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Idealizowany wizerunek działacza  
samorządowego. Analiza psychologiczna  

w wymiarze tożsamości społecznej  
i orientacji na dominację 

Gdyby moi wyborcy wiedzieli, ile ja tu muszę wycierpieć!  
– wzdychał zasiadłszy znów do butelki.  

Trudno i darmo, obowiązek to obowiązek.  
Mamy ich sporo. Wobec siebie. Wobec narodu.  

Wobec państwa, a szczególnie wobec Boga. 
(Jarosław Hašek, Zniknięcie posła i inne opowiadania) 

1. Wstęp 

Zanim przejdziemy do charakteryzowania podstaw teoretycznych przyświecających 
badaniom empirycznym opisanym w niniejszym tekście, odwołajmy się do pewnego 
autentycznego wydarzenia.  

W jednym z małopolskich samorządów mieszkańcy, w drodze referendum, odwoła-
li włodarza swojej gminy. Chociaż bezpośrednim powodem odwołania nie były jego 
konflikty z prawem, to organy ścigania postawiły burmistrzowi zarzuty, w następstwie 
których toczyły się przed sądem kilkuletnie rozprawy. Samorządowiec nie został ska-
zany, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne warunkowo umorzono. Ten 
fakt skutecznie nagłaśniały lokalne media masowe. W kolejnych wyborach samorzą-
dowych bohater wokand sądowych wygrał wyścig o fotel burmistrza, w pierwszej 
turze uzyskując najlepszy wynik spośród czterech kandydatów.  

Wyjaśnienia skuteczności burmistrzowej kampanii wyborczej, pewnie nie jedynego 
w polskiej rzeczywistości samorządowej, można poszukiwać w wielu wymiarach po-
cząwszy od socjologicznego, a skończywszy na psychologicznym. Intrygującym za-
gadnieniem jest zrozumienie powodów, być może pozornej sprzeczności czy niekon-
sekwencji w podejmowaniu przez społeczność lokalną decyzji, w obiektywnym sensie 
ważnych dla jej funkcjonowania w lokalnych grupach (jak opisany powyżej przypa-
dek). Rodzą się bowiem pytania o granice oddziaływania innych na jednostki uwikłane 
w stosunki społeczne, w naszym przypadku gminne społeczności lokalne, a także me-
chanizmy sterujące owymi zachowaniami, zarówno po stronie grup społecznych, jak 
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i jednostek. Poszukując odpowiedzi na tak sformułowany problem badawczy, psycho-
logowie społeczni w jego wyjaśnianiu często odwołują się m. in. do teorii tożsamości 
społecznej (Tajfel, Turner, 1979, 1986).  

Przyjmując taki paradygmat wyjaśnienia analizowanego zagadnienia, odnotowania 
wymagają trzy kwestie; po pierwsze, do jakiego stopnia kontekst społeczny wpływa na 
jednostkę wymuszając określone decyzje i zachowania; po drugie, jak silne są owe 
wpływy, które w najmocniejszej postaci prowadzą do zmian w kategoryzacji poznaw-
czej w zakresie doświadczeń międzyosobniczych, a więc standardów życiowych, sza-
cunku wobec innych, prestiżu społecznego, wyboru osób, które decydują o tym, jak 
będzie wyglądała nasza przestrzeń życiowa. I wreszcie, po trzecie, czy owe zmiany 
w kategoryzacji poznawczej dotyczą również standardów etycznych i moralnych. Prze-
analizujmy je kolejno, przywołując badania, które w ostatnich latach przeprowadzono 
na podobny temat.  

1.1. Wpływ kontekstu grupowego na zachowanie jednostki 

Podstawowym założeniem Teorii Tożsamości Społecznej (Social Identity Theory, SIT) 
(Tajfel, Turner, 1979) jest twierdzenie, że funkcjonowanie jednostki w grupie jest zwią-
zane z dwoma różnymi aspektami (koncepcjami siebie, tożsamościami). Jeden aspekt to 
identyfikacja personalna, która zawiera indywidualne atrybuty, takie jak: kompetencje, 
zdolności, inteligencję itd. Aspekt drugi to identyfikacja społeczna definiowana jako „ta 
część indywidualnej koncepcji siebie, która pochodzi z wiedzy jednostki o jej członko-
stwie w grupie wraz z wartością i emocjonalnym znaczeniem tego członkostwa” (Tajfel, 
1981, s. 255). Owa niezależność obu tożsamości jest dla jednostki również podstawą do 
autokategoryzacji otaczającego świata (Turner, Hogg i wsp., 1987).  

Identyfikacja jednostki z grupą jest bardzo ważna, co pokazują różne badania (Taj-
fel, Turner, 1979, 1986; Hirt, Zillman, Kennedy, 1992). Silna identyfikacja z grupą 
prowadzi zwykle do pozytywnej oceny grupy i w dalszej kolejności jej faworyzowania. 
Dla wielu jednostek identyfikacja z grupą będzie także związana z motywacją do pod-
niesienia własnej, czasem niskiej lub zagrożonej samooceny. Badania dowodzą, że 
motywacja jednostki do utrzymania pozytywnej społecznej tożsamości ma tendencję 
do przypisywania wielu pozytywnych charakterystyk własnej grupie, czasem wręcz 
nadmiernie przecenia wyniki pracy grupy (Brewer, 1979). W warunkach wysokiej 
pozytywnej społecznej tożsamości jednostki wykazują również skłonność poznawczą 
do oceniania podejmowanych działań grupy jako poprawnych (Abrams, Thomas, 
Hogg, 1990). Silna identyfikacja z grupą i jej wysoka ocena prowadzą do oceniania 
innych grup jako gorszych (Turner, Oakes, 1989). To przekonanie jednostki ugrunto-
wane w następstwie silnej pozytywnej społecznej tożsamości może zostać poważnie 
osłabione w przypadku, gdy „coś” lub „ktoś” tożsamości tej zagraża. 

SIT zakłada ewaluatywną naturę zarówno tożsamości indywidualnej, jak i społecz-
nej. Oznacza to, że jednostka stara się utrzymać lub podnieść nie tylko pozytywną 
personalną tożsamość, ale również zachować pozytywną społeczną tożsamość (Tajfel, 
Turner, 1986). Wysoka ocena własnej grupy i faworyzowanie jej na tle innych grup 
może zatem wystąpić tylko w przypadku wysokiej pozytywnej społecznej tożsamości. 
Wypada w tym miejscu podkreślić, że na gruncie europejskiej psychologii społecznej, 
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którą reprezentują Henri Tajfel i John Turner, zjawiska psycho-społeczne są postrzega-
ne w paradygmacie holistycznym, w przeciwieństwie do silnie redukcjonistycznej 
psychologii amerykańskiej. W dużej mierze sam paradygmat zaważył o nieporozumie-
niach w badaniu tożsamości społecznej z zastosowaniem SIT, bowiem to, co Tajfel 
i Turner definiowali jako tożsamość społeczna (social identity), psychologowie amery-
kańscy określali jako tożsamość kolektywna (collective identity). Podejmowane przez 
jednostki decyzje, a także zachowania, uwarunkowane są bowiem tak kontekstem spo-
łecznym, w którym funkcjonują, jak i strukturalnie poprzez stratyfikację systemu grup, 
które ów kontekst tworzą (Turner, Onorato, 1999). 

1.2. Wpływ kontekstu grupowego na kategoryzację poznawczą 

Koncentracja badawcza na tożsamości społecznej u wielu badaczy stała się też podsta-
wowym paradygmatem do lepszego zrozumienia takich zagadnień, jak wpływ grupy na 
swoich członków, dyskryminacja grup zewnętrznych oraz proces stereotypizacji grup 
obcych (Brown, Gaertner, 2001). W pracach badawczych z ostatnich lat problematyka 
tożsamości jest też ulubioną „platformą” poznawczą do wyjaśnienia zjawisk społecz-
nych protestów, które mają uwarunkowania kontekstowe, oraz tych procesów społecz-
nych, które dynamizują i jednoczą jednostki w kierunku zmiany strukturalnej (De We-
erd, Klandermans, 1999; Klandermans, 2000). W tym nurcie prowadzono także bada-
nia, próbujące wyjaśnić fenomen poczucia sprawiedliwości społecznej jako kategorii 
poznawczej ściśle powiązanej z tożsamością społeczną.  

Allan Lind i Tom Tyler sugerują, że osoby czerpią sens własnej wartości nie tylko 
z ich członkostwa grupowego, lecz także z informacji o ich pozycji w grupie, z którą się 
identyfikują (Lind, Tyler, 1988). Teoria podkreśla wymóg godnego traktowania (w spo-
sób bezstronny, uprzejmy i dobrotliwy), a także respektu i szacunku dla jednostki przez 
osoby, które posiadają wysoki status w komunikacji wewnątrzgrupowej (self relevent 
group communicates). Odwrotnie, niegodne (stronnicze, niegrzeczne i niewiarygodne) 
traktowanie w komunikowaniu się z jednostkami dewaluuje ich status w grupie. Ten 
szczególny status informacji jako efekt kategoryzacji w procesie komunikacji wewnątrz-
grupowej ma znaczący udział w kształtowaniu się poglądu na temat własnej wartości 
jako jednostki (Koper, Van Knippenberg i wsp., 1993; Smith, Tyler i wsp., 1998). 

Badania empiryczne potwierdzają ten pogląd. Identyfikacja grupowa moderuje re-
lacje pomiędzy postrzeganiem, jakością traktowania a reakcją na decyzje autorytetów. 
Dla przykładu, badania nad reakcjami robotników na decyzje podjęte przez nadzorują-
cych ich kierowników świadczą, że relacje pomiędzy poglądem na temat jakości trak-
towania w grupie a akceptacją decyzji autorytetów są silniejsze, kiedy decyzje pocho-
dzą od autorytetów wewnątrzgrupowych, a nie zewnątrzgrupowych (Huo, Tyler, 2001; 
Tyler, Lind i wsp., 1998). 

Podejmowanie tych zagadnień w badaniach nad tożsamością kolektywną jest po-
niekąd próbą zbudowania pomostu między psychologią społeczną a socjologią małych 
grup (Rucht, 1995; Simon, 1997, 1998). W pewnym sensie już we wczesnych pracach 
klasyków problematyki tożsamości społecznej odnaleźć można próbę powiązania tych 
dwóch jakości społecznych: grupy i jednostki w rozumieniu tożsamości społecznej 
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jako „interwencyjnego, kauzalnego mechanizmu w sytuacji obiektywnej zmiany spo-
łecznej” (Tajfel, 1978, s. 86). 

Przełomową poniekąd pracą (kwestia druga), w której poczyniono próbę spojrzenia 
na problematykę tożsamości rozumianej jako jakości indywidualnej jednostki, inkorpo-
rowanej z jej członkostwa w grupie, w kategoriach funkcji, jaką tożsamość pełni wo-
bec jednostki, były badania Luthanen i Crocker (1992). Te badania unaoczniły m. in., 
że psychologowie społeczni powinni określić bardzo precyzyjnie swój przedmiot ba-
dań nad tożsamością społeczną, aby nie utracić kontroli nad badanymi cechami. Toż-
samość społeczna, by mogła mieścić się w kanonie przez tak określony paradygmat 
badawczy psychologii społecznej, musi być rozumiana jako konstrukt poznawczy jed-
nostki, który jest dynamicznym procesem kształtowanym w następstwie oddziaływania 
grupy na jednostkę (Markus, Kunda, 1986; McAdams, 1997; Sherman, Judd i wsp., 
1989; Simon, 1997). Przyjmując taki tok rozumowania w wymiarze metodologicznym, 
niektórzy badacze proponują zatem stosować zamiast terminu tożsamość społeczna 
(social identity) termin tożsamość kolektywna (colective identity), który w ich przeko-
naniu jest o wiele trafniejszy i nie budzi tylu skrajnych konotacji semantycznych (ra-
czej bliższych socjologom) (Simon, Klandermans, 2001; Ashmore, Deaux i wsp., 
2004). Wydaje się, że idea ta jest słuszna. Z metodologicznego punktu widzenia, wy-
stępująca pomiędzy nimi niewspółmierność interteoretyczna (na różnych płaszczy-
znach: językowej, ontologicznej i metodologicznej) ulega wyraźnemu zatarciu, kiedy 
posługujemy się terminem tożsamość kolektywna. Termin ten jest znacznie szerszy niż 
pojęcie tożsamość społeczna, urzeczywistnia się zatem teza interteoretycznej redukcji, 
a więc z jednej strony, możliwość logicznego uporządkowania wielorakich procesów 
tożsamościowych, które wydają się mieć podobny jednostkowy mechanizm i dyna-
mizm ich powstawania, z drugiej – wyjaśnienie zjawiska kreowania przez różne jako-
ściowo intergrupowe procesy społeczne różnych form tożsamości kolektywnej, np. 
tożsamość etniczna, gminna, polityczna, moralna, upolityczniona tożsamość społeczna 
itp. Warto pamiętać, że owe jednostkowe kategorie poznawcze inferowane w następ-
stwie oddziaływania procesów grupowych zachodzą w warunkach interakcyjności, 
przez co są jakościowo odmienne od innych bytów poznawczych, które mają związek 
z tożsamością osobową oraz zjawisk pochodnych wobec procesów społecznych, które 
nie mają statusu grup, czy nawet zbiorowości, ale kategorii społecznych. 

1.3. Kontekst grupowy a tożsamość moralna 

Próba rozróżnienia tożsamości społecznej od kolektywnej ma również istotne znacze-
nie z punktu widzenia rozstrzygnięć poznawczych. Dla przykładu, tożsamość moralna 
(i tu przechodzimy do trzeciej kwestii) w takim ujęciu byłaby istotną składową tożsa-
mości kolektywnej, abstrahując od jej rozwojowego aspektu, w którym wielu psycho-
logów upatruje jej źródeł, po stronie rozwoju personalnego jednostki (Piaget, 1932; 
Kohlberg, 1971; Rest, 1979). Równie ciekawym, z punktu widzenia problematyki toż-
samości społecznej, jest problem jakości standardów moralnych jako predykatorów 
zachowań jednostek. Do takich problemów z całą pewnością należy intencja do działa-
nia i podejmowania decyzji wyrażanych werbalnie (w tym zachowania wyborcze). 
Takie próby wyjaśnienia zachowań moralnych znajdujemy w wielu pracach (Gibbs 
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i wsp., 1992; Rest, Navarez, 1994). W tych pracach zachowania moralne jednostek 
próbuje się wyjaśnić w oparciu o tożsamość personalną, a więc wskazanie różnorod-
nych czynników moralnego rozumowania jako efektów ważnego mechanizmu, którym 
jest kontrola ego.  

Obok takiego rozumowania współczesna psychologia moralności podejmuje rów-
nież próby wyjaśnienia standardów moralnych w kategoriach oddziaływań społecz-
nych, a więc bardzo bliskich modelowi tożsamości społecznej (Haid, 2001; Bandura, 
1999; Bandura, Barbaranelli i wsp., 1996). Toteż w nowszych pracach spotkać może-
my się z ujmowaniem tożsamości moralnej jako ważnego aspektu tożsamości społecz-
nej, posiadającego atrybut autokategoryzacji w odniesieniu do kontekstu społecznego 
(Aquino, Reed, 2002). Nie ma bowiem powodu, dla którego jednostki nie identyfiko-
wałyby się z innymi, bowiem mają podobne zainteresowania, wspólne grupowe więzi 
czy podobne standardy etyczne. Zatem z tożsamością moralną związane będą czynniki 
kontekstu społecznego, takie jak: przekonania o grupie własnej i obcej, postawy wobec 
innych, nastawienia, uprzedzenia i wreszcie samo zachowanie (Cheryan, Bodenhausen, 
2000; Pittinsky, Ammbady, 1999).  

Jak się wydaje, istnieje jeszcze jeden ważny powód przemawiający za ujmowaniem 
tożsamości moralnej w kategoriach tożsamości społecznej: jednomyślność grupy ludzi 
w podejmowaniu działań o charakterze etycznym. Problem ten podnosili niektórzy 
psychologowie zorientowali indywidualistycznie w ujmowaniu tożsamości moralnej, 
zwracając uwagę na fakt, iż pomimo całej różnorodności tożsamości moralnej jako 
kategorii specyficznej u każdej jednostki, istnieją centralne i charakterystyczne dla niej 
definicje kategorii etycznych (Blasi, 1993). 

Wreszcie, w pracach współczesnych psychologów, spotkać możemy i takie rozu-
mienie tożsamości moralnej, w którym źródeł standardów etycznych upatruje się tylko 
w kontekście społecznym, a więc orientacjach poznawczo-społecznych ukierunkowa-
nych przede wszystkim na Ja osobowe, w tym na standardy etyczne (Kihlstrom, Klein, 
1994; Reed, 2002). W tym nurcie badawczym jednostka po prostu adoptuje tożsamość 
moralną do swojej reprezentacji poznawczej, układając ją w standardy jako część jej 
schematu, postrzeganego i wyniesionego ze standardów wartości moralnych grupy, 
z którą się identyfikuje. 

2. Założenia badawcze 

Przytaczając różne badania nad zagadnieniami tożsamości społecznej, autokategoryza-
cji a także standardów tożsamości moralnej jako ważnego aspektu tożsamości społecz-
nej, nie dokonujemy ich oceny. Przyjmujemy, że owe standardy moralne będą miały 
bardzo szeroki zakres wyznaczony właśnie przez tożsamość społeczną grupy, z którą 
jednostka się identyfikuje. Taki sposób ujmowania standardów moralnych, uwarunko-
wanych przez tożsamość społeczną, powoduje, że w tym samym wymiarze umieścimy 
standardy, które są etymologicznie wyraziste i nie budzą wątpliwości, jak: hojność, 
wyrozumiałość, pomaganie innym, altruizm; a także takie, które tak oczywiste już nie 
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są: pobłażanie niepunktualności, tolerowanie kłamstwa, przebiegłość, chytrość, protek-
cja, cwaniactwo, ironia, nepotyzm, destruktywna krytyka itp. 

Wyjaśnienia wymaga zatem problem zakresu oddziaływania tożsamości społecznej, 
która w daleko idący sposób modyfikuje nie tylko subiektywną ocenę innych jako 
„swoich” oraz miejsca jednostki w owej grupie „swoich”, widzianego z perspektywy 
dystansu pomiędzy Ja kolektywnym i Ja prywatnym.  

Po pierwsze, w dotychczasowych badaniach prowadzonych nad tożsamością spo-
łeczną samorządów lokalnych obserwowano bardzo silny wpływ sfery prywatnej 
i tożsamości osobowej na kreowanie własnego wizerunku jako członka grupy lokalnej 
(Wontorczyk, 2006, w druku). Zaobserwowane zatem jako dominujące proosobowe 
i rywalizacyjne orientacje zadaniowe przeważały nad kooperatywnymi. Różnice po-
między anonimowymi jednostkami grupy lokalnej a ich politycznymi przedstawicie-
lami w samorządzie lokalnym, były bardzo niewielkie, na korzyść tych drugich (tamże). 

Po drugie, rodzi się pytanie, czy pobłażanie, tolerowanie, a może nawet przyzwole-
nie społeczne na niektóre formy zachowania polityków lokalnych – mocno wątpliwe 
z punktu widzenia standardów moralnych rozumianych w sensie wartości ogólnospo-
łecznych jako standardy negatywne – ma swoje źródła w tożsamości społecznej. Gdy-
by tak istotnie było, o tym donoszą wyniki niektórych badań, tożsamość społeczności 
lokalnej byłaby ważną strukturą wyznaczającą standardy politycznej jakości dla swoich 
reprezentantów w samorządzie lokalnym.  

To zagadnienie być może ma swoje dalsze konsekwencje, wynikające z oddziaływa-
nia struktury społecznej zintegrowanej przez społeczną tożsamość. Teoretycznie możliwe 
są bowiem przynajmniej trzy drogi formułowania się owych standardów moralnych:  

a) albo u podłoża społeczności samorządowej powstają silne reperkusje, spowo-
dowane izolacją pewnej kategorii jednostek, i te świadomie pobłażają niektórym 
zachowaniom nieetycznym, uznając je za drugorzędne w walce o władzę i przy-
znając innym cechom osobowym pierwszorzędne znaczenie;  

b) albo mamy do czynienia z upolitycznioną formą tożsamości kolektywnej przez 
społeczność lokalną i w tym sensie oznaczałoby to, że w ramach tworu, jakim 
jest samorząd lokalny, funkcjonują grupy znacznie silniejsze w sensie spójności 
grupowej i w tym znaczeniu stanowią nową formę tożsamości kolektywnej sa-
morządu lokalnego;  

c) albo wreszcie mamy do czynienia z repertuarem sposobów postępowania poli-
tyków lokalnych, które są społecznie może nie aprobowane, ale przynajmniej to-
lerowane.  

Pierwsze dwie konstrukcje teoretyczne mają także i motywacyjne uzasadnienie, gdzie 
cele jednostki są zbieżne z celami grupy, i w tym znaczeniu będą silnie wplatać się  
w oddziaływanie kontekstu społecznej tożsamości. Wyjaśnienie trzecie jest wątpliwe 
empirycznie, aczkolwiek teoretycznie prawdopodobne, związane byłoby bowiem z takim 
tworem grupowym, który byłby, z jednej strony, spójny w sensie tożsamości społecznej,  
a z drugiej – wskazywałby na silne wyalienowanie jednostek w owej grupie (Esser, 1993).  

W pozytywnym znaczeniu trzecie wyjaśnienie mocno wspiera również Teoria 
Orientacji na Dominację Społeczną (Social Dominance Orientation Theory SDOT). Jej 
rola w wyjaśnieniu zjawiska różnic indywidualnych w procesach wewnątrzgrupowych 
i interakcji pomiędzy jednostką i grupą jest o tyle istotna, że zakłada silny związek 
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SDOT z osobowością jednostki. Niektórzy badacze, wręcz uważają, że jej powiązania 
z osobowością są znacznie silniejsze niż skala F osobowości autorytarnej Adorno. 
SDOT zakłada, że interakcja pomiędzy jednostkami w procesach grupowych jest opar-
ta na nierówności i hierarchiczności społecznej (Sidanius, Pratto, 1999). Jednostki 
różnią się między sobą stopniem, do jakiego uznają ową nierówność i hierarchiczność. 
Te, które posiadają wysoką orientację na dominację społeczną, uważają, że nierówność 
społeczna jest pożądana, jak również pożądanym jest utrzymanie zróżnicowanego 
statusu między grupami w społeczeństwie. Jednostki będą zatem żądać utrzymania 
nierówności społecznej, te z wysoką orientacją na dominację społeczną będą przeja-
wiały tendencje do faworyzowania silnych grup w społeczeństwie oraz będą mocno się 
z nimi identyfikowały (Lewin i wsp., 2002). 

Postanowiono zbadać, czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie, powiązania pomiędzy toż-
samością społeczną i motywem dominacji w zakresie szacowania różnych cech polity-
ków samorządowych. Zgodnie z przytoczonymi wcześniej badaniami, można było 
przypuszczać, że wystąpią zróżnicowane kierunki rangowania pożądanych cech; inne 
dla działaczy samorządowych, a inne dla osób wykonawczych. Szczególne zaintereso-
wanie wzbudzało poznanie stopnia oszacowania cechy „wrażliwość moralna” na tle 
innych kategorii, i to w różnych układach grup badawczych. Aby wymusić u badanych 
zmianę perspektywy autokategoryzacyjnej, zastosowano przeciwstawne procedury 
szacowania (najpierw pozytywną, a później negatywną). W ten sposób, zgodnie z zało-
żeniami SIT i teorii autokategoryzacyjnej, dokonywano zmiany kontekstu rangowania. 
Postawiono trzy hipotezy. 

Po pierwsze, poziom tożsamości samorządowej ma wpływ nie tylko na hierarchię 
rangowanych cech, ale także na intensywność różnic pomiędzy cechami. Im wyższy 
stopień tożsamości społecznej, tym większe ujawnią się różnice w oszacowaniu cech. 
Różnice te występują także w obrębie typów samorządu.  

Po drugie, im wyższa będzie tożsamość społeczna, tym silniejsza orientacja na do-
minację społeczną, i w efekcie bardziej zróżnicowane kategoryzowanie. 

Po trzecie, tożsamość społeczna, motyw dominacji oraz rodzaj aktywności samo-
rządowej (funkcja radnego lub wykonawcza) mają wpływ na spostrzeganie wrażliwo-
ści moralnej jako mniej lub bardziej ważnej cechy. 

2.1. Metody i procedura badawcza 

Do badań wykorzystano trzy narzędzia: test Pomiaru Tożsamości Społecznej CSEC 
autorstwa Riia Luthanen i Jenifer Crocker (1992), skalę Orientacji na Dominację Spo-
łeczną w opracowaniu Sidaniusa i Pratto (1999), oraz Zrównoważoną Przymiotnikową 
Listę Cech (ZPLC) własnego autorstwa, do pomiaru wizerunku polityków i działaczy 
lokalnych. Test CSEC składa się z 16 itemów przypisanych odpowiednio 4 podskalom: 
członkostwu, publiczności, prywatności i identyfikacji, na które przypadają po 4 itemy 
odnoszące się odpowiednio do każdej z nich. Z uwagi na specyfikę mierzonej tożsamo-
ści – społeczność samorządu lokalnego – pojęcie grupy w itemach definiowano jako 
społeczność gminy. Rozkłady itemów mierzono na skali od 1 do 7 punktów, gdzie  
1 oznaczało – absolutnie się nie zgadzam, 7 – całkowicie się zgadzam. Uzyskane warto-
ści współczynnika rzetelności α Cronbacha dla całej skali na poziomie 0,85 oraz we-
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wnętrzne interkorelacje pomiędzy podskalami w przedziale od 0,71 do 0,88 wartości 
współczynnika α potwierdzają oczekiwania, że wydzielone podskale są wymiarami orto-
gonalnymi. 

Zgodnie z przyjętymi przez Lathanen i Crocker założeniami, podskala odnosząca 
się do członkostwa służy do pomiaru samooceny w zakresie postrzegania siebie jako 
lojalnego członka grupy. O ile druga podskala w teście Kolektywność Publiczna doty-
czy samooceny w wymiarze, jak inni oceniają naszą grupę, to Kolektywność Prywatna 
(trzecia podskala) powiązana jest z wymiarem samooceny w zakresie indywidualnej 
ewaluacji wartościowości (jakości) własnego członkostwa w grupie. Wreszcie czwarta 
podskala – identyfikacja odzwierciedla problem, czy w ogóle, a jeśli tak, to do jakiego 
stopnia jest ważne członkostwo w grupie dla kształtowania się tożsamości personalnej. 
Metodologiczna wartość tego narzędzia wynika również z faktu, że mierząc tożsamość 
kolektywną dysponujemy danymi pozwalającymi poszukiwać ewentualnych, kauzal-
nych związków pomiędzy tożsamością indywidualną i społeczną. 

Wizerunek polityków i działaczy lokalnych mierzono przy pomocy własnego na-
rzędzia tzw. Zrównoważonej Przymiotnikowej Listy Cech (ZPLC). Tłem teoretycznym 
dla opracowania ZPLC było przyjęcie założenia, że wizerunek polityka i działacza 
lokalnego można opisać w pięciu podstawowych wymiarach: kompetencji osobistych 
(odnoszących się głównie do integracji wewnętrznej), zdolności komunikacyjnych, 
zdolności przywódczych, wrażliwości społecznej (dbałość o dobro publiczne) i komu-
nikacji społecznej (umiejętności nawiązania porozumienia z innymi). Lista składała się 
z dwóch podskal. W pierwszej badani dokonywali uporządkowania 10 przymiotników 
spośród 50 odnoszących się do czterech wspomnianych wymiarów. Badany miał do-
konać przymuszonego wyboru i rangowania dziesięciu najważniejszych jego zdaniem 
cech, opisujących idealnego radnego oraz polityka i działacza samorządowego. 
W drugiej podskali osoby dokonywały wyboru i rangowania 5 negatywnych cech moż-
liwych do zaakceptowania u polityków lokalnych i jednej kategorycznie nieakcepto-
wanej. Wyboru cech i ich rangowania spośród ZPLC osoby badane dokonywały w 
odniesieniu do dwóch podstawowych roli publicznych pełnionych przez polityków 
i działaczy w samorządzie lokalnym, a mianowicie radnego w radzie gminy lub miasta 
oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. 

Skala SDO jest jednoczynnikową skalą typu likertowskiego, zbudowaną z 16 ite-
mów, która mierzy motywację osób w zakresie orientacji na dominację społeczną. 
Wysokie wyniki uzyskane w skali są jednym z predykatorów pozwalających badaczo-
wi wnioskować o silnej motywacji jednostki do akceptowania nierówności społecznej 
(Sidanius, Pratto, 1999). 

2.3. Osoby badane 

Uczestnikami badań byli mieszkańcy trzech różnych samorządów lokalnych: gminy 
wiejskiej, gminy małego miasta (do 50 tys. mieszkańców) oraz gminy dużego miasta 
(powyżej 500 tys. mieszkańców). Łącznie przebadano 96 osób, odpowiednio po 33 
osoby w każdym samorządzie. Grupa badawcza była zróżnicowana z uwagi na płeć 
i wiek osób badanych (24 mężczyzn i 72 kobiety; średnia wieku w próbie – 36 lat). 
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3. Wyniki 

3.1. Tożsamość samorządowa 

W celu zweryfikowania zależności pomiędzy typem samorządu lokalnego a tożsamo-
ścią społeczną obliczono analizę wariancji ANOVA dla układów jedno i wieloczynni-
kowych. W badaniu interkorelacji jednoczynnikowej pomiędzy tożsamością samorzą-
dową a typem samorządu lokalnego mierzonymi testem CSEC, zaobserwowano 
wprawdzie różnice w uzyskanych wynikach (w dużym mieście M = 66,05, w małym 
mieście M = 67,39 i gminie wiejskiej M = 64,85), ale nie są one statystycznie znaczą-
ce. Natomiast w pomiarze interkorelacji wieloczynnikowych pomiędzy poszczególny-
mi podskalami w teście CSEC a typem samorządu lokalnego, istotną zależność uzy-
skano tylko pomiędzy podskalą członkostwo a typem samorządu lokalnego: F[2,94] = 
3,56, p < 0,03. Szczegółowe zestawienie charakterystyk tożsamości samorządowej 
w poszczególnych podskalach przedstawiono w tabeli nr 1.  

 
Tabela 1 

Średnie rozkłady w analizie wariancji dla poszczególnych podskal testu CSES i typu samorządu 
lokalnego 

 

Członkostwo Prywatność Publiczność Identyfikacja 

MN SD MN SD MN SD MN SD 

wieś 19,20 3,68 17,75 3,70 17,75 4,36 10,15 4,89 

małe miasto 20,04 3,17 18,13 3,27 18,00 4,89 11,22 4,78 

duże miasto 17,67 4,04 18,19 3,13 19,35 4,28 10,85 5,42 

 
 
Z opisanych w tabeli danych wynika, że najwyższą tożsamość samorządową mierzo-

ną podskalą członkostwo zaobserwowano w gminie wiejskiej i małego miasta, natomiast 
najniższą – w dużym mieście. Uzyskane wartości średniej dla tej podskali wynosiły od-
powiednio: w małym mieście M = 20,04, na wsi M = 19,20, w dużym mieście M = 
17,67. W pozostałych podskalach tj. publiczność, prywatność i identyfikacja nie uzyska-
no znaczących statystycznie różnic, chociaż pewne prawidłowości w wynikach są zau-
ważalne zwłaszcza w samoocenie odnoszącej się do skali Kolektywna Publiczność. 
Średnia wartość uzyskana w tej podskali jest wyższa w przypadku samorządu dużego 
miasta niż pozostałych – małego miasta i gminy wiejskiej. Wynosiły one odpowiednio: 
w dużym mieście M = 19,35, małym mieście M = 18,00 i gminie wiejskiej M = 17,75. 
Ogólnie, najwyższe wyniki badani uzyskali w podskali członkostwo, zaś najniższe 
w wymiarze identyfikacja, choć, jak to już zaznaczyliśmy, zależności te są słabe.  

3.2. Orientacja na Dominację Społeczną 

W celu zweryfikowania hipotezy, czy w grupie badanych tożsamość samorządowa ma 
związek z Orientacją na Dominację Społeczną, dokonano obliczeń analizy wariancji 
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ANOVA dla tożsamości w odniesieniu do SDO w jednoczynnikowych układach inter-
korelacyjnych (wysoka vs niska tożsamość samorządowa x wysoka vs niska orientacja 
na dominację społeczną), oraz w odniesieniu do wieloczynnikowych interkorelacji 
pomiędzy podskalami testu CSES a wysoką vs niską tożsamością społeczną. Wynik 
uzyskany w pomiarze zależności interkorelacji jednoczynnikowej dla niskiej vs wyso-
kiej tożsamości samorządowej oraz SDO wynosił F[1,95] = 1,68, p < 0,02 i okazał się 
nieistotny statystycznie. Podobne (nieistotne statystycznie) rozkłady analizy wariancji 
otrzymano w zakresie interkorelacji pomiędzy poszczególnymi podskalami w teście 
CSES. Wartości statystyki F wynosiły odpowiednio: dla członkostwa i dominacji  
F[1,93] = 0,65, p < 0,04; prywatności F[1,91] = 0,31, p < 0,05; publiczności F[1,81] = 0,21, 
p < 0,06 oraz identyfikacji F[1,81] = 0,42, p < 0,05. W ten sposób hipoteza druga nie 
została potwierdzona.  

Uzyskano natomiast symptomatyczny (znaczący) wynik interkorelacji wieloczyn-
nikowej pomiędzy orientacją na dominację społeczną a identyfikacją (tożsamością 
personalną) z uwagi na samoocenę publiczną F[1,85] = 4,67, p < 0,03. Zależności te 
przedstawiono na wykresie 1. Paralelizm pomiędzy identyfikacją a orientacją na domi-
nację społeczną świadczy o silnym wpływie dominacji społecznej i identyfikacji na 
poziom samooceny publicznej. Wykryty efekt interkorelacji jest wnioskiem dodatko-
wym, z badań którego explicite nie zakładano. 

 
 

Wykres 1 

Zależności pomiędzy SDO, samooceną publiczną i identyfikacją 
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3.3. Zależności pomiędzy typem samorządu lokalnego  
a charakterystykami rangowanych cech 

Poziom tożsamości społecznej obliczono na podstawie danych uzyskanych w podskali 
członkostwo w teście CSES. Wartość statystyki podstawowej dla tej podskali wynosiła 
M = 18,0. Osoby, które uzyskały wynik poniżej wartości mediany (M = 18,0), zostały 
zaliczone do grupy charakteryzującej się niską tożsamością samorządową, natomiast 
te, które uzyskały wynik powyżej mediany (M = 18,0) – do grupy z wysoką tożsamo-
ścią samorządową. Szczegółowy rozkład wyników w zakresie rangowanych wartości 
w odniesieniu do tożsamości samorządowej oraz typu samorządu lokalnego zestawiono 
w tabeli nr 2.  

 
Tabela 2 

Rozkłady średnich w analizie wariancji pomiędzy typem samorządu lokalnego, poziomem tożsamości 
społecznej a kategoriami szacowanych cech 

 

wieś 
średnie 
miasto 

duże miasto 
tożsamość 

niska 
tożsamość 

wysoka 

M SD M SD M SD  SD  SD 

Kategorie pozytywne (radni) 

zdolności komunikacyjne 
0,30 0,47 0,35 0,51 0,40 0,53 0,37 0,55 1,31 0,56 

wrażliwość moralna 1,20 0,44 1,46 0,69 1,28 0,52 1,29 0,59 0,42 0,61 

integralność wewnętrzna 0,47 0,58 0,32 0,53 0,39 0,63 1,66 0,91 1,46 0,62 

zdolności przywódcze 1,57 0,52 1,56 1,05 1,57 0,76 0,38 0,55 0,37 0,47 

wrażliwość społeczna 1,83 0,72 1,71 0,75 1,70 0,89 1,80 0,77 1,65 0,88 

Kategorie pozytywne 

(wójt, burmistrz, prezydent)           

zdolności komunikacyjne 0,29 0,40 0,24 0,44 0,48 0,54 0,37 0,54 0,41 0,45 

wrażliwość moralna 1,18 0,44 1,50 0,61 1,42 0,73 1,42 0,67 0,65 0,65 

zdolności przywódcze 1,57 0,61 1,31 0,55 1,63 0,82 1,56 0,82 1,52 0,62 

integralność wewnętrzna  0,53 0,69 0,36 0,41 0,41 0,65 0,48 0,68 0,35 0,51 

wrażliwość społeczna 1,70 0,98 1,78 0,78 1,35 0,73 1,49 0,81 1,55 0,83 

Kategorie negatywne (radni)           

brak wrażliwości moralnej 0,81 0,59 0,50 0,54 0,81 0,59 0,83 0,63 0,64 0,53 

brak wrażliwości społecznej 1,87 1,06 1,89 1,08 1,80 1,23 1,91 1,10 1,75 1,22 

brak zdolności przywódczych 0,55 0,39 0,51 0,33 0,58 0,71 0,59 0,50 0,52 0,67 

Kategorie negatywne 

(wójt, burmistrz, prezydent)           

brak wrażliwości moralnej  0,71 0,66 0,41 0,50 0,90 0,72 0,90 0,72 0,57 0,60 

brak wrażliwości społecznej 1,57 0,84 1,99 1,11 1,83 1,30 1,74 1,14 1,89 1,22 

brak zdolności przywódczych 0,49 0,40 0,49 0,35 0,58 0,71 0,58 0,48 0,51 0,69 

 
 
W zakresie rangowanych cech w odniesieniu do działaczy samorządowych badani 

na pierwszym miejscu wskazywali wrażliwość społeczną, w drugiej kolejności zdolno-
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ści przywódcze, dalej wrażliwość moralną, integralność wewnętrzną i na końcu zdol-
ności komunikacyjne. Dwa ostatnie wymiary cech były wymieniane wyraźnie rzadziej 
w porównaniu do trzech pierwszych. Prawidłowość tę obserwowano u badanych po-
chodzących z różnych typów samorządu lokalnego.  

Natomiast zróżnicowanie w stopniach i kierunkach rangowanych cech wykryto 
w odniesieniu do działaczy pełniących funkcje wykonawcze. O ile w gminie wiejskiej 
stopień i kierunek rangowania w zasadzie pokrywały się, o tyle u badanych w pozosta-
łych typach samorządów uwidoczniły się pewne rozbieżności. Badani mieszkający w 
gminach małego miasta, jako najważniejszą cechę burmistrza wskazywali wrażliwość 
społeczną, kolejną – wrażliwość moralną i na trzecim miejscu zdolności przywódcze. 

W obszarze kategorii cech odrzucanych jako niepożądanych u działaczy samorzą-
dowych przed poddaniem ich analizie statystycznej dokonano znaczącej modyfikacji. 
Ponieważ wymiary integralność wewnętrzna i zdolności komunikacyjne były słabo 
reprezentowane, a te, które uzyskano, nie miały rozkładów normalnych, postanowiono 
nie brać ich pod uwagę w dalszym wnioskowaniu statystycznym. W ten sposób do 
ostatecznej analizy wybrano tylko trzy grupy cech: wrażliwość moralną, wrażliwość 
społeczną oraz zdolności przywódcze. 

We wszystkich trzech grupach badanych (odnoszących się do typu samorządu lo-
kalnego) – i to zarówno w odniesieniu do działaczy, jak i funkcji wykonawczych 
– wykryto taką samą prawidłowość. Zdecydowanie nie do przyjęcia przez badanych 
jest brak wrażliwości społecznej u działaczy samorządowych oraz wójtów burmistrzów 
i prezydentów. Kategoria ta była wskazywana dwu a nawet trzykrotnie częściej jako 
niepożądana w przeciwieństwie do dwóch pozostałych. 

Z drugiej strony, odwrotnie – cechy, których brak u działaczy i osób pełniących 
funkcje wykonawcze w samorządzie, badani byliby skłonni zaakceptować, mieszczą 
się w grupie zdolności przywódczych.  

Natomiast zaobserwowano przypisywanie przez badanych pochodzących z gminy 
małego miasta praktycznie takiej samej rangi kategoriom cech: wrażliwości moralnej 
i zdolności przywódczych w odniesieniu do działaczy samorządowych (wrażliwość 
moralna M = 0,50, zdolności przywódcze M = 0,51). Poszukując związków tej korela-
cji, zastosowano analizę wariancji dla różnych układów czynnikowych i uzyskano 
istotną zależność pomiędzy tolerowaniem braku wrażliwości moralnej a typem samo-
rządu lokalnego: F[94,2] = 4,67, p < 0,01. Jej rozkład zilustrowano na wykresie nr 2.  
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Wykres 2 

Rozkłady średnich pomiędzy typem samorządu terytorialnego a szacowaniem wrażliwości moralnej 
w odniesieniu do radnych i działaczy 

3.4. Zależności pomiędzy stopniem tożsamości społecznej  
a charakterystykami rangowanych cech 

Zależności zestawione w tabeli nr 2 uwidoczniają, że w odniesieniu do działaczy bada-
ni z niską tożsamością samorządową jako cechy najważniejsze wskazywali wrażliwość 
społeczną, następnie: integralność wewnętrzną, dalej: wrażliwość moralną i na końcu, 
z porównywalną siłą wskazań, zdolności komunikacyjne i przywódcze. Natomiast od 
wójtów, burmistrzów i prezydentów badani oczekują przede wszystkim zdolności 
przywódczych, wrażliwości społecznej oraz moralnej, w dalszej kolejności integralno-
ści wewnętrznej i na końcu zdolności komunikacyjnych. 

Wśród badanych z wysoką tożsamością samorządową, w przeciwieństwie do grupy 
poprzedniej, charakterystyki te wyraźnie się różnią. Od radnych badani oczekują prze-
de wszystkim (w kolejności od cechy najważniejszej): wrażliwości społecznej, inte-
gralności wewnętrznej, zdolności komunikacyjnych, wrażliwości moralnej i zdolności 
przywódczych. Tymczasem od wójtów, burmistrzów i prezydentów: wrażliwości spo-
łecznej zdolności przywódczych, wrażliwości moralnej, zdolności komunikacyjnych i 
integralności wewnętrznej. Bardzo podobne rozkłady, zwłaszcza w obszarze cech naj-
wyżej rangowanych, zaobserwowano również w grupie z niską tożsamością. 
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Wykres 3 

Zależności pomiędzy samooceną prywatną a stopniami szacowania wrażliwości społecznej jako 
cechy pożądanej u wójtów, burmistrzów i prezydentów 

 
 
Odznaczające się wyraźnie, bo dominujące na tle pozostałych kategorii cech, wska-

zania badanych na wrażliwość społeczną jako najważniejszą grupę cech, pożądaną 
u działaczy, ale również wójtów, burmistrzów i prezydentów, skłoniły do poszukania 
zależności interkorelacyjnych w obrębie poszczególnych podskal mierzonych testem 
CSCE. Zgodnie z oczekiwaniami uzyskano znaczące powiązania pomiędzy kategoria-
mi: wrażliwość społeczna, samoocena prywatna: F[2,91] = 4,07, p < 0,02. Korelacje 
pomiędzy nimi ilustruje wykres nr 3. Wynika z niego jednoznacznie, że im u badanych 
wyższa samoocena prywatna (wyższa tożsamość personalna), tym silniej oczekują oni 
wrażliwości społecznej od osób funkcyjnych. 

Rangowanie kategorii cech niepożądanych przedstawiało się w zbliżonym stopniu 
w obu grupach (z tożsamością niską, jak i wysoką). Badani nie wybaczą działaczom 
oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom braku wrażliwości społecznej jako cechy 
silnie pożądanej. Natomiast w przypadku pozostałych kategorii, pomiędzy grupami 
wystąpiły rozbieżności co do stopnia rangowanych cech. O ile w grupie z niską tożsa-
mością stopień tolerowania braku zdolności przywódczych jest wyraźnie mocniejszy 
niż wrażliwości moralnej, to w grupie z wysoką tożsamością różnice pomiędzy wraż-
liwością moralną i zdolnościami przywódczymi są bardzo niewielkie. Stąd wniosek, że 
w słabym stopniu zweryfikowana została hipoteza pierwsza. 
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3.5. Zależności pomiędzy orientacją na dominację społeczną  
a charakterystyką rangowanych cech 

Tę analizę zacznijmy od opisania kategorii negatywnych z uwagi na to, że badani nie-
zależnie od motywacji orientacji na dominację społeczną wskazywali taki sam kieru-
nek rangowania w odniesieniu do radnych, jak i wójtów, burmistrzów oraz prezyden-
tów. W tych przypadkach cechami „potencjalnie” tolerowanymi były: brak zdolności 
przywódczych i niewrażliwość moralna, natomiast odrzucanymi – niewrażliwość spo-
łeczna (tabela 3).  

Takiej prawidłowości nie zaobserwowano w rangowaniu pozytywnym. Tam różni-
ce wystąpiły zarówno w obrębie cech charakteryzujących grupy poddawane kategory-
zacji rangowania, jak i siły orientacji na dominację. Od działaczy samorządowych, 
w grupie badanych z niską SDO, zdecydowanie najsilniej oczekuje się wrażliwości 
społecznej i zdolności przywódczych. Natomiast pozostałe cechy: wrażliwość moralna, 
integralność wewnętrzna i zdolności komunikacyjne były wskazywane praktycznie na 
tym samym poziomie społecznego pożądania.  

W drugiej grupie badanych, z wysokimi wynikami w SDO, kierunek rangowania 
był również podobny z tą ważną różnicą, że wrażliwość moralna jako cecha działaczy 
była podawana aż z trzykrotnie silniejszą liczbą wskazań.  

Także w odniesieniu do osób pełniących funkcje wykonawcze w samorządzie od-
notowano u badanych istotne różnice. O ile jednostki słabo motywowane na dominację 
społeczną uznały wrażliwość społeczną za najważniejszą cechę wójtów i burmistrzów, 
a integralność wewnętrzną – za najmniej ważną, to osoby z wysoką SDO podawały 
jako najbardziej pożądane zdolności przywódcze, za najmniej ważną uznając wrażli-
wość moralną. 

 
Tabela 3 

Rozkłady średnich pomiędzy orientacją na dominację społeczną a kategoriami szacowanych cech 

 
SDO 

niskie 

SDO 

wysokie 

Kategorie pozytywne (radni)  

zdolności komunikacyjne 

 

0,31 

 

0,41 

 

0,43 

 

0,59 

wrażliwość moralna 0,43 0,59 1,29 0,60 

integralność wewnętrzna 0,34 0,47 0,44 0,69 

zdolności przywódcze 1,67 0,86 1,48 0,71 

wrażliwość społeczna 1,79 0,81 1,68 0,83 

Kategorie pozytywne 

(wójt, burmistrz, prezydent)     

zdolności komunikacyjne 1,40 0,57 1,38 0,74 

wrażliwość moralna 0,44 0,60 0,41 0,62 

zdolności przywódcze 1,50 0,67 1,58 0,79 

integralność wewnętrzna  0,30 0,43 0,46 0,55 

wrażliwość społeczna 1,65 0,73 1,40 0,88 
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Kategorie negatywne (radni)     

brak wrażliwości moralnej 0,61 0,53 0,85 0,62 

brak wrażliwości społecznej 1,61 0,98 2,03 1,27 

brak zdolności przywódczych 0,50 0,35 0,61 0,73 

Kategorie negatywne 

(wójt, burmistrz, prezydent)     

brak wrażliwości moralnej 0,67 0,63 0,82 0,73 

brak wrażliwości społecznej 1,66 0,95 1,95 1,34 

brak zdolności przywódczych 0,53 0,39 0,56 0,72 

 
 
Zaobserwowana, duża rozbieżność w stopniach oszacowania wrażliwości moralnej 

jako cechy pożądanej u radnych skłoniła do poszukania ewentualnych związków 
z innymi czynnikami. Na skutek wielu wykonanych analiz wariancji otrzymano intere-
sujący efekt interkorelacji pomiędzy motywem dominacji a zróżnicowanym tolerowa-
niem braku wrażliwości moralnej, który uzyskano w odniesieniu do typu samorządu 
lokalnego (gmina wiejska, małe miasto i duże miasto): F[91,1] = 3,15, p < 0,04.  

 

 
Wykres 4 

Zależności pomiędzy SDO, typem samorządu lokalnego a różnym stopniem tolerowania niewrażli-
wości moralnej u działaczy samorządowych 

 
Wyniki analizy, których rozkłady zostały zobrazowane na wykresie 4, wskazują, że 

motywacja na dominację oraz typ samorządu terytorialnego mają znaczący wpływ na 
to, jak silnie osoby badane tolerują brak wrażliwości społecznej u radnych i działaczy. 
Różnice te są wyraźne tylko u badanych z gminy wiejskiej i dużego miasta. Niska 
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orientacja na dominację sprzyja tolerowaniu niewrażliwości społecznej radnych 
w dużym mieście, z kolei w gminie wiejskiej taki typ wartościowania jest charaktery-
styczny tylko dla badanych z motywem silnej dominacji. Hipoteza trzecia została za-
tem w pełni potwierdzona. 

4. Dyskusja i wnioski 

Wyniki badań przyniosły rezultaty, które zakładano na wstępie, ale także i takie, któ-
rych nie przewidziano. Należy odnotować, że spodziewano się znacznie większego 
zróżnicowania, w obszarach szacowanych kategorii cech, niż okazało się to w rzeczy-
wistości. Spodziewano się np. wysokiego poziomu rangi dla wrażliwości społecznej, 
natomiast nie przypuszczano, że będzie ona aż tak dominująca na tle innych kategorii 
cech. Prawidłowość tę wykryto we wszystkich analizowanych hierarchiach rangowa-
nia, a więc cech pożądanych, jak i tolerowanych. 

Przypuszczano również, że wrażliwość moralna będzie znacznie wyżej, niż pokaza-
ły to badania, szacowana jako cecha pożądana. Tymczasem okazało się, że zróżnico-
wanie to sięga znacznie głębiej i zależy nie tylko od stopnia tożsamości społecznej, ale 
także funkcji, jaką osoby publiczne pełnią w samorządzie, motywu dominacji oraz 
najprawdopodobniej innych czynników, których w badaniach nie brano pod uwagę.  

W niewielkim stopniu potwierdziło się przypuszczenie, że szacowanie cech wize-
runku działaczy lokalnych i osób funkcyjnych jest związane ze stopniem tożsamości 
społecznej. Wykryte związki są słabe, chociaż pewne prawidłowości dało się zauwa-
żyć. Uzyskano natomiast symptomatyczny, dodatni efekt silnych powiązań pomiędzy 
siłą samooceny prywatnej a pożądaniem wrażliwości społecznej u wójtów, burmi-
strzów i prezydentów. Wyniki te co prawda nie podważają założeń Teorii Tożsamości 
Społecznej, ale też jej nie potwierdzają. Pozwalają natomiast stwierdzić, że oczekiwa-
nie silnej wrażliwości społecznej od osób publicznych w samorządzie ma mocny zwią-
zek z wysoką samooceną. W badaniach Lathanen i Crocker weryfikujących podskale 
tożsamości społecznej testem CSCE uzyskano wysoką dodatnią korelację pomiędzy 
samooceną prywatną a samooceną mierzoną skalą Rosenberga. Bardzo podobne dane 
uzyskano również w badaniach nad indywidualnym i społecznym wpływem w różnych 
warunkach grupowych (Postmers, Spears i wsp., 2005). Czynnikami, które w przyta-
czanych badaniach różnicowały społeczny wpływ były: depersonalizacja i indywidua-
lizacja.  

Innym ciekawym wnioskiem, który uzyskano w następstwie prowadzonych badań 
był silny efekt zależności pomiędzy motywem dominacji, stopniem identyfikacji 
a samooceną publiczną. Przy niskiej identyfikacji, słabym motywie dominacji wzrasta 
rola samooceny publicznej. Z kolei przy wysokiej identyfikacji samoocena publiczna 
jest wysoka, pod warunkiem, że osoby posiadają również wysokie wyniki w motywie 
dominacji. Te zależności potwierdzają przypuszczenia sygnalizowane w innych bada-
niach (Duckitt, 2001). Motyw dominacji jest czynnikiem związanym silniej z dyspozy-
cjami jednostki niż czynnikami społecznymi. Odwołując się również do teorii autoka-
tegoryzacji, należy odnotować fakt, że struktury samooceny publicznej, jak i identyfi-
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kacji (tożsamość personalna) posiadają nie personalny, ale społeczny kontekst katego-
ryzacji. Pełnią zatem całkowicie inną funkcję w procesach autokategoryzacji jednostki 
jako mieszkańca danej gminy. W tym znaczeniu uzyskane zależności potwierdzają 
założenia SIT. 

Niezależnie od zasygnalizowanych powyżej spostrzeżeń, w następstwie badań uzy-
skano również wyniki, które pozwalają sformułować wnioski zgodne z przewidywaniami.  

Wrażliwość moralna jako cecha działaczy publicznych była szacowana nisko – co 
przewidywano – w porównaniu z innymi, które badani uznali za ważniejsze, jak np. 
wrażliwość społeczna czy zdolności przywódcze. Różnice te były bardzo wyraźne, 
kiedy brano pod uwagę tylko rozkłady według motywu dominacji społecznej, nato-
miast mało istotne (choć pewne prawidłowości zgodne z założeniami zaobserwowano), 
kiedy odwoływano się do poziomu tożsamości społecznej. Uwidoczniły się też dwa 
kierunki szacowania ważności tej cechy i mają one mocny związek z typem samorządu 
oraz poziomem dominacji. Badani z silnym motywem dominacji od działaczy samo-
rządowych oczekują przede wszystkim wrażliwości moralnej, natomiast u osób pełnią-
cych funkcje wykonawcze ma ona niewielkie znaczenie, w przeciwieństwie do zdolno-
ści przywódczych, które tu wyeksponowane zostały na pierwszym miejscu.  

Wynikiem skłaniającym do zastanowienia było wykrycie istotnej zależności 
w związkach pomiędzy szacowaniem cech negatywnych u działaczy, jako tolerowa-
nych, a typem samorządu lokalnego. Tak silnej zależności nie wykryto w szacowa-
niach cech pozytywnych. Kierunki owego rangowania są zgodne ze stopniem tożsamo-
ści społecznej, a więc im wyższy poziom tożsamości samorządowej, tym większa tole-
rancja na niewrażliwość moralną u radnych i działaczy samorządowych. Odnosząc 
otrzymane wyniki do SIT, teorii autokategoryzacyjnej, a także portretowej, można je 
wyjaśnić w sposób następujący. Rozbieżności w szacowaniu wrażliwości moralnej 
w wymiarach cech pożądanych i tolerowanych wynikają z różnych strategii kategory-
zacyjnych stosowanych przez jednostki, które mają związek z kontekstem społecznym. 
W przypadku szacowania pozytywnego kategoryzacja poznawcza obu kontekstów 
–  społecznego i osobowego – jest identyczna, natomiast w szacowaniach negatywnych 
konteksty te są rozbieżne, zatem dla jednostki, która silniej identyfikuje się z samorzą-
dem ważniejsze stają się wówczas normy grupowe, nie zaś jakości uniwersalne czy 
transcendentne. Zjawisko to jest szczególnie intensywne w warunkach silnej tożsamo-
ści społecznej.  

Komentując przytoczone wyniki, nasuwa się jeszcze jedna uwaga, wyjaśnienie któ-
rej wymaga kolejnych badań eksperymentalnych. Kategorie cech rangowanych w ba-
daniach pochodzą z różnych poziomów kategoryzacji poznawczej i motywacyjnej. 
Przykładowo, zdolności przywódcze i komunikacyjne są z poziomu motywów spo-
łecznych, zaś integracja wewnętrzna, a także wrażliwość moralna – motywów perso-
nalnych. Nie wykluczone, że jakość motywacyjna rangowanych cech (fizjologiczna, 
społeczna, personalna, trenscendentna itp.) ma także istotny związek z tym, jak będą 
one szacowane. 
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