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1. Zasada wzajemności

1.1. Wzajemność bezpośrednia

Zasada wzajemności jest jedną z najbardziej podstawowych i uniwersalnych reguł 
rządzących zachowaniami społecznymi ludzi. Składa się z trzech imperatywów, któ-
re opisywał Marcel Mauss − dawania, brania i rewanżu (por. Bierówka, 2007), czy-
li – ujmując prościej − przyjmowania cudzej pomocy, pomagania i wyświadczania 
przysług innym oraz odwzajemniania się przysługą za przysługę (Gouldner, 1960). 
Zwłaszcza ten ostatni nakaz jest od dziesięcioleci przedmiotem zainteresowania na-
ukowców, a wnioski płynące z tych badań służą specjalistom do spraw marketingu.

Georg Simmel uważa, że zasada wzajemności jest niemal pierwotnym impera-
tywem, który przenika każdą relację międzyludzką, i podstawą, na której opiera się 
całe życie społeczne i etyczne, nawet prymitywnych cywilizacji. Simmel zaznacza 
także wagę tej reguły dla wszystkich społeczeństw, argumentując, że równowaga 
społeczna nie mogłaby istnieć bez wzajemności świadczenia i odwzajemniania 
usług opartych na równoważności dawania i brania. Alvin Ward Gouldner podaje 
(1960), że jej istotność zauważali już tacy uczeni, jak między innymi: Bronisław 
Malinowski (1932), Claude Levi-Strauss (1949) czy Raymond Firth (1950). 

Zasada wzajemności to również jeden z najsilniej działających mechanizmów 
wpływu normatywnego, za niedostosowanie się do wymienionych nakazów grożą 
bowiem sankcje społeczne. Niektórzy antropologowie podkreślają wymiar adap-
tacyjny takich zachowań − przypuszczają, że dzięki wykształceniu przez wczesne 
społeczności sieci zobowiązań i współpracy wynikającej z respektowania omawia-
nej zasady możliwe było skuteczne współdziałanie oparte na wymianie różnych 
dóbr, co przełożyło się na sukces w budowaniu cywilizacji ludzkiej (Leakey, Lewin, 
1978; za: Cialdini, 2000. Gouldner (1960) nazywa regułę wzajemności regułą star-
tową społeczeństw. Uważa ponadto, że nowoczesne społeczeństwa mogły się zacząć 
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rozwijać dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczęli jej przestrzegać. Gdy ludzie nie kierują 
się chłodną, ekonomiczną kalkulacją, możliwe jest bowiem inicjowanie wymiany 
wszelkich dóbr i usług z dużym kredytem zaufania do drugiej osoby, ponieważ obie 
strony wiedzą, że nie będą stratne właśnie dzięki regule wzajemności. Jeśli ta norma 
by nie istniała, to inicjacja wszelkiej wymiany usług byłaby ryzykowna, ponieważ 
osoba rozpoczynająca wymianę nie miałaby pewności, czy coś zyska. Skutkowało-
by to najpewniej większą niechęcią do wchodzenia w takie relacje. Natomiast dzięki 
temu, że reguła wzajemności jest szeroko rozpowszechniona, pozycja inicjatora- 
-darczyńcy daje zarówno władzę, jak i prestiż. Władzę, ponieważ gdy jedna ze stron 
świadczy bezinteresownie usługi, to druga automatycznie zaciąga u niej kredyt, 
który spłaci dopiero w momencie odwdzięczania się; do tego czasu pozostaje jed-
nak dłużnikiem. Prestiż i społeczne uznanie towarzyszące inicjowaniu wymiany 
podnoszą samoocenę i są nagrodą samą w sobie, co motywuje do nawiązywania 
takich relacji (Bierówka, 2007).

Bronisław Malinowski (1932), prowadząc badania na Wyspach Trobriandzkich, 
dostrzegł, że w „dzikich” społeczeństwach występują zachowania mające na celu 
sprawiedliwą wymianę dóbr, czego przykładem może być rytuał Kula. Starając się 
zrozumieć, co sankcjonuje przestrzeganie równoważnej wymiany, dostrzegł on, że 
jej źródłem nie jest sam aspekt psychologiczny, ale określony mechanizm społecz-
ny. Tym samym Malinowski stworzył podwaliny badań nad regułą wzajemności. 
Dostrzegł także, iż jest to relacja pomiędzy dwiema konkretnymi osobami, a nie 
grupami osób, która nawet jeśli nie jest równoważna w chwili wymiany, to w dłuż-
szej perspektywie czasowej przynosi korzyści obu stronom (Malinowski, 1932; za: 
Gouldner, 1960). Ważną cechą wzajemności jest to, że nie może być wymuszona ce-
chami osoby, której ktoś się odwdzięcza, ale musi być oparta na jej wcześniejszych 
działaniach (Bierówka, 2007). Trudno określić, ile może wynosić okres pomiędzy 
otrzymaniem dobra a jego odwzajemnieniem, jednak dług powinien zostać spłaco-
ny przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Reguła wzajemności polega na odwdzięczaniu się za otrzymane usługi i do-
bra. Można oczywiście przyjąć odwrotną postawę i nie odwzajemniać się komuś 
za otrzymaną pomoc, ale grozi to narażeniem się na ostracyzm społeczny. Ważne 
jest jednak to, co sugeruje Gouldner (1960), a mianowicie, że wzajemność można 
postrzegać w sposób ilościowy, nie tylko na zasadzie „wszystko albo nic”. Zwraca 
on uwagę, że wzajemność pod względem adekwatności odwdzięczania się, mie-
rzonego w kosztach, można opisać na kontinuum. Na jednym jego krańcu będą 
się znajdować wymiany usług identyczne dla obu osób pod względem zysków, na 
przeciwnym natomiast − relacje, w których za wyświadczone usługi jedna ze stron 
nie otrzymuje nic. Gouldner twierdzi, że oba ekstrema w relacjach społecznych są 
bardzo rzadkie i znakomitą większość wszystkich wzajemności tworzą wymiany 
oparte na nierównych dla obu stron zyskach i kosztach. Tym samym przytacza on 
pojęcie eksploatacji (tzn. wyzysku), którym określano zwyczajowo nierówną wy-
mianę i które to legło u podstaw krytyki kapitalizmu Marksa czy opisów niestabil-
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ności społecznej (Durkheim, 1958; za: Gouldner, 1960). Istnieją także mechanizmy 
społeczne, które kompensują nierówne działanie reguły wzajemności. Są to: chrześ-
cijańskie „nadstawienie drugiego policzka”, szlachecka maksyma noblesse oblige czy 
pochodzące z cesarstwa rzymskiego „ułaskawienie”. Mechanizmy te nie zakładają 
stricte wymiany, a raczej wyrażają przekonanie, że za dobre uczynki, które spełnia-
my, również spotka nas dobro. 

Należy też zaznaczyć, że reguła wzajemności nie dotyczy tylko wymiany pożą-
danych dóbr i usług. Szczególnym jej przypadkiem, nazywanym negatywną regułą 
wzajemności i opartym na wzajemności szkód, jest lex talionis, czyli zasada odwetu, 
szerzej znana jako „oko za oko, ząb za ząb” (Gouldner, 1960).  

Kiedy zasada wzajemności znalazła się w sferze zainteresowania psychologów 
społecznych, zaczęto badać moderatory ulegania jej wpływowi wynikające z cech 
osobniczych jednostek wchodzących w interakcję, a także warunków zewnętrz-
nych. Udowodniono na przykład, że poczucie zobligowania do odwzajemnienia się 
za przysługę nie zależy od poziomu sympatii, jaką obdarowany żywi w stosunku do 
obdarowującego (Regan, 1971, za: Wojciszke, 2004). 

Zhang i Epley (2009) postawili tezę o egocentrycznej perspektywie oceny bilan-
su zysków i strat, spowodowanej między innymi różnicą w dostępie do informacji 
o stratach i zyskach „przysługodawców” i „przysługobiorców”. Przeprowadzone 
przez nich eksperymenty potwierdziły opisane założenie. Okazało się, że zarówno 
w warunkach laboratoryjnych, jak i w przypadku hipotetycznej oraz przywołanej 
z pamięci realnej sytuacji wyświadczenia przysługi, wyświadczający oceniają wiel-
kość zapłaty, jaką mieliby otrzymać na podstawie poniesionych przez siebie kosz-
tów, natomiast otrzymujący przysługę zazwyczaj oceniają (i rzeczywiście odwdzię-
czają się) na podstawie zysków z przysługi. Efekt ten został całkowicie odwrócony, 
gdy badani zostali poproszeni o przyjęcie perspektywy drugiej osoby wchodzącej 
z nimi w interakcję (Zhang, Epley, 2009).

Cialdini (2000) podkreśla, że większość mechanizmów wpływu społecznego 
działa na zasadzie bodźców-wyzwalaczy, które uruchamiają pewne skrócone sek-
wencje zachowania ułatwiające poruszanie się w skomplikowanym świecie natłoku 
informacji. Reguła wzajemności nie jest tu wyjątkiem. Funkcjonowanie poznawcze 
człowieka ma istotne ograniczenie, jakim jest wielkość dostępnych zasobów po-
znawczych. By efektywniej radzić sobie z wymogami przesyconego informacjami 
środowiska, konieczne jest automatyzowanie niektórych czynności. Mniejsze za-
potrzebowanie na cenną energię poznawczą w wypadku procesów automatycznych 
jest okupione spadkiem możliwości kontroli wykonywanych czynności, które są 
realizowane przy minimalnym udziale naszej świadomości oraz − co równie istot-
ne − mogą być inicjowane bez udziału intencji człowieka. Sprawia to, że niektóre 
zachowania mogą być rozpoczęte bez udziału świadomej woli, w wyniku splotu 
określonych okoliczności (Bargh, 1997; za: Śpiewak, 2005). 

W badaniach Langer (Langer, Blank, Chanowitz, 1978, eksperyment 3; za: Śpie-
wak, 2005) wykazano, że ludzie są skłonni spełniać nawet dość nonsensowne prośby, 
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jeśli dotyczą one rutynowych czynności, z którymi stykali się wielokrotnie w prze-
szłości. Jej zdaniem ludzie przez większość swojego życia opierają się na uprosz-
czonych sposobach zachowania, które znacznie redukują konieczność podejmo-
wania wysiłku i analizowania szczegółów nowej sytuacji. Być może uleganie regule 
wzajemności można częściowo wyjaśnić tym właśnie mechanizmem. Wszakże, jak 
mówi wielu badaczy, tendencję do zachowań automatycznych w sytuacjach życia 
społecznego można określić mianem bezrefl eksyjności (Śpiewak, 2005). 

Zaznacza się, że obie płcie różnią się pod względem cech związanych z sytua-
cją udzielania pomocy. Genezą tych różnic są przypisane im role społeczne. We-
dle nich mężczyzna powinien się wykazywać odwagą i siłą, a także kierować swe 
działania w stronę jakiegokolwiek człowieka, który rzeczywiście jest w potrzebie. 
Inaczej jest w przypadku kobiet, które swą energię powinny ukierunkować na 
rozwój i wsparcie innych, a przy tym koncentrować się na potrzebach partnerów 
w relacjach. W eksperymentach dotyczących udzielania pomocy osoby badane 
stawiano zwykle w sytuacjach, w których poszkodowanym był nieznajomy. Takie 
okoliczności wymagały bezpośredniego zaangażowania się dla dobra obcej osoby, 
co jest zgodne z męską rolą płciową (Eagly, Crowley, 1986; za: Aronson i in., 2005). 
W badaniach, w których proszono o zapewnianie emocjonalnego wsparcia oraz 
nieformalne doradzanie w problemach osobistych, kobiety udzielały pomocy zde-
cydowanie częściej niż mężczyźni (Aries, Johnson, 1983; Jonhson, Aries, 1983; Ot-
ten, Penner, Waugh, 1988, za: Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002).

Jak zauważają Aronson i współpracownicy (2005), często jesteśmy ulegli, gdy 
chcemy być akceptowani i podobni do innych. Z tego powodu zmieniamy nasze 
zachowanie i dostosowujemy się do mniej lub bardziej ukrytych reguł dotyczących 
akceptowalnych zachowań, wartości i przekonań. Jesteśmy wszakże istotami spo-
łecznymi i dlatego właśnie chcemy wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, by być 
członkami grupy (Aronson i in., 2005). Normatywny wpływ społeczny jest obecny 
w naszym życiu, a jedną z norm, której bardzo często się podporządkowujemy, jest 
właśnie reguła wzajemności. Często ulegamy jej bezrefl eksyjnie. Wystarczy przypo-
mnieć badania, w których do losowo wybranych osób zostały wysłane kartki świą-
teczne na Boże Narodzenie (Kunz, Woolcott, 1976, za: Cialdini, 2000). Większość 
osób odpowiedziało tym samym, mimo że osoba, która wysłała życzenia, była dla 
nich kimś obcym.  

 1.2. Wzajemność niebezpośrednia

Inny nurt badań dotyczy różnorakich modyfi kacji podstawowej zasady wzajemno-
ści ze względu na jej aspekt czasowy i przestrzenny. Okazuje się bowiem, że moc 
działania wzajemności wykracza poza interakcję osób bezpośrednio w nią zaan-
gażowanych. To właśnie dzięki takiej właściwości tej powszechnie obowiązującej 
normy możliwe jest podtrzymywanie długotrwałych i skomplikowanych relacji 
społecznych, co ma ogromne znaczenie adaptacyjne. Jest ona również wymieniana 
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jako jedna z głównych przyczyn angażowania się ludzi w działania prospołeczne 
i pomocowe (Wojciszke, 2004). Jak pisze Doliński (2005), człowiek czyniący dobro 
członkom własnej grupy zyskuje swoistą gwarancję, że inni pomogą jemu, gdy znaj-
dzie się w potrzebie. Możliwa jest też inna sytuacja: jednostka, która doświadczyła 
pomocy innych, odpłaca się za nią ludziom niezwiązanym z konkretną sytuacją po-
mocy. Zdarza się na przykład, że osoby, które pokonały ciężką chorobę, działają na 
rzecz fundacji opiekujących się ludźmi chorymi. Być może jedną z przyczyn jest 
chęć „spłacenia długu wdzięczności”.

Według Gouldnera (1960) wydaje się, że ludzie uważają, iż (a) w dłuższej per-
spektywie wzajemna wymiana dóbr i usług się wyrówna lub (b) jeśli ktoś nie po-
może osobie, która wcześniej udzieliła mu pomocy, to spotka go za to kara, lub (c) 
można oczekiwać, że osoby, którym udzielono pomocy, odwdzięczą się. Te przeko-
nania mogą działać pojedynczo lub razem, co można wyjaśnić działaniem reguły 
wzajemności. 

Wzajemność niebezpośrednia, bo właśnie tak nazwano wszystkie te sytuacje, 
w których angażujemy się w wyświadczanie przysług, oczekując nagrody od obcych 
osób, nierzadko odroczonej w czasie, zainteresowała badaczy dopiero w latach 70. 
XX wieku (Szcześniak, Nieznańska, 2009). Towarzyszy jednak człowiekowi od daw-
na, o czym najlepiej świadczy nie tylko historia ewolucji gatunku homo sapiens, ale 
również udokumentowane przekazy o charakterze religijnych przypowieści. W tym 
zakresie chrześcijaństwo, ale też inne religie, rozszerzyły regułę wzajemności o sfe-
rę duchową – dobre uczynki względem bliźnich mają być wynagrodzone życiem 
wiecznym i miłością Boga. Jako przykład może tu posłużyć przypowieść Jezusa 
o nielitościwym dłużniku – król, który darował dług swojemu słudze, wymagał, 
aby ten z kolei darował dług swojemu współpracownikowi. Opisana sytuacja była 
metaforą przebaczania – obietnicą, że jeśli ludzie będą sobie przebaczać, również 
dostąpią przebaczenia (wstępem do przypowieści było stwierdzenie Chrystusa, że 
bliźniemu należy przebaczać nie 7, a 77 razy).

Możemy wyróżnić wzajemność niebezpośrednią odgórną i oddolną (Szcześ-
niak, Nieznańska, 2009). Wzajemność niebezpośrednia odgórna zachodzi, gdy 
osobie wyświadczającej przysługę odpłaci się za nią inna osoba, niebędąca benefi -
cjentem tej przysługi. Z kolei wzajemność niebezpośrednia oddolna zachodzi, gdy 
benefi cjent przysługi odwdzięcza się za nią komuś innemu, niewchodzącemu w in-
terakcję.

Badania dotyczące obszaru reguły wzajemności niebezpośredniej wydają się 
obiecujące ze względu na to, że mogą tłumaczyć wiele skomplikowanych zjawisk 
i procesów społecznych oraz nieść implikacje praktyczne, zwłaszcza dla marketin-
gu. Mimo to liczba przeprowadzonych badań na ten temat jest nieproporcjonalnie 
mała w porównaniu z liczbą badań dotyczących zasady wzajemności bezpośredniej. 

Badania takie przeprowadziły Szcześniak i Nieznańska (2009) na międzykul-
turowej grupie studentów hinduskich, polskich i włoskich. Wyniki potwierdziły 
hipotezę o uniwersalnym charakterze występowania niebezpośredniej reguły wza-
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jemności. Okazało się również, że różnice kulturowe mogą modyfi kować skłonność 
do wybierania pośredniego lub bezpośredniego charakteru wyrażania wdzięczno-
ści. Osoby należące do kultur kolektywistycznych są bardziej skłonne do angażo-
wania się w aktywności będące wynikiem działania wzajemności niebezpośredniej, 
takie jak działalność dobroczynna, co autorki tłumaczą między innymi poczuciem 
większej odpowiedzialności za innych ludzi, ale także traktowaniem wzajemności 
niebezpośredniej w kategoriach powinnościowych.

Kolejny, zapoczątkowany niedawno na Uniwersytecie Jagiellońskim, paradyg-
mat badań dotyczy wzajemności niebezpośredniej odgórnej. Nurt ten jest zwią-
zany z sytuacją, w której możliwość odwdzięczenia się za przysługę nie jest odro-
czona w czasie, istnieje jednak okazja (sprowokowana sytuacją eksperymentalną), 
aby odwdzięczyła się za nią osoba niebędąca benefi cjentem, ale naocznym świad-
kiem przysługi, a więc świadoma jej zaistnienia. Blukacz, Bociąga i Chudzik (2009) 
sprawdzali, czy rodzice małych dzieci są bardziej skłonni do spełnienia przysługi, 
gdy osoba prosząca obdarowała wcześniej ich dziecko prezentem. Wyniki badań 
potwierdziły założenie o działaniu niebezpośredniej reguły wzajemności; sami au-
torzy mieli jednak kilka zastrzeżeń metodologicznych do swojej pracy, dotyczących 
na przykład moderatora, jakim jest wpływ wychowawczy (Blukacz, Bociąga, Chu-
dzik, 2009). Potrzeba ponownego zweryfi kowania hipotezy zakładającej możliwość 
niebezpośredniego działania reguły wzajemności w warunkach wyeliminowania 
wpływu wychowania oraz wnioski płynące ze wspomnianego eksperymentu stały 
się inspiracją do przeprowadzenia projektu opisanego w niniejszym artykule.

2. Badania własne

2.1. Cel badań i zmienne badawcze

Celem prezentowanych badań było zweryfi kowanie działania reguły wzajemności 
niebezpośredniej. Skupiono się na badaniu wzajemności niebezpośredniej odgór-
nej, polegającej na tym, że osoba, która pomogła komuś w przeszłości, ma większe 
szanse na to, by otrzymać w przyszłości pomoc od innych osób. Sprawdzono, czy 
jeśli obdarujemy czymś jedną osobę z diady, nieobdarowany uczestnik interakcji 
się za to odwzajemni. Przysługa polegała na wypełnieniu neutralnej ankiety. Pre-
zentem była pocztówka, jedna z trzech do wyboru. Zmienną niezależną w ekspe-
rymencie było obdarowanie lub nieobdarowanie prezentem jednej osoby z diady, 
zmienną zależną − spełnienie bądź niespełnienie prośby przez towarzysza osoby 
obdarowanej. Dodatkowymi zmiennymi niezależnymi były: płeć eksperymentato-
ra i płeć osoby badanej.

Schemat eksperymentalny obejmował 4 grupy:
Grupa eksperymentalna 1: mężczyzna dostaje prezent, kobietę proszono o spełnie-
nie prośby;
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Grupa eksperymentalna 2: kobieta dostaje prezent, mężczyznę proszono o spełnie-
nie prośby;
Grupa kontrolna 1: mężczyznę proszono o spełnienie prośby;
Grupa kontrolna 2: kobietę proszono o spełnienie prośby.

W badaniach wzięło udział 277 diad heteroseksualnych. Badani znajdywali się 
w przedziale wiekowym od 18 do 66 lat, średnia wieku wśród osób spełniających 
prośbę wynosiła zaś 27 lat i 4 miesiące. Były to osoby poruszające się krakowskimi 
trasami spacerowymi, założono bowiem, że nie będą się spieszyć. Eksperymentato-
rzy nie pytali o jakość relacji czy też status związku jednostek wchodzących w skład 
diady, można jednak przypuszczać, że w dużej większości były to osoby pozostające 
w związkach nieformalnych bądź małżeńskich. Przebadano taką samą liczbę męż-
czyzn, jak i kobiet. 

2.2. Problem badawczy i przewidywania

Problem badawczy stanowiło stwierdzenie różnic w częstości spełniania prośby 
eksperymentatora pomiędzy osobami, których partner został obdarowany prezen-
tem a tymi, których partner prezentu nie otrzymał. Zadano ponadto następują-
ce pytanie badawcze: „Czy istnieje wpływ płci na częstotliwość spełniania prośby 
przez osoby badane?”. Wpływ ten może się przejawiać na trzy sposoby: w zależności 
od płci osoby badanej, płci eksperymentatora i swoistych konfi guracji tych płci. 
Wymienione powyżej sytuacje potraktowano jako osobne pytania badawcze. 

W eksperymencie założono, że wyświadczenie swego rodzaju przysługi − ob-
darowanie prezentem jednej osoby z diady − sprawi, że nieobdarowany uczestnik 
interakcji z większym prawdopodobieństwem spełni prośbę eksperymentatora, 
czyli mu pomoże. Potwierdzeniem tego efektu będzie istotnie wyższa częstotli-
wość spełnianych próśb w grupach eksperymentalnych, w których jedna osoba 
z pary otrzymała prezent, niż w grupach kontrolnych, gdzie zastosowano jedynie 
prośbę.

2.3. Materiały i procedura

Ankieta, którą wykorzystano w badaniu, dotyczyła sposobu spędzania wolnego 
czasu. Założono, że będzie to temat na tyle neutralny, że nie stanie się zmienną za-
kłócającą. Podstawą stworzenia ankiety był kwestionariusz VIA-IS, zamieszczony 
w książce Martina Seligmana (2005) Prawdziwe szczęście. Został on zaadaptowany 
na potrzeby opisywanego tutaj eksperymentu. 

Prezentem dla osób badanych była pocztówka. W celu podwyższenia subiek-
tywnej wartości podarunku we właściwym eksperymencie umożliwiono osobom 
badanym wybranie jednego spośród trzech proponowanych obrazków. Wcześniej, 
by upewnić się, że do zrealizowania eksperymentu zostały użyte jak najbardziej 
atrakcyjne zdjęcia, przeprowadzono ankietę internetową, w której wzięło udział 
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blisko 100 osób. Badani mieli wskazać trzy najładniejsze w ich opinii obrazki. Po 
podsumowaniu wyników okazało się, że niezależnie od płci osób biorących udział 
w ankiecie zostały wybrane dokładnie te same fotografi e.

3. Wyniki 

Ze wszystkich 277 diad, które wzięły udział w badaniu, 121 (43,68%) zgodziło się 
spełnić prośbę o wypełnienie ankiety, a 156 odmówiło (56,32%). W pierwszym 
wariancie eksperymentu, w którym mężczyzna dostaje prezent, a kobieta jest pro-
szona o spełnienie prośby, zostało przebadanych 69 diad. 38 kobiet spełniło proś-
bę, co stanowi 55,07%. W wariancie drugim, w którym to kobieta dostaje prezent, 
a mężczyzna jest proszony o spełnianie prośby, przebadano 71 par, wśród których 
39 mężczyzn zgodziło się spełnić prośbę, co daje 54,93% grupy. Trzeci wariant za-
kładał jedynie prośbę skierowaną do mężczyzny, bez manipulacji eksperymentalnej 
w formie prezentu. W tej grupie przebadano 69 diad, wśród których prośbę zgo-
dziło się spełnić 19 mężczyzn, czyli 27,54%. W czwartym wariancie – w którym 
również nie pojawiła się manipulacja eksperymentalna w postaci prezentu − prośbę 
o wypełnienie ankiety kierowano jedynie do kobiet. Przebadano tu 68 par, spośród 
których 25 kobiet zgodziło się spełnić prośbę, co stanowi 36,76% tej grupy. Dane te 
zostały zbiorczo przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Częstotliwość zgód i odmów w zależności od wariantu eksperymentu.

W nawiasach podano udział procentowy poszczególnych częstotliwości

Wariant eksperymentu
Ogółem

1 2 3 4

Zgoda 38 (55,07%) 39 (54,93%) 19 (27,54%) 25 (36,76%) 121

Odmowy 31 (44,93%) 32 (45,07%) 50 (72,46%) 43 (63,24%) 156

Ogółem 69 (100%) 71 (100%) 69 (100%) 68 (100%) 277

Wariant 1: mężczyzna otrzymuje prezent, kobieta proszona jest o spełnienie prośby
Wariant 2: kobieta otrzymuje prezent, mężczyzna proszony jest o spełnienie prośby
Wariant 3: mężczyzna proszony jest o spełnienie prośby
Wariant 4: kobieta proszona jest o spełnienie prośby

Źródło: opracowanie własne.

Poza obecnością lub brakiem prezentu oraz płcią osób badanych kontrolowano 
także częstość spełniania próśb w zależności od płci eksperymentatora. Ekspery-
mentatorzy płci żeńskiej przebadali 160 diad, spośród których 95 zgodziło się speł-
nić prośbę. Stanowi to 59,37% tej grupy. Diad przebadanych przez eksperymenta-
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torów płci męskiej było 117, z czego 26 zgodziło się spełnić prośbę, stanowiąc tym 
samym 22,22% tej grupy. 

W celu weryfi kacji postawionych założeń zastosowany został test chi-kwadrat, 
ponieważ w badaniu wykorzystano dychotomiczne skale nominalne. 

By sprawdzić, czy manipulacja eksperymentalna, jaką jest podarowanie prezen-
tu przed złożeniem prośby, faktycznie zwiększa częstość spełniania prośby, porów-
nano wynik dla grup eksperymentalnych z wynikiem grup kontrolnych. Okazało 
się, że częstotliwość spełniania prośby w wariantach eksperymentu, w których po-
jawiał się prezent, była istotnie wyższa niż w grupach, w którym nie zaproponowa-
no podarunku (χ2(1) = 14,74; p < 0,001). 

Tabela 2. Liczebności i procenty zgód i odmów w zależności od podarowania prezentu lub 
jego braku oraz istotność statystyczna różnic w proporcjach

Prezent/brak prezentu

Zgoda/odmowa prezent brak prezentu ogółem

Zgoda   77 (55,00%)   44 (32,12%) 121

Odmowa   63 (45,00%)   93 (67,88%) 156

Ogółem 140 137 277

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną badaną kwestią było pytanie, czy częstotliwość spełniania prośby zależy 
od płci osoby badanej. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, zsumowano częstości 
spełniania próśb przez mężczyzn i kobiety, czyli porównano warianty pod wzglę-
dem płci osób wypełniających ankiety. Okazało się, że frekwencja spełniania prośby 
przez osoby badane nie zależy od ich płci. Wyniki przedstawiono w tabeli 3, która 
zawiera empiryczne liczebności zgód i odmów w zależności od płci osób badanych 
oraz procentowe udziały (χ2 (1) = 0,584; p = 0,445). Zależność nie była istotna sta-
tystycznie.

Tabela 3. Liczebności i procenty zgód i odmów w zależności od płci osoby badanej

Płeć osoby badanej

Zgoda/odmowa kobiety mężczyźni ogółem

Zgody   63 (45,98%)   58 (41,43%) 121

Odmowy   74 (54,02%)   82 (58,57%) 156

Ogółem 137 140 277

Źródło: opracowanie własne.
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Inne pytanie, na które chcieli odpowiedzieć autorzy niniejszego badania, doty-
czyło częstotliwości spełniania prośby przez badanych w zależności od płci ekspe-
rymentatora. W celu weryfi kacji odpowiedzi na to pytanie, zsumowano liczbę zgód 
i odmów ze wszystkich wariantów, w zależności od płci eksperymentatora. Istotnie 
częściej spełniano prośby kobiet niż mężczyzn. Wyniki zawarto w tabeli 4, która 
przedstawia liczebności empiryczne oraz odsetki zgód i odmów w zależności od 
płci eksperymentatora (χ2 (1) = 37,919; p < 0,001).

Tabela 4. Liczebności i procenty zgód i odmów w zależności od płci eksperymentatora

Płeć eksperymentatora

Zgoda/odmowa kobieta mężczyzna ogółem

Zgody   95 (59,37%)   26 (22,22%) 121

Odmowy   65 (40,63%)   91 (77,78%) 156

Ogółem 160 117 277

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnią kwestię stanowiło pytanie, czy częstotliwość spełniania prośby przez 
badanych będzie zależeć zarówno od płci badanego, jak i płci eksperymentatora.

Odpowiedź można uzyskać przez analizę danych zestawionych w tabeli 5, która 
pokazuje ilościowe różnice spełnionych próśb w zależności od płci osoby badającej, 
badanej i wariantu.

Tabela 5. Częstotliwość zgód i odmów wraz z wielkościami procentowymi w zależności od 
wariantu eksperymentu i płci eksperymentatora

Płeć
ekspery-
mentatora

Zgody/
odmowy

Wariant eksperymentu

Ogółemkobiety mężczyźni

1 4 2 3

Kobiety
zgoda 33 (47,83%) 17 (25,00%) 31 (43,66%) 14 (20,29%) 95

odmowa   9 (13,04%) 21 (30,88%) 10 (14,08%) 25 (36,23%) 65

Mężczyźni

zgoda   5 (7,25%)   8 (11,77%)   8 (11,27%)   5 (7,25%) 26

odmowa 22 (31,88%) 22 (32,35%) 22 (30,99%) 25 (36,23%) 91

ogółem 69 68 71 69 277

Źródło: opracowanie własne.

Rangę różnic i wynik testu chi-kwadrat, zawarto w tabeli 6. Wartość χ2 wyniosła 
25,09, przy df = 9, tym samym była istotna statystycznie na poziomie p < 0,001. 
Pozwala to z bardzo dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć twierdząco na 
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pytanie badawcze – istnieje związek płci eksperymentatora i płci badanego, który 
wpływa na częstość spełniania prośby. O sile związku informuje charakterystyka φ2 
w tabeli 6.

Tabela 6. Wartości chi-kwadrat, prawdopodobieństwa statystyczne i wartości φ2 w zależności 
od płci osoby badanej i płci eksperymentatora

Płeć eksperymentatora Płeć osoby 
badanej χ2 p φ2

Kobieta
kobieta 10,185 0,0014 0,037

mężczyzna 13,218 0,0003 0,048

Mężczyzna
kobieta 0,771 0,3798 0,003

mężczyzna 0,920 0,3376 0,003

ogółem 25,094 < 0,0001 0,091

Źródło: opracowanie własne.

Wartości χ2 wskazywały, że wykryty związek jest istotny tylko wówczas, gdy 
kobieta jest eksperymentatorem. Zależność ta została potwierdzona na poziomie 
istotności p < 0,001. Kiedy eksperymentatorem był mężczyzna, nie zaobserwowano 
takiej zależności. Odpowiedzią na zadane pytanie jest więc stwierdzenie, że często-
tliwość spełniania prośby przez badanych jest wyższa, kiedy prośbę składa kobieta. 
W dodatku efekt ten jest silniejszy, gdy prośbę kobiety spełniał mężczyzna.

Uzyskane w badaniu wyniki przedstawiono w formie wykresu (wykres 1). Linią 
ciągłą oznaczono częstość spełniania prośby przez badanych, gdy eksperymentato-
rem była kobieta, natomiast przerywaną, gdy był nim mężczyzna.

4. Wnioski i dyskusja wyników

W badaniu udało się potwierdzić działanie reguły wzajemności niebezpośredniej. 
Wniosek, jaki można wysnuć na podstawie uzyskanych wyników, świadczy, że re-
guła ta funkcjonuje w społeczeństwie i ludzie istotnie częściej spełniają prośby po-
przedzone prezentem dla towarzyszącej im osoby. Koniecznie należy zaznaczyć, że 
wyniki wskazują na jej działanie jedynie w sytuacji, gdy osobą proszącą i obdaro-
wującą jest kobieta. Częstość spełniania prośby nie zależy jednak od płci badanego. 
Istnieje także związek płci eksperymentatora i płci badanego polegający na ich rów-
noczesnym wpływie − częściej prośby kobiet spełniane są przez mężczyzn. 

Dysproporcje w częstości spełniania prośby w zależności od płci eksperymenta-
tora można wytłumaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze, można założyć, że prośby 
kobiet są częściej spełniane z powodu stereotypu związanego z płcią. Od wieków do 
roli kobiety przypisana jest opieka, wychowanie i zaangażowanie w trwałe związki. Są 
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bardziej skłonne do zachowań prospołecznych, do jakich z pewnością należy udziela-
nie pomocy innym (Aronson i in., 1997). Możliwe więc, że z tego powodu mogą także 
liczyć na większą wzajemność w kontaktach społecznych, niż bardziej rywalizujący 
i skłonni do konfl iktów mężczyźni. Drugim wyjaśnieniem może być skrypt poznaw-
czy, który jest aktywizowany, gdy osoba zostaje zaczepiona przez kogoś, kto oferuje 
pocztówkę. Może to powodować porównanie takiej sytuacji z wcześniejszymi, po-
dobnymi zdarzeniami i przywodzić na myśl hostessy lub akwizytorów oraz urucha-
miać podobne reakcje. Możliwe, że przyczyną tej różnicy jest przekonanie, iż kobieta, 
która zaczepia nas na ulicy, pełni funkcję hostessy, czyli rozdaje coś za darmo, nato-
miast mężczyzna jest akwizytorem, który stara się coś sprzedać. Może się to wiązać 
z faktem, że mężczyźni rzadko są zatrudniani w charakterze promotorów marki, ale 
za to częściej są komiwojażerami. Przekonanie, że konfrontacja z mężczyzną będzie 
się wiązać z zakupem, może tłumaczyć mniejszą częstość spełniania prośby przez ba-
danych. Nie tak rzadko przecież osoby kwestujące lub właśnie komiwojażerowie, da-
jąc nam miły i na pozór darmowy upominek, oczekują, że bezrefl eksyjnie ulegniemy 
regule wzajemności (przykładowo: kupując od nich inne produkty).

Wykres 1. Wykres obrazujący częstotliwość spełniania prośby przez osoby badane w zależ-
ności od wariantu eksperymentu i płci eksperymentatora. Pionowa oś obrazuje częstość 
spełniania prośby, natomiast pozioma wariant eksperymentu

Ź ródło: opracowanie własne.
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Warto zwrócić uwagę, że na spełnianie prośby eksperymentatorów mogły mieć 
wpływ inne czynniki niż tylko związane z wpływem wzajemności niebezpośredniej. 

Pierwszym wyjaśnieniem może być dążenie do aprobaty ze strony partnera. 
Nie można bowiem zapomnieć, że w badaniu uczestniczyły pary osób, które − jak 
można założyć − w większości łączył związek partnerski. Prawdopodobieństwo 
zareagowania na wpływ społeczny wywierany przez inne osoby zależy od trzech 
czynników: siły bazującej na tym, jak ważna dla podmiotu jest dana grupa ludzi, 
bezpośredniości, która zależy od odległości, w jakiej znajduje się ta grupa, oraz od 
czasu, w którym następują próby wywierania wpływu (Aronson i in., 1997). Part-
nerstwo w pewien sposób obliguje do podejmowania zachowań uznawanych za 
pożądane i zgodne z przekonaniami partnera. Celem, który może być w ten sposób 
osiągnięty, jest aprobata ze strony partnera.

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że wyniki należy interpretować, biorąc pod 
uwagę, że prawdopodobnie większość badanych diad pozostaje w relacji partner-
skiej. Istnieje możliwość, że będzie to wpływać na działanie reguły wzajemności 
niebezpośredniej. Para ludzi może podejmować decyzje wspólnie, co spowoduje, 
że badana w założeniu reguła wzajemności niebezpośredniej jest w rzeczywistości 
regułą wzajemności bezpośredniej, która wiąże w relację wzajemności trzy osoby. 
Oznaczałoby to, że diadę w relacji należy traktować jako jeden podmiot zdolny do 
podejmowania spójnych decyzji, mimo że złożony z dwóch osób. 

Można spojrzeć na tę kwestię, odnosząc się do rozszerzonego pojęcia My. Jest to 
wyuczona orientacja, która kształtuje się we wczesnym okresie życia. Zwykle mówi 
się, że pomagamy ludziom, z którymi jesteśmy spokrewnieni, z którymi od dawna 
mieliśmy styczność. Niektórzy badacze zwracają jednak uwagę, że osoby, u których 
w domu rodzinnym często gościli ludzie niespokrewnieni, a ponadto różnorodni 
pod względem wykształcenia, wyglądu i obyczajów, w dorosłości powinny być bar-
dziej skłonne do udzielania pomocy. Przyjmują takie założenie, ponieważ sądzą, 
że pojęcie My u tych właśnie osób mieści w sobie o wiele więcej niż najbliższą ro-
dzinę, a nawet rozciąga się na rodzinę ludzką (Piliavin, Dovidio, Gaertner, Clark, 
1981; Hornstein, 1982; za: Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002). Pogląd ten znajduje 
odzwierciedlenie w kulturze zachodniej, gdzie zapraszanie do domu znajomych 
wpisane jest w życie codzienne, dlatego też osoby pochodzące z takiego środowiska 
często wspierają ludzi spoza swojej grupy. Możliwe, że osoby będące w związku są 
w większym stopniu skłonne do udzielania pomocy, ponieważ ich pojęcie My roz-
szerza się na ich partnera. 

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wnioski z badań można rozważać nie tyl-
ko w kontekście psychologii społecznej i jej mechanizmów. Jedną z propozycji jest 
odwołanie się do psychologii osobowości, a konkretnie − zagadnień związanych 
z problemami Ja i tożsamości. Już William James zauważył, że granice Ja wykraczają 
poza sprawy odnoszące się tylko i wyłącznie do jednostki, obejmują wszystko, co 
człowiek uważa za „swoje”. W swoich rozważaniach dotyczących Ja przedmioto-
wego, czyli poznawanego, a konkretnie jego najbardziej intymnej części, czyli „Ja 



Joanna Garlicka, Mateusz Blukacz, Paulina Poinc

94

fi zycznego”, zalicza on nie tylko ciało człowieka, ale również najbliższą rodzinę, 
w tym żonę lub męża (James, 2002). Takie założenia fi lozofi czne mogą implikować 
hipotezę, że jeśli ofi arowujemy prezent jednemu ze współmałżonków lub partne-
rów, w gruncie rzeczy zostają nim obdarowane obie osoby, a odwdzięczenie się za 
prezent przez któregokolwiek z partnerów ma taki sam status. W tym przypad-
ku o wzajemności niebezpośredniej w ogóle nie może być mowy. Naturalnie, takie 
przemyślenia mają sens przy założeniu, że badane osoby wchodzące w skład diad 
pozostawały w związkach partnerskich lub małżeńskich albo były z sobą spokrew-
nione czy po prostu łączyły je pozytywne więzi emocjonalne. Jak jednak kilkakrot-
nie zaznaczano, były to jedynie przypuszczenia eksperymentatorów, a zmierzenie 
więzi łączącej badanych lub stopnia utożsamiania pary czy też poczucia odpowie-
dzialności za drugą osobę było w warunkach eksperymentalnych niemożliwe. Nie 
zmienia to jednak faktu, że uzyskane wyniki są warte rozważenia, choć trudno je 
interpretować.

Podsumowując, zagadnienie wzajemności niebezpośredniej odgórnej wymaga 
dalszych badań. Być może w warunkach laboratoryjnych udałoby się udowodnić 
działanie moderatorów, które – na razie tylko przypuszczalnie – ma wpływ na sto-
pień, w jakim poszczególne jednostki mu ulegają. 
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