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Badania stereotypów mają bardzo długą tradycję na gruncie psycholo
gii społecznej. Analizowane są ich aspekty treściowe oraz wpływ na 
spostrzeganie i ewaluację osób, które stanowią cel stereotypu. Prowa
dzone do tej pory badania prawie zupełnie pomijały analizę funkcjono
wania jednostki, będącej obiektem stereotypu w sytuacji jego aktywi
zacji oraz wpływ stereotypów na przebieg interakcji między dwiema 
osobami. Artykuł prezentuje najnowsze doniesienia empiryczne anali
zujące metastereotypy -  przekonania członków grupy większościowej
o tym, jak są postrzegani przez grupę mniejszościową. Rozważane są 
konsekwencje zagrożenia stereotypem -  aktywizacji negatywnego ste
reotypu w sytuacji testowania zdolności. Deficyty wykonania zadań, 
pojawiające się w sytuacji zagrożenia stereotypem, polegają na zabu
rzeniach generatywnych aspektów funkcjonowania poznawczego, co 
może sugerować, że u ich podłoża leży stan wyczerpania poznawczego.
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Wprowadzenie

Stereotypy społeczne przyciągają uwagę badaczy od kilku dziesięcioleci. Spójrz
my tylko na wskaźniki ilościowe, podsumowujące liczbę napisanych artykułów, 
w których pojawia się słowo „stereotyp". W bazie PsychLit pojawia się prawie 
7000 doniesień na ten temat, opublikowanych od lat 70., co sugeruje ogromne za
interesowanie tą problematyką. Najnowsze doniesienia empiryczne rozpatrują ste
reotypy w zupełnie nowym kontekście -  interakcji społecznej. Analizowany jest ich 
wpływ nie tylko na funkcjonowanie osoby stereotypowo postrzegającej innych, ale 
także tej, która stanowi obiekt (ang. target) stereotypu.

W badaniach nad stereotypami można wyodrębnić dwa główne nurty. Pierwszy 
z nich analizuje deskryptywne aspekty stereotypów, kładąc nacisk na strukturalne 
powiązania między poszczególnymi elementami wiedzy o świecie społecznym, za
wartymi w stereotypach. Drugi wątek koncentruje się na wpływie stereotypów na 
przebieg i dynamikę takich procesów, jak postrzeganie czy komunikacja.

Stereotypy można definiować jako struktury zawierające informacje, przekona
nia, sądy dotyczące pewnej grupy osób (Ashmore i Del Boca 1981). Próby opisu 
stereotypów jako struktur wiedzy, w kategoriach ich elementów treściowych, wła
ściwości przypisywanych członkom danej grupy społecznej, pojawiły się bardzo 
wcześnie i są kontynuowane.

Deskryptywne aspekty stereotypów

Badania dotyczące treści (content) stereotypów prowadzone są do tej pory, choć 
już nie tak intensywnie jak kilkanaście lat temu. Pierwsze próby opisu stereotypo
wych przekonań zostały zreferowane przez Katza i Brały'ego w 1933 roku (za: 
Kurcz 1994) i dotyczyły stereotypów rasowych. Obecnie badania na ten temat kon
tynuowane są z wykorzystaniem bardziej wyrafinowanych metod badawczych, 
a wiele spośród nich stanowi próbę integracji tej problematyki z zagadnieniami 
z takich obszarów, jak psychologia rozwojowa (Majchrzak 1997, za: Wieczorkow- 
ska-Nejtardt 1997) czy też międzykulturowa (Williams 1999).

Aby zilustrować najnowsze tendencje w ramach tego nurtu badań, warto przy
toczyć choćby badania międzykulturowe, obejmujące swym zasięgiem 25 krajów 
ze wszystkich kontynentów, poszukujące wspólnych dla różnych kultur elementów 
treściowych stereotypów płciowych (Williams 1999). Analiza stereotypów kobiety 
i mężczyzny była dokonywana z punktu widzenia teorii osobowości tzw. Wielkiej 
Piątki (McCrae i Costa 1997) i z użyciem kwestionariusza skonstruowanego do po
miaru cech osobowości.

W badaniach Majchrzak (za: Wieczorkowska-Nejtardt 1997) analizowano nato
miast treść stereotypowych przekonań licealistów dotyczących kobiet i mężczyzn,
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przypisujących przedstawicielom obu pici zróżnicowany poziom zdolności w róż
nych dziedzinach akademickich. Z badań tych wynika, że kobiety są postrzegane 
jako osoby mające trudności z myśleniem logicznym i abstrakcyjnym, posiadające 
raczej zdolności językowe niż matematyczne. Mężczyznom natomiast przypisuje 
się wysoki poziom zdolności matematycznych, preferencje w zakresie nauk ści
słych oraz brak zdolności językowych.

Inną ciekawą ścieżką badawczą stała się analiza powiązań strukturalnych mię
dzy poszczególnymi treściowymi wymiarami stereotypów. Obecnie coraz większa 
liczba badaczy zwraca uwagę na konieczność analizy następstw stereotypów, za
wierających treści ambiwalentne (Glick i Fiske 1996; Fiske, Cuddy Glick i Xu 
2002). Analiza nasycenia dwoma wymiarami: postrzeganym poziomem kompeten
cji oraz ciepła (ang. warmth) pozwoliła określić podłoże seksistowskich postaw za
równo wobec kobiet pełniących tradycyjne role, jak i kobiet sukcesu. Okazuje się 
bowiem, że jednostka postrzegana jako kompetentna uzyskuje zwykle niskie oce
ny na wymiarze ciepła i vice versa -  osoby ciepłe są oceniane jako mało kompe
tentne. Tak więc wielowymiarowa analiza treści stereotypów stanowi krok naprzód 
w próbach wyjaśnienia zjawisk, których uzasadnienie stanowiło dużą trudność 
w świetle dotychczasowej wiedzy

Proces stereotypizacji, czyli stereotypy w akcji

Drugi wątek badań w obrębie tej problematyki dotyczy analizy procesu stereo
typizacji -  stereotypu w akcji, w działaniu. Literatura przedmiotu wskazuje, że ak
tywizacja stereotypu w istotny sposób wpływa na percepcję, formułowane oceny 
oraz zachowanie jednostki (Devine 1989; Bargh 1994; Bargh, Chaiken, Govender 
i Pratto 1992; Macrae, Stangor i Milne 1994; Bodenhausen i Lichtenstein 1987). 
Aktywizacja stereotypu wspiera zapamiętywanie zgodnych z nim treści, tak że są 
one odtwarzane bardziej poprawnie niż treści neutralne z punktu widzenia stereo
typu (Macrae, Milne i Bodenhausen 1994). Wpływa ona także na zachowania mo- 
toryczne. Osoby starsze, u których został zaktywizowany stereotyp, sugerujący po
wolność ich ruchów, po zakończeniu badania poruszały się korytarzem wolniej 
(Bargh, Chen i Burrows 1996).

Wszechstronność wpływu stereotypów na wiele procesów poznawczych i emo
cjonalnych skłoniła badaczy do sformułowania pytania dotyczącego natury proce
su aktywizacji stereotypu i możliwości jego kontroli.

Jeżeli traktować proces stereotypizacji jako proces rozprzestrzeniania się po
znawczej aktywizacji pewnych struktur wiedzy, to można postawić hipotezę zakła
dającą, że proces aktywizacji stereotypowych treści przebiega w znacznym stopniu 
w sposób automatyczny i niepodlegający świadomej kontroli (Bargh i in. 1992; 
Devine 1989; Gilbert i Hixon 1991). Wielu badaczy sądzi, że już sama aktywizacja
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Poczucie zagrożenia własnego wizerunku społecznego uznawane jest także za 
kluczowy element zjawiska zagrożenia stereotypem (Steele i Aronson 1995). O ile 
badania nad metastereotypami dotyczą głównie analizy poglądów przedstawicieli 
pewnych grup na temat własnego wizerunku w oczach grupy obcej lub mniejszo
ści, o tyle badacze zagrożenia stereotypem starają się dopełnić ten obraz behawio
ralnymi następstwami aktywizacji stereotypu w warunkach interakcji z innymi 
ludźmi. Obserwowane są zarówno konsekwencje aktywizacji stereotypów, których 
obiektem są grupy mniejszościowe (Levy 1996), jak i takich, które dotyczą grup 
większościowych (Aronson, Lustina, Good, Keough, Steele i Brown 1999).

Analizowane stereotypy dotyczą wielu dziedzin codziennego życia: poziomu 
zdolności matematycznych (Spencer, Steele i Quinn 1999), werbalnych (Leyens, 
Croizet i Darcis 2000), inteligencji (Major, Spencer, Schmader, Wolfe i Crocker
1998), funkcjonowania pamięciowego (Levy 1996) oraz umiejętności sportowych 
(Stone, Lynch, Sjomeling i Darley 1999). Właściwie każdej dającej się wyodrębnić 
grupie można przypisać jakiś stereotyp. Jak do tej pory wykazano pojawianie się 
efektów typowych dla zagrożenia stereotypem u członków grup wyodrębnionych 
ze względu na takie cechy jak: rasa (Steele i Aronson 1995), pleć (Spencer i in.
1999), wiek (Levy 1996), jak również te mniej wyraziste, jak status socjoekono
miczny (Croizet i Claire 1998). Warto także podkreślić, że stereotypowe opinie nie 
są zbieżne z poglądami osoby zagrożonej stereotypem na własny temat (Leyens
i in. 2000). Leyens i współpracownicy wskazują, że badani Afroamerykanie uwa
żali, że rzeczywiście inni członkowie tej grupy rasowej mogą zachowywać się 
w sposób potwierdzający stereotyp. Nie zgadzali się natomiast z poglądem, że ich 
własne zachowanie jest zbieżne ze stereotypowym wizerunkiem własnej grupy Co 
więcej osoby zagrożone stereotypem starały zaprezentować się w taki sposób, aby 
w jak najmniejszym stopniu wizerunek ten odpowiadał typowemu obrazowi osoby 
tej rasy. Nie jest do końca jasne, czy była to tylko próba autoprezentacji wynikają
ca z zagrażającej sytuacji, czy też rzeczywista rozbieżność między obrazem siebie 
a charakterystykami przypisywanymi grupie. Zagadnienie to wymaga jeszcze dal
szego rozważenia.

Negatywny stereotyp społeczny danej grupy zagraża tylko niektórym jej człon
kom (Steele i Aronson 1995). Badania wykazały, że na jego dewaluujący wpływ są 
podatne tylko osoby bardzo zdolne, spełniające wysokie kryteria obiektywne: uzy
skujące bardzo dobre oceny na zajęciach szkolnych oraz w testach wiadomości, jak 
również mające subiektywne przekonanie o posiadaniu zdolności danego typu. 
Pomyślne wyniki w danej dziedzinie stanowią dla nich podstawę własnej samooce
ny oraz przyczynę silnej identyfikacji z nią. A więc podsumowując, na zagrożenie 
stereotypem i jego negatywne konsekwencje narażone są wyłącznie te osoby, któ
rych ogólne zachowanie nie potwierdza negatywnego stereotypu, świetnie radzą
ce sobie w danym przedmiocie. Zagrożenie stereotypem pojawia się w przypadku 
kobiet świetnie radzących sobie z zadaniami matematycznymi (Spencer i in. 1999),
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bardzo inteligentnych Afroamerykanów (Steele i Aronson 1995), jak również osób
o niskim statusie socjoekonomicznym uzdolnionych językowo (Croizet i Claire 
1998).

We wszystkich tych grupach, w sytuacji zagrożenia stereotypem, obserwuje się 
dwa rodzaje konsekwencji: natychmiastowe, obserwowane bezpośrednio w sytuacji 
testowania zdolności oraz długofalowe, objawiające się w postaci względnie trwa
łych zmian w postawie wobec dziedziny, której stereotyp dotyczy. Spośród efektów 
natychmiastowych najbardziej wyraźne jest pogorszenie się poprawności wykona
nia zadań (Spencer i in. 1999). Studentki w sytuacji zagrożenia stereotypem rozwią
zują poprawnie mniej zadań w porównaniu ze studentami w tej samej sytuacji 
badawczej oraz studentkami w sytuacji neutralnej. Analizowano także inne parame
try wykonania zadań, takie jak jego szybkość czy też liczba zadań rozpoczętych, ale 
badacze nie uzyskują w ich zakresie tak replikowalnego wzorca, jak w przypadku 
liczby zadań poprawnie wykonanych. Dokładny opis analiz wykorzystujących inne 
aspekty poziomu wykonania prezentowany jest w innym miejscu (Bedyńska i Sędek 
w druku). Okazuje się także, że brak aktywizacji stereotypu umożliwia dziewczętom 
uzyskanie wyników w matematyce nieodbiegających od tych osiąganych przez 
chłopców, co wskazuje na znacznie mniejszy niż sądzono wpływ czynników biolo
gicznych na różnice płciowe w zakresie zdolności matematycznych.

Długotrwałe efekty, sugerowane przez autorów koncepcji C.M. Steele'a i J. Aron- 
sona (1995), to przede wszystkim względnie trwała zmiana postawy wobec dzie
dziny wiedzy, której dotyczy stereotyp. Zmiana ta polega na tym, że poziom osią
gnięć w określonej domenie nie stanowi podstawy poczucia własnej wartości, co 
zmniejsza motywację do zajmowania się nią oraz powoduje deprecjację jej znacze
nia dla dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. A zatem dziewczęta przestają 
uważać matematykę za ważny przedmiot szkolny, a wysoki poziom osiągnięć prze
staje być dla nich istotny. Niechętnie uczestniczą w zajęciach matematycznych 
oraz nie wybierają kierunków kształcenia, które wiążą się z koniecznością zajmo
wania się matematyką. Badacze uważają, że jest to obronna strategia chroniąca 
własne „ja" jednostki stereotypizowanej przed informacjami zwrotnymi, uzyskiwa
nymi od osób, które są podejrzewane o posługiwanie się uprzedzeniami w proce
sie ewaluacji (Crocker, Voekl, Testa i Major 1991). T. Miller i współpracownicy 
(Miller i Kaiser 2001) uważają, że jest to jedna ze form radzenia sobie z długotrwa
łym stresem bycia osobą stereotypizowaną.

Jak to już zostało powiedziane, stereotypy zagrażają skutecznemu działaniu 
jednostki w różnych sferach jej życia. Bardzo ważnym warunkiem pojawienia się 
deficytów wykonania, spowodowanych aktywizacją stereotypu, jest wysoki poziom 
trudności zadań, jakie są stawiane przed osobą badaną (Spencer i in. 1999). Trud
ność zadań powoduje, zdaniem autorów, pojawienie się subiektywnego odczucia 
trudności i obawy przed potwierdzeniem swym zachowaniem słuszności stereoty
powych opinii. Może także mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia zaangażo
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wania zasobów poznawczych. Trudne zadania wymagają bowiem dostępności za
sobów uwagi i pamięci. Jak sugeruje Devine (1989), stereotypy kulturowe są prze
twarzane automatycznie, nie wymagają znacznych zasobów, a ich kontrola jest 
znacznie utrudniona. Osobiste przekonania jednostki są natomiast przetwarzane 
w sposób kontrolowany co wymaga dużych zasobów poznawczych. Nawet jeśli 
osoba uważa się za kompetentną to pogląd ten nie może dojść do głosu wobec 
trudności z kontrolowanym przetwarzaniem.

Cytowani wcześniej badacze wydają się być zgodni co do tego, że w sytuacji za
grożenia stereotypem pojawiają się określone deficyty poznawcze. Jednakże pro
wadzone dotychczas badania nie dokonują głębszej analizy ich charakteru, a raczej 
koncentrują się na pomiarze wielu zmiennych psychologicznych, które mogą po
ciągać za sobą ograniczenia możliwości poznawczych. Zmienne, takie jak wysoki 
poziom lęku (Wine 1971), nadmierna koncentracja na sobie (Geen 1985; Hormuth 
1986; Baumeister 1984) bądź też niski poziom motywacji (Bandura 1977, 1986) 
mogą stanowić przyczynę deficytów poznawczych obserwowanych w sytuacji za
grożenia stereotypem (Steele i Aronson 1995). Jednakże wykonane badania nie 
pozwalają w jednoznaczny sposób przypisać wymienionym powyżej zmiennym 
przyczynowego wpływu na niski poziom wykonania zadań w sytuacji aktywizacji 
stereotypu (zob. przegląd w: Bedyńska, Sędek, w druku). Można także wątpić, czy 
stosowane w dotychczasowych badaniach schematy korelacyjne są w stanie do
starczyć odpowiedzi na pytanie o czynniki mediujące deficyty wykonania w sytu
acji aktywizacji stereotypu. Wydaje się, że istnieje uzasadniona konieczność pro
wadzenia intensywnych poszukiwań mechanizmu zjawiska, także na płaszczyźnie 
poznawczych możliwości osoby zagrożonej stereotypem, Idące w tym kierunku 
próby analizy rodzaju strategii, wybieranych przez dziewczęta zagrożone stereoty
pem w procesie dochodzenia do rozwiązania zadań matematycznych, nie dostar
czyły obiecujących rozstrzygnięć (Quinn i Spencer 2001). Dziewczęta, w sytuacji 
zagrożenia stereotypem, nie różniły się od chłopców rodzajem wybieranych stra
tegii, a raczej miały trudność ze znalezieniem jakiejkolwiek drogi rozwiązania pro
blemu.

Funkcjonowanie poznawcze osób zagrożonych 
stereotypem

Wobec tak szczątkowych informacji na temat przebiegu procesów poznawczych 
w sytuacji zagrożenia stereotypem wydaje się, że prowadzenie badań w tym za
kresie stanowi cenne uzupełnienie obrazu analizowanego zjawiska. Zaprojektowa
no zatem wiele badań, których celem było określenie rodzaju deficytów poznaw
czych, przyczyniających się do niskiej poprawności wykonania zadań. Można
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sugerować, że skoro deficyty pojawiają się wyłącznie w zadaniach nowych i trud
nych, to upośledzeniu ulegają generatywne aspekty funkcjonowania poznawczego, 
związane z umiejętnością integracji informacji cząstkowych w spójny model umy
słowy. Aby odpowiedzieć na pytanie o naturę deficytów poznawczych w sytuacji 
zagrożenia stereotypem, wykorzystano procedurę krokowego uczenia się liniowych 
porządków między określonymi elementami, zaprojektowaną do analizy tworzenia 
umysłowych modeli zjawisk (Mynatt i Smith 1977; Potts 1972; Potts 1974; Smith
i Foos 1975). Jako pierwsza prezentowana jest procedura zastosowana w jednym 
z wcześniej realizowanych badań pilotażowych, a w kolejnych częściach znajduje 
się opis uzyskanych wyników oraz dyskusja nad nimi.

W ramach metody porządków liniowych uczestnikom badania prezentowano 
pary obiektów, powiązanych ze sobą określonymi relacjami, np. „Ania jest wyższa 
od Gosi", „Gosia jest wyższa od Kasi", „Kasia jest wyższa od Renaty". Jak widać 
elementy te można było uszeregować w postaci wektora w porządku malejącym -  
od osoby najwyższej do najniższej, np. Ania>Gosia>Kasia>Renata. Istnieje sześć 
możliwych kolejności prezentowania par obiektów, a tym samym sześć porządków 
o różnym stopniu trudności. Najłatwiej ułożyć wektor wtedy, gdy pary obiektów 
prezentowane są kolejno, np. „Ania wyższa od Gosi", „Gosia wyższa od Edyty", 
„Edyta wyższa od Renaty". Kolejną parę łatwo jest połączyć z uprzednio prezento
waną. Jednakże poszczególne pary można także prezentować w następujący spo
sób: „Kasia grubsza niż Renata", „Ania grubsza niż Gosia", „Gosia grubsza niż 
Kasia". W tym przypadku należy utrzymać w pamięci dwie pierwsze pary, gdyż nie 
zawierają one elementu łączącego. Dopiero gdy zostanie zaprezentowana trzecia 
para, można połączyć elementy w wektor. Instrukcja nie sugeruje, że łączenie ele
mentów w jeden wektor jest wymagane. A zatem osoba badana może, ale nie mu
si łączyć elementy w spójny wektor -  pamięciową reprezentację zestawu wyuczo
nych relacji. Następnie zadawane są pytania o relacje między poszczególnymi 
elementami wektora: elementami sąsiednimi, np. Ania -  Gosia, elementami odda
lonymi o dwa kroki: Ania -  Kasia oraz obiektami końcowymi: Ania -  Renata.

Kluczowym aspektem tej metody jest uzyskanie informacji o rodzajach pojawia
jących się deficytów poznawczych. Za jej pomocą można bowiem stwierdzić, czy 
osoba badana korzysta w przetwarzaniu poznawczym z generatywnych, ale za to 
wymagających większego wysiłku, strategii poznawczych (von Hecker i Sędek
2000). Jeśli badany dokonuje integracji elementów w wektor, to jest w stanie szyb
ko i poprawnie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno relacji między 
końcowymi obiektami tego wektora, jak i między elementami sąsiednimi, niezależ
nie od rodzaju porządku. Jeżeli osoba słabo radzi sobie z odtwarzaniem relacji mię
dzy obiektami sąsiednimi i obiektami końcowymi we wszystkich porządkach ozna
cza to, że ograniczeniu uległy jej ogólne zasoby poznawcze, w tym zasoby pamięci 
bezpośredniej (Hartlage, Alloy Vazquez i Dykman 1993).
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Uczestnikami przeprowadzonego badania były dziewczęta, wyselekcjonowane 
na podstawie poziomu osiągnięć w zakresie matematyki, subiektywnej oceny waż
ności tej dziedziny oraz samooceny własnych zdolności matematycznych. Za po
mocą instrukcji pisemnej aktywizowano negatywny stereotyp, dotyczący zdolności 
matematycznych. Dziewczęta wykonywały na komputerze zadanie oparte na pro
cedurze porządków liniowych. Mierzona była zarówno poprawność wykonywanych 
zadań, jak i czas poświęcony na zapamiętywanie informacji prezentowanych w fa
zie studiowania. Głównym celem tego ostatniego pomiaru było sprawdzenie, czy 
słabe wyniki dziewcząt w sytuacji zagrożenia stereotypem nie wynikają z niechęci 
osób badanych do angażowania się w bardziej wnikliwe, a więc zajmujące więcej 
czasu, analizowanie par elementów.

Uzyskane rezultaty przedstawiają następujący wzorzec: w sytuacji zagrożenia 
stereotypem dziewczęta uzyskiwały niższy poziom poprawności w określaniu rela
cji między elementami końcowymi niż osoby wykonujące zadanie w sytuacji neu
tralnej, ale tylko w zakresie dwóch najtrudniejszych porządków. Nie uzyskano 
natomiast różnic między porównywanymi grupami w zakresie poprawności odpo
wiedzi na pytania o prezentowane wcześniej elementy sąsiednie.

Nie stwierdzono także różnic w zakresie czasu studiowania prezentowanych par. 
Taki wzorzec wyników sugeruje, że upośledzeniu nie ulegają takie proste funkcje, 
poznawcze, jak bezpośrednie zapamiętywanie, ale raczej bardziej złożone funkcje, 
na przykład myślenie generatywne.

Co do interpretacji tych wyników można zaproponować co najmniej dwa głów
ne wyjaśnienia. Pierwsze z nich sugeruje, że skoro deficyty poznawcze obserwo
wane w sytuacji zagrożenia stereotypem ujawniają się tylko w najtrudniejszych 
porządkach, gdzie niezbędne jest przetwarzanie złożonych relacji, to kluczowym 
elementem obserwowanych deficytów są trudności w zakresie złożoności relacyj
nej (ang. relational complexity) (Halford, Wilson i Phillips 1998). Tak więc można 
sugerować, że u podłoża zakłóceń poznawczych leży ograniczona pojemność prze
twarzania (ang. processing capacity) pamięci operacyjnej (Foos, Sabol, Smith i My- 
natt 1976).

Należy jednak pamiętać, że zagrożenie stereotypem uaktywnia się tylko w za
daniach trudnych, więc możliwe jest, że w przypadku łatwych porządków nie na
stępuje aktywizacja stereotypu wywołująca poczucie zagrożenia. Nie można zatem 
wykluczyć, że za deficyty poznawcze odpowiadają w tym przypadku trudności 
w zakresie generatywnych aspektów funkcjonowania poznawczego. Jeżeli teza ta 
uzyska potwierdzenie empiryczne, to trudności poznawcze byłyby podobne do 
tych charakterystycznych dla zjawiska bezradności intelektualnej (Sędek i Kofta 
1990). Osoby poddane treningowi bezradności bardzo dobrze odtwarzają relacje 
między sąsiednimi parami elementów, natomiast trudności sprawia im udzielenie 
poprawnych odpowiedzi na pytania o pary skrajne. U podłoża deficytów w zakre
sie generatywnych aspektów funkcjonowania poznawczego leży stan wyczerpania
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poznawczego (Sędek 1995, von Hecker i Sędek 2000), którego efektem jest bez
radność intelektualna. Stan ten powstaje w wyniku angażowania przez jednostkę 
wysiłku nieredukującego niepewności co do poprawności procesu rozwiązywania 
zadań. Efektem powtarzających się doświadczeń wyczerpania poznawczego, po
dobnie jak w przypadku zagrożenia stereotypem, jest pogorszenie wykonania 
zadań oraz zanik poczucia identyfikacji z dziedziną. Drogą analogii deficyty po
znawcze w sytuacji zagrożenia stereotypem można by wiązać z przeskokiem w stan 
wyczerpania poznawczego.

Na obecnym wstępnym jeszcze poziomie zaawansowania badań trudno jest jed
noznacznie stwierdzić, która hipoteza jest bardziej prawdopodobna. Być może nale
ży poszukiwać jeszcze innych wyjaśnień uzyskanych rezultatów. Dalsze badania 
prawdopodobnie pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie, co leży u podłoża trudno
ści w wykonywaniu zadań przez grupy obciążone stereotypem. Można jednak 
stwierdzić, że poznawcza perspektywa analizy zjawiska zagrożenia stereotypem jest 
niezwykle obiecująca i może doprowadzić do niezwykle interesujących rezultatów.

Podsumowanie

Analiza wpływu stereotypów na przebieg interakcji społecznej i psychiczne 
funkcjonowanie partnerów wydaje się być niezwykle interesująca z kilku powodów. 
Po pierwsze, rozpoczyna proces integracji obszarów badawczych, które do tej pory 
funkcjonowały stosunkowo niezależnie. Takie tendencje mogą zaowocować wielo
ma interesującymi badaniami empirycznymi, pozwalającymi wyjaśnić i coraz lepiej 
przewidzieć złożone ludzkie zachowania. Po drugie, być może w ślad za rozwojem 
zintegrowanych koncepcji teoretycznych pójdą także praktyczne programy oddzia
ływań niwelujących wpływ stereotypu na funkcjonowanie osób będących jego 
obiektem.
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The psychological consequences 
of being a stereotype target

Research on stereotypes have a long lasting tradition in the social psy
chology. Stereotype contents and its influence on how people are per
ceived and evaluated were throughly analysed. Research carried out 
up to date neglected analysis of stereotype target's functioning in ste
reotype activation situation and its impact on the interpersonal inte
raction. Empirical reports about meta-stereotypes-beliefs of majority 
group members about how they are perceived by people belonging to 
minority group. Consequences of stereotype threat caused by negative 
stereotype activation in ability testing situation are considered. Task 
performance impairments in stereotype threat situation consist of dif
ficulties in using generative strategies in cognitive functioning. It 
seems that such deficits are caused by cognitive exhaustion.

Key words: metastereotype, stereotype threat, cognitive exhaustion.


