którego autorami byli Berscheid,
Boye i Walster (1968), mieli aplikowaü szoki elektryczne innym uczestnikom
w ramach badania nad uczeniem siĊ. Połowie z nich zapowiedziano póĨniejszą
zamianĊ ról. Okazało siĊ, Īe „ofiarĊ” deprecjonowali tylko ci badani, którzy sądzili, Īe nie bĊdzie mogła wziąü na nich odwetu. Z kolei uczestnicy eksperymentu (Glassa, 1964), którzy najpierw karali „ucznia” szokami elektrycznymi za
błĊdy, a nastĊpnie oceniali go na kilku skalach atrakcyjnoĞci, deprecjonowali
„ucznia” tym bardziej, im wyĪsze mieli poczucie wartoĞci. Natomiast SkarĪyĔska (1986) ustaliła, Īe samoocena wiąĪe siĊ ze spostrzeganiem własnej odpowiedzialnoĞci za wyrządzane komuĞ krzywdy. Zadaniem czĊĞci uczestników badania tej autorki było przyjĊcie perspektywy sprawcy szkody opisanej w formie
historyjki i zaoferowanie ofierze wyjaĞnienia. Okazało siĊ, Īe wiĊkszą skłonnoĞü
do wymówek – redukowania odpowiedzialnoĞci – ujawniły osoby o wyĪszej samoocenie w porównaniu z niĪszą. Przytoczone wyniki badaĔ Glassa i SkarĪyĔskiej wyjaĞniono jako rezultat silniejszych efektów dysonansowych u osób o wysokiej samoocenie w porównaniu z samooceną niską po własnym zachowaniu
niemoralnym. Sposobem redukcji dysonansu (Festinger, 1954; Aronson, 2000)
moĪe byü pomniejszanie wartoĞci ofiary (badanie Glassa) lub odpowiedzialnoĞci
za wyrządzoną szkodĊ (badanie SkarĪyĔskiej).
Przytoczone wyniki badaĔ dają podstawĊ przewidywaniu, Īe w prawdziwym
Īyciu znaczącym sytuacyjnym wyznacznikiem zachowania sprawcy szkody po
jej wyrządzeniu moĪe byü rodzaj jego relacji z osobą poszkodowaną (np. moĪliwoĞü ponownego kontaktu, moĪliwoĞci sprawcze), natomiast wĞród czynników dyspozycyjnych waĪną rolĊ w wyznaczaniu tych zachowaĔ moĪe odgrywaü
samoocena i związane z nią motywy. W omawianych badaniach eksplorowano
rolĊ obu tych czynników w róĪnicowaniu reakcji ludzi na własne transgresje
moralne. Jednak z uwagi na ograniczenia objĊtoĞci tego artykułu, czĊĞü badaĔ
dotycząca roli zmiennych osobowoĞciowych w analizowanych reakcjach zostanie w nim pominiĊta.
Teoretyczne przesłanki wpływu rodzaju relacji miĊdzy ludĨmi na zachowania sprawcy krzywdy „po fakcie” wynikają explicite z koncepcji relacji wspólnotowych (np. rodzicielskie, przyjacielskie) i opartych na wymianie (np. koleĪeĔskie) Clark i Mills (1984) oraz z koncepcji czterech typów relacji społecznych (wspólnotowa, hierarchiczna, równoĞciowa i wymiany rynkowej) Fiske’a
(1992). W myĞl obu tych koncepcji rodzaj relacji miĊdzy ludĨmi wyznacza spo-
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sób spostrzegania partnera i kontaktu z nim oraz generuje i koordynuje kierowane naĔ reakcje emocjonalne i zachowania. RóĪne rodzaje relacji cechuje ponadto zdolnoĞü wzbudzania odmiennych motywów w podobnych sytuacjach.
Wszystko to razem daje podstawĊ przewidywaniu, Īe wymagalnoĞü, stosowalnoĞü i skutecznoĞü róĪnych taktyk „ratowania twarzy” po wyrządzeniu krzywdy
partnerowi interakcji moĪe byü zaleĪna od charakteru wiĊzi z nim.
McAdams (1980) twierdził, Īe związkami miĊdzy ludĨmi rządzi motyw afiliacji (tutaj: preferencja doĞwiadczeĔ bliskoĞci, szczeroĞci w kontakcie z partnerem) i władzy. Podstawowa kombinacja natĊĪenia tych motywów (wysokie vs
niskie) prowadzi do wyróĪnienia dwóch typów relacji wspólnotowych: intymne
– równorzĊdne (małĪeĔskie i im podobne) i intymne – nierównorzĊdne (rodzicielskie) oraz dwóch typów relacji wymiany: nieintymne – równorzĊdne (znajomi) i nieintymne – nierównorzĊdne (hierarchiczne). Jedną z oczywistych konsekwencji zróĪnicowania nasilenia motywu afiliacji i władzy w wyróĪnionych
czterech typach relacji wydaje siĊ zróĪnicowanie reakcji na własne transgresje
moralne. W myĞl przedstawionych powyĪej danych najwiĊkszą skłonnoĞü do
zachowaĔ naprawczych (a wiĊc takĪe do uznania odpowiedzialnoĞci i winy)
przejawiają zapewne krzywdzący partnerzy (tutaj: małĪonkowie i osoby pełniące
analogiczne role), a do wymówek i usprawiedliwieĔ (a wiĊc takĪe do redukowania lub pomniejszania swojej winy) przełoĪeni, zaĞ krzywdzący rodzice – doĞwiadczający konfliktu obu motywów – zajmują prawdopodobnie pozycjĊ poĞrednią w nasileniu wymienionych reakcji. Kwestia miejsca krzywdzących znajomych w przewidywanej sekwencji nie wydaje siĊ oczywista. NaleĪy zatem
pozostawiü ją rozstrzygniĊciu empirycznemu.

INTERPERSONALNE NASTĉPSTWA
RÓĩNYCH FORM ZACHOWANIA SPRAWCY KRZYWDY
„PO FAKCIE”

Osoba pokrzywdzona i/lub jej otoczenie zwykle oczekuje od sprawcy
krzywdy uznania winy, wyraĪenia skruchy, przeprosin. Niespełnienie tych oczekiwaĔ naraĪa go na krytykĊ, potĊpienie i dodatkowe kłopoty. JuĪ trzyletnie
dzieci bardziej pozytywnie oceniają złoczyĔców przepraszających niĪ uchylających siĊ od przeprosin (Darby, Schlenker, 1982), prawodawstwo wielu krajów
przyzwala na niĪsze wyroki dla przestĊpców okazujących skruchĊ (Miller, 2009),
lekarz przepraszający za popełniony błąd zwiĊksza szanse unikniĊcia procesu
sądowego z pozwu pacjenta (Goleman, 2007; Tavris, Aronson, 2008), a klient
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składający reklamacjĊ, przeproszony i uprzejmie potraktowany przez personel
sklepu, na ogół nie rezygnuje z dalszego robienia w nim zakupów czy korzystania z usług danej firmy (za: Szmajke, 1999). Przeprosiny prowadzą do korzystnych nastĊpstw takĪe w konfliktach miĊdzygrupowych i w polityce (Kozielecki,
2001), a umiejĊtnoĞü przepraszania za błĊdy uwaĪa siĊ za jedną z waĪniejszych
umiejĊtnoĞci liderów. Badania empiryczne wskazują, Īe przeprosiny są najskuteczniejszym sposobem przywracania własnego pozytywnego obrazu w oczach
innych (por. Leary, 1999; Szmajke, 1999). Dla przykładu, w cytowanym powyĪej badaniu SkarĪyĔskiej ustalono, Īe „ofiara” wyobraĪonej krzywdy jest bardziej przychylna „sprawcy” uznającego winĊ niĪ uchylającego siĊ od niej,
a w autobiograficznych badaniach Gruszeckiej (1997, 2003) – Īe uznanie
przez sprawcĊ winy i przeprosiny sprzyjają wybaczeniu, zaĞ hamuje je stosowanie wymówek i brak przeprosin.
Wpływ zachowania sprawcy krzywdy „po fakcie” na stosunek ofiary do
niego wydaje siĊ oczywisty. Mniej oczywiste jest to, Īe zachowanie to moĪe
takĪe kształtowaü i zmieniaü stosunek sprawcy do ofiary, jak twierdził Tacyt
i jak to miało miejsce w przytoczonych eksperymentach Jonesa i Davisa, Berscheid i jej współpracowników oraz Glassa. TĊ laboratoryjną zaleĪnoĞü postanowiliĞmy przetestowaü w omówionych poniĪej badaniach autobiograficznych.

BADANIE 1

Problem
Celem badania było ustalenie, w jaki sposób ludzie wyjaĞniają wyrządzane
innym szkody, jak przeĪywają takie doĞwiadczenia3, jakie działania podejmują
po tym czynie oraz jak charakter wiĊzi z poszkodowanym róĪnicuje te reakcje.
UwzglĊdniono wyróĪnione powyĪej dwa typy relacji intymnych (partnerzy bliskiego związku, rodzice–dzieci) i nieintymnych (niezbyt bliscy koledzy, przełoĪony–podwładny). Drugim celem badania była eksploracja związku rodzaju
taktyk zaradczych podejmowanych przez sprawcĊ szkody „po fakcie” z póĨniejszym wartoĞciowaniem ofiary. Testowano nastĊpujące hipotezy:
1. Atrybucje dokonywane przez sprawcĊ krzywdy są istotnie związane z charakterem wiĊzi łączącej go z ofiarą – najniĪszy poziom odpowiedzialnoĞci i winy
przypisują sobie przełoĪeni, najwyĪszy partnerzy bliskiego związku, zaĞ rodzice
i znajomi zajmują pozycje poĞrednie w tych szacunkach.
3

Problem przeĪywania krzywdy przez jej sprawcĊ nie jest przedmiotem uwagi w tym artykule.
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2. Przeprosiny jako taktyki zaradcze po wyrządzeniu krzywdy znacząco czĊĞciej stosują partnerzy bliskich związków i rodzice niĪ znajomi i przełoĪeni,
natomiast wymówki i usprawiedliwienia relatywnie najczĊĞciej stosują przełoĪeni.
3. Stosowanie usprawiedliwieĔ, a zwłaszcza wymówek, jako taktyk zaradczych po wyrządzeniu krzywdy, współwystĊpuje z tendencją do pomniejszania
wartoĞci ofiary.
Metoda
Osoby badane. Próba wyjĞciowa liczyła 140 osób, w tym 72 kobiety. Byli to
uczestnicy szkoleĔ w Centrum Edukacji Nauczycieli oraz studenci studiów
zaocznych i podyplomowych. Próba docelowa (po wykluczeniu osób, które
wykonały polecone zadanie niezgodnie z instrukcją lub wycofały siĊ z udziału
w badaniu) liczyła 120 osoby (M = 28,64; SD = 8,66), w tym 61 kobiet.
Przebieg badania, zmienne i ich pomiar. Uczestników badania w sposób
losowy podzielono na cztery równoliczne grupy, z których pierwszą poproszono
o przypomnienie sobie zdarzenia, w którym wyrządzili jakąĞ szkodĊ partnerowi
bliskiego związku, drugą – znajomemu, trzecią – podwładnemu, a czwartą –
własnemu dziecku4. Instrukcja precyzowała, Īe chodzi o rzeczywiste zdarzenie,
ale nie narzucała rodzaju wyrządzonej szkody. NastĊpnie wszyscy opisywali
przypomniane zdarzenie oraz wypełniali kwestionariusz przygotowany na potrzeby badania, zawierający 29 pytaĔ odnoszących siĊ do tego zdarzenia. Były to
pytania o zamkniĊtym systemie odpowiedzi, poza dotyczącym rodzaju szkody
(mierzonej ponadto na skali iloĞciowej) oraz zmiennych demograficznych. PoniewaĪ pytania miały róĪną konstrukcjĊ, przy kaĪdym umieszczono wyjaĞnienie
sposobu udzielenia odpowiedzi. Pytania odnosiły siĊ do charakteru zdarzenia
i relacji z ofiarą, rodzaju wyrządzonej szkody i jej znaczenia, charakteru relacji
z ofiarą oraz mierzyły myĞli, uczucia i zachowania składające siĊ na idealizacyjny cykl reakcji na rolĊ odegraną w zdarzeniu. Ostatnim pytaniem mierzono
ustosunkowanie siĊ do ofiary. Pomiar obejmował nastĊpujące grupy zmiennych:
Rodzaj i znaczenie wyrządzonej szkody. Są to wzglĊdnie odrĊbne zmienne
i jako takie nie tworzą one jednej skali. Zmienne te to: istota (rodzaj) poniesionej
szkody oraz jej cechy, takie jak przewidywalnoĞü (przez obie strony), powszech4
Instrukcja precyzowała rozumienie podanych pojĊü, np. Īe znajomy to nie przyjaciel, Īe
przełoĪony to nie tylko zwierzchnik w pracy, lecz takĪe nauczyciel dla ucznia czy druĪynowy
w druĪynie harcerskiej. Osobom, które otrzymały zadanie opisania szkody wyrządzonej własnemu
dziecku lub podwładnemu, nie mającym dzieci lub podwładnych, przydzielano w sposób losowy
opisanie szkody wyrządzonej partnerowi lub znajomemu.
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noĞü, powtarzalnoĞü, publicznoĞü, waĪnoĞü (z obu perspektyw), wpływ na póĨniejsze Īycie ofiary. W pomiarze rodzaju wyrządzonej szkody najpierw proszono
o odpowiedĨ na pytanie otwarte: „Na czym polegała Pana/Pani zdaniem szkoda
wyrządzona tej osobie?”, a nastĊpnie o odpowiedĨ na pytanie: „Które z podanych okreĞleĔ najlepiej wyraĪa rodzaj szkody poniesionej przez tĊ osobĊ?” (odpowiedzi: fizyczna, psychiczna, materialna). Kolejne pytania brzmiały: „Czy ta
osoba mogła siĊ wówczas spodziewaü po Panu/Pani takiego zachowania?” (odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieü); „A czy Pan/Pani spodziewał/ spodziewała siĊ po sobie takiego zachowania?” (odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieü); „Jakie znaczenie dla osoby poszkodowanej miała poniesiona przez nią
szkoda?” (odpowiedĨ na skali od 1 – zupełnie niewaĪne do 5 – bardzo waĪne);
„Jakie znaczenia miało wówczas dla Pana/Pani to, co siĊ wydarzyło?” (odpowiedzi na skali od 1 – zupełnie niewaĪne, do 5 – bardzo waĪne); „Jak czĊsto zdarzały siĊ takie sytuacje?” (odpowiedzi na skali od 1 – jeden raz do 3 – stanowią
trwały stan rzeczy); „Jaki wpływ na póĨniejsze Īycie osoby poszkodowanej
miało to wydarzenie?” (odpowiedzi na skali od – 1 bardzo niekorzystny, do 5 –
bardzo korzystny); „Jak wiele osób doĞwiadcza tego rodzaju szkód?” (odpowiedzi na skali od 1 – nikt, do 7 – wszyscy).
Atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy mierzono szeĞcioma pytaniami traktowanymi jako odrĊbne skale. Pierwsze z nich mierzyło autoatrybucje wyrządzonej
szkody i brzmiało: „Dlaczego tak siĊ stało?” (odpowiedĨ wymagała wyboru jednego z dziewiĊciu wyjaĞnieĔ, np. to był przypadek, odpowiadających teoretycznie wyodrĊbnionym kategoriom atrybucji przytoczonym w opisie wyników).
Pytaniem drugim: „Czy chciał/chciała Pan/Pani wyrządziü szkodĊ tej osobie?”
(odpowiedĨ na skali 7-stopniowej: od „zdecydowanie nie” do „zdecydowanie
tak”) mierzono intencjonalnoĞü uczynku sprawcy szkody. Kolejne cztery pytania
mierzyły atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy. Pierwsze z nich brzmiało: „Czy
czuje siĊ Pan/Pani odpowiedzialny/odpowiedzialna za szkodĊ poniesioną przez
tĊ osobĊ?” (odpowiedĨ na skali od 1 – zdecydowanie nie, do 7 – zdecydowanie
tak). OdpowiedĨ na dwa kolejne wymagała rozdzielenia 100% winy miĊdzy
siebie, ofiarĊ i czynniki trzecie (coĞ/ ktoĞ inny) dla momentu wyrządzenia
krzywdy i aktualnie – po uwzglĊdnieniu wszystkich okolicznoĞci. WskaĨniki
tych atrybucji okreĞlam w tekĞcie skrótami: „wina wtedy” i „wina teraz”. Ostatnie pytanie brzmiało: „Czy osoba poszkodowana czuła siĊ współwinna?” (odpowiedĨ od 1 – zdecydowanie nie do 7 – zdecydowanie tak).
Zachowanie sprawcy po wyrządzeniu krzywdy, mierzono pytaniem: „Jak siĊ
Pan/Pani zachował/ zachowała potem w stosunku do tej osoby i w związku
z całym tym zdarzeniem?” NaleĪało ustosunkowaü siĊ do 25 stwierdzeĔ (odpo-
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wiedĨ: „tak” lub „nie”). Stwierdzenia te, poza kilkoma pozycjami buforowymi,
opisywały reakcje typowe dla omówionych wczeĞniej trzech taktyk zaradczych:
Przeprosin (np. przeprosiłem tĊ osobĊ, wynagrodziłem tej osobie wyrządzone jej
zło, zobowiązałem siĊ, Īe to siĊ w przyszłoĞci nie powtórzy); UsprawiedliwieĔ
(np. dowodziłem, Īe działałem słusznej sprawie; tłumaczyłem, Īe to dla jej dobra;
wskazywałem powszechnoĞü takich działaĔ) oraz Wymówek (np. udawałem, Īe
nic siĊ nie stało, udawałem głupka, zrzucałem odpowiedzialnoĞü na innych).
WskaĨnikiem kaĪdej z wymienionych taktyk były sumy odpowiedzi „tak” przy
reakcjach wskazujących na ich stosowanie. WskaĨniki te przyjmowały wartoĞci
od 0 do 6 (z agregacji wykluczono stwierdzenia buforowe i reakcje wskazywane
przez mniej niĪ 7% uczestników badania). RzetelnoĞü (KR20) utworzonych
podskal wynosiła odpowiednio: 0,84, 0,52, 0,42. Skale „Usprawiedliwienia”
i „Wymówki” okazały siĊ stosunkowo słabo rzetelne, co jest akceptowalne wobec faktu, Īe są to skale krótkie i mierzą niejednorodne konstrukty (BrzeziĔski,
2002; Leary, 1999; Szmajke, 1999).
Ustosunkowanie do ofiary mierzono pytaniem o stosunek do ofiary „wtedy”
i „teraz” (odpowiedĨ na skali 5-stopniowej: od „zdecydowanie negatywny” do
„zdecydowanie pozytywny”) oraz pytaniem o nasilenie u niej 14 cech wy-mienionych na liĞcie (np. inteligentna, odpowiedzialna, agresywna, fałszywa), tworzących dwie podskalne – ewaluacji pozytywnej (Į = 0,88) i negatywnej
(Į = 0,80). Uczestnicy badania szacowali nasilenie tych cech w skali od 1 –
zdecydowany brak, do 7 – maksymalne natĊĪenie. Po uĞrednieniu sum ocen na
obu podskalach powstały dwa wskaĨniki ocen ofiary – ewaluacji pozytywnej
i negatywnej.
Wyniki
Rodzaj i znaczenie wyrządzonej szkody
Uczestnicy badania opisali sytuacje oszustwa, niedoceniania, niedotrzymania
obietnicy, podwaĪenia godnoĞci, niesłusznej krytyki, zdrady, agresji, przemocy
fizycznej itp. Analizy wariancji w układzie 4 (rodzaj relacji) x 2 (płeü) wykazały,
Īe opisane szkody (krzywdy) oceniano z własnego punktu widzenia jako znaczące bez wzglĊdu na rodzaj relacji z ofiarą, ale mĊĪczyĨni ocenili je jako mniej
powaĪne, gdy krzywdzili podwładnego F(1,119) = 7,76; p<0,01. Natomiast
w ocenach waĪnoĞci tych szkód z punktu widzenia interesów ofiary płeü nie
miała znaczenia róĪnicującego, ale wystąpił efekt rodzaju relacji F(3,112) =
= 6,43; p<0,0001. Testy post-hoc wykazały, Īe partnerzy bliskich związków i ro-
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dzice oceniali wyrządzane przez siebie krzywdy jako mające dla ofiary wiĊksze
znaczenie niĪ przełoĪeni i znajomi (innych istotnych efektów nie odnotowano).
Atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy
NajczĊĞciej wskazywano sytuacyjne uwarunkowania wyrządzanych krzywd,
w tym poczucie obowiązku, przypadek i cele instrumentalne. Do poczucia obowiązku najczĊĞciej odwoływali siĊ przełoĪeni (46,7%), rzadziej rodzice (36,7%),
sporadycznie partnerzy (3,4%), a znajomi w ogóle nie wskazywali tej kategorii.
Na przypadek najczĊĞciej wskazywali znajomi (44,8%) i partnerzy (34,5%),
a najrzadziej rodzice (6,7%) i przełoĪeni (3,3%). Cele instrumentalne wskazywali dwukrotnie czĊĞciej partnerzy i rodzice (po 27,6%) niĪ znajomi i przełoĪeni
(po 13,3%). ChĊü skrzywdzenia potwierdziło jedynie 6,8% badanych, a odwet
5,8%. Tym samym niemal 90% uczestników badania zaprzeczyło intencji
krzywdzenia5.
Nie oznacza to odrzucenia odpowiedzialnoĞci. Analiza wariancji w układzie
4 (rodzaj relacji) x 2 (płeü) wykazała efekt główny rodzaju relacji, efekt główny
płci i efekt interakcji obu czynników w tych atrybucjach. Szczegółowe wyniki
przedstawiają tabele 1 i 2. Efekt rodzaju relacji wskazuje na to, Īe przełoĪeni przypisali sobie znacząco niĪszy poziom odpowiedzialnoĞci niĪ partnerzy – t(58) =
= 5,07; p<0,0001 (M = 3,57; SD = 1,57 vs M = 5,53; SD = 1,43), rodzice –
t(58) = 2,37; p<0,05 (M = 4,57; SD = 1,76) i znajomi – t(58) = 2,42; p<0,01
(M = 4,57; SD = 1,63), a partnerzy przypisali sobie znacząco wyĪszy poziom
odpowiedzialnoĞci niĪ przełoĪeni (por. wyĪej), rodzice – t(58) = 2,34; p<0,05
i znajomi – t(58) = 2,44; p<0,01, zaĞ znajomi i rodzice nie róĪnili siĊ w tych
atrybucjach (por. wyĪej). Jest to wynik zgodny hipotezą. Efekt płci wskazuje na
wyĪsze oceny własnej odpowiedzialnoĞci u kobiet niĪ u mĊĪczyzn – t(118) =
= 1,37; p<0,05 (M = 4,77; SD = 1,57 vs M = 4,34; SD = 1,86). Natomiast na
interakcjĊ płci i rodzaju relacji w tych sądach złoĪyły siĊ dwie zaleĪnoĞci. Po
pierwsze, kobiety oceniły podobnie swoją odpowiedzialnoĞü bez wzglĊdu na
charakter relacji z ofiarą, ale mĊĪczyĨni przypisywali sobie znacząco wyĪszy poziom odpowiedzialnoĞci w relacjach partnerskich niĪ w relacjach z podwładnymi
– t(30) = 6,88; p<0,0001, rodzicielskich – t(30) = 3,49; p<0,005 i ze znajomymi
– t(29) = 2,96; p<0,01, a w relacjach z podwładnymi poziom znacząco niĪszy niĪ
w relacjach partnerskich (por. wyĪej), ze znajomymi – t(25) = -2,88; p<0,01 lub
rodzicielskich – t(26) = 2,02; p<0,05. Po drugie, w relacjach partnerskich gra5

Analizy statystyczne pominiĊto z powodu małych liczebnoĞci czĊĞci wyborów.
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nicznie wiĊkszą odpowiedzialnoĞü przypisali sobie mĊĪczyĨni niĪ kobiety
– t(28) = 1,72; p<0,09, a w pozostałych relacjach było odwrotnie – wiĊkszą
odpowiedzialnoĞü przypisywały sobie kobiety. Analizy efektów prostych wskazują, Īe dotyczyło to relacji rodzicielskich – t(28) = 1,95; p<0,06 i z podwładnymi
– t(28) = 2,85; p<0,05.
Tab. 1. Rodzaj relacji z ofiarą i płeü sprawcy krzywdy
a ocena poziomu odpowiedzialnoĞci (skala: 1-7) winy własnej, ofiary i czynników trzecich
w dwóch momentach czasowych (procent ze 100) oraz działania zaradcze (skala: 0-6);
w nawiasach – odchylenia standardowe
Rodzaj relacji
Partnerzy
(bliskie związki)

OdpowiedzialnoĞü

Rodzice–dzieci

Znajomi

PrzełoĪony–
–podwładny

K

M

K

M

K

M

K

M

5,00
(1,41)

5,89
(1,37)

5,12
(1,54)

3,93
(1,82)

4,76
(1,68)

4,31
(1,60)

4,25
(1,61)

2,78
(1,12)

Atrybucje winy
Sprawca „wtedy”

42,58
(32,61)

69,44
(31,15)

51,87
(35,63)

40,71
34,29

50,29
(32,80)

53,00
(37,95)

41,88
(15,36)

15,36
(15,50)

Sprawca „teraz”

41,17
(33,83)

76,39
(27,00)

48,94
(39,67)

54,64
(34,33)

57,94
(34,69)

59,15
(33,31)

43,75
(35,18)

15,71
(15,55)

Ofiara „wtedy”

48,58
(37,18)

17,22
(24,69)

26,94
(31,72)

56,42
(36,92)

22,94
(25,68)

36,08
(34,74)

52,50
(32,96)

68,21
(33,03)

Ofiara „teraz”

45,42
(39,05)

13,89
(20,33)

24,81
(31,71)

39,64
(33,65)

24,12
(26,23)

31,46
(30,46)

50,63
(35,86)

65,71
(32,07)

KtoĞ/coĞ „wtedy”

8,83
(17,29)

13,33
(26,56)

21,19
(37,38)

2,86
(8,25)

26,76
(30,15)

10,92
(23,89)

5,62
(10,31)

16,43
(31,53)

KtoĞ/coĞ „teraz”

13,42
(18,19)

9,72
(24,28)

26,25
(41,77)

5,71
(10,16)

17,94
(28,01)

9,38
(19,28)

5,63
(10,31)

18,57
(31,59)

Działania zaradcze
Przeprosiny

2,25
(2,45)

4,11
(2,03)

2,25
(2,21)

1,93
(1,77)

2,35
(1,84)

1,69
(2,06)

1,25
(1,65)

0,29
(0,61)

Usprawiedliwienia

2,58
(1,38)

1,50
(1,29)

2,63
(1,54)

1,92
(1,44)

1,59
(1,33)

1,00
(0,91)

2,88
(1,59)

2,00
(1,30)

Wymówki

1,50
(1,17)

0,89
(1,08)

0,63
(0,81)

0,79
(0,80)

0,82
(0,81)

1,38
(1,66)

0,94
(1,34)

1,14
(0,77)

OkreĞlenia „ktoĞ / coĞ” oznaczają czynniki trzecie – spoza badanej relacji
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Tab. 2. Rodzaj relacji z ofiarą i płeü sprawcy
a atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy oraz zachowania zaradcze
– efekty główne i efekty interakcji
Relacja x 4

OdpowiedzialnoĞü

Płeü x 2

Relacja x płeü

F

Ș

F

Ș

F

Ș2

7,73*****

0,17

3,89*

0,03

3,44**

0,08

<1

0,00

3,62**

0,09

2

2

Wina:
Sprawca „wtedy”

4,12***

0,10

Sprawca „teraz”

5,28***

0,12

<1

0,55

4,66***

0,11

Ofiara „wtedy”

5,57****

0,13

1,32

0,01

4,99***

0,12

Ofiara „teraz”

6,24****

0,14

<1

0,00

3,72**

0,09

KtoĞ/coĞ „wtedy”

<1

0,01

1,00

0,01

2,41

0,06

KtoĞ/coĞ „teraz”

<1

0,00

1,12

0,01

2,21

0,06

Działania zaradcze:
Przeprosiny

7,99*****

0,18

<1

0,00

3,34*

0,08

Usprawiedliwienia

4,04**

0,10

10,34***

0,09

<1

0,00

Wymówki

1,15

0,03

<1

0,00

1,51

0,03

*p<0,05, **p<0,01, *** p<0,005, **** p<0,001, *****p<0,0001

Kolejne analizy dotyczyły atrybucji winy. Okazało siĊ, Īe partnerzy i znajomi początkowo przypisywali sobie niemal dwukrotnie wiĊkszy procent winy
niĪ osobie pokrzywdzonej (tab. 1), rodzice dzielili winĊ niemal równomiernie
miĊdzy siebie i pokrzywdzone dziecko, a przełoĪeni przypisali sobie niemal
dwukrotnie mniej winy niĪ pokrzywdzonemu podwładnemu. Upływ czasu zmienił te szacunki w kierunku przyrostu poziomu winy przypisanej sobie – t = 2,04;
p<0,05, przy czym przełoĪeni nie weryfikowali sądu o winie.
Atrybucje winy takĪe zostały poddane analizom wariancji w układzie 4 (rodzaj relacji) x 2 (płeü). Analizy te wykazały znaczące efekty rodzaju relacji dla
atrybucji winy własnej (sprawca) i ofiary w obu momentach czasowych oraz
efekty interakcji rodzaju relacji i płci w tych atrybucjach. Szczegółowe wyniki
przedstawiają tabele 1 i 2.
Ujawnione efekty rodzaju relacji miały identyczny wzór, zgodny z przewidywanym. PrzełoĪeni szacowali: (1) swoją winĊ „wtedy” jako niĪszą niĪ partnerzy – t(58) = -3,58; p<0,001, znajomi – t(58) = -2,67; p<0,01 i rodzice – t(58) =
= -2,07; p<0,05; (2) swoją winĊ „teraz” jako niszą niĪ partnerzy – t(58) = -3,76;
p<0,0001, znajomi – t(58) = -3,34; p<0,01 i rodzice – t (58) = -2,39; p<0,05;
(3) winĊ ofiary „wtedy” jako wyĪszą niĪ partnerzy – t(58) = 3,48; p<0,0001, zna-

ZACHOWANIE SPRAWCY KRZYWDY

67

jomi – t(58) = 3,89; p<0,0001 i rodzice – t(58) = 2,11; p<0,05; (4) winĊ ofiary
„teraz” jako wyĪszą niĪ partnerzy – t(58) = 3,60; p<0,001, znajomi – t(58) =
= 3,77; p<0,0001 i rodzice – t(58) = 2,98; p<0,005.
Interakcja płci i rodzaju relacji w atrybucjach winy sprawcy „wtedy” polegała na tym, Īe kobiety szacowały ją podobnie we wszystkich badanych relacjach,
ale mĊĪczyĨni przypisali sobie początkowo najwiĊcej winy, gdy pokrzywdzili partnerkĊ – znacząco wiĊcej niĪ wówczas, gdy pokrzywdzili podwładnego – t(30) =
= 6,42; p<0,0001 lub swoje dziecko – t(30) = 2,47; p<0,01, a najmniej, gdy pokrzywdzili podwładnego – znacząco mniej niĪ wówczas, gdy pokrzywdzili własne dziecko – t(26) = 2,52; p<0,01 lub znajomego – t(25) = -3,32; p<0,005. Ponadto
mĊĪczyĨni w porównaniu z kobietami przypisywali sobie wiĊcej winy w relacjach
partnerskich – t(28) = 2,27; p<0,05, mniej w relacjach z podwładnymi – t(28) =
= -2,77; p<0,01 i podobny jej poziom w relacjach rodzicielskich i ze znajomymi.
Interakcja płci i rodzaju relacji w atrybucjach winy sprawcy „teraz” miała
analogiczny wzór jak powyĪsza. Atrybucje kobiet w porównywanych relacjach
nie róĪniły siĊ, ale mĊĪczyĨni przypisali sobie wiĊcej winy, gdy pokrzywdzili
partnerkĊ, niĪ gdy pokrzywdzili swoje dziecko – t(30) = 2,01; p<0,05 lub podwładnego – t(30) = 7,48; p<0,0001, a mniej, gdy pokrzywdzili podwładnego niĪ
partnerkĊ (jak wyĪej), swoje dziecko – t(26) = -3,86; p<0,001 lub znajomego –
t(26) = 4,40; p<0001. Ponadto mĊĪczyĨni w porównaniu z kobietami przypisywali sobie wiĊcej winy w relacjach partnerskich – t(28) = 3,16; p<0,005,
a mniej w relacjach z podwładnymi – t(28 ) = -2,75; p<0,01 i podobny jej poziom w relacjach rodzicielskich i ze znajomymi.
Interakcja płci i rodzaju relacji w atrybucjach winy ofiary „wtedy” polegała
na tym, Īe zarówno kobiety, jak i mĊĪczyĨni najwiĊcej winy przypisali pokrzywdzonym podwładnym, ale kobiety znacząco wiĊcej niĪ znajomym – t(31) =
= 2,88; p<0,01 i swoim dzieciom – t(30) = 2,24; p<0,05, a mĊĪczyĨni znacząco
wiĊcej niĪ partnerom – t(30) = 5,05; p<0,0001 i znajomym – t(25) = 2,46;
p<0,05. Kobiety najmniej winy przypisały znajomym, znacząco mniej niĪ przełoĪonym (por. wyĪej) i partnerom – t(27) = -2,20; p<0,05, a mĊĪczyĨni partnerkom – znacząco mniej niĪ podwładnym (por. wyĪej) i swoim dzieciom – t(31) =
= -3,60; p<0,001. Ponadto kobiety przypisywały wiĊcej winy pokrzywdzonemu
partnerowi niĪ mĊĪczyĨni pokrzywdzonej partnerce – t(28) = 2,79; p<0,01; odwrotnie było w przypadku pokrzywdzenia dziecka – mniej winy przypisywały
mu kobiety niĪ mĊĪczyĨni – t(28) = -2,35; p<0,05. W pozostałych relacjach atrybucje kobiet i mĊĪczyzn nie róĪniły siĊ znacząco.
Interakcja płci i rodzaju relacji w atrybucjach winy ofiary „teraz” polegała na
tym, Īe zarówno kobiety, jak i mĊĪczyĨni najwiĊcej winy przypisali podwład-
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nym, ale kobiety znacząco wiĊcej niĪ znajomym – t(31) = 2,43; p<0,05 i własnemu dziecku – t(30) = 2,16; p<0,05, a mĊĪczyĨni znacząco wiĊcej niĪ partnerowi – t(30) = 5,58; p<0,0001, znajomemu – t(25) = 2,86; p<0,01 i swojemu
dziecku – t(26) = 2,10; p<0,05. Kobiety najmniej winy przypisały znajomym,
znacząco mniej niĪ przełoĪonym (por. wyĪej) i partnerom – t(27) = -2,20;
p<0,05, zaĞ mĊĪczyĨni najmniej winy przypisali partnerkom, znacząco mniej niĪ
podwładnym (por. wyĪej) i swoim dzieciom – t(31) = -3,60; p<0,001. Ponadto
kobiety przypisywały wiĊcej winy pokrzywdzonemu partnerowi niĪ mĊĪczyĨni
pokrzywdzonej partnerce – t(28) = 2,90; p<0,01. W pozostałych relacjach atrybucje kobiet i mĊĪczyzn nie róĪniły siĊ znacząco.
Zachowanie „po fakcie”
Analizy oparto na zagregowanych wskaĨnikach natĊĪenia badanych działaĔ
zaradczych. WskaĨniki te przyjmowały wartoĞci od 0 do 6 (por. Metoda). Najmniej nasilone okazały siĊ wymówki, znacząco mniej niĪ wskazywane w podobnym nasileniu usprawiedliwienia t(119) = 4,72; p<0,0001 i przeprosiny – t(119) =
= 7,33; p<0,001.
Działania zaradcze zostały poddane analizie wariancji w układzie 4 (rodzaj
relacji) x 2 (płeü). Szczegółowe wyniki przedstawiają tabele 1 i 2 oraz rysunek 1.

NatĊĪenie reakcji (skala: 0-6)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Partner
przeprosiny

Rodzic

Znajomy

usprawiedliwienia

PrzełoĪony
wymówki

Rys. 1. Rodzaj relacji z ofiarą
a natĊĪenie trzech wzorców zachowaĔ zaradczych
sprawcy krzywdy po jej wyrządzeniu (Badanie 1)
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Przewidywany hipotezą efekt rodzaju relacji w stosowaniu przeprosin wskazuje na to, Īe taktykĊ znacząco czĊĞciej stosowali partnerzy bliskich związków
niĪ rodzice – t(58) = 2,25; p<0,05, znajomi – t(58) = 2,34; p<0,05 i przełoĪeni –
t(58) = 5,18; p<0,0001, przepraszający takĪe rzadziej niĪ rodzice – t(58) = 2,96;
p<0,005 i znajomi – t(58) = 2,95; p<0,005, nie róĪniący siĊ w tych reakcjach.
Interakcja rodzaju relacji i płci w stosowaniu przeprosin polegała na tym, Īe
kobiety stosowały je podobnie czĊsto w porównywanych relacjach, ale mĊĪczyĨni najczĊĞciej przepraszali partnerki, a najrzadziej podwładnych – znacząco
czĊĞciej niĪ podwładnych – t(30) = 6,81; p<0,0001, znajomych – t(29) = 3,26;
p<0,005 i dzieci – t(30) = 3,19; p<0,005 i znacząco rzadziej niĪ dzieci – t(26) =
= -3,28; p<0,005 i znajomych – t(25) = -2,45; p<0,05. Ponadto w bliskich relacjach partnerskich czĊĞciej przepraszali mĊĪczyĨni niĪ kobiety – t(25) = 2,27;
p<0,05, a w relacjach z podwładnymi było odwrotnie – czĊĞciej przepraszały
kobiety – t(25) = 2,07; p<0,05.
Usprawiedliwienia najczĊĞciej stosowali przełoĪeni, znacząco czĊĞciej niĪ
znajomi – t(58) = 3,25; p<0,005, którzy stosowali je takĪe rzadziej niĪ rodzice –
t(58) = 2,76; p<0,01 i partnerzy – t(58) = 1,78; p<0,08, nie róĪniący siĊ w stosowaniu tej taktyki (t<1). Efekt płci w stosowaniu usprawiedliwieĔ polegał na
wiĊkszym ich nasileniu u kobiet niĪ u mĊĪczyzn – t(118) = 3,04; p<0,005.
Płeü i rodzaj relacji z ofiarą a zachowanie sprawcy
Celem dodatkowych analiz było sprawdzenie, jak dalece odmienny jest wzór
zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi reakcjami sprawcy a rodzajem relacji łączącej go
z ofiarą u kobiet i mĊĪczyzn (na które wskazują odnotowane interakcje). W tym
celu podzielono całą próbĊ ze wzglĊdu na płeü na dwie podgrupy i wykonano
odrĊbne dla obu płci analizy wariancji (por. Grzelak, 2009). Jak wynika z tab. 3,
wzór zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi zmiennymi okazał siĊ odmienny u kobiet
i mĊĪczyzn.
ZróĪnicowanie badanych reakcji sprawcy w porównywanych relacjach u obu
płci jednoczeĞnie dotyczyło jedynie znaczenia krzywdy wyrządzonej ofierze
z punktu widzenia jej interesów oraz jej winy. Zarówno kobiety, jak i mĊĪczyĨni
oceniali wyrządzane przez siebie krzywdy jako powaĪniejsze z punktu widzenia
interesów ofiary, gdy skrzywdzili partnera niĪ znajomego (por. wyĪej). Kobiety
i mĊĪczyĨni najwiĊcej winy przypisywali podwładnemu, ale na tym koĔczy siĊ
podobieĔstwo tych reakcji u obu płci (por. dalej). Wzorce wszystkich pozostałych reakcji kobiet i mĊĪczyzn w porównywanych relacjach były odmienne
i bardziej zróĪnicowane w podgrupie mĊĪczyzn (por. tab. 1 i 2).
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W podgrupie kobiet oceny własnej odpowiedzialnoĞci (i winy) nie róĪniły
siĊ w porównywanych relacjach, a oceny poziomu winy ofiary były wyĪsze
w przypadku pokrzywdzenia podwładnego niĪ znajomego i własnego dziecka
(w obu dystansach czasowych). W domenie działaĔ zaradczych znaczące róĪnice
dotyczyły jedynie usprawiedliwieĔ, które były relatywnie bardziej nasilone (poziom tendencji) w relacjach z podwładnymi niĪ ze znajomymi.
Tab. 3. ZróĪnicowanie reakcji sprawcy krzywdy w czterech rodzajach relacji a płeü
– efekty główne rodzaju relacji w podgrupie kobiet i mĊĪczyzn
Kobiety
Badane reakcje

MĊĪczyĨni
Ș

2

F

F

Ș2

Ocena waĪnoĞci wyrządzonej szkody
Znaczenie dla ofiary
Znaczenie dla sprawcy

3,18*

0,187

04,21**

0,187

<1

0,007

<1

0,007

Atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy
OdpowiedzialnoĞü sprawcy

<1

0,047

11,95**

0,395

Wina sprawcy „wtedy”

<1

0,019

08,45**

0,316

Wina sprawcy „teraz”

<1

0,182

12,39**

0,403

Wina ofiary „wtedy”

3,47*

0,297

07,75**

0,297

Wina ofiary „teraz”

2,71*

0,125

08,57**

0,319

1,04*

0,052

13,37**

0,422

Usprawiedliwienia

2,49

+

0,116

1,80*

0,090

Wymówki

1,71*

0,082

<1

0,420

Działania zaradcze
Przeprosiny

WartoĞci Ğrednie wymienionych w tabeli reakcji sprawcy w czterech rodzajach relacji ilustrują tabele 1 i 2;
+
p<0,07; *p<0,05; ** p<0,0001

W podgrupie mĊĪczyzn zróĪnicowanie reakcji w porównywanych relacjach
dotyczyło wszystkich domem wskazanych tabelą. I tak: (1) Partnerzy przypisali
sobie znacząco wiĊcej odpowiedzialnoĞci, a przełoĪeni znacząco mniej w porównaniu z kaĪdą inną relacją uwzglĊdnioną w badaniu. (2) PrzełoĪeni początkowo przypisywali osobie pokrzywdzonej wiĊcej winy niĪ znajomi (dwukrotnie)
i partnerzy (czterokrotnie) oceniający winĊ ofiary takĪe niĪej niĪ rodzice (trzykrotnie), a z upływem czasu przypisywali jej wiĊcej winy niĪ partnerzy (piĊciokrotnie) i znajomi (dwukrotnie); (3) PrzełoĪeni winĊ własną początkowo oceniali
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jako niĪszą niĪ partnerzy (niemal piĊciokrotnie) i znajomi (niemal czterokrotnie),
a z upływem czasu jako niĪszą niĪ partnerzy (piĊciokrotnie), znajomi (czterokrotnie) i rodzice (niemal czterokrotnie); (4) Partnerzy stosowali w wiĊkszym
nasileniu przeprosiny niĪ przełoĪeni (czterokrotnie), znajomi (ponaddwukrotnie)
i rodzice (dwukrotnie).
Zachowanie „po fakcie” a ocena ofiary
Jak wynika z tabeli 4, nasilenie przeprosin współwystĊpowało ze wzrostem
pozytywnoĞci oceny ofiary, a nasilenie usprawiedliwieĔ i wymówek – z pomniejszaniem jej wartoĞci, co potwierdza testowaną hipotezĊ.
Tab. 4. Działania zaradcze sprawcy krzywdy a ocenianie ofiary
(korelacje rho miĊdzy trzema wzorcami taktyk zaradczych a ocenianiem ofiary)
Cechy pozytywne

Cechy negatywne

Przeprosiny

-0,56****

-0,29****

Usprawiedliwienia

-0,07****

-0,17****

Wymówki

-0,12****

-0,36****

*p<0,09; **p<0,05; ***p<0,001; ****p<0,0001 (jednostronnie)

Okazało siĊ ponadto, Īe ogólne wartoĞciowanie ofiary (oceny pozytywne
minus negatywne) korelowało pozytywnie z nasileniem przeprosin – r = 0,55;
p<0,0001, a negatywnie z nasileniem wymówek – r = -0,28; p<0,001 i usprawiedliwieĔ – r = -0,15; p<0,05, co takĪe Ğwiadczy na rzecz testowanej hipotezy.

PODSUMOWANIE

Rodzaj relacji miĊdzy sprawcą i ofiarą krzywdy okazał siĊ znaczącym czynnikiem zróĪnicowania w spostrzeganiu krzywdy przez sprawcĊ oraz w jego
działaniach zaradczych. Zgodnie z przewidywaniami, najwyĪszy poziom odpowiedzialnoĞci i winy przypisali sobie krzywdzący partnerzy, a najniĪszy – przełoĪeni. Rodzice i znajomi zajĊli pozycjĊ poĞrednią w tej sekwencji, przy czym
ich atrybucje winy nie róĪniły siĊ znacząco od dokonanych przez partnerów.
W myĞl odnotowanych wyników, przeprosiny stosują znacząco czĊĞciej partnerzy bliskich związków i rodzice (relacje intymne) niĪ koledzy i przełoĪeni (relacje nieintymne). Odwrotny wzorzec dotyczy usprawiedliwieĔ – najbardziej nasi-
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lonych w relacjach nieintymnych i nierównorzĊdnych (hierarchiczne), na poziomie poĞrednim w relacjach intymnych (rodzicielskie i partnerskie), a najmniej
w relacjach nieintymnych i równorzĊdnych (znajomi). Wyniki sugerują ponadto,
Īe wzór reakcji mĊĪczyzn na krzywdy wyrządzane innym jest odmienny niĪ
wzór reakcji kobiet i bardziej zróĪnicowany. Wzór ich reakcji okazał siĊ spójny
z odnotowanym w całej próbie. Najbardziej wyraziste róĪnice w badanych reakcjach mĊĪczyzn dotyczą porównaĔ: przełoĪony – partner. Najbardziej wyraziste
róĪnice w badanych reakcjach miĊdzy kobietami i mĊĪczyznami dotyczą relacji
partnerskich i z podwładnymi – w relacjach partnerskich bardziej winni czują siĊ
mĊĪczyĨni i czĊĞciej przepraszają, a w relacjach z podwładnymi – kobiety.
Zgodnie z przewidywaniem stosowanie usprawiedliwieĔ i wymówek, czyli
psychologicznych taktyk przywracania dobrego mniemania o sobie i/lub równowagi w relacji, współwystĊpowało ze skłonnoĞcią do pomniejszania wartoĞci
ofiary.

BADANIE 2

Badanie to słuĪyło sprawdzeniu, czy odnotowane w Badaniu 1 prawidłowoĞci powtórzą siĊ w innej próbie. Testowano hipotezy analogiczne jak w Badaniu 1.
Celem badania była teĪ próba sprawdzenia, czy u podstaw zakładanej tendencji
do deprecjonowania ofiar w wypadku braku działaĔ naprawczych leĪy dysonansowe pomniejszanie jej wartoĞci czy raczej projekcja. W przypadku pierwszym tendencja ta powinna dotyczyü wielu róĪnych cech (Aronson, 2000),
a w przypadku drugim – głównie cech moralnych (Grzegołowska-Klarkowska,
2001).
Metoda
Osoby badane. W badaniu wziĊło udział 110 studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych. Wszyscy, po podpisaniu deklaracji zgody na udział
w badaniu, otrzymywali pakiet kwestionariuszy i oddawali je wypełnione
w umówionym terminie. Próba docelowa (pomniejszona o osoby, które nie oddały kwestionariusza) wynosiła 96 osób (M = 28,47; SD = 4,14), w tym 55
kobiet.
Przebieg badania i pomiar zmiennych. Podobnie jak w Badaniu 1, stosowano
losowy przydział uczestników do warunku „rodzaj relacji”. PoniewaĪ byli to
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studenci, pominiĊto relacje rodzic–dziecko6. Finalnie powstały trzy równoliczne
grupy. W grupie „przełoĪony” proporcje kobiet i mĊĪczyzn były identyczne.
W grupie „partner” było 12,5% wiĊcej kobiet, a grupie „znajomy” 9,4% wiĊcej
kobiet. Pomiaru zmiennych zaleĪnych dokonano w sposób analogiczny jak
w Badaniu 1, poza modyfikacją pomiaru oceny ofiary. W obecnym badaniu na
ocenĊ tĊ składały siĊ przypisany jej poziom sprawnoĞci i moralnoĞci oraz ustosunkowanie do niej. Poziom przypisywanej ofierze sprawnoĞci i moralnoĞci mierzono za pomocą 14-pozycyjnej listy cech, tworzących dwie 7-pozycyjne podskale moralnoĞci i sprawnoĞci. Uczestnicy badania szacowali natĊĪenie tych cech
w skali od 1 (zdecydowany brak) do 7 (maksymalne natĊĪenie). RzetelnoĞü obu
podskal była identyczna (α = 0,94). Ustosunkowania siĊ do ofiary dotyczyły dwa
pytania. Pierwsze mierzyło sympatiĊ wobec niej: „Czy lubi Pan/ Pani tĊ osobĊ”, a drugie – szacunek dla niej: „Czy ogólnie rzecz biorąc ceni Pan/Pani tĊ
osobĊ?” (odpowiedzi dla obu pytaĔ od 1 – zdecydowanie nie, do 5 – zdecydowanie tak). SympatiĊ i szacunek traktowano jako miary dwóch niezaleĪnych wymiarów atrakcyjnoĞci interpersonalnej – lubienia i respektu (Wojciszke i in.,
2009).

WYNIKI

Atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy
Podobnie jak w Badaniu 1, uczestnicy badania zwykle zaprzeczali intencji
skrzywdzenia (8,3% potwierdzeĔ), najczĊĞciej wskazywali sytuacyjne uwarunkowania opisanych zdarzeĔ, nie zaprzeczając jednak odpowiedzialnoĞci za
krzywdy bĊdące ich wyrazem lub skutkiem (M = 4,93; SD = 1,75), winĊ własną
spostrzegali jako niĪszą dla momentu wyrządzenia krzywdy niĪ wspominania
o niej – t(95) = -3,98; p<0,0001, zaĞ winĊ ofiary jako wyĪszą dla momentu wyrządzenia krzywdy niĪ wspominania o niej – t(95) = 4,58; p<0,0001 (takĪe przełoĪeni, którzy w poprzednim badaniu nie weryfikowali sądu o winie).
WskaĨniki atrybucji odpowiedzialnoĞci i winy zostały poddane dwuczynnikowej analizie wariancji w układzie 3 (rodzaj relacji) x 2 (płeü). Szczegółowe
zestawienie wyników przedstawiają tabele 5 i 6.

6

Osobom, które otrzymały zadanie opisania szkody wyrządzonej podwładnemu, a nie miały
dotąd podwładnych, przydzielano w sposób losowy opisanie szkody wyrządzonej partnerowi lub
znajomemu.
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Tab. 5. Rodzaj relacji z ofiarą i płeü sprawcy krzywdy
a ocena poziomu odpowiedzialnoĞci (skala: 1-7) winy własnej, ofiary i czynników trzecich
w dwóch momentach czasowych (procent ze 100)
oraz działania zaradcze (skala: 0-6); w nawiasach – odchylenia standardowe
Partnerzy
(bliskie związki)

OdpowiedzialnoĞü sprawcy (1-7)

PrzełoĪony–
–podwładny

Znajomi

K

M

K

M

K

M

5,56
(0,36)

5,75
(0,47)

4,74
(0,37)

5,46
(0,45)

4,75
(0,41)

3,50
(0,41)

Wina (% ze 100)
Sprawcy „wtedy”

59,15
(33,95)

73,33
(39,84)

43,68
(32,01)

61,54
(29,96)

26,25
(30,03)

25
(27,33)

Sprawcy „teraz”

61,00
(39,32)

79,17
(32,88)

54,21
(30,61)

74,46
(29,69)

48,75
(35,05)

44,69
(36,85)

Ofiary „wtedy”

26,85
(29,52)

9,17
(22,34)

27,89
(26,99)

22,31
(20,48)

36,56
(36,36)

63,13
(36,65)

Ofiary „teraz”

16,00
(25,53)

7,50
(20,50)

21,58
(26,93)

13,92
(17,15)

18,75
(27,77)

45,31
(39,39)

KogoĞ / czegoĞ „wtedy”

14,00
(30,16)

17,00
(34,94)

28,42
(35,79)

16,15
(24,68)

37,19
(37,99)

11,87
(26,39)

KogoĞ / czegoĞ „teraz”

23,00
(37,71)

13,33
(28,39)

24,21
(32,71)

11,61
(23,71)

32,50
(32,30)

10,00
(22,21)

Działania zaradcze (0-6)
Przeprosiny

3,45
(2,58)

3,58
(2,50)

2,79
(2,37)

2,69
(2,39)

1.25
(2,05)

1,06
(1,77)

Usprawiedliwienia

2,30
(1,42)

1,25
(1,60)

2,22
(1,50)

1,62
(1,04)

2,56
(1,82)

2,94
(1,44)

Wymówki

1,45
(1,15)

1,33
(1,07)

1,47
(1,17)

1,85
(1,99)

2,13
(1,62)

2,19
(1,64)

OkreĞlenia „ktoĞ / coĞ” oznaczają czynniki trzecie – spoza badanej relacji
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Tab. 6. Rodzaj relacji z ofiarą i płeü sprawcy a atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy
oraz zachowania zaradcze – efekty główne i efekty interakcji
Relacja x 3
F
OdpowiedzialnoĞü

6,99***

Płeü x 2

Relacja x płeü

Ș2

F

Ș2

F

Ș2

0,14

<1

0,00

3,10*

0,07

Wina
Sprawca „wtedy”

12,85****

0,22

2,36+

0,03

<1

0,00

Sprawca „teraz”

3,88*

0,08

2,55+

0,03

1,20

0,03

Ofiara „wtedy”

9,82****

0,18

<1

0,00

4,59**

0,09

Ofiara „teraz”

4,46**

0,09

<1

0,00

4,14**

0,08

+

0,03

1,55

0,03

0,06

<1

0,00

KtoĞ / coĞ „wtedy”

<1

0,01

2,89

KtoĞ / coĞ „teraz”

<1

0,00

5,47*

Działania zaradcze
Przeprosiny

8,54****

0,16

<1

0,00

<1

0,00

Usprawiedliwienia

3,90*

0,08

1,89

0,02

1,85

0,04

Wymówki

2,22+

0,05

<1

0,00

<1

0,00

+

p<0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,005; ****p<0,0001

Efekt główny rodzaju relacji w atrybucji odpowiedzialnoĞci wskazuje, podobnie jak w Badaniu 1, na to, Īe przełoĪeni przypisali sobie znacząco niĪszy
poziom odpowiedzialnoĞci niĪ partnerzy – t(62) = -3,72; p<0,0001 (M = 4,12;
SD = 1,77 vs M = 5,63; SD = 1,43) i znajomi – t(62) = 2,06; p<0,05 (M = 5,03;
SD = 1,75). Partnerzy i znajomi nie róĪnili siĊ znacząco w tych atrybucjach, ale
zarysowane tendencje są zgodne z wynikami badania pierwszego, w którym
partnerzy przypisywali sobie istotnie wyĪszy poziom odpowiedzialnoĞci niĪ
osoby z pozostałych relacji. InterakcjĊ rodzaju relacji i płci w atrybucji odpowiedzialnoĞci wyraĪają dwie główne zaleĪnoĞci. Po pierwsze, kobiety – podobnie jak w Badaniu 1 – deklarowały podobny poziom odpowiedzialnoĞci w porównywanych relacjach, ale mĊĪczyĨni przypisali sobie niĪszy jej poziom, gdy
pokrzywdzili podwładnego niĪ partnera – t(27) = 3,47; p<0,005 lub znajomego –
t(27) = 3,47; p<0,005, którzy nie róĪnili siĊ w tych atrybucjach. Po drugie, atrybucje odpowiedzialnoĞci kobiet i mĊĪczyzn róĪniły siĊ znacząco jedynie w relacjach ze znajomymi – kobiety szacowały ją wyĪej niĪ mĊĪczyĨni – t(30) =
= 2,10; p<0,05.
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Ujawnione efekty główne rodzaju relacji w atrybucjach winy miały identyczny wzór, analogiczny jak w Badaniu 1. PrzełoĪeni oceniali: (1) swoją winĊ
„wtedy” jako niĪszą niĪ partnerzy – t(62) = -4,78; p<0,0001 i znajomi – t(62) =
= -3,36; p<0,001; (2) swoją winĊ „teraz” jako niĪszą niĪ partnerzy – t(62) =
= -2,31; p<0,05 i znajomi – t(62) = -1,88; p<0,05; (3); p<0,0005; (4) winĊ ofiary
„teraz” jako wyĪszą niĪ partnerzy – t(62) = 2,56; p<0,01 i znajomi – t(62) =
= 1,78; p<0,01. Znajomi i partnerzy nie róĪnili siĊ w atrybucjach winy własnej
i ofiary dla obu momentów pomiaru.
Interakcja rodzaju relacji i płci w atrybucji winy ofiary dla momentu wyrządzenia krzywdy polegała na tym, Īe mĊĪczyĨni przypisali wiĊcej winy podwładnemu niĪ partnerowi – t(26) = 4,50; p<0,0001 i znajomemu – t(27) = 3,50;
p<0,001, podczas gdy atrybucje kobiet w porównywanych relacjach nie róĪniły
siĊ znacząco. Identyczny charakter miała interakcja rodzaju relacji i płci w atrybucji winy ofiary „teraz” – szacunki kobiet w porównywanych relacjach nie
róĪniły siĊ znacząco, ale mĊĪczyĨni przypisali wiĊcej winy podwładnemu niĪ
partnerowi – t(26) = 3,02; p<0,005 i znajomemu – t(26) = 2,67; p<0,01. Jedyną
relacją, w której atrybucje winy ofiary róĪniły siĊ znacząco u kobiet i mĊĪczyzn,
była relacja z podwładnymi, w której kobiety przypisywały ofierze mniej winy
niĪ mĊĪczyĨni: „wtedy” – t(30) = -2,06; p<0,05 i „teraz” – t(30)= -2,20; p<0,05.
Zachowanie „po fakcie”
WskaĨniki działaĔ (taktyk) zaradczych utworzono w sposób analogiczny jak
w Badaniu 1. Podobnie jak w Badaniu 1, natĊĪenie wymówek okazało siĊ niĪsze
niĪ przeprosin – t(95) = 2,21; p<0,05 i usprawiedliwieĔ – t(95)= 3,51; p<0,001
wskazywanych w podobnym natĊĪeniu (t<1).
Analizy wariancji w układzie 3 (rodzaj relacji) x 2 (płeü) ujawniły efekty rodzaju relacji w stosowaniu przeprosin i usprawiedliwieĔ, a na poziomie granicznym takĪe w stosowaniu wymówek; nie stwierdzono efektów płci ani efektów
interakcji w stosowaniu tych taktyk. Szczegółowe zestawienie wyników przedstawiają tabele 5 i 6 oraz rysunek 2. Stosowanie przeprosin (rys. 2) najrzadziej
potwierdzali przełoĪeni, znacząco rzadziej niĪ partnerzy – t(62) = -4,22;
p<0,0001 i znajomi – t(62) = -3,00; p<0,005. W przypadku usprawiedliwieĔ było
odwrotnie – najczĊĞciej wskazywali je przełoĪeni, znacząco czĊĞciej niĪ partnerzy – t(62) = 2,12; p<0,05 i znajomi – t(62) = 2,09; p<0,05. TakĪe wymówki
stosowali najczĊĞciej przełoĪeni, ale znacząco czĊĞciej jedynie w porównaniu
partnerami – t(62) = 2,18; p<0,05. Wzorzec taktyk zaradczych partnera i znajomego okazał siĊ podobny.
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NatĊĪenie reakcji (skala: 0-6)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Partner
przeprosiny

Znajomy
usprawiedliwienia

PrzełoĪony
wymówki

Rys. 2. Rodzaj relacji z ofiarą
a natĊĪenie trzech wzorców zachowaĔ zaradczych
sprawcy krzywdy po jej wyrządzeniu (Badanie 2)

Płeü i rodzaj relacji z ofiarą a zachowanie sprawcy
Podobnie jak w Badaniu 1, wykonano odrĊbne dla podgrupy kobiet i mĊĪczyzn analizy róĪnic w spostrzeganiu krzywdy oraz w atrybucjach i zachowaniach zaradczych sprawcy krzywdy w porównywanych relacjach. TakĪe w tym
badaniu wzór reakcji kobiet i mĊĪczyzn okazał siĊ odmienny i bardziej zróĪnicowany u mĊĪczyzn, co ilustruje tabela 7.
W podgrupie kobiet zróĪnicowanie mierzonych reakcji w porównywanych
relacjach dotyczyło jedynie oceny winy własnej dla momentu wyrządzenia
krzywdy oraz natĊĪenia przeprosin. WskaĨniki obu tych zmiennych były wyĪsze
w przypadku pokrzywdzenia partnera niĪ podwładnego. Natomiast w podgrupie
mĊĪczyzn zróĪnicowanie mierzonych reakcji dotyczyło wszystkich domem
wymienionych w tabeli 7. I tak: (1) Partnerzy oceniali wyrządzane przez siebie
krzywdy jako powaĪniejsze niĪ znajomi; (2) Partnerzy i znajomi w obu dystansach czasowych przypisywali ofierze mniej winy niĪ przełoĪeni; (3) Partnerzy
przypisywali sobie na początku wiĊcej winy niĪ przełoĪeni i znajomi, a z upływem czasu juĪ tylko w porównaniu z przełoĪonymi; (4) Partnerzy i znajomi
przypisywali sobie wiĊkszą odpowiedzialnoĞü niĪ przełoĪeni, ale znajomi mniejszą niĪ partnerzy; (5) Partnerzy stosowali przeprosiny w wiĊkszym nasileniu niĪ
przełoĪeni, a w przypadku usprawiedliwieĔ było odwrotnie – stosowali je
w wiĊkszym nasileniu przełoĪeni niĪ partnerzy (i znajomi).
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Tab. 7. ZróĪnicowanie spostrzegania sytuacji krzywdy przez sprawcĊ
i jego działaĔ zaradczych w trzech typach relacji
w podgrupie kobiet i mĊĪczyzn – efekty rodzaju relacji
Kobiety

MĊĪczyĨni

Badane reakcje

Ș

2

F

F

Ș2

Ocena waĪnoĞci wyrządzonej szkody
Znaczenie dla ofiary

<1

0,007

<1

0,008

Znaczenie dla sprawcy

<1

0,025

4,91**

0,205

Atrybucje odpowiedzialnoĞci i winy
OdpowiedzialnoĞci sprawcy

1,54

0,056

8,32***

0,304

Wina sprawcy „wtedy”

4,65**

0,152

8,79***

0,316

Wina sprawcy „teraz”

<1

0,021

4,50**

0,192

Wina ofiary „wtedy”

<1

0,019

14,10***

0,426

Wina ofiary „teraz”

<1

0,008

7,16**

0,274

3,95*

0,132

4,76**

0,200

<1

0,009

5,97**

0,239

1,45

0,053

<1

0,047

Działania zaradcze
Przeprosiny
Usprawiedliwienia
Wymówki

WartoĞci Ğrednie wymienionych w tabeli reakcji sprawcy w trzech rodzajach relacji ilustrują tabele 1 i 2;
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001

Zachowanie „po fakcie” a ocena ofiary
Tab. 8. Zachowania zaradcze sprawcy krzywdy a ocenianie ofiary
(korelacje rho miĊdzy trzema wzorcami taktyk zaradczych
a ocenianiem ofiary pod wzglĊdem sprawnoĞci i moralnoĞci
oraz ustosunkowaniem do niej – lubienie i szacunek)
Ocena na wymiarze
Wzorzec zachowania

Ustosunkowanie

moralnoĞci

sprawnoĞci

lubienie

szacunek

Przeprosiny

-0,39****

-0,32***

-0,43****

-0,40****

Usprawiedliwienia

-0,07****

-0,03***

-0,11***

-0,16****

Wymówki

-0,24****

-0,19***

-0,30***

-0,31****

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 (jednostronne)
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Jak wynika z tabeli 8, nasilenie przeprosin współwystĊpowało ze wzrostem
pozytywnoĞci ocen ofiary we wszystkich badanych aspektach, a nasilenie
wymówek – z pomniejszaniem jej wartoĞci. Nasilenie usprawiedliwieĔ nie było
znacząco związane z ocenianiem ofiary, poza słabo negatywnym związkiem ich
stosowania z szacunkiem Īywionym wobec ofiary.

PODSUMOWANIE

Wzorzec sądów atrybucyjnych w porównywanych relacjach okazał siĊ
podobny do odnotowanego w Badaniu 1. PrzełoĪeni przypisywali sobie mniejszą
odpowiedzialnoĞü i winĊ niĪ partnerzy i znajomi oraz wiĊkszy poziom winy ofierze. RóĪnice w atrybucjach dokonywanych przez partnerów i znajomych okazały
siĊ mniejsze niĪ w badaniu pierwszym i nie siĊgały konwencjonalnego poziomu
istotnoĞci statystycznej. Odmiennie niĪ w Badaniu pierwszym, sąd o winie weryfikowali nie tylko partnerzy i znajomi, lecz takĪe przełoĪeni – wszyscy spostrzegali winĊ własną jako wiĊkszą w czasie teraĨniejszym niĪ w momencie wyrządzenia szkody. Wynik ten moĪna interpretowaü jako przejaw spadku egotyzmu w atrybucjach poraĪek z upływem czasu, notowanego w przynajmniej kilku
badaniach (Szmajke, 1989). TakĪe wzorzec działaĔ zaradczych okazał siĊ zasadniczo podobny do odnotowanego w Badaniu 1. PrzełoĪeni – w porównaniu
z partnerami i znajomymi – rzadziej stosowali przeprosiny, a czĊĞciej usprawiedliwienia (jak w badaniu pierwszym), a na granicznym poziomie istotnoĞci takĪe
wymówki (których nasilenie w badaniu pierwszym było podobne w porównywanych relacjach). Wzorzec reakcji partnerów i znajomych był podobny jak
w badaniu pierwszym.
Podobnie jak w Badaniu 1, wzór zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi zmiennymi
okazał siĊ odmienny u kobiet i mĊĪczyzn oraz bardziej zróĪnicowany u mĊĪczyzn. Najbardziej wyrazistą obserwacją są utrzymujące siĊ we wszystkich pomiarach (poza jednym) znaczące róĪnice reakcji partnerów i przełoĪonych na
własne przewiny. Wzór reakcji krzywdzących znajomych był bardziej podobny
do właĞciwego partnerom niĪ przełoĪonym. MĊĪczyĨni w roli przełoĪonych (ale
nie kobiety) ujawnili tendencjĊ do pomniejszania własnej odpowiedzialnoĞci
i winy, a tym samym do powiĊkszania winy ofiary oraz niĪszą skłonnoĞü do
przeprosin, a wyĪszą do stosowania usprawiedliwieĔ.
Tendencja do pomniejszania wartoĞci ofiary współwystĊpowała z nasileniem
wymówek – jak w Badaniu 1, ale nie wiązała siĊ z nasileniem usprawiedliwieĔ –
których stosowanie w Badaniu 1 współwystĊpowało z pomniejszaniem wartoĞci
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ofiary. Tendencja do pomniejszania wartoĞci ofiary dotyczyła obu wymiarów
ustosunkowania siĊ: sympatii, szacunku, a takĪe ocen na wymiarach sprawnoĞci
i moralnoĞci. MoĪna wiĊc przypuszczaü, Īe mechanizmy tej tendencji mają
(głównie) charakter dysonansowy.
Podsumowując, oba badania ujawniły oczekiwane hipotezami zróĪnicowanie
reakcji ludzi na własne przewiny w zaleĪnoĞci od rodzaju relacji z ofiarą. NajwiĊksze i konsekwentne róĪnice mierzonych reakcji dotyczą porównaĔ: przełoĪeni – inni sprawcy (spoĞród badanych). Wyniki sugerują ponadto, Īe zaleĪnoĞü
reakcji na własne transgresje moralne od rodzaju relacji z ofiarą jest silniejsza
i bardziej wyrazista u mĊĪczyzn niĪ u kobiet oraz Īe mĊĪczyĨni i kobiety reagują
odmiennie na krzywdy wyrządzane partnerom bliskich związków i podwładnym.

DYSKUSJA OGÓLNA

W społecznej ocenie czynu podlegającego wartoĞciowaniu moralnemu zasadniczą kwestią jest intencja. Nie dziwi zatem, Īe wiĊkszoĞü uczestników obu
badaĔ zaprzeczyła umyĞlnemu krzywdzeniu. Nie oznaczało to zarazem odrzucenia odpowiedzialnoĞci moralnej. NajwyĪszy jej poziom (takĪe winy) przypisali
sobie krzywdzący partnerzy, a najniĪszy – przełoĪeni. Rodzice i znajomi zajĊli
w tych sądach pozycjĊ poĞrednią miĊdzy partnerami i przełoĪonymi. Gdyby odnotowany wzorzec atrybucji porównaü z modelem roli społecznej Hamilton,
który przewiduje spostrzeganie jako bardziej odpowiedzialnych moralnie tych,
którzy stoją „wyĪej” (za: DoliĔski, 1992), oraz z atrybucjami dokonywanymi
przez ofiary i obserwatorów krzywd (por. np. Howe, 1987; Gruszecka, 1999,
2006; Stilvell, Baumesiter, 1997), to najwiĊksza rozbieĪnoĞü dotyczyłaby przełoĪonego – relatywnie najmniej skłonnego do przypisywania sobie winy i najbardziej obwinianego przez ofiarĊ i obserwatorów, a najmniejsza – partnera, relatywnie najbardziej skłonnego do obwiniania siebie, a najmniej obwinianego
przez ofiarĊ i obserwatorów. MoĪna wiĊc sądziü, Īe egotyzm w sądach o odpowiedzialnoĞci i winie jest najbardziej nasilony w relacjach sformalizowanych
i hierarchicznych, a najmniej w intymnych relacjach partnerskich.
Uznanie własnej winy jest zazwyczaj bardziej korzystne z interpersonalnego
i społecznego punktu widzenia niĪ zaprzeczanie jej lub jej pomniejszanie (zob.
np. DoliĔski, 2008; Goleman, 2007; Lewis, 2005). Ma tutaj znaczenie zwłaszcza
fakt, Īe poczucie winy skłania do zachowaĔ naprawczych, przyczynia siĊ do
redystrybucji emocjonalnych kosztów krzywdy wyrządzonej partnerowi, moĪe
wzbudzaü w nim reakcje empatyczne i byü narzĊdziem wymuszania okreĞlonych
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zachowaĔ z jego strony, np. przyjĊcia przeprosin. W Ğwietle odnotowanych wyników takie procesy są relatywnie najbardziej nasilone w relacjach partnerskich
spoĞród tutaj porównywanych. Jednak uznanie winy nie gwarantuje korzyĞci
indywidualnych i moĪe byü ryzykowne. Jego ceną moĪe byü utrata zaufania,
miłoĞci, statusu, dobrej reputacji, stanowiska i/lub ĞciągniĊcie na siebie kary.
Rezultaty omawianych badaĔ dają podstawĊ przypuszczeniu, Īe wiĊksze ryzyko
uznania winy ponosi osoba mająca nad pokrzywdzonym partnerem władzĊ lub
wyĪszy status z tytułu pełnionej roli społecznej niĪ osoba pozostająca z nim
w relacji intymnej – zwłaszcza równorzĊdnej. Brakuje badaĔ, które by rozstrzygały tĊ kwestiĊ.
Przechodząc do problemu działaĔ zaradczych „po fakcie” warto zauwaĪyü,
Īe jedyną ich moĪliwą i stosowaną formą bywają atrybucje obronne. Odnotowane wyniki sugerują wiĊksze nasilenie takich atrybucji i odpowiadających im
działaĔ zaradczych w relacjach nieintymnych (zwłaszcza hierarchicznych) niĪ
intymnych (zwłaszcza partnerskich). Zachowania naprawcze znacząco czĊĞciej
podejmowali krzywdzący partnerzy niĪ przełoĪeni, przy dokładnie odwrotnym
nasileniu usprawiedliwieĔ (w obu badaniach) i wymówek (w badaniu drugim)
w obu tych typach relacji. Wzorzec zachowaĔ zaradczych krzywdzących rodziców i znajomych okazał siĊ bliĪszy właĞciwemu partnerom niĪ przełoĪonym.
Odnotowane zróĪnicowanie nasilenia badanych zachowaĔ (taktyk) zaradczych w porównywanych relacjach przemawia na rzecz tezy, Īe ich wartoĞü
adaptacyjna dla sprawcy zmienia siĊ zaleĪnie od tego, jaki rodzaj wiĊzi łączy go
z osobą pokrzywdzoną. Przedstawione badania wprawdzie nie dostarczyły danych o skutecznoĞci badanych taktyk, ale uzyskane rezultaty sugerują, Īe w bliskich wiĊziach najwiĊkszą wartoĞü adaptacyjną mają przeprosiny, a stosowalnoĞü
(i adaptacyjnoĞü) wymówek wzrasta w relacjach sformalizowanych i hierarchicznych. Przeprosiny okazały siĊ takĪe najbardziej korzystne w aspekcie skutków
interpersonalnych. Najbardziej zaĞ szkodliwe z tego punktu widzenia wydaje siĊ
stosowanie usprawiedliwieĔ i wymówek. Ma tutaj znaczenie zwłaszcza fakt, Īe
stosowanie wymówek i usprawiedliwieĔ nasila skłonnoĞü do pomniejszania wartoĞci ofiary, a wiĊc „nakrĊca” błĊdne koło krzywdzenia. Trzeba jednak podkreĞliü, Īe czasami stosowanie tych taktyk jest mniejszym złem dla skrzywdzonego
partnera i losów relacji niĪ „naga prawda”, co warto by było uczyniü przedmiotem odrĊbnych badaĔ. TakĪe nie kaĪda wymówka i usprawiedliwienie jest
obronną formą racjonalizacji faktów. Warto teĪ dodaü, Īe ofiara moĪe uczestniczyü w wyznaczaniu reakcji sprawcy krzywdy na swoje wystĊpki – moĪe je
dyktowaü, negocjowaü i/lub modyfikowaü. Jej udział w tych procesach wydaje
siĊ szczególnie wyrazisty w bliskich wiĊziach. Niedawne badania Karremans
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i Aarts (2007) sugerują wrĊcz zautomatyzowaną gotowoĞü do wybaczania
krzywd w tego typu wiĊziach. Taka gotowoĞü sprzyja nastawieniu pojednawczemu, co z kolei nasila skłonnoĞü do działaĔ naprawczych. W omawianych
badaniach obserwowano je w najwiĊkszym nasileniu w relacjach partnerskich.
PodkreĞlenia wymaga, Īe omówione zaleĪnoĞci miĊdzy zmiennymi okazały
siĊ wyraziste w grupie mĊĪczyzn, a słabły lub nawet znikały w grupie kobiet.
Oznacza to odmiennoĞü wzoru reakcji kobiet i mĊĪczyzn na krzywdy wyrządzane w porównywanych relacjach i wiĊksze jego zróĪnicowanie u mĊĪczyzn.
PoĪądanym przedłuĪeniem tej czĊĞci analiz byłoby włączenie pomiaru innych
jeszcze czynników, które mogą moderowaü badane zaleĪnoĞci. Istnieją przesłanki, by przyjąü, Īe obszar wystĊpowania badanych zaleĪnoĞci wyznacza takĪe
płeü ofiary, wiek obu stron zdarzenia i wiele zmiennych indywidualnych.
Wyniki obu badaĔ sugerują, Īe negatywnym skutkiem sposobu uporania siĊ
z rolą krzywdziciela moĪe byü dysonansowe pomniejszanie wartoĞci ofiary. Korelacyjny charakter omawianych badaĔ ogranicza moĪliwoĞü interpretacji przyczynowej tych wyników. Na jej rzecz przemawia teoria oraz zgodnoĞü cytowanych wyników z notowanymi w badaniach laboratoryjnych (por. Aronson, 2000;
Aronson, Tavris, 2008; Miller, 2008).
Podsumowując: wyniki obu badaĔ prowadzą do wniosku, Īe waĪnym wyznacznikiem reakcji ludzi na własne transgresje moralne jest rola społeczna, jaką
pełnią oni wobec ofiary. Z roli tej wynika w szczególnoĞci waĪnoĞü motywu
afiliacji i władzy w regulacji zachowaĔ z partnerem. Zachowania w słuĪbie obu
tych motywów są wzglĊdnie odmienne. BliskoĞü wiĊzi, jej historia i długofalowe
cele sprzyjają odwadze cywilnej i podjĊciu działaĔ naprawczych po wyrządzeniu
komuĞ krzywdy, jak to miało miejsce w zbadanych relacjach partnerskich. Takie
strategie wydają siĊ bardziej ryzykowne w interakcjach, gdzie w grĊ wchodzi
pozycja w relacji władzy, prestiĪ, uznanie. Zapewne dlatego w niniejszych
badaniach krzywdzący przełoĪeni relatywnie najrzadziej uznawali własną winĊ
i przepraszali, a czĊĞciej stosowali wymówki i usprawiedliwienia. Krzywdzący
rodzice zdają siĊ doĞwiadczaü konfliktu obu motywów. Tłumaczyłoby to,
dlaczego byli mniej skłonni do uznania winy niĪ partnerzy, choü zachowania
naprawcze podejmowali w nasileniu podobnym jak partnerzy (por. Gruszecka,
1999). Krzywdzący znajomi prawdopodobnie „nie muszą” wybieraü miĊdzy
dyskutowanymi motywami. Niewykluczone, Īe ich reakcje zaradcze pozostają
poza wpływem tych motywów. HipotezĊ tĊ moĪna wesprzeü, odwołując siĊ do
wspomnianego modelu Fiske’a (1992), który przyjmuje, Īe wyznaczniki zachowaĔ ludzi w róĪnych typach relacji mogą byü odmienne.
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RzetelnoĞü danych z obu badaĔ ogranicza fakt, Īe mierzono w nich sprawozdania słowne na temat pamiĊtanych lub rekonstruowanych aktów skrzywdzenia
kogoĞ, nie zaĞ rzeczywiste reakcje na skrzywdzenie w czasie teraĨniejszym.
TakĪe zastosowane narzĊdzia nie są wolne od słaboĞci. Dotyczy to zwłaszcza
pomiaru psychologicznych taktyk zaradczych – usprawiedliwieĔ i wymówek.
SądzĊ, Īe w celu podniesienia rzetelnoĞci pomiaru obu taktyk naleĪy zadbaü
o bardziej jednoznaczny jĊzyk opisu „próbek zachowaĔ” kwalifikowanych do
obu taktyk, po uprzednim sprawdzeniu zgodnoĞci naukowego i potocznego rozumienia tych zachowaĔ.
Mimo powyĪszych uwag, które nakazują ostroĪnoĞü w wyciąganiu wniosków, nie wydaje siĊ kwestią przypadku, Īe zebrane wyniki są spójne z przewidywanymi teoretycznie, notowanymi w badaniach laboratoryjnych i w badaniach autobiograficznych ofiar krzywd. Wskazane Ĩródła empiryczne prowadzą
w szczególnoĞci do wniosku, Īe wiĊkszą skłonnoĞü do uznania winy i podjĊcia
działaĔ naprawczych po pokrzywdzeniu przejawiają partnerzy bliskich związków niĪ przełoĪeni, którzy z kolei są znacząco bardziej skłonni do stosowania
usprawiedliwieĔ i wymówek oraz znacząco rzadziej podejmują działania naprawcze (Gruszecka, 1999).
Interesującym wynikiem, wartym sprawdzenia i wyjaĞnienia, jest nasilona
u mĊĪczyzn (ale nie u kobiet) skłonnoĞü do atrybucji obronnych w przypadku
pokrzywdzenia podwładnego (ale nie partnerki), co z kolei znajduje odzwierciedlenie w działaniach zaradczych. Byü moĪe jednym z czynników odmiennoĞci
tych wzorców są „naturalne” u kobiet i mĊĪczyzn róĪnice w nasileniu motywu
afiliacji i władzy. HipotezĊ tĊ moĪna sprawdziü w badaniu eksperymentalnym,
w którym precyzyjnie okreĞlono by charakter relacji władzy i rodzaj wyrządzonej krzywdy. Ciekawe i warte dalszych badaĔ są takĪe wyniki wskazujące na
zróĪnicowanie reakcji kobiet i mĊĪczyzn na własne przewiny w bliskich związkach – w prezentowanych tutaj badaniach reakcje oczekiwane społecznie były
bardziej nasilone u mĊĪczyzn niĪ u kobiet. Przyszłe badania powinny teĪ w sposób bardziej bezpoĞredni zweryfikowaü tezĊ o wzglĊdnej odmiennoĞci wartoĞci
adaptacyjnej stosowania badanych tutaj taktyk zaradczych w róĪnych typach
relacji w zakresie skutków indywidualnych i interpersonalnych. W przyszłych
badaniach, w celu zapewnienia wiĊkszej trafnoĞci i rzetelnoĞci pozyskanych danych, warto byłoby narzuciü uczestnikom charakter zdarzenia oraz jego odległoĞü czasową – pozostawione w obecnych badaniach decyzji uczestników.
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THE TYPE OF INTERPERSONAL RELATIONSHIP
AS INFLUENCING PERPETRATOR’S BEHAVIOR
AFTER HAVING CAUSED HARM
AND THEIR DISPOSITION TOWARDS THE VICTIM

S u m m a r y
The study investigated whether the kind of relationship between the perpetrator and the victim has
an impact on perpetrator’s behavior (attribution, remedial actions) after having caused harm. The
aim of the research was also to check if there exists any correlation of such reactions (e.g. self-blame, excuse) with posterior victim assessment. Four kinds of social relationships were examined: parent-child, romantic partners, superior-subordinate, and acquaintances. Participants were
asked to describe an event in which a certain person (indicated in the questionnaire) felt harmed by
them and their own reactions to that event. They also estimated the victim’s features on several
attractiveness scales. The results show that the level of blame and responsibility attributed to
themselves was the highest in the case of guilty partners in close relationships, the lowest in the
case of superiors, and medium in the case of parents and acquaintances. Remedial actions are most
often taken by romantic partners, much less often by parents and acquaintances, and most rarely by
superiors. The frequency pattern for excuses and justifications was nearly exactly the opposite.
One of the possible explanations of the results refers to the combined effect of affiliation and
power motives that influence perpetrator’s reactions and substantially vary across different types
of social relations. The presented data also indicates that victim devaluation might be considered as
a coping strategy used by the perpetrator.
Key words: harm, perpetrator, victim, blame attribution, remedial actions.

