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w spostrzeganiu społecznym:
Rola atrybucyjnej perspektywy aktora i obserwatora
w trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych
i odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym
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RATIONALITY IN PERSON PERCEPTION: THE ROLE OF THE ACTOR
AND THE OBSERVER ATTRIBUTIONAL PERSPECTIVE 
IN THE ACCURATE BIASES PERCEPTION

Summary. 205 subjects were investigated in two groups. Actors perceived their own biases and observers perceived biases in 
the behaviors of other people. Observers accurately recognized biases while actors were in general inaccurate in their 
judgments. Only positive (speaking well for the performer) and logical biases were perceived more accurate by the group of 
actors. Information processing and egocentric thinking are discussed as possible explanations.

Racjonalny – (1) to samo, co rozsądny;
(2) każdy Twój pogląd
Irracjonalny – (1) to samo, co nierozsądny
(2) każdy pogląd Twojego rozmówcy
J. Hankinson, 1985

POJ CIE RACJONALNO CIĘ Ś

Filozof, Jim Hankinson, przekonuje, że nasze sądy o tym, co jest, a co nie jest rozsądne, zależą przede wszystkim 
od tego, kto i z jakiej perspektywy ocenia rzeczywistość. Innymi słowy, dystans wobec sprawy, zdarzenia, 
zachowań innych osób czy wreszcie wobec samych siebie współdecyduje o racjonalności ocen i sądów o świecie 
społecznym.
Definicja racjonalności Hankinsona jest jedną z wielu, bowiem racjonalność, traktowana mniej lub bardziej 
poważnie, stanowiła i stanowi jedno z najbardziej frapujących zjawisk. Lewicka (1993), odwołując się do historii 
myśli filozoficznej, zauważa, że poznanie i działania człowieka są racjonalne, gdy spełniają trzy warunki: są 
uzasadnione, krytyczne i skuteczne. Uzasadnione wnioski to takie, które uzyskały wystarczające racje dla ich 
akceptacji, tj. zostały zweryfikowane. To rozumienie racjonalności wiąże się zarówno z filozoficzną tradycją 
odwoływania się do intelektu jako ostatecznego autorytetu (tj. racjonalizmu, np. Descartes, Spinoza, Leibniz), 
jak i z tradycją odwoływania się do doświadczenia jako ostatecznego rozstrzygnięcia (tj. empiryzmu, np. Locke, 
Berkeley, Hume, Mach, Carnap). Drugi postulat racjonalności głosi, że racjonalny jest taki wniosek, który oparł 
się wszelkiej możliwej krytyce. Utożsamianie racjonalności z krytycyzmem wywodzi się od Kartezjusza, 
a współcześnie znajduje odbicie w postulacie falsyfikacjonizmu Karla Poppera. Wreszcie ostatni warunek 
skuteczności mówi, że to działanie jest racjonalne, które najlepszą drogą prowadzi do wyznaczonego celu. 
Autorka powołuje się w tym wypadku na koncepcje utylitarystyczne (Mill) oraz koncepcje maksymalizacji 
subiektywnej użyteczności w procesach wyboru (modele SEU).
Przedstawione trzy warunki racjonalności nie wyczerpują oczywiście możliwych definicji tego pojęcia. Nisbett 
i Ross (1980), psychologowie zajmujący się raczej brakiem racjonalności w spostrzeganiu społecznym niż 
przejawami jej występowania, wprowadzają nową nazwę dla racjonalności: normatywność. Autorzy ci uważają, 
że wnioskowanie jest normatywne (w domyśle racjonalne), gdy człowiek posługuje się regułą, co do której 
istnieje konsensus w formalnej nauce, że jest ona właściwa dla danego problemu. Trafność zastosowania takiej 
reguły rośnie wtedy, gdy wyrazistość bodźca, a także zdolność człowieka do dostrzegania bodźców i ich 
zapamiętywania nie są niczym zakłócone (nie są tendencyjne), a ponadto są dobrze skorelowane z częstością 
pojawiania się zjawiska w populacji, jego prawdopodobieństwem oraz znaczeniem (wagą). Nic dziwnego, że 

1 Adres do korespondencji: Hanna Brycz, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii, ul. Pomorska 68, 80-343 
Gdańsk.
Pragniemy podziękować prof. Bogdanowi Wojciszke za cenne wskazówki merytoryczne dotyczące niniejszego 
artykułu, prof. Alinie Kolańczyk – za rady i zachęcanie do napisania artykułu – oraz prof. Tadeuszowi 
Mądrzyckiemu za istotne uwagi na temat naszych badań.
W przeprowadzaniu badań korzystałyśmy z pomocy studentów III roku psychologii, a zwłaszcza M. Puternickiej, 
E. Jarmoc, P. Dojnido oraz M. Liminowicz, którym za życzliwość i cierpliwość jesteśmy ogromnie wdzięczne.



HANNA BRYCZ, MAŁGORZATA GULGOWSKA
obwarowane takimi warunkami zachowania normatywne pojawiają się rzadko. Co więcej, lektura książki 
Nisbetta i Rossa (1980) skłania do smutnych refleksji. Autorzy, pokazując tendencyjne i błędne działania i myśli 
człowieka, zdają się podpowiadać, że to takie działania są faktyczną rzeczywistością, a racjonalność i logika 
pojawiają się niezwykle rzadko. Jeden z kolegów Nisbetta i Rossa, po przeczytaniu ich ponurej z rozważanego 
punktu widzenia książki, powiedział: „Jeśli jesteśmy tak głupi, to jak zdołaliśmy dolecieć na księżyc?” Pytanie to 
pozwala zatrzymać się na chwilę w pogoni za wyszukiwaniem coraz to nowych błędów w poznaniu i zapytać o to, 
czy może być tak, że jednak ludzie w określonych, wcale nie takich rzadkich sytuacjach, są racjonalni, a to raczej 
psychologowie koncentrują uwagę na przypadkach irracjonalności, bo wydaje się ona ciekawsza od oczywistej 
racjonalności.



WYZNACZNIKI RACJONALNOŚCI W SPOSTRZEGANIU SPOŁECZNYM
POSZUKIWANIE IRRACJONALNO CI WŚ  SPOSTRZEGANIU SPO ECZNYMŁ

Kahneman i Tversky po raz pierwszy publicznie ogłosili w 1973 r., w książce O psychologii przewidywań 
(Psychological Review, 1973) swą fascynację irracjonalnością w sądach potocznych człowieka, zapoczątkowując 
nową dziedzinę w eksperymentalnej psychologii społecznej (biases, errors). Autorzy ci poddali wówczas krytyce 
możliwości poznawcze człowieka, kładąc kres obowiązującej dotychczas koncepcji człowieka – naukowca (jej 
„wyznawcy” to: Bannister, 1968; Bruner, Shapiro, Tagiuri, 1958; Heider, 1958; Jones, Davis, 1965; Kelley, 1955; 
1967; Peterson, Beach, 1967). Od tej pory rozpoczął się wyścig psychologów w znajdowaniu coraz to nowych 
błędów w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, np. w atrybucji, procesach oceniania (Fiske, Taylor, 1984; 
Lewicka, 1993; Lewicka, Trzebiński (red.), 1985; Mądrzycki, 1986; Nisbett, Ross, 1980; 1987; Peeters, Cza-
piński, 1990; Ross, Jones, Nisbett, Reeder, 1987; Wojciszke, 1986; 1991), w spostrzeganiu wpływu społecznego 
(Cialdini, 1994; Miller, Ross 1975; Ross, Greene, House, 1977) czy w podejmowaniu decyzji i działaniu 
(Montgomery, 1977; 1983; Simon, 1983; Slovic, 1966; Reason, 1992; Tversky, 1969).
Niezależnie od dziedziny poszukiwań, badacze zgodni są co do faktu, iż irracjonalne, tj. powszechne, czynności 
poznawcze i poczynania człowieka różnią się od działań racjonalnych, tj. rzadkich, tym, że nie spełniają 
postulatów normatywności-racjonalności, czyli nie zachodzą zgodnie z zasadami logiki, rachunku 
prawdopodobieństwa itp. Wynika stąd, że większość naszych sądów odbiega od racjonalności, jest błędna. Ten 
prosty wniosek uruchomił mechanizmy obronne u samych badaczy, którzy zaczęli w osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych latach dopatrywać się bądź stron pozytywnych irracjonalności, bądź manipulowali samym pojęciem 
racjonalności, tak aby utrzymać obraz człowieka – naukowca.
Ci badacze zmodyfikowali pojęcie racjonalności tak, że zmieniło ono ponownie swoje oblicze, tym razem 
w kierunku szerokich granic i większej liberalności (March, 1979). Poddano w wątpliwość normatywne modele 
racjonalnych rozumowań, a tam, gdzie warunki racjonalności nie są dokładnie określone, trudno mówić 
o błędach czy irracjonalności. Niektórzy badacze (Cohen, 1981; Stein, 1994) nadal trwają w przekonaniu, że 
ludzie są racjonalni, opierając jednak swe tezy na zgoła odmiennych przesłankach. Rozumowanie popierające 
tzw. tezę racjonalności brzmi następująco: skoro normatywne reguły wnioskowania mają swe źródło w ludzkiej 
intuicji co do poprawności rozumowania, a intuicja zakorzeniona jest w poznawczych zdolnościach człowieka, to 
źródłem normatywnych reguł są zdolności poznawcze; skąd płynie wniosek, że zdolności poznawcze człowieka 
muszą być zgodne ze standardami normatywnego rozumowania (Stein, 1994, s. 139). Autorzy głoszący „tezę 
racjonalności” zarzucają zwolennikom „tezy irracjonalności” manipulowanie sytuacją eksperymentalną, które 
prowadzi osoby badane do błędów we wnioskowaniu i rozumowaniu. „Teza racjonalności” postuluje bowiem, że 
ludzie we właściwych warunkach wnioskują zgodnie ze standardami racjonalności, natomiast nie mają na to 
szans w warunkach eksperymentalnych, spreparowanych w taki sposób, aby wykazały nieracjonalność sądów.
Z kolei poszukiwanie pozytywnych stron irracjonalności, a przynajmniej życzliwe (lub funkcjonalne) spojrzenie 
na błędy poznawcze, doprowadziło innych badaczy do entuzjastycznych wniosków. Na przykład Taylor i Brown 
(1988; Taylor, 1989 – cyt. za: Lewicka, 1993) uważają, że popełnianie błędów i nieracjonalność są warunkiem 
zdrowia psychicznego. Natomiast Lewicka (1993), przeciwstawiając trudny do zdefiniowania, nieracjonalny 
mechanizm zaangażowania sztywnemu i pryncypialnemu, lecz racjonalnemu mechanizmowi kontroli, 
zauważyła, że to właśnie nieracjonalny mechanizm jest odpowiedzialny za twórczość, jest motorem postępu 
ludzkości.

ZNACZENIE ATRYBUCYJNEJ PERSPEKTYWY AKTORA I OBSERWATORA
DLA S DÓW IĄ  ZACHOWA  RACJONALNYCHŃ

Nowe pojęcie racjonalności jako kontroli przyjęte przez Lewicką (1993) wydaje się z jednej strony pewnym 
uproszczeniem, z drugiej jednak pociąga swą klarownością. Autorka przeciwstawia racjonalność (kontrolę) 
zaangażowaniu, czyli bardziej emocjonalnemu i twórczemu poznaniu. Mechanizm zaangażowania definiowany 
jako „[...] takie czynności, które posiadają swój kierunek, nie posiadają jednak celu [...] są raczej pretekstem do 
kontynuowania czynności niż ostatecznym punktem dojścia [...]” (s. 17) jawi się jako antagonista mechanizmu 
kontroli, rozumianego jako „[...] sterowanie skutkami aktywności [...] aby utrzymać stan homeostazy w systemie 
[...]” (s. 23). Przy czym funkcją zaangażowania ma być przetwarzanie rzeczywistości i wytwarzanie nowych jej 
stanów, podczas gdy funkcją kontroli jest utrzymanie istniejącej struktury systemu. Autorka idzie w ślady 
podobnie rozumującego Brickmana (1987), który pisze: „zaangażowanie (commitment) to taki moment, 
w którym kończy się racjonalność, a zaczyna coś innego” (cyt. za: Lewicka, 1993, s. 47). Dokładnie nie wiadomo, 
co „innego”, ponieważ w tym wypadku bardziej przejrzysta, choć nie tak pociągająca, wydaje się definicja 
racjonalności.
Rozróżnienie na mechanizm zaangażowania i kontroli nie ma bezpośredniego przełożenia na dokonane przez 
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Lewicką (1993) rozróżnienie dwóch typów wnioskowania: „prognostycznego” i „diagnostycznego”. Wnioskowanie 
typu „diagnostycznego” polega na kalkulacji warunków koniecznych zaistnienia zdarzenia, tj. na wnioskowaniu 
od zaistniałego zbioru zdarzeń pewnego rodzaju do czynników, które to zdarzenie poprzedzają i mogą stanowić 
jego przyczyny. Retrospektywne wnioskowanie opiera się na falsyfikacyjnej strategii sprawdzania hipotez, co 
znaczy, że w czasie tego procesu człowiek analizuje przypadki zarówno sprzeczne, jak i zgodne z własną 
hipotezą, podejmując tym samym ryzyko poznawcze, ryzyko większej ogólności hipotez. Lewicka (s. 61) 
przypisuje tak rozumianą racjonalność perspektywie obserwatora zdarzeń. Człowiek – aktor – z kolei, według 
autorki, poprzestaje na kalkulacji wystarczających warunków zaistnienia zdarzenia, tj. na wnioskowaniu od 
poprzedzającego w czasie hipotetycznego warunku (będącego przyczyną) do następującego po nim zdarzenia. 
Tego rodzaju wnioskowanie, zwane „prognostycznym” (prospektywnym), oparte jest na strategii konfirmacyjnej. 
Znaczy to, że przedmiotem zainteresowania człowieka stają się tylko te przypadki, które spełniają zawarty 
w hipotezie warunek. Równocześnie wnioskowanie takie stanowi przejaw postawy asekuranckiej (asekuracja 
polega na tworzeniu konkretnych hipotez, które zapewniają wystąpienie zdarzenia), skłonności do 
przewidywania zdarzeń, a nie ich wyjaśniania.
Rozumienie perspektywy aktora i obserwatora wprowadzone przez Lewicką nie do końca jest zgodne 
z rozróżnieniem o tej samej nazwie, występującym w literaturze atrybucyjnej, w której chodzi o to, czy oceniamy 
zachowania własne (perspektywa aktora), czy cudze (perspektywa obserwatora). Rozróżnienie Lewickiej dotyczy 
kierunku wnioskowania: „prognostycznego”, które stanowi przesłankę działań (aktor), lub „diagnostycznego”, 
stwierdzającego zastany stan rzeczy (obserwator). Człowiek jest w stanie przyjmować obie perspektywy zarówno 
w odniesieniu do własnych, jak i cudzych działań, bowiem wyniki własnych działań można równie dobrze 
przewidywać, co wyjaśniać (diagnozować).
Ciekawie zaprojektowane badania Lewickiej, oparte na wyżej przedstawionych założeniach, wyjaśniają, że 
przyczyny odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym leżą w naturze przesłanek skutecznego działania. 
Skłaniają równocześnie do wniosku, że „diagnozie” sprzyja pewien dystans psychologiczny.
Pomimo że przyjmujemy w naszych badaniach właściwe dla teorii atrybucji rozróżnienie na działającego aktora, 
który ocenia własne zachowania, oraz obserwatora, oceniającego cudze działania, to właśnie teoria Lewickiej 
wskazuje na rolę dystansu w bardziej racjonalnej strategii „diagnostycznej”. Wyprowadziliśmy z tego hipotezę, 
że dystans ów powinien warunkować m.in. większy dostęp wiedzy o prawidłowościach psychologicznych do 
świadomości widza. Innymi słowy, założyliśmy, że trafność sądów dotyczących występowania prawidłowości 
psychologicznych i błędów w wielu dziedzinach aktywności człowieka zależy od perspektywy atrybucyjnej. Ta 
trafność powinna być znacznie większa wtedy, gdy spostrzegamy innych ludzi (obserwator), i mniejsza, gdy 
spostrzegamy siebie (aktor).

TRAFNO  PERCEPCJI IŚĆ  S DÓW AKTORÓW IĄ  OBSERWATORÓW

Badania dotyczące trafności percepcji wskazują na istotność zarówno nastroju spostrzegających badanych, jak 
i wartościowości spostrzeganego materiału. Wpływ smutku lub radości, wywoływanych eksperymentalnie oraz 
traktowanych jako trwała cecha (osoby depresyjne lub niedepresyjne), na trafność spostrzegania nie jest 
jednoznaczny. Obowiązującą do niedawna tezę o większej racjonalności osób depresyjnych podważa wiele 
nowych badań. Badania te opisała i zebrała Lewicka (1993), za którą je przytaczamy. Na przykład Shife 
i Weaver (1992) wykazali, że osoby depresyjne mniej trafnie spostrzegają swoje umiejętności, zaś Dunning 
i Story (1991) wskazali na przyczyny nietrafności sądów osób depresyjnych, m.in. większą skłonność do 
pomijania w oszacowaniach bezwarunkowych prawdopodobieństw mało prawdopodobnych zdarzeń w otoczeniu. 
U osób depresyjnych stwierdzono także niższą trafność przypominania zwrotnych informacji pozytywnych po 
pewnym czasie (Stone, Glass, 1986). W tłumaczeniu tego mechanizmu badacze posłużyli się Rogersowskim 
związkiem wskaźników pamięciowych z głębokością przetwarzania informacji. Pamięć eksponowanych słów jest 
istotnie wyższa, gdy słowa te są przetwarzane na najgłębszym poziomie (przymiotniki odnoszone do siebie), 
i najniższa przy najpłytszym przetwarzaniu, fonetycznym (określenie dźwięku słowa – Rogers i in., 1977). 
Niższa trafność spostrzegania własnych cech przez osoby depresyjne może wiązać się ze słabszą konsolidacją 
schematów „ja” w tej grupie osób (MacDonald, Kuiper, Olinger, 1985). Inne badania (Hammen, Zupan, 1984; 
Ingram, 1983) wskazują na odmienne mechanizmy obronne w zależności od trwałego nastroju: osoby depresyjne 
nie dopuszczają do świadomości znaczenia zdarzeń pozytywnych, niedepresyjne odwrotnie: zdarzeń 
negatywnych.
Z kolei Moretti (w druku – cyt. za: Lewicka, 1993), pisze, że przetwarzanie materiału o pozytywnej 
wartościowości przez osoby depresyjne jest trafniejsze, gdy dotyczy innych osób niż siebie. Znaczy to, że trafność 
percepcji zależy od tego, jak przebiega proces wartościowania spostrzeganego zdarzenia oraz od tego, w jakim 
stosunku pozostaje to zdarzenie do spostrzegającej osoby.



WYZNACZNIKI RACJONALNOŚCI W SPOSTRZEGANIU SPOŁECZNYM
Interesujące jest więc to, jak aktor wartościuje odchylenia od racjonalności, a w jaki sposób czyni to obserwator, 
i na ile trafność ich spostrzegania od wartościowości zależy. W cytowanej powyżej teorii Lewickiej nałożenie 
asymetrii pozytywno-negatywnej na różne strategie wnioskowania aktorów i obserwatorów oznacza, że 
zdarzenia pozytywne częściej bywają przedmiotem wnioskowań prospektywnych, prognostycznych (perspektywa 
aktora), a zdarzenia negatywne – wnioskowań retrospektywnych, diagnostycznych (perspektywa obserwatora). 
Poznawcza konstrukcja zdarzeń pozytywnych nie musi odzwierciedlać deskryptywnych własności, podczas gdy 
rekonstrukcja znaczeń negatywnych wymaga porównań z kryteriami stanów pozytywnych i siłą rzeczy osadzona 
jest w obiektywnych cechach zdarzeń. Można przewidywać, że odchylenia od racjonalności czy prawidłowości 
psychologiczne o negatywnej walencji, np. źle świadczące o człowieku, będą częściej przedmiotem wnioskowań 
diagnostycznych (perspektywa obserwatora). Ponadto błąd ochrony ego powinien blokować dostęp negatywnych 
informacji o sobie do świadomości aktorów i obniżać tym samym trafność spostrzegania prawidłowości 
o negatywnym zabarwieniu w tej grupie badanych.
Pytanie o trafność percepcji i sądów aktorów i obserwatorów wymaga przyjęcia pewnego standardu czy 
kryterium porównań, które pozwoli odróżnić sądy trafne od nietrafnych. Można przyjąć obiektywne kryteria 
trafności (Haaga, Dyck, Ernst, 1991). W przypadku naszych badań obiektywnym kryterium trafności jest 
empirycznie udowodnione występowanie prawidłowości psychologicznej czy odchyleń od racjonalności 
w myśleniu potocznym. Obiektywnie wiadomo, że ludzie ulegają prawidłowościom psychologicznym i trafne 
spostrzeżenia badanych będą potwierdzały te obiektywne fakty. Nietrafne spostrzeganie będzie sprzeczne 
z faktycznie występującymi prawidłowościami psychologicznymi.
Ponieważ rozpatrujemy trafność sądów w dwóch grupach: obserwatorów i aktorów, pomocne wydają się także 
kryteria trafności przyjęte przez badaczy procesów poznawczych i sądów pojawiających się w warunkach 
porównań między własną a obcą grupą. Najczęściej jednak w sferze porównań społecznych czy relacji 
międzygrupowych nie stawiano pytań o kryterium trafności i zadowalano się jedynie statystycznie istotnymi 
różnicami międzygrupowymi (Sachdev, Bourhis, 1987; 1991). Judd i Park (1993) wskazują na metodologiczne 
trudności w oszacowaniu (nie)trafności stereotypów. Ciekawe rozwiązanie tego problemu zastosowano 
w badaniach nad faworyzowaniem własnej grupy (Otten, Mummendey, Buhl, 1997). Jako obiektywne kryterium 
trafności autorzy przyjęli oceny nieskategoryzowanych obiektów. Oceny te można było porównywać z ocenami 
obiektów należących do własnej oraz obcej grupy. Miarą odchyleń od racjonalności stały się różnice między 
oszacowaniami skategoryzowanych i nieskategoryzowanych obiektów.
Innym pomysłowym wyjściem z impasu jest pomiar czasu reakcji. Szybkość, z jaką formułujemy oceny, może być 
wskaźnikiem trafności procesów poznawczych. Idea ta wywodzi się z badań Kruglanskiego (1989; 1990). Autor 
wiąże szybkość reakcji z potrzebą „domknięcia poznawczego”, rozumianą jako skłonność do wydawania jasnych 
(subiektywnie) sądów w przeciwieństwie do wieloznaczności czy pomieszania pojęć. Szczególnie silna potrzeba 
domknięcia poznawczego, manifestująca się szybkimi reakcjami, współwystępuje z silniejszym efektem 
zakotwiczenia w sądach (Kruglanski, Freund, 1983). Można spodziewać się negatywnej korelacji między czasem 
latencji a odchyleniami od racjonalności, tj. im szybsze reakcje (mniejszy czas latencji) tym większe odchylenia 
od racjonalności (Otten, Mummendey, Buhl, 1997). A jednak czasy reakcji, choć chętnie wykorzystywane 
w badaniach, nie są jednoznacznym wskaźnikiem trafności przetwarzania informacji (Wyer, Srull, 1988). 
Dlatego często pośrednią miarą trafności stają się instrukcje wywołujące styl przetwarzania informacji. Na 
przykład w badaniach Otten posłużono się instrukcjami podkreślającymi spontaniczność vs. trafność 
i dokładność oszacowań własnej i obcej grupy. W naszych badaniach pośrednim wskaźnikiem wpływającym na 
trafność także były różnice w instrukcji: raz dotyczyła ona wykorzystania wiedzy o innych ludziach 
w spostrzeganiu prawidłowości i odchyleń od racjonalności (perspektywa obserwatora); w drugim przypadku 
dotyczyła wykorzystania wiedzy o samym sobie i swoich zachowaniach w takim samym procesie spostrzegania 
(perspektywa aktora). Kontrolując tę zmienną niezależną, spodziewaliśmy się uruchomić odmienne style 
przetwarzania informacji.

HIPOTEZY

1. Zakładamy, że trafność sądów o występowaniu odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym będzie różna: 
większa u obserwatorów i mniejsza u aktorów. Innymi słowy, spodziewamy się różnicy w trafności spostrzegania 
prawidłowości psychologicznych w zależności od perspektywy atrybucyjnej aktora i obserwatora. Większość 
prawidłowości psychologicznych powinna być widoczna dla racjonalnych obserwatorów, podczas gdy aktorzy 
dostrzegają tylko nieliczne prawa. Poparcie dla tego rozumowania znajdujemy w cytowanych wyżej badaniach 
Lewickiej. Ponadto idea odmienności spostrzegania, spowodowana cudzą/własną perspktywą, znana 
w literaturze pod nazwą mechanizmu drzazgi i belki (Allport), zawiera się w biblijnej mądrości: „Nie sądźcie, 
abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam 
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odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? [...]” (Mt, 7, 1-
6).
Kolejne trzy hipotezy dotyczą natury różnic w trafności sądów aktorów i obserwatorów w zależności od 
charakteru prawidłowości i odchyleń od racjonalności.
2. Prawidłowości, które są sprzeczne z logiką i zdrowym rozsądkiem, powinny być odrzucane zarówno przez 
aktorów, jak i przez obserwatorów jako nietrafne. Przypuszczenie to wypływa z tezy, że ludzie ogólnie niechętnie 
przyjmują informacje, które nie są zgodne z ich pojęciem zdrowego rozsądku, nawet gdyby takie sprzeczne ze 
zdrowym rozsądkiem okazały się prawa nauki, jak przekonuje Wolpert (1996).
3. Sądy aktorów dotyczące źle świadczących o człowieku odchyleń od racjonalności okażą się szczególnie 
nietrafne. Hipoteza ta wiąże się z wpływem wartościowości nadawanej spostrzeganemu materiałowi na trafność 
spostrzegania. Materiał negatywny, który źle świadczy o człowieku, a jego uświadomienie może zagrozić 
samoocenie, powinien być niedostępny dla świadomości aktorów. Większość błędów w spostrzeganiu społecznym 
to błędy wynikające z ochrony ego. Perspektywa atrybucyjna szczególnie wiąże się z dystansem od „ja”. Należy 
więc spodziewać się sporego wpływu tego czynnika na wyjaśnianie różnic między spostrzeganiem aktorów 
i obserwatorów.
4. Zarówno aktorzy, jak i obserwatorzy powinni trafnie oceniać te prawa, które sprzyjają kontroli nad 
zdarzeniami, bowiem kontrola stanowi ważny czynnik w procesach atrybucji i w spostrzegania świata 
społecznego.

METODA

Odpowiedź na pytanie, czy atrybucyjna perspektywa aktora i obserwatora wpływa na trafność spostrzegania 
znanych w psychologii prawidłowości i błędów, była celem pierwszej tury badań. Do jego realizacji posłużył 
wcześniej skonstruowany Katalog Błędów i Prawidłowości Psychologicznych (badanie 1). Druga tura badań 
miała pomóc w wyjaśnianiu różnic w procesach spostrzegania społecznego u aktorów i obserwatorów. W tym 
celu kolejne pozycje Katalogu oceniali sędziowie z punktu widzenia kilku kryteriów (badanie 2).

Pierwsza tura badań – badanie 1
Osoby badane
Grupa „obserwatorów” obejmowała 102 osoby, zaś grupa „aktorów” – 103 osoby, studentów różnych kierunków, 
w wieku od 19 do 40 lat (w tym 147 kobiet).
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Przebieg badania
Każdy ze studentów po przybyciu na miejsce badania otrzymywał książeczkę z zestawem twierdzeń 
pochodzących z Katalogu oraz z odpowiednią dla danej grupy (obserwatorów lub aktorów) instrukcją. Do każdej 
książeczki dołączyłyśmy arkusz odpowiedzi z wypisanymi numerami twierdzeń oraz miejscem, w którym badani 
wpisywali swoją odpowiedź: „a” lub „b”. Zadaniem badanych było zadecydowanie, które z dwóch twierdzeń jest 
bardziej prawdziwe w odniesieniu do innych ludzi (wersja obserwatora) lub do nich samych (wersja aktora). 
Każdy badany pracował samodzielnie; badania odbyły się w niezależnych sesjach, osobno dla aktorów 
i obserwatorów.

Manipulacja eksperymentalna
Manipulacja eksperymentalna możliwa była dzięki zastosowaniu Katalogu Błędów i Prawidłowosci 
Psychologicznych. Katalog opisuje 123 znane prawidłowości psychologiczne, a także m.in. tzw. błędy poznawcze, 
będące przyczyną deformacji w spostrzeganiu społecznym (Nisbett, Ross, 1980; Mądrzycki, 1986; Reason, 1990). 
W pierwszej części Katalogu znajdują się błędy w ocenianiu i atrybucji, inne błędy w spostrzeganiu oraz 
podejmowaniu decyzji, po nich następują błędy w przypominaniu i rozpoznawaniu, w rozwiązywaniu problemów 
i w myśleniu logicznym oraz błędy w działaniu. Na końcu Katalog zawiera najpopularniejsze prawa i zjawiska 
psychologiczne, jak np. prawa Yerkesa-Dodsona czy prawa warunkowania.
Katalog stał się podstawą prostej ankiety do pomiaru stopnia uświadamiania błędów i praw. Każde kolejne 
prawo zostało wyrażone w formie jednozdaniowego opisu, będącego jego egzemplifikacją w potocznym życiu, 
i przedstawione badanym w parze ze zdaniem, które było zaprzeczeniem poprzedniego. Na przykład błąd „prawa 
serii” został tak przedstawiony:
W wersji dla obserwatorów:

a. Większość ludzi, grając w ruletkę uważa, że po serii „czerwonych” trafień zwiększa się prawdopodobieństwo trafień „czarnych”
b. Grając w ruletkę większość ludzi sądzi, że prawdopodbieństwo wylosowania czarnego lub czerwonego koloru wyniesie 0,5, niezależnie od tego, jak często te kolory pojawiały się uprzednio.

W wersji dla aktorów:

a. Grając w ruletkę uważam, że po serii „czerwonych” trafień mam większe szanse na „czarne” trafienia.
b. Grając w ruletkę, sądzę, że prawdopodobieństwo wylosowania przeze mnie czarnego lub czerwonego koloru wyniesie zawsze 0,50, niezależnie od tego, jak często te kolory pojawiały się uprzednio.

Punkt „b” był sprzeczny z punktem „a” i bardziej racjonalny. Kolejność prawdziwych i fałszywych 
psychologicznie zdań została zmieniona w 20 przypadkach, w obydwu wersjach ankiety.
Sporządziłyśmy więc dwie analogiczne wersje ankiety do pomiaru stopnia uświadomienia praw i błędów: wersję 
dla aktorów i obserwatorów. Każda z nich zawierała 123 prawa, tj. 246 zdań. Każdy badany otrzymał arkusz 
odpowiedzi z numerami poszczególnych twierdzeń i miejscem na wpisanie odpowiedzi „a” lub „b”. Zadaniem 
obydwu grup było zaznaczenie bardziej prawdziwego zdania, przy czym grupę obserwatorów prosiliśmy, by nie 
kierowali się w ocenach swoimi odczuciami, lecz wiedzą o tym, jak zachowuje się i myśli większość ludzi. 
Instrukcja taka miała na celu wzbudzenie nastawienia obserwatora oceniającego innych ludzi, a nie 
wnioskującego o sobie aktora. Instrukcja zmieniała się w grupie aktorów, gdzie prosiliśmy badanych właśnie 
o kierowanie się własnymi uczuciami i historią swojego życia.

Pomiar zmiennych zależnych
Zmienną zależną w tym badaniu była trafność sądów, tj. poziom uświadomienia poszczególnych prawidłowości 
psychologicznych w porównywanych podgrupach. Operacjonalizacja polegała na prostym, dychotomicznym (0, 1) 
wyborze jednego z dwóch zdań. Wybór dotyczył wszystkich 123 prawidłowości, a trafny był każdy wybór zdania 
odzwierciedlającego faktycznie występujące odchylenie od racjonalności lub prawidłowość psychologiczną. 
O ogólnym stopniu trafności w grupie decydowała częstość wszystkich wyborów autentycznych prawidłowości 
psychologicznych, dokonywanych w grupach obserwatorów oraz aktorów.

Druga tura badań – badanie 2
Osoby badane i przebieg badania
Odrębne badanie dotyczyło sędziowania wszystkich twierdzeń Katalogu. Trzej niezależni sędziowie (studenci III 
roku psychologii, uczestnicy seminarium „Racjonalność w spostrzeganiu społecznym”) oceniali na skalach 
szacunkowych wszystkie prawidłowości i wyrażające je twierdzenia z punktu widzenia następujących kryteriów: 
na ile twierdzenia wyrażają dane prawo (-5 – zupełnie nie reprezentują danej prawidłowości; 5 – maksymalnie 
wyrażają prawidłowość); na ile twierdzenia i zdania są zgodne z potoczną logiką i zdrowym rozsądkiem (-5 – 
nielogiczne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem; 5 – logiczne, zgodne ze zdrowym rozsądkiem); jak twierdzenia 
i prawidłowości świadczą o człowieku (-5 – źle świadczą, 5 – dobrze świadczą); na ile uświadomienie błędu 
zagraża dobremu mniemaniu o sobie – samoocenie (-5 – uświadomienie prawidłowości zagraża samoocenie, 5 – 
uświadomienie prawidłowości chroni samoocenę); na ile prawidłowość pomaga lub utrudnia w sprawowaniu 
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kontroli nad otoczeniem (-5 – utrudnia sprawowanie kontroli, 5 – ułatwia sprawowanie kontroli).

Operacjonalizacja zmiennych
Zmienną zależną była trafność, tj. stopień uświadomienia prawidłowości psychologicznych w grupie aktorów 
i obserwatorów, uzyskana w pierwszej turze badań. Zmiennymi niezależnymi zaś – oceny sędziów dotyczące 
każdego twierdzenia, dokonywane dla każdego z wyżej wymienionych kryteriów. Sędziowie oceniali każde 
twierdzenie na 11-punktowej skali (od -5 do 5).

WYNIKI BADAŃ

Hipoteza 1
W celu przeprowadzenia porównania trafności sądów obserwatorów i aktorów przytoczymy najpierw analizę 
wyników w obrębie każdej z tych grup.
Trafność sądów obserwatorów przeszła najśmielsze oczekiwania. Okazało się bowiem, że obserwatorzy trafnie 
rozpoznali aż 80% zaprezentowanych błędów i praw psychologicznych. Wśród trafnie ocenionych praw 54% z 
nich uświadamia sobie przynajmniej 70% badanych, a pozostałe 26% praw – aż 90% i więcej badanych. Z 12% 
błędów zdaje sobie sprawę połowa badanych, a tylko 8% błędów badani uświadamiają sobie w nikłym stopniu 
(zestawienie wszystkich błędów zawiera tabela 1). Co więcej, test χ2, liczony osobno dla każdego prawa, okazał 
się istotny na poziomie p<0,00001 dla 108 praw i błędów. Znaczy to, że badani reagowali wyraziście na materiał 
bodźcowy i istotnie więcej niż 50% badanych wybierało wersję np. „a”, a nie „b”. Jedynie dla prawa mówiącego 
o uczeniu się agresji poziom istotności wyniósł 0,02. Błędy i prawa, które nie uzyskały istotności statystycznej 
w teście χ2 (co znaczy, że nie było dla tych praw takiej jednomyślności), to: efekt aureoli (nr 6), fundamentalny 
błąd atrybucji (nr 8), złudzenie pewności post factum – hindsight bias (nr 11), zmiana autoatrybucji po pewnym 
czasie (nr 14), wnioskowanie o przyczynie na podstawie jej podobieństwa do skutku (nr 15), tłumaczenie różnych 
zjawisk tą samą przyczyną (nr 16), efekt pozytywności dla niskiej walencji (nr 21), iluzoryczna wolność (nr 38), 
złudzenie patetyczne (nr 44), efekt rozmycia (nr 77), syndrom „społecznego obijania się” (nr 83), łączny wpływ 
wiarygodności nadawcy i środka przekazu na skuteczność perswazji (nr 96), efekt uodpornienia (nr 97), wpływ 
nieuchronności kary na jej skuteczność (nr 101) oraz większa skuteczność nagród nieregularnych (nr 102).
Sądy aktorów o pojawianiu się odchyleń od racjonalności czy prawidłowości psychologicznych w ich własnym 
zachowaniu okazały się w większości nietrafne. Ta grupa badanych trafnie rozpoznała jedynie 18,6% 
prawidłowości psychologicznych (tzn. ponad 70% badanych wie, że w ich życiu pojawia się takie zjawisko). 
Wśród tych 18,6% uświadamianych praw jedynie 3,25% znanych jest prawie wszystkim badanym (ponad 90% 
osób); są to: efekt pozytywności dla niskiej walencji, „wkroczenia” w przypominaniu, organizacja danych wokół 
schematu w procesie zapamiętywania, ignorowanie prawa wielkich liczb oraz zasada wzajemności. Aktorzy 
nietrafnie oszacowali prawie połowę wszystkich prawidłowości (45,5%), co znaczy, że nie dostrzegają oni 
występowania tych prawidłowości, gdy sami są przedmiotem własnych sądów. Najwięcej osób (więcej niż 90%) 
nietrafnie osądziło pojawianie się następujących prawidłowości: efekt aureoli, fundamentalny błąd atrybucji, 
wpływ widoczności na wnioskowanie i nikła zgodność postaw z zachowaniem. Około połowa osób zdaje sobie 
sprawę z 35,9% prawidłowości. Test χ2, badający istotność różnic między częstością odpowiedzi „a” lub „b” 
w grupie aktorów a losowym poziomem 50%, okazał się równie istotny jak w przypadku grupy obserwatorów, 
przy najczęściej pojawiającym się poziomie istotności p<0,00001 (zob. tabela 1).
Porównując aktorów i obserwatorów, wyraźnie można dostrzec różnice w trafności sądów dotyczących tych 
samych zjawisk psychologicznych w zależności od perspektywy atrybucyjnej. Test χ2 (tym razem zastosowany do 
pomiaru różnic między grupami) okazał się wysoce istotny (tabela 1), pokazując różnice między aktorami 
a obserwatorami w spostrzeganiu prawidłowości psychologicznych.
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Rys. 1. Trafność spostrzegania prawidłowości i odchyleń od racjonalności w grupie aktorów i obserwatorów

Tabela 1.
Spostrzeganie prawid owo ci psychologicznych przez aktorów i obserwatorówł ś

Lp. Nazwa  prawidłowości
psychologicznej

Obserwa-
tor

χ2 Aktor χ2 Istotność 
różnic

„korel; 
phi”

„1”„%” „1”„%” χ2

1 projekcja  obronna 27,5 22,58** 32 13,5* 0,67  n.i. 0,06  n.i.

2 projekcja  asymilatywna 95,1 82,98*** 86 48,04*** 6,42* 0,17*

3 projekcja  komplementarna 99 98,03*** 87 50,82*** 13,29*** -0,26***

4 fałszywe  poczucie  po-
wszechności

73,5 22,58** 21 35,29** 57,37*** -0,37***

5 utajone  teorie  osobowości 80,4 37,68*** 23 30,74** 68,31*** -0,58***

6 pozytywny  efekt  halo 54,9 0,98 4 86,62*** 63,84*** -0,56***

7 negatywny  efekt  halo 84,3 69,00*** 48 0,35 31,40*** -0,39***

8 fundamentalny  błąd  atrybucji 51 0,03 9 69,17*** 43,24*** -0,46***

9 egocentryczny  błąd  atrybucji 85,3 50,82*** 15 50,82*** 101,6*** -0,71***

10 uproszczone  ujmowanie  przy-
czynowości

61,8 5,64* 47 0,63 5,05* -0,16*

11 przewidywanie  wstecz  (hind-
sight  bias)

45,1 0,98 35 10,03* 2,47  n.i. -0,11  n.i.

12 upatrywanie  przyczyn  w  na-
rzucających się cechach sytua-
cji

88,2 59,64*** 38 6,63* 56,70*** -0,53***

13 „syndrom  aktywnego  obser-
watora”

96,1 86,9*** 44 1,92 67,57*** -0,58***

14 zmiany autoatrybucji  po upły-
wie  czasu

49 0,03 88 53,68*** 32,34*** 0,40***

15 wnioskowanie o przyczynie na 
podstawie jej podobieństwa do 
skutku

49 0,03 25 26,50** 13,18*** -0,25***

16 tłumaczenie  różnych  zjawisk 
tą  samą  przyczyną

52,9 0,35 18 41,84*** 27,35*** -0,37***

17 pomijanie  informacji  o  częs-
tości  zjawiska  w  procesie 
wnioskowania

35 9,51* 64 6,63* 16,03*** 0,28***

18 wnioskowanie o zjawiskach na 
podstawie  jednostkowych 
przypadków

74,5 24,51** 55 0,8 8,92** -0,21**

19 asymetria  w  atrybucji  zdol-
ności

90,2 65,92*** 68 11,33* 16,69*** -0,29***

20 asymetria  w  atrybucji  moral-
ności

96,1 86,62*** 44 1,92 67,57*** -0,58***

21 efekt pozytywności  dla niskiej 
walencji

57,8 2,5 91 62,74*** 25,79*** 0,36***

22 efekt  negatywności  dla  wyso- 85,3 50,82*** 63 5,64* 14,51*** -0,26***
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kiej  walencji

23 egocentryzm  w  myśleniu 67,6 13,55** 23 92,52*** 43,23*** 0,46***

24 gwałcenie  stałości  preferencji 
w  podejmowaniu  decyzji

84,3 48,03*** 84 42,70*** 0,14  n.i. -0,02  n.i.

25 gwałcenie  zasad  rachunku 
prawdopodobieństwa  w  sza-
cowniu szans realizowania celu

65,7 10,03** 40 4,36* 13,85*** -0,26***

26 gwałcenie  niezależności  prefe-
rencji  od  przekonań

88,2 59,64*** 51 0,25 30,61*** -0,39***

27 podejmowanie  decyzji  na  pod-
stawie za małej  liczby danych

93,1 75,92*** 57 1,67 36,34*** -0,42***

28 tendencyjne  uzasadnianie 
decyzji

94,1 79,41*** 61 3,92* 33,87*** -0,41***

29 żal  podecyzyjny 77,5 30,74** 60 3,17 8,15** -0,20**

30 pewność słuszności  wyboru po 
upływie  czasu

68,6 14,15** 58 3,3 1,93  n.i. -0,10  n.i.

31 poszukiwanie  informacji  po-
twierdzający  wybór

88,2 59,64*** 62 4,74* 20,23*** -0,31***

32 samopotwierdzanie  hipotez 88,2 59,64*** 48 0,35 39,51*** -0,44***

33 efekt  pierwszeństwa 91,2 69,17*** 34 11,33* 72,62*** -0,60***

34 efekt  świeżości 75,5 26,5** 17 44,44*** 70,23*** -0,59***

35 centralność  cech 88,2 59,64*** 45 1,41 44,35*** -0,47***

36 akcentuacja 66,7 11.33** 29 18,98** 29,90*** -0,38***

37 iluzoryczna  kontrola 35 8,82* 15 50,82*** 11,53*** -0,24***

38 iluzoryczna  wolność 50 0 50 0,03 0,02  n.i. -0,01  n.i.

39 egocentryzm  w  spostrzeganiu 
siebie  (self-serving  bias)

89,2 62,74*** 31 15,68* 73,41*** -0,60***

40 przecenianie  swojego  udziału 
w  pracach  zespołowych

97,1 90,35*** 21 35,29** 123,2*** -0,78***

41 inklinacja  pozytywna  –  zanik 
optymizmu  u  osób  depresyj-
nych

11,8 59,64*** 41 3,92 21,43*** 0,33***

42 centryzm  grupowy 82,4 42,79*** 24 27,04** 69,12*** -0,58***

43 inklinacja  pozytywna  –  efekt 
Pollyanny  i  Panglossa

29 15,68** 37 7,68* 0,79  n.i. 0,06  n.i.

44 złudzenie  patetyczne 43,6 1,67 76 24,5** 20,11*** 0,32***

45 wpływ  podobieństwa  na  sym-
patię

84,3 48,03*** 35 9* 51,12*** -0,51***

46 hedonizm w atrybucji  –  pozy-
tywna  ocena  tych,  którzy 
mówią  o  nas  dobrze

99 95,82*** 83 41,83*** 16,97*** -0,29***

47 personalizm  w  atrybucji 82,4 42,7*** 42 3,17 36,62*** -0,42***

48 przecenianie podobieństwa nas 
samych  do  tych,  których 
lubimy

77,4 95,82*** 21 32,81** 65,97*** 0,57***

49 brak wglądu we własne emocje 72,5 20,74** 40 4,74* 22,98*** -0,34***

50 efekt  kontrastu  –  jego  wyko-
rzystanie  w  manipulowaniu 
innymi

89,2 62,74*** 48 0,01 37,27*** -0,43***

51 błędna  atrybucja  przyczyn 
własnego  zachowania

71,6 18,98** 39 5,23* 22,28*** -0,33***

52 „wkroczenia”  „w  przypomi-
naniu”

94,1 79,41*** 94 74,94*** 0,09  n.i. -0,02  n.i.

53 wpływ  oczekiwań  na  przypo- 91,2 69,17*** 78 29,95** 7,43* -0,19*
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minanie  

54 wpływ  oczekiwań  na  rozpoz-
nanie

97,1 90,35*** 54 0,35 52,94*** -0,51***

55 organizacja  danych  wokół 
schematu  w  procesie  zapa-
miętywania

97,1 90,35*** 93 69,17*** 3,18  n.i. -0,12  n.i.

56 zapamiętywanie  a  zgodność 
danych  ze  schematem

89,2 62,74*** 84 46,24*** 1,19  n.i. -0,08  n.i.

57 wolniejsze  zapominanie  infor-
macji  zgodnych

78,4 32,98*** 70 14,15* 2,52  n.i. -0,11  n.i.

58 efekt  pierwszeństwa  w  two-
rzeniu wrażenia i  świeżości  w 
zapamiętywaniu

79,4 35,29*** 40 4,36* 33,40*** -0,41***

59 wpływ widoczności na przypo-
minanie

86,3 53,68*** 63 5,64* 15,93*** -0,28***

60 wpływ  dostępności  na  zapa-
miętywanie

79,4 35,29*** 48 0,16 21,59*** -0,33***

61 wpływ  dostępności  na  spo-
strzeganie  przyczyn  zjawiska

85,3 50,82*** 53 0,15 26,32*** -0,36***

62 przecenianie  związku  między 
cechami  widocznymi  i  innymi 
cechami

85,3 50,82*** 66 9,51* 10,88** -0,23**

63 spostrzeganie  przez  zakty-
wizowaną  kategorię

82,4 42,70*** 64 6,63* 9,85** -0,22**

64 wpływ  widoczności  na  zapa-
miętywanie

98 94,17*** 54 0,35 56,06*** -0,53***

65 wpływ  widoczności  na  wnios-
kowanie

74,5 24,50** 9 68,21*** 89,72*** -0,66***

66 tłumaczenie  zachowania  typo-
wymi  przyczynami  –  heurys-
tyka  reprezentatywności

79,4 35,29*** 13 56,62*** 91,23*** -0,67***

67 przypisywanie  przyczyn  za-
chowań  impulsywnych  emo-
cjom

87,3 56,62*** 50 0 33,50*** -0,41***

68 przypisywanie  złożonym  zja-
wiskom  złożonych  przyczyn

67,6 12,7* 27 22,58** 34,71*** -0,41***

69 iluzoryczna  korelacja 68,8 14,15* 30 26,50** 31,38*** -0,40***

70 nieprawidłowa  generalizacja 91,2 69*** 28 20,74** 85,82*** -0,65***

71 efekt  zbladnięcia 25,5 24,51** 25 26,50** 0,03  n.i. -0,01  n.i.

72 niewykorzystanie  informacji  o 
rozkładzie  w  populacji  (base  
rate  bias)

84,3 48,03*** 28 20,74** 66,88*** -0,57***

73 błędy  w  szacowaniu  prawdo-
podobieństw  złożonych

40 3,92* 24 26,27** 5,84* 0,17*

74 złudzenie  gracza  (gambler's  
fallacy)

89,2 62,74*** 36 8,32* 62,18*** -0,55***

75 ignorowanie  prawa  wielkich 
liczb

88,2 59,64*** 90 61,79*** 0,03  n.i. 0,01  n.i.

76 błędne  strategie  przewidywań 
–  niewykorzystanie  regresji 
liniowej

83,3 45,33*** 70 14,15** 6,04* -0,17*

77 efekt  rozmycia 53,9 0,62 16 48,03*** 32,86*** -0,40***

78 samospełniające  się  proroctwo 78,4 32,98** 78 28,58** 0,11  n.i. -0,02  n.i.

79 efekt  audytorium 86,3 53,68*** 88 53,68*** 0  n.i. 0,0  n.i.

80 efekt  facylitacji 81,4 40,15*** 40 4,74* 37,86*** -0,43***

81 samoutrudnianie  (self-han- 85,3 50,82*** 26 24,50** 73,82*** -0,60***
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dicapping)

82 spadek  aktywności  pod  wpły-
wem  wiary  w  zewnętrzność 
motywacji

10,8 62,74*** 35 10,03* 16,17*** 0,28***

83 „syndrom”  „społecznego  obija-
nia  się”

47,1 0,35 37 5,87* 1,77  n.i. -0,09  n.i.

84 wyuczona  bezradność 93,1 75,92*** 76 24,5** 13,05*** -0,25***

85 warunkowanie  klasyczne 97,1 90,35*** 74 20,74** 23,77*** -0,34***

86 warunkowanie instrumentalne 90,2 65,92*** 44 1,92 50,82*** -0,50***

87 zjawisko  samej  ekspozycji 86,3 53,68*** 43 2,5 43,20*** -0,46***

88 przejmowanie  postaw  od  in-
nych

72,5 20,74** 54 0,35 8,38** -0,20**

89 dysonans  poznawczy 87,3 56,62*** 45 1 40,37*** -0,45***

90 nikła  zgodność  postaw  z  za-
chowaniem

26,5 22,58** 8 72,50*** 12,45*** -0,25***

91 zwiększanie  zgodności  postaw 
z zachowaniem przez sytuacje 
indywiduujące

38,2 5,64* 42 3,17 0,18  n.i. 0,03  n.i.

92 zmiany  postaw  wg  Sheriffa 
(asymilacja;  kontrast)

79,4 35,29** 50 0,03 20,50*** -0,32***

93 dwutorowość  perswazji 62,7 6,62* 26 21,59** 26,48*** -0,36***

94 skuteczność  perswazji  – cechy 
nadawcy

90,2 65,92*** 50 0,03 40,87*** -0,45***

95 emotogenność przekazu a jego 
skuteczność

96,1 86,62*** 63 6,18* 35,13*** -0,42***

96 skuteczność  perswazji  –  na-
dawca  i  środek  przekazu

52,9 0,35 23 29,95** 19,62*** -0,31***

97 efekt  uodpornienia 55,9 1,41 65 12,89** 3,28  n.i. 0,13  n.i.

98 wpływ  cenzury 76,5 28,58** 88 55,69*** 3,86  n.i. 0,14  n.i.

99 pasywny  rezonans  afektywny 97,1 90,35*** 67 10,03* 33,12*** -0,40***

100 teoria  społecznego  uczenia  się 31,4 14,15* 35 9* 0,30  n.i. 0,04  n.i.

101 nieuchronność  kary  i  jej  sku-
teczność

50 0 65 7,68* 3,91  n.i. 0,14  n.i.

102 skuteczność  nagród  nieregu-
larnych

55,9 1,41 68 12,12* 2,81  n.i. 0,12  n.i.

103 agresja  jako  rezultat  uczenia 
się

60,8 4,74* 39 2,41 6,92* -0,18*

104 „agresja  arbitralna” 77,5 30,74** 74 21,87** 0,47  n.i. -0,05  n.i.

105 I  prawo  Yerkesa-Dodsona 97,1 90,35*** 59 2,5 44,91*** -0,47***

106 II  prawo  Yerkesa-Dodsona 94,1 79,41*** 80 32,98*** 10,60** -0,23**

107 dehumanizacja  ofiary 93,1 75,92*** 63 5,64* 28,74*** -0,38***

108 obniżenie  tożsamości  a  za-
chowania  normatywne

78,4 32,98** 46 0,8 23,31*** -0,34***

109 agresja  rodzi  agresję 92,2 72,5*** 38 6,63* 67,31*** -0,57***

110 teoria  kar  i  nagród  –  Byrne 99 98,03*** 70 14,15** 34,74*** -0,41***

111 zjawisko  reaktancji 91,2 69,17*** 66 12,63* 16,57*** -0,29***

112 przysługi  a  sympatia 81,4 40,15*** 72 37,34** 0,06  n.i. 0,02  n.i.

113 lawinowy  charakter  namięt-
ności

91,2 69,17*** 59 2,5 29,84*** -0,38***

114 rola  podobieństwa  w  zacho-
waniach  prospołecznych

97,1 90,35*** 39 5,64* 80,63*** -0,63***

115 spostrzeganie  komunikatów 87,3 56,62*** 69 12,70* 11,23** -0,23**
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niewerbalnych

116 powstawanie  plotki 87,3 56,62*** 69 16,32** 8,55** -0,21**

117 kierownictwo  w  grupie 88,2 59,64*** 86 48,03*** 0,66  n.i. -0,06  n.i.

118 zasada  wzajemności 99 98,03*** 94 74,94*** 4,75  n.i. -0,15  n.i.

119 zasada  zaangażowania 70,6 17,29* 52 0,03 8,23** -0,20**

120 społeczny  dowód  słuszności 90,2 65,92*** 26 23,77** 86,62*** -0,65***

121 wyznaczniki  sympatii 91,2 69,17*** 62 5,76* 24,08*** -0,35***

122 wpływ  autorytetu 95,1 82,98*** 55 1 43,59*** -0,46***

123 zasada  niedostępności 97,1 90,35*** 75 22,58** 22,51*** -0,33***

* p<0,01
** p<0,0005
***p<0,00001

Analiza wyników pochodzących od aktorów i obserwatorów pozwoliła na zgrupowanie prawidłowości 
psychologicznych w cztery kategorie. W przypadku dwóch pierwszych kategorii przytaczamy wszystkie 
przypadające do niej prawidłowości, ponieważ jest ich niewiele; w pozostałych dwóch przypadkach podajemy 
tylko przykłady (zobacz tabela 2, 3, 4, 5):

1. Prawidłowości nietrafnie oceniane przez obie grupy, tj. te, których nie uświadamiają sobie ani 
aktorzy, ani obserwatorzy: projekcja obronna, iluzoryczna kontrola, inklinacja pozytywna, efekt zbladnięcia, 
błędy w szacowaniu prawdopodobieństw złożonych, nikła zgodność postaw z zachowaniem, teoria społecznego 
uczenia się.

2. Prawidłowości, które aktorzy spostrzegają trafniej (uświadamiają je sobie lepiej niż 
obserwatorzy): zmiany autoatrybucji po upływie czasu, pomijanie informacji o częstości zjawiska w procesie 
wnioskowania, efekt pozytywności dla niskiej walencji, zanik optymizmu u osób depresyjnych, złudzenie 
patetyczne, spadek aktywności pod wpływem wiary w zewnętrzność motywacji.

3. Prawidłowości, które obserwatorzy spostrzegają trafniej (uświadamiają je sobie lepiej niż 
aktorzy): jest ich szczególnie dużo, dlatego przytoczymy kilka: np. efekt aureoli, egocentryzm w myśleniu, żal 
podecyzyjny, iluzoryczna korelacja, złudzenie gracza, samoutrudnianie, konformizm, wpływ autorytetu.

4. Prawidłowości, które zarówno aktorzy, jak i obserwatorzy uświadamiają sobie w równym stopniu 
(trafność jest podobna): np. projekcja asymilatywna i komplementarna, efekt audytorium, wpływ cenzury, 
nieuchronność kary (a jej skuteczność), kierownictwo w grupie, zasada wzajemności.

Poza jakościową i wstępną ilościową analizą danych przeprowadziłyśmy analizę wariancji w układzie 2 (grupa: 
aktor vs. obserwator) × 2 (płeć: kobiety vs. mężczyźni) na ogólnym wskaźniku trafności (tj. na sumie poprawnych 
odpowiedzi we wszystkich prawidłowościach). Analiza ta ujawniła silny efekt główny grupy F(1,193) = 421,602; 
p<0,0001 (99,93% wariancji wyjaśnionej). Nie pojawił się ani efekt główny płci, ani efekt interakcyjny płci 
i grupy. Tak więc płeć ani jako niezależny czynnik, ani też w interakcji z grupą nie odgrywa istotnej roli 
w wyjaśnianiu zaobserwowanych różnic w trafności sądów obserwatorów i aktorów.
Odpowiedzi dwóch grup badanych: osób oceniających cudze zachowania (obserwatorzy) i osób oceniających 
własne zachowanie (aktorzy) różnią się istotnie od siebie. Obserwatorzy zdają się „mieć większą wiedzę 
psychologiczną” i dostrzegają w zachowaniach innych ludzi takie prawidłowości i błędy poznawcze, których nie 
widzą, gdy sami działają.
Sam opis takiego zjawiska nie zaspokaja ciekawości poznawczej. Istotne jest poszukiwanie innych przyczyn aż 
tak dużych różnic w spostrzeganiu u obu grup.

Hipoteza 2, 3, 4
Celem wprowadzenia pięciu kryteriów do oceny każdej pozycji Katalogu była próba zrozumienia przyczyn 
zróżnicowania w trafności spostrzegania społecznego ze względu na perspektywę atrybucyjną. Zastosowałyśmy 
następujące kryteria (por. badanie 2): 1. Kryterium trafności zdań zastosowanych w ankiecie, a wyrażających 
funkcjonowanie błędu czy prawidłowości w codziennym życiu; pytałyśmy, na ile zdania zawarte w ankiecie 
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rzeczywiście są wyrazem danej prawidłowości. 2. Na ile prawidłowości wydają się zgodne z logiką i zdrowym 
rozsądkiem. 3. Jak prawidłowości świadczą o człowieku: w jakim stopniu dobrze, a w jakim źle. 4. Na ile 
uświadomienie prawidłowości może zagrozić samoocenie. 5. Na ile prawidłowość ułatwia lub utrudnia 
sprawowanie kontroli nad otoczeniem.
Zgodność sędziów, liczona testem W-Kendalla, osobno dla każdego kryterium, okazała się istotna. Dla kryterium 
1: W(2) = 0,609, p<0,00001; dla 2: W(2) = 0,1014, p<0,00001; dla 3: W(2) = 0,123, p<0,00001; dla 4: W(2) = 0,063, 
p<0,0009; i dla 5: W(2) = 0,091, p<0,0001.
Zgodność sędziów w przypadku 1 kryterium decyduje o zasadności analizowania wyników Katalogu, bowiem 
zdania przedstawiane badanym były zgodnie oceniane jako rzeczywisty wyraz funkcjonowania owej 
prawidłowości w życiu społecznym (X średnie 4,32 na skali od -5 do 5, przy odchyleniu standardowym 0,8).
Analiza pozostałych kryteriów nastręcza pewne trudności. Każda prawidłowość jest odrębną zmienną zależną 
i dlatego należy rozpatrywać poszczególną wartość (średnią pochodzącą od 3 sędziów) danego kryterium, jaka 
przynależy danej prawidłowości z powstałym dla niej wynikiem różnicy między grupami aktorów 
i obserwatorów. Dla większej przejrzystości, prawidłowości i przynależne im średnie wyniki kryteriów znajdują 
się w czterech tabelach. Tabele grupują dane według stopnia poznania prawa w grupach aktorów 
i obserwatorów. W tabelach umieszczono wartości średnie czterech kryteriów: log – na ile prawidłowości są 
zdroworozsądkowe i logiczne; dob – jak świadczą o człowieku (dobrze czy źle); ego – czy uświadomienie prawa 
zagrozi ego, obniży samoocenę; kon – na ile prawidłowość ułatwia lub utrudnia kontrolowanie rzeczywistości.

Tabela 2.
Wykaz prawid owo ci psychologicznychł ś
bardziej dost pnych wiadomo ci obserwaę ś ś torów

Lp. Prawidłowości lepiej znane ob-
serwatorom  niż  aktorom

Kryteria Dob Wartości 
średnie

Kon Różnice 
aktor-
-obserwator

„korel;phi”

Log Ego χ2

4 fałszywe  poczucie  po-
wszechności

-1,67 -1,33 -1,33 1 57,37*** -0,37***

5 utajone  teorie  osobowości -1,33 -2,67 -2 4,33 68,31*** -0,58***

6 pozytywny  efekt  halo -1,67 -3 -2 1 63,84*** -0,56***

7 negatywny  efekt  halo -2 -3,67 -3,33 1 31,40*** -0,39***

8 fundamentalny  błąd  atrybucji -1 -3 -1 0 43,24*** -0,46***

9 egocentryczny  błąd  atrybucji 1,33 0,67 -1,33 0 101,6*** -0,71***

10 uproszczone  ujmowanie  przy-
czynowości

1 -2,33 -2 1,67 5,05* -0,16*

12 upatrywanie  przyczyn  w  na-
rzucających  się  cechach  sy-
tuacji

-1 0,67 -1 -0,5 56,70*** -0,53***

13 „syndrom aktywnego obserwa-
tora”

4 -1,33 -2 -1 67,57*** -0,58***

15 wnioskowanie o przyczynie na 
podstawie jej podobieństwa do 
skutku

-5 -1,5 -1 0 13,18*** -0,25***

16 tłumaczenie  różnych  zjawisk 
tą  samą  przyczyną

-2 -1,33 -0,33 1 27,35*** -0,37***

18 wnioskowanie o zjawiskach na 
podstawie jednostkowych przy-
padków

-4,33 -3 -2,67 -1 8,92** -0,21**

19 asymetria w atrybucji zdolnoś-
ci

-1 0 0,33 -0,5 16,69*** -0,29***

20 asymetria  w  atrybucji  moral-
ności

1,33 -2 -0,33 0,67 67,57*** -0,58***

22 efekt  negatywności  dla  wyso-
kiej  walencji

1,33 0 -0,67 2,67 14,51*** -0,26***

23 egocentryzm  w  myśleniu -1,33 -1,67 -2,33 0,33 43,23*** 0,46***

25 gwałcenie  zasad  rachunku -3 -1,67 0 -4 13,85*** -0,26***
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prawdopodobieństwa  w  sza-
cowniu szans realizowania celu

26 gwałcenie  niezależności  prefe-
rencji  od  przekonań

-1,67 -1 0 -2 30,61*** -0,39***

27 podejmowanie  decyzji  na  pod-
stawie za małej  liczby danych

-3 -3 -2,33 -2,33 36,34*** -0,42***

28 tendencyjne  uzasadnianie 
decyzji

-3,33 -4 -3,67 0,67 33,87*** -0,41***

29 żal  podecyzyjny 1,67 0 0,33 -2,33 8,15** -0,20**

31 poszukiwanie  informacji  po-
twierdzających  wybór

1 1 1 0,5 20,23*** -0,31***

32 samopotwierdzanie  hipotez 1 -1 0 1,33 39,51*** -0,44***

33 efekt  pierwszeństwa 0,33 -1,67 -1 0 72,62*** -0,60***

34 efekt  świeżości -0,67 -1 0,33 1 70,23*** -0,59***

35 centralność  cech 4 1,67 2 1,33 44,35*** -0,47***

36 akcentuacja -4,33 -2 -1,67 -0,5 29,90*** -0,38***

39 egocentryzm  w  spostrzeganiu 
siebie  (self-serving  bias)

0,33 0,33 -2 0,5 73,41*** -0,60***

40 przecenianie  swojego  udziału 
w  pracach  zespołowych

-2,67 -2 -1,67 -2,5 123,2*** -0,78***

42 centryzm  grupowy -1,33 -3,33 -2 4,33 69,12*** -0,58***

45 wpływ  podobieństwa  na  sym-
patię

1,33 0,67 1,67 1 51,12*** -0,51***

46 hedonizm w atrybucji  –  pozy-
tywna  ocena  tych,  którzy 
mówią  o  nas  dobrze

1,67 -1 -2,33 2,33 16,97*** -0,29***

47 personalizm  w  atrybucji 2 -4 -3,33 3,5 36,62*** -0,42***

48 przecenianie podobieństwa nas 
samych do tych,  których lubi-
my

-2,67 0,67 0,33 -2,5 65,97*** 0,57***

49 brak wglądu we własne emocje 1,67 1 0 -1 22,98*** -0,34***

50 efekt  kontrastu  –  jego  wyko-
rzystanie  w  manipulowaniu 
innymi

1,33 0,67 -2,67 -4,33 37,27*** -0,43***

51 błędna  atrybucja  przyczyn 
własnego  zachowania

-3,33 0,33 -0,67 -3,33 22,28*** -0,33***

54 wpływ oczekiwań na rozpozna-
nie

2 3 2 -0,67 52,94*** -0,51***

58 efekt pierwszeństwa w tworze-
niu  wrażenia  i  świeżości  w 
zapamiętywaniu

-1,67 -1 0,33 1,33 33,40*** -0,41***

59 wpływ widoczności na przypo-
minanie

4 0 0 0 15,93*** -0,28***

60 wpływ  dostępności  na  zapa-
miętywanie

-1 -0,67 -1,33 -0,67 21,59*** -0,33***

61 wpływ  dostępności  na  spo-
strzeganie  przyczyn  zjawiska

0 -1,5 -1 1 26,32*** -0,36***

62 przecenianie  związku  między 
cechami  widocznymi  i  innymi 
cechami

0 -1,5 -1 1,5 10,88** -0,23**

63 spostrzeganie przez zaktywizo-
waną  kategorię

0 1,33 1 -0,67 9,85** -0,22**

64 wpływ  widoczności  na  zapa-
miętywanie

-0,67 0,33 -2 -2,67 56,06*** -0,53***

65 wpływ  widoczności  na  wnio- -1,33 -2 -1,33 -3 89,72*** -0,66***
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skowanie

66 tłumaczenie  zachowań  typo-
wymi przyczynami – heurysty-
ka  reprezentatywności

2 -1 -1 3,5 91,23*** -0,67***

67 przypisywanie  przyczyn  za-
chowań  impulsywnych  emo-
cjom

2,67 1 -1 3 33,50*** -0,41***

68 przypisywanie  złożonym  zja-
wiskom  złożonych  przyczyn

3,67 2,33 -1 3 34,71*** -0,41***

69 iluzoryczna  korelacja -3 -3,33 -3 0,33 31,38*** -0,40***

70 nieprawidłowa  generalizacja -3,67 -3,67 -3 0,67 85,82*** -0,65***

72 niewykorzystanie  informacji  o 
rozkładzie  w  populacji  (base 
rate  bias)

-1 -2 -2 -3 66,88*** -0,57***

74 złudzenie  gracza  (gambler's  
fallacy)

-4,33 -2,33 -1,33 -4,33 62,18*** -0,55***

77 efekt  rozmycia -1 0,33 0 -0,33 32,86*** -0,40***

80 efekt  facylitacji 1 3 1,67 1 37,86*** -0,43***

81 samoutrudnianie  (self-handi-
capping)

-3,33 -4 1,33 -4 73,82*** -0,60***

84 wyuczona  bezradność 3,67 -1 -0,33 -3,33 13,05*** -0,25***

85 warunkowanie  klasyczne 4,5 1,33 1 -0,33 23,77*** -0,34***

86 warunkowanie instrumentalne 4,33 2,33 2,33 2 50,82*** -0,50***

87 zjawisko  samej  ekspozycji 1,67 0,33 -1,33 -3,37 43,20*** -0,46***

88 przejmowanie  postaw  od  in-
nych

3,67 0,33 0,67 -0,67 8,38** -0,20**

89 dysonans  poznawczy 1 -0,33 0 1 40,37*** -0,45***

92 zmiany  postaw  wg  Sheriffa 
(asymilacja;  kontrast)

-1 -3,33 -3 -2 20,50*** -0,32***

93 dwutorowość  perswazji -1,33 2 -3,5 -2 26,48*** -0,36***

94 skuteczność  perswazji  – cechy 
nadawcy

-4 -1 -1 -4 40,87*** -0,45***

95 emotogenność przekazu a jego 
skuteczność

2 0,67 -1,33 2 35,13*** -0,42***

96 skuteczność  perswazji  –  na-
dawca  i  środek  przekazu

-2,5 0 0 2 19,62*** -0,31***

99 pasywny  rezonans  afektywny -0,67 -0,67 -0,33 -1,33 33,12*** -0,40***

103 agresja  jako  rezultat  uczenia 
się

3,33 -3,67 -2,67 3 6,92* -0,18*

105 I  prawo  Yerkesa-Dodsona 4,33 -0,67 0,33 -1,33 44,91*** -0,47***

106 II  prawo  Yerkesa-Dodsona 3 0,33 1,33 0,67 10,60** -0,23**

107 dehumanizacja  ofiary 1,33 -4 -4,33 3 28,74*** -0,38***

108 obniżenie  tożsamości  a  za-
chowania  normatywne

-1 -4 -4 -0,67 23,31*** -0,34***

109 agresja  rodzi  agresję -3 -4 -4 -2,67 67,31*** -0,57***

110 teoria  kar  i  nagród  –  Byrne 1,67 1 1 -0,67 34,74*** -0,41***

111 zjawisko  reaktancji 1 1 1,67 -3 16,57*** -0,29***

113 lawinowy  charakter  namięt-
ności

-0,33 2 -0,5 -3,33 29,84*** -0,38***

114 rola  podobieństwa  w  zacho-
waniach  prospołecznych

1 0 -1,67 80,63*** -0,63***

115 spostrzeganie  komunikatów 2,33 1,67 2,67 3,67 11,23** -0,23**
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niewerbalnych

116 powstawanie  plotki -0,33 -2,5 -1 1,33 8,55** -0,21**

119 zasada  zaangażowania -4,67 -1,33 -3,33 -4,67 8,23** -0,20**

120 społeczny  dowód  słuszności -0,67 -2,67 -2 -3,67 86,62*** -0,65***

121 wyznaczniki  sympatii -0,67 1,67 1,33 -1,33 24,08*** -0,35***

122 wpływ  autorytetu 1,33 -0,33 -0,33 -1,67 43,59*** -0,46***

123 zasada  niedostępności -3,67 -2 -1 -2,67 22,51*** -0,33***

= -0,145294118 -0,862823529 -0,882117647 -0,322117647
σ = 2,441656633 1,847567005 1,600790797 2,229462403

Tabela 2 pokazuje, jak wiele prawidłowości psychologicznych trafnie spostrzeganych przez obserwatorów 
charakteryzuje się negatywną konotacją wszystkich kryteriów. Prawidłowości te w większości źle świadczą 
o człowieku (dob), często także ich uświadomienie zagroziłoby dobremu mniemaniu człowieka o sobie (ego). Co 
więcej, często prawa te wydają się sprzeczne z potocznie rozumianą logiką i przeszkadzają w kontrolowaniu 
rzeczywistości (choć te wyniki oscylują wokół „0”, to jednak znajdują się po negatywnej stronie skali).
Tabela 3 przedstawia najbardziej „skryte” przed świadomością ludzką prawidłowości psychologiczne. Trudno 
mówić o jakiejś jasnej zależności między kryteriami a trafnością spostrzegania praw. Znajdujemy tu prawa 
zarówno dobrze, jak i bardzo źle świadczące o człowieku. Niektóre z nich są zrozumiałe, inne nielogiczne. 
Prawdopodobnie inne niż zawarte w kryteriach przyczyny leżą u podłoża tego zjawiska.
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Tabela 3.
Wykaz prawid owo ci psychologicznychł ś
niedost pnych wiadomo ci aktorów i obserwatorówę ś ś

Lp. Nazwa  prawidłowości
psychologicznej  niedostępnej 
świadomości  aktorów
i  obserwatorów

Kryte-
ria

Dob War-
tości 
średnie

Kon Istotność 
różnic

„korel;  phi”

Log Ego χ2

1 projekcja  obronna -4,67 -4 -4 2,33 0,67  n.i. 0,06  n.i.

37 iluzoryczna  kontrola -2 0 -2 0,67 11,53** -0,38**

43 inklinacja  pozytywna  –  efekt 
Pollyanny  i  Panglossa

0,67 4,33 4,33 1 0,79  n.i. 0,06  n.i.

71 efekt  zbladnięcia 4 4 4 3,67 0,03  n.i. -0,01  n.i.

73 błędy  w  szacowaniu  praw-
dopodobieństw  złożonych

-0,33 -2 -1 -1,67 5,84* 0,17*

90 nikła  zgodność  postaw  z 
zachowaniem

-4,67 -4 -4 -1,67 12,45*** -0,25***

100 teoria  społecznego  uczenia  się 2,33 2,33 1,67 2,33 0,30  n.i. 0,04  n.i.

-0,667142857 0,094285714 -0,142857143 0,951428571
σ3,328887273 3,56173112 3,521243693 2,041930692
Tabela 4.
Wykaz prawid owo ci psychologicznychł ś
bardziej u wiadamianych przez aktora ni  obserwatoraś ż

Lp. Prawidłowości lepiej uświa-
damiane przez aktorów

Kryte-
rium

Dob War-
tości 
średnie

Kon Istotność 
różnic

„korel;phi”

Log Ego χ2

14 zmiany autoatrybucji po 
upływie czasu

4 4,33 4,33 4 32,34*** 0,40***

17 pomijanie informacji o częs-
tości zjawiska w procesie 
wnioskowania

1 2,33 1,67 0,33 16,03*** 0,28***

21 efekt pozytywności dla niskiej 
walencji

1,67 2,33 3,33 3 25,79*** 0,36***

41 inklinacja pozytywna – zanik 
optymizmu u osób depresyj-
nych

-1,67 0,67 0 3 21,43*** 0,33***

44 złudzenie patetyczne -1 4,67 4,33 -1 20,11*** 0,32***

82 spadek aktywności pod wpły-
wem wiary w zewnętrzność 
motywacji

-3,33 1 -0,33 -1,67 16,17*** 0,28***

0,111666667 2,555 2,221666667 1,276666667
σ2,63028072 1,655074016 2,091395866 2,371435571
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Tabela 4 z kolei przedstawia jasny wzorzec wyników. Wszystkie prawidłowości bardziej trafnie spostrzegane 
przez aktorów dobrze świadczą o człowieku, nie zagrażają jego samoocenie, raczej sprzyjają kontroli nad 
rzeczywistością i wydają się dość logiczne, choć nie jest to najważniejsze.

Tabela 5.
Wykaz prawid owo ci psychologicznychł ś
podobnie u wiadamianych przez aktora i obserwatoraś

Lp. Prawidłowości psychologiczne 
uświadamiane w równym
stopniu przez aktorów i ob-
serwatorów

Obser-
wator

Dob Aktor Kon Istotność 
różnic

„Korel;phi”

Log Ego χ2

2 projekcja asymilatywna 3,33 -1,33 0,67 1,33 6,42* 0,17*

3 projekcja komplementarna 1,33 0,33 -2,33 0,7 13,29*** -0,26***

24 gwałcenie stałości preferencji 
w podejmowaniu decyzji

2,33 -0,67 1,67 -4 0,14ni -0,02ni

30 pewność słuszności wyboru po 
upływie czasu

-0,67 1 1,67 1,67 1,93ni -0,10ni

46 hedonizm w atrybucji – po-
zytywna ocena tych, którzy 
mówią o nas dobrze

1,67 -1 -2,33 2,33 16,97*** -0,29***

52 „wkroczenia”„ w przypomi-
naniu”

1 0,33 1,33 0,33 0,09 n.i. -0,02 n.i.

75 ignorowanie prawa wielkich 
liczb

-0,67 1 1,33 -1,67 0,03 n.i. 0,01 n.i.

78 samospełniające się proroctwo 3,33 -1 -0,67 2,67 0,11 n.i. -0,02 n.i.

79 efekt audytorium 1,67 1 0 -2,33 0 n.i. 0,0 n.i.

97 efekt uodpornienia -1,33 0 1,33 1 3,28 n.i. 0,13 n.i.

98 wpływ cenzury 0 0 1 -1,67 3,86 n.i. 0,14 n.i.

101 nieuchronność kary i jej 
skuteczność

0,67 0,67 0,33 3,67 3,91 n.i. 0,14 n.i.

104 „agresja arbitralna” 2,67 -2,33 0 1 0,47 n.i. -0,05 n.i.

112 przysługi a sympatia -1 2 2 -0,33 0,06 n.i. 0,02 n.i.

117 kierownictwo w grupie 3,67 3,33 3,33 2,67 0,66 n.i. -0,06 n.i.

118 zasada wzajemności 4 4 3,67 3,67 4,75 n.i. -0,15 n.i.

1,375 0,458125 0,8125 0,69
σ1,759105833 1,654171369 1,668218611 2,210266952

Prawidłowości te należą do uświadamianych przez aktorów, spełniają także kryteria zawarte w tabeli 4, choć 
oczywiście nie w tak dużym stopniu. Niemniej znajdujemy tu raczej odbiór pozytywny we wszystkich zakresach.
Wyżej przedstawioną analizę jakościową uzupełniłyśmy analizą statystyczną. Jej celem było ustalenie 
zależności pomiędzy cechami prawidłowości, jak np. ich logiką, tym, jak świadczą o człowieku (poszczególnie 
kryteria sędziowania – zmienne niezależne), a trafnością spostrzegania tych prawidłowości we własnym (aktor) 
lub cudzym (obserwator) zachowaniu. Zastosowałyśmy wielokrotną analizę regresji liniowej oraz analizę 
wariancji MANOVA. Zmienną objaśnianą (zależną) była każdorazowo trafność sądów, tj. ocena prawdziwości 
każdego odchylenia od racjonalności lub prawidłowości psychologicznej. Wskaźnikiem trafności stała się średnia 
wyników uzyskanych od wszystkich badanych, osobno w grupie aktorów i osobno w grupie obserwatorów, 
liczona dla każdej prawidłowości i odchylenia. Średnia ta zawierała się między „0” i „1”, a trafność sądów była 
tym większa, im bardziej średnia zbliżała się do „1”.
Analizę regresji wielokrotnej przeprowadziłyśmy osobno dla grupy aktorów i obserwatorów, uwzględniając trzy 
kryteria: logiczności, wartościowania i zagrożenia samooceny. Kryterium logiczności okazało się istotne 
w obydwu grupach: obserwatorów: (beta) B = 0,40 (t = 4,04), p<0,0001 i aktorów: B = 0,36 (t = 3,96), p<0,0001. 
Z kolei istotność kryterium wartościowania odnalazłyśmy jedynie w grupie obserwatorów B = -0,34 (t = -2,14), 
p<0,02 (aktorzy B = -0,06 (t = -0,44), n.i.). Natomiast istotność pozostałego kryterium zagrożenia samooceny 
wystąpiła jedynie w grupie aktorów B = 0,31 (t = 2, 5), p< 0,014 (obserwatorzy B = 0,01 (t+0,09), n.i.).
Ponadto przeprowadziłyśmy analizę wariancji w układzie 2 perspektywa (aktor vs. obserwator) × 2 poziomy 
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kryterium (zdychotomizowane kryteria, np. prawidłowości nielogiczne – od -5 do -0,01 – vs. logiczne – od 0 do 5), 
osobno dla każdego kryterium.

Hipoteza 2: Kryterium logiki – zgodność prawidłowości z logiką i zdrowym rozsądkiem
Sędziowie oszacowali, że 54 twierdzenia były nielogiczne, a 69 – to prawidłowości zgodne z potocznie przyjętą 
logiką i zdrowym rozsądkiem.
To, czy prawidłowości sprawiały wrażenie zgodnych czy sprzecznych z logiką, miało mniejsze znaczenie dla 
obserwatorów niż aktorów. Prawa zgodne z logiką były trochę lepiej dostrzegane (X = 0,79) przez obserwatorów 
niż sprzeczne z potocznie przyjętym zdrowym rozsądkiem (X = 0,71). Różnica ta okazała się istotna, test t(121) = 
-2,14, p<0,04. Aktorzy natomiast bardziej zdawali sobie sprawę, że ulegają prawidłowościom logicznym niż 
prawidłowościom nielogicznym (X = 0,39 dla nielogicznych i X = 0,58 dla logicznych, test t(121) = -4,95; 
p<0,0001).
Analiza wariancji wykazała istotność efektów głównych: perspektywy F(121) = 158,81; p<0,0001 oraz logiki 
F(121) = 18,85, p<0,0001, a także istotność efektu interakcyjnego tych dwóch zmiennych niezależnych F(1) = 6, 
p<0,016 w porównywanych podgrupach.
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Rys. 2. Trafność spostrzegania logicznych i nielogicznych prawidłowości psychologicznych w grupie aktorów i obserwatorów

Grupa aktorów i obserwatorów różni się trafnością spostrzegania prawidłowości nielogicznych: aktorzy nie 
sądzą, aby ulegali takim prawom psychologicznym, które nie są zgodne ze zdrowym rozsądkiem, podczas gdy 
obserwatorzy doskonale zdają sobie sprawę z ich istnienia u innych ludzi. Mimo to obserwatorzy, choć 
w znacznie mniejszym stopniu niż aktorzy, także lepiej dostrzegają prawidłowości logiczne niż nielogiczne 
w zachowaniu innych osób. Hipoteza więc potwierdziła się w pełni: chociaż ogólnie prawidłowości nielogiczne są 
gorzej spostrzegane przez obie grupy, to jednak czynnik ten ma decydujące znaczenie dla aktorów, a nie dla 
obserwatorów.

Hipoteza 3: Kryterium wartościowania – na ile uleganie prawidłowościom świadczy dobrze/źle 
o człowieku.
Sędziowie oszacowali, że dobrze o człowieku świadczy tylko 46 twierdzeń, a źle aż 77.
Obserwatorzy trafnie dostrzegali występowanie prawidłowści w zachowaniu swoich bliźnich niezależnie od tego, 
czy fakt ten dobrze czy źle o nich świadczył (X/źle = 0,77 i X/dobrze = 0,73; t(121) = 0,93, n.i.). Natomiast dla 
aktorów kryterium wartościowania miało ogromne znaczenie: zdecydowanie trafniej dostrzegali u siebie 
występowanie prawidłowości umacniających przekonanie o tym, że są wartościowymi i dobrymi ludźmi niż 
prawidłowości to przekonanie burzących (X/źle = 0,44 vs. X/dobrze = 0,59; test t(121) = -3,09; p<0,0001).
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają dwa efekty, które pojawiły się w analizie wariancji: główny, perspektywy 
F(121) = 133,21; p<0,0001 oraz interakcyjny perspektywy i kryterium wartościowania F(121) = 21,72; p<0,001.
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Rys. 3. Trafność spostrzegania świadczących źle lub dobrze o człowieku prawidłowości psychologicznych w grupie aktorów i obserwatorów

Tak więc obserwatorzy jednakowo trafnie spostrzegają prawidłowości psychologiczne zarówno dobrze, jak i źle 
świadczące o człowieku, natomiast aktorzy znacznie chętniej godzą się z tym, że ulegają dobrze o nich świadczą-
cym prawidłowościom psychologicznym niż prawidłowościom świadczącym źle. Hipoteza w pełni potwierdziła 
się.

Kryterium zagrożenia samooceny – na ile uświadomienie prawidłowości może zagrozić samoocenie
Okazało się, że dostrzeżenie aż 79 prawidłowości w swoim własnym zachowaniu może zagrozić samoocenie, 
a tylko 44 prawa są w tym rozumieniu „bezpieczne”.
Oczywiste jest to, że uświadomienie prawidłowości, które dotyczą innych ludzi, nie powinno zagrozić samoocenie 
obserwatorów i nie powinno mieć żadnego wpływu na spostrzeganie tych prawidłowości przez tę grupę osób. 
Podobnie rzecz się przedstawiała w przypadku wyżej omówionego kryterium wartościowości: prawidłowości 
świadczyły dobrze lub źle o innych ludziach, a nie o obserwatorach. Obydwa kryteria są zresztą ze sobą istotnie 
skorelowane, współczynnik korelacji wynosi 0,78, p<0,0001.
Faktycznie, dostrzeganie prawidłowości przez obserwatorów nie zależało od stopnia zagrożenia, jakie niesie ze 
sobą uświadomienie prawa dla samooceny (X/zagrażające = 0,76 i X/niezagrażające = 0,75; test t(121) = 0,43, 
n.i.). Inaczej przedstawiała się sytuacja w grupie aktorów: tutaj prawa zagrażające były gorzej uświadamiane 
niż pozostałe prawa (X/zagrażające = 0,42 vs. X/niezagrażające = 0,62; test t(121) = 5,26, p<0,0001).
Podobnie jak w poprzednich obliczeniach i tutaj analiza wariancji pokazała istotność efektów: pespektywy 
F(121) = 129,27; p<0,0001; kryterium zagrożenia samooceny F(121) = 7,83, p<0,006 (efekt ten nie może być 
oczywiście interpretowalny) oraz interakcji perspektywy i zagrożenia F(121) = 28,24, p<0,0001

Rys. 4. Trafność spostrzegania zagrażających i niezagrażających prawidłowości psychologicznych w grupie aktorów i obserwatorów

Tylko aktorzy trafniej spostrzegają niezagrażające prawidłowości niż zagrażające; na sądy obserwatorów 
czynnik ten nie wpływa w ogóle. Widać ogromną różnicę między obserwatorami a aktorami w dostrzeganiu 
zagrażających praw. Potwierdza to wcześniejszą hipotezę 3.

Hipoteza 4: Kryterium kontroli – na ile prawidłowości sprzyjają bądź nie sprzyjają sprawowaniu 
kontroli nad otoczeniem
Kontroli nad otoczeniem nie sprzyjało 55 prawidłowości, sprzyjało – 68. W analizie wariancji nie pojawiły się: 
ani efekt główny kontroli F(121) = 1,35, n.i.; ani efekt interakcyjny kontroli i perspektywy F(121) = 2,45, n.i., 
a jedynie – jak zwykle – wystąpił silny efekt perspektywy F(121) = 151,74, p<0,0001.
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Średnie dla prawidłowości sprzyjających i nie sprzyjających kontroli nie różniły się od siebie znacząco ani 
w grupie aktorów (X = 0,53 vs. X = 0,47; t(121) = 0. 09, n.i.) ani w grupie obserwatorów (X = 0,79 vs. X = 0,70; 
t(121) = 1,92, n.i.). Hipoteza o wpływie kontroli na spostrzeganie aktorów i obserwatorów nie potwierdziła się.

DYSKUSJA

Wpływ stylu przetwarzania informacji u aktorów i obserwatorów na trafność spostrzegania odchyleń od racjonalności 
i prawidłowości psychologicznych
Podstawowe pytanie, które niosą ze sobą wyżej przedstawione badania, dotyczy natury różnic w procesie 
spostrzegania u aktorów i obserwatorów. Dlaczego obserwatorzy są bardziej racjonalni i trafnie spostrzegają 
występowanie prawidłowości psychologicznych u innych ludzi, gdy jednak stają się aktorami „tracą” swą bogatą 
wiedzę psychologiczną, a ich spostrzeganie nie jest już trafne? Co takiego powoduje, że aktor, dla którego 
racjonalnych poczynań ważny jest realistyczny osąd siebie i otoczenia, nie potrafi poprawnie ocenić siebie, ale 
trafnie, już jako obserwator, spostrzega innych ludzi? Dlaczego kryteria i standardy przyjmowane w ocenie 
siebie i innych są różne?
Jednym z powodów tak dużych różnic w trafności spostrzegania jest inna odległość psychologiczna od 
obserwowanych zdarzeń u aktora i obserwatora. Obserwator z odległości, a więc z pewnym dystansem 
przypatruje się rzeczywistości społecznej. Dystans wiąże się z wnioskowaniem retrospektywnym i postawą 
ryzykancką, czyli z większą ogólnością hipotez (Lewicka, 1993). Rzeczywiście można domniemywać, że 
obserwatorzy w naszym badaniu stawiali ogólniejsze hipotezy niż aktorzy. Dostrzegali oni bowiem udział 
wielu czynników wpływających na zachowania innych. Nie zawężali swoich hipotez ze względu na walencję 
(pozytywność – negatywność) dostrzeganych treści czy ich zdroworozsądkowość. Można sądzić, że styl 
przetwarzania informacji obserwatorów przebiegał od dostrzeganego skutku (prawidłowości czy odchylenia od 
racjonalności) do ustalenia zbioru możliwych przyczyn (rzeczywistość społeczna poza „ja”). Podjęcie decyzji 
następowało po ustaleniu koniecznych warunków zaistnienia zdarzenia.
Aktorzy inaczej przetwarzali podobne informacje. Dla tej grupy badanych najważniejszą informacją była ta, 
która mówiła, że mają oni sądzić samych siebie. Własna osoba stawała się szczególnie wyrazistą i dostępną 
kategorią, co decydowało o rodzaju reakcji poznawczych. Zapewne więc przetwarzanie informacji przebiegało 
w odmiennym niż u obserwatorów kierunku: od przyczyny, którą był sam badany i jego pozytywny wizerunek, 
do skutku, czyli pojawiania się prawidłowości bądź odchyleń od racjonalności. W tej sytuacji prawdopodobie 
najchętniej stosowano strategię konfirmacji, a podjęcie decyzji o własnym uleganiu lub nieuleganiu 
prawidłowościom następowało po pobieżnym ustaleniu warunków wystarczających do zaistnienia głównie 
zdarzeń pozytywnych. Tłumaczenie różnic w trafności spostrzegania u aktorów i obserwatorów stosowaniem 
różnych strategii – konfirmacyjnej (mniej trafnej) i falsyfikacyjnej (trafnej) – wskazuje na przebieg i kierunek 
samego procesu przetwarzania informacji i podejmowania decyzji.
Z powyższych stwierdzeń wynikają także refleksje dotyczące procesu kategoryzacji u aktorów i obserwatorów. 
Proces ten u aktorów wiązał się ze zaktywizowaniem wizerunku własnej osoby jako standardu porównań. 
Powodowało to rozpoznawanie jedynie takich prawidłowości czy odchyleń od racjonalności za własne, które były 
zgodne zarówno deskryptywnie, jak i afektywnie z tym wizerunkiem. Obserwatorzy natomiast, nastawieni na 
osąd szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej i pełne wykorzystanie wiedzy, nie musieli sztywno 
kategoryzować zdarzeń zgodnie z raz przyjętym standardem.
Poparcie dla tłumaczenia różnic w trafności sądów aktorów i obserwatorów różnym przebiegiem procesu 
kategoryzacji można znaleźć w dwóch teoriach: identyfikacji społecznej (Social Identity Theory) Tajfela 
i Turnera (1979; 1986) oraz kategoryzacji własnej osoby (Self Categorization Theory) Turnera (1987). Z teorii 
kategoryzacji własnej osoby wynika, że faworyzowanie własnej osoby i własnej grupy społecznej jest 
funkcjonalne, ponieważ spełnia potrzebę różnicowania między grupami czy między własną osobą a innymi 
ludźmi. Relatywna prototypowość każdego wymiaru, na którym człowiek dokonuje porównań, stanowi punkt 
odniesienia dla ogólnej tendencji do pozytywnej oceny siebie i własnej grupy. Teoria identyfikacji opiera się na 
podobnych założeniach i podkreśla rolę uporządkowania świata społecznego poprzez kategoryzację społeczną. 
Podział otoczenia człowieka na swoje i obce grupy pozwala określić własną pozycję w sieci relacji między 
grupami. Wiedza o własnej przynależności do grupy, wraz z emocjonalnym i ewaluatywnym tego faktu 
wydźwiękiem, jest podstawą społecznej identyfikacji każdego z nas. Wszyscy poszukujemy pozytywnego 
wizerunku siebie, a więc i grupy, z którą się identyfikujemy. Można to osiągnąć poprzez porównanie na 
wymiarach ewaluatywnych grupy obcej z własną. Gdy wynik takiego porównania jest dla nas niekorzystny, 
a identyfikacja niesatysfakcjonująca, podejmujemy wysiłki, aby przywrócić pozytywną ocenę własnej osoby 
i własnej grupy.
Teorie te wskazują na dwa ważne zjawiska w przetwarzaniu informacji o świecie społecznym: przebieg procesu 
kategoryzacji w warunkach porównań społecznych oraz silną ludzką potrzebę poszukiwania pozytywnych cech 
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w ocenach siebie i swojej grupy. Pokazują także, że potrzeba ta kształtuje proces kategoryzacji. Manipulowanie 
wyrazistością standardów porównań może wpłynąć zarówno na proces kategoryzacji, jak i na poszukiwanie cech 
pozytywnych. Gdy szczególnie wyrazista jest własna osoba, wszystkie oceny w świecie społecznym wiążą się 
z porównywaniem siebie z innymi na dostępnych w danej chwili wymiarach. Równocześnie porównania te 
muszą spełniać funkcję przywracania lub utrzymania pozytywnego wizerunku własnej osoby. Tak działo się 
w przypadku aktorów, gdzie w polu uwagi znajdowali się oni sami i stanowili zarazem standard porównań dla 
odczytywanych treści, a silna potrzeba pozytywności powodowała zniekształcenia w procesie kategoryzacji – 
jako własne nie były spostrzegane te odchylenia od racjonalności w myśleniu potocznym, które źle świadczyły 
o ich wykonawcy, mogły zagrozić samoocenie czy były nielogiczne. Prawidłowości te, choć nie uznane za własne, 
mogą być przypisywane innym grupom. Jednym z wielu przykładów jest znany błąd przeceniania swojego 
udziału w działaniach zespołowych, który w badaniach manifestuje się tym, że zsumowanie pochodzących od 
wszystkich osób badanych ocen własnego udziału w zbiorowym przedsięwzięciu znacznie przekracza 100%. Otóż 
aktorzy, czytając zdania wyrażające to optymistyczne odchylenie od racjonalności i przyjmując jako punkt 
odniesienia obraz siebie nie sądzą, aby mogli przeceniać swój udział we wspólnym przedsięwzięciu (80% 
badanych uważa, że trafnie ocenia swój udział w zbiorowych pracach). Równocześnie, zapoznając się z tą 
odkrytą przez psychologów prawidłowością (o czym mówi instrukcja), zdają sobie sprawę, że inni ludzie lub inne 
grupy społeczne mogą przejawiać w zachowaniu takie odchylenie od racjonalności. Dla kontrastu, 97,1% 
obserwatorów zgadza się, że ludzie ogólnie popełniają wyżej przedstawiony błąd – jedynie 2,9% obserwatorów 
sądzi, że inni trafnie oceniają swój udział w zbiorowych pracach.
Tak więc, gdy nie ma wyraźnego standardu porównań związanego z obszarem „ja”, przetwarzanie informacji nie 
jest podporządkowane poszukiwaniu pozytywnych treści, a kategoryzacja nie wypływa z porównań między 
grupami. Takie przetwarzanie było charakterystyczne dla obserwatorów, którzy odnosili odczytywane treści 
do znanej im rzeczywistości społecznej, nie porównując jej każdorazowo z jednym standardem. Nie pojawiło się 
także żadne racjonalne uzasadnienie dla poszukiwania pozytywnych treści. Dlatego prawidłowości bądź 
odchylenia dobrze świadczące o człowieku były tak samo trafnie rozpoznawane przez obserwatorów jak 
prawidłowości świadczące o nim źle.
Nie można pominąć roli emocji w analizowaniu różnic w trafności spostrzegania aktorów i obserwatorów. 
Perspektywa aktora, wraz z uruchomieniem wizerunku własnej osoby, aktywizuje znacznie silniejsze emocje niż 
perspektywa obserwatora. Jak przekonują badania, błędy i odchylenia od racjonalności często powstają wtedy, 
gdy musimy przetwarzać informacje w warunkach przeciążenia emocjonalnego (Schwarz 1988; 1990; Ellis, 
Ashbrook, 1988; Fiedler, 1988; Reason, 1993). Perspektywa zaangażowanego emocjonalnie aktora skłania ku 
mniejszej trafności spostrzegania niż perspektywa nie obciążonego emocjonalnie obserwatora.

Egotystyczny mechanizm autopercepcji jako przyczyna różnic trafności spostrzegania aktorów i obserwatorów
Różnic w trafności spostrzegania aktorów i obserwatorów można także poszukiwać w odmienności 
mechanizmów percepcji innych osób i siebie. Autopercepcja, czyli proces spostrzegania własnej osoby, rządzi się 
innymi prawami niż spostrzeganie otoczenia, choć przebiega w podobnych etapach i angażuje podobne 
mechanizmy poznawcze. Jednak cele spostrzegania siebie i innych osób różnią się diametralnie.
Podczas gdy ocena innych jest diagnozą otaczającej rzeczywistości (obserwator), najważniejszym celem 
autopercepcji jest utrzymanie stabilności oraz spójności reprezentacji własnej osoby (aktor), co stanowi 
podstawowy warunek sprawnego funkcjonowania całego aparatu psychicznego. Z tego też względu silna obrona 
„struktury ja” przed zagrożeniami oraz poszukiwanie dowodów, iż jest ona dobra i wartościowa, znajduje pełne 
uzasadnienie (Epstein, 1980; Grzegołowska-Klarkowska, 1991). Ludzie dysponują wieloma środkami i narzę-
dziami samoobrony przed zagrażającymi informacjami na własny temat. Obronność percepcyjna, wyparcie, 
fantazjowanie, idealizacja, projekcja czy przemieszcenie to dobrze znane mechanizmy obronne, stojące na straży 
dobrego mniemania o sobie.
Mniejsza trafność spostrzegania prawidłowości psychologicznych przez aktorów wynika więc z troski 
o dobrostan własnego wizerunku. Dzieje się tak nie tylko ze względu na cel percepcji, ale także ze względu na 
kierunek koncentracji uwagi, który w pewnym stopniu zależy od atrakcyjności informacji dla podmiotu 
(Jarymowicz, 1985). Bodźce nieatrakcyjne, a takimi są niekorzystne o nas informacje, nie zostają zauważone. 
W naszym badaniu nie można mówić o niedostrzeganiu zagrażających treści, bowiem właśnie ich percepcja była 
zadaniem badanych. Obrona aktorów polegała raczej na dowolności w odczytywaniu znaczeń tych informacji 
i formułowaniu na ich podstawie sądów i ocen. Wszystkie otrzymywane informacje były interpretowane nie 
tylko ze względu na ich aspekt deskryptywny, ale przede wszystkim ze względu na ich wartość dla obrazu 
własnej osoby. Drugi z wymienionych nurtów interpretacji stanowił źródło nieświadomego, tendencyjnego 
nadawania znaczeń – na własną korzyść. Stąd też aktorzy odmawiali sobie zachowań źle o nich świadczących, 
zagrażających samoocenie lub nielogicznych.
Innym wytłumaczeniem omawianych różnic, związanym z egotystyczną autopercepcją, jest prawdopodobieństwo 
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posługiwania się przez aktorów obronnym wzorcem atrybucji w procesie wnioskowania o własnych 
zachowaniach. Ta tendencja do przypisywania własnych sukcesów raczej czynnikom wewnętrznym 
(zdolnościom, wysiłkowi), porażek zaś – raczej czynnikom zewnętrznym (trudności zadania, przeszkodom), 
zwana obronnym wzorcem atrybucji, została stwierdzona w wielu badaniach (Nisbett, Ross, 1980; Zuckerman, 
1979; Wojciszke, 1986). Obronny wzorzec atrybucji jest z jednej strony przejawem tendencji do obrony 
i podtrzymania pozytywnej samooceny, z drugiej strony stanowi pewną formę autoprezentacji – prezentowania 
własnej osoby innym i sobie (Wojciszke, 1986). Aktorzy w naszym badaniu przypisywali sobie jedynie te 
prawidłowości, które dobrze o nich świadczyły, a więc wiązały się z sukcesem. Prawidłowości świadczące o nich 
źle mogły być także uznawane za własne przez aktorów, gdyby przypisać im zewnętrzne powody. Ta hipoteza 
wymaga jednak dalszych badań.

Wpływ pozytywnej-negatywnej treści informacji na spostrzeganie aktorów i obserwatorów
Perspektywa atrybucyjna nie tylko wpływa na proces kategoryzacji czy dobór strategii przetwarzania informacji 
aktorów i obserwatorów, ale także decyduje o tym, czy pozytywne-negatywne informacje oddziałują na trafność 
spostrzegania odchyleń od racjonalności.
Walencja docierających do nas danych, czyli ich znak (pozytywny lub negatywny) i intensywność (kontinuum od 
silnie do słabo pozytywnych lub negatywnych), na ogół wpływa na proces spostrzegania i wydawania ocen 
o świecie społecznym. Co więcej, oddziaływanie to jest niesymetryczne. Asymetria spostrzegania pozytywności 
i negatywności to powszechna tendencja, uznawana za jedno z najistotniejszych odchyleń od racjonalności 
w myśleniu potocznym. Asymetria owa polega na większym udziale pozytywnego nastawienia w spostrzeganiu 
oraz na precyzyjniejszym przetwarzaniu negatywnych informacji (Peeters, 1971; Matlin, Stang, 1978; 
Czapiński, 1982; 1985; 1988; Reeder, Coovert, 1986; Sears, 1983; Skowronski, Carlston, 1987; 1989; 
Mummendey, Otten, 1997). Większy udział pozytywnego nastawienia w ocenach społecznych manifestuje się 
częstszym używaniem określeń pozytywnych niż negatywnych, łatwiejszym formułowaniem pozytywnych – 
zarówno cząstkowych, jak globalnych – ocen o innych ludziach (efekt Pollyanny i Panglossa). Rzadziej 
pojawiający się efekt negatywności rozumiany jest jako większa waga negatywnych niż pozytywnych informacji 
w procesie integracji tej samej liczby pozytywnych i negatywnych danych o wyrównanej walecji i prototypowości.
Część badań nad asymetrią pozytywno-negatywną wskazuje, że negatywność sprzyja racjonalności. Lewicka 
(1993), dokonując przeglądu badań nad wpływem wartościowości nadawanej ocenianym zdarzeniom, podkreśla, 
że ludzie, u których wytworzono negatywny nastrój, tworzą trafniejsze reprezentacje poznawcze, bardziej 
szczegółowe kategoryzacje, a oceny ich są bardziej realistyczne (s. 261). Choć nie zawsze osoby depresyjne 
tworzą racjonalniejsze sądy (zob. wstęp), to niezależnie od nastroju przetwarzanie negatywnych informacji 
wiąże się z większą trafnością. Niektóre błędy znikają wtedy, gdy dostarcza się ludziom negatywnych informacji. 
Na przykład błąd faworyzacji własnej grupy zanika, gdy badani rozdzielają swojej i obcej grupie negatywne 
wzmocnienia, ponieważ nie ma wówczas racjonalnych przesłanek dla uprzywilejowania własnej grupy 
(Mummendey, Otten, 1997).
Skłonność pozytywno-negatywna ma także odniesienie do perspektywy atrybucyjnej. Zapewne mamy do 
czynienia z odmienną strukturyzacją poznawczą pozytywnych i negatywnych zdarzeń u aktorów i obserwatorów. 
Aktorzy organizują spostrzegany materiał wokół pozytywnego „ja”; ich spostrzeganie jest tendencyjne 
i nietrafne. Znacznie trafniej spostrzegane są prawidłowości dobrze świadczące o ich wykonawcy, a szczególnie 
nietrafnie – te źle świadczące. Aktorzy przejawiają pozytywne nastawienie w stosunku do siebie. Obserwatorzy 
zaś nie przeceniają pozytywności; czy jednak ich racjonalność wynika z większej racjonalności procesów 
wnioskowania o zdarzeniach negatywnych niż pozytywnych?
W naszych badaniach część prawidłowości świadczyła źle o człowieku (77), a część – dobrze (46). Jednak 
w ocenach obserwatorów nie widać działania asymetrii pozytywno-negatywnej ani wpływu walencji informacji 
na trafność spostrzegania: tak samo trafnie rozpoznawane są pozytywne i negatywne odchylenia od 
racjonalności. Oczywiście w podstawowym badaniu nie kontrolowałyśmy tej zmiennej ani osoby biorące udział 
w badaniu nie były uwrażliwiane na znak i intensywność dostarczanych im informacji. A jednak, jak przekona-
łyśmy się w drugiej turze badań, prawidłowości znacznie różniły się w tym zakresie. Mimo to obserwatorzy nie 
ulegają powszechnej w spostrzeganiu inklinacji pozytywnej, nie postrzegają zachowań innych ludzi jako bardziej 
pozytywnych niż są w istocie, trafnie rozpoznają niemalże wszystkie odchylenia od racjonalności. Nie 
spostrzegają także trafniej informacji negatywnych w porównaniu z pozytywnymi. Dlaczego tak się dzieje? 
Zadaniem obserwatorów jest decyzja o tym, czy pewne prawidłowości są właściwe dla innych ludzi. Nie muszą 
oni wydawać ocen ani integrować nieraz sprzecznych informacji o drugim człowieku czy też wyrabiać sobie 
opinii o innych. Ich zadaniem nie jest tworzenie wrażenia, lecz rozpoznawanie rzeczywistości. Tworzenie opinii 
o drugim człowieku zakłada potencjalny, choćby tylko hipotetyczny, kontakt z nim; jest to jedyny logiczny powód 
podejmowania trudu formułowania ocen i jedyny racjonalny powód inklinacji pozytywnej. Dzięki inklinacji 
pozytywnej chętniej poszukujemy kontaktów z innymi ludźmi, co jest koniecznym warunkiem sukcesu w życiu 



HANNA BRYCZ, MAŁGORZATA GULGOWSKA
społecznym, choć może przynieść rozczarownie (Peetersa, 1971; 1974). W naszym przypadku obserwator 
przetwarza dane o innych ludziach tak jakby klasyfikował świat niespołeczny. Ta sytuacja wskazuje, że istnieją 
warunki, w których trafność spostrzegania społecznego może być wysoka. Różnice we wpływie walencji 
informacji na trafność spostrzegania aktorów i obserwatorów wskazują na to, że obserwatorzy potrafią 
racjonalnie i trafnie spostrzegać rzeczywistość społeczną, gdy jednak stają się aktorami, to centralna rola włas-
nej osoby zakłóca ich spostrzeganie.
Opisana asymetria trafności posiadanej wiedzy psychologicznej w zależności od przyjmowanej perspektywy 
atrybucyjnej wskazuje nie tylko na fakt, że aktorzy popełniają błędy w stosowaniu tej wiedzy wobec siebie. 
Asymetria ta pokazuje także, że ludzie w ogóle dysponują trafną i rzetelną wiedzą psychologiczną, choć chętniej 
stosują ją w odniesieniu do do innych niż do siebie.
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