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Psychologii PAN. ss. 154

noczesnie popiera poglad mówia-

cy o tym, iz stereotypy sa niejako na-

stepstwem uprzedzen. tj. selektywne

przetwarzanie informacji dotyczy

tych obiektów. co do których zywio-

ne sa uprzedzenia. Stosowany przez

autorke rozdzial definicyjny wydaje

sie byc jednak mniej przejrzysty od

powszechnie uzywanej terminologii

wprowadzonej przez Allporta i kon-

tynuowanej przez Aronsona, w któ-

rej to stereotyp jest traktowany jako

poznawczy komponent postawy,

uprzedzenia - jako komponent emo-

cjonalny. zas dyskryminacja - jako

komponent behawioralny.

Przedmiotem badan autorki by-

ly stereotypy etniczne u dzieci i mlo-

dziezy oraz ich geneza. Niewatpli-

wym atutem omawianego programu

badawczego jest wielosc i róznorod-

nosc stosowanych metod pomiaru

stereotypowosci spostrzegania przez

osoby badane poszczególnych grup

narodowych. Ciekawym i trafnym za-

biegiem wydaje sie równiez wprowa-

dzenie do zestawu stereotypizowa-

nych narodowosci takze grupy kon-

trolnej - narodu badz nieistniejace-

go, badz nie nacechowanego stereo-

typowo przez media.

W omawianych badaniach zaje-

to sie takze kwestia genezy stereoty-

pów, analizujac wplyw oddzialywan

rodzicielskich i prasy. Badania od-

dzialywan rodzicielskich jako

zródla stereotypów dotyczyly ste-

reotypów etnicznych i stereotypów

Omawiana ksiazka stanowi ra-

port z szeroko zakrojonego projektu

badawczego, realizowanego w latach

dziewiecdziesiatych. Motywem podje-

cia badan bylo przeswiadczenie

o tym. iz coraz wieksza wiedza o me-

chanizmach uprzedzen nie przenosi

sie na oddzialywania praktyczne,

zmierzajace ku redukcji stereotypów

i uprzedzen. W efekcie powyzszego

zalozenia aspekt poznawczy badan -

jak sugeruje autorka - mial chara-

kter jedynie instrumentalny - sluzyl

bowiem opracowaniu programów

edukacyjnych. minimalizujacych

uprzedzenia etniczne.

Autorka w znacznie skróconej

formie przedstawia teorie dotyczaca

stereotyp6w i uprzedzen, omawiajac

nieco pobieznie m.in. cechy stereoty-

pów. podejscie dyskryptywne i ewa-

luatywne oraz geneze stereotypów.

Zastosowana przez autorke pobiezna

forma prezentacji dostepnej teorii,

szeroko omawianej w literaturze

przedmiotu, ma jednak swe uzasad-

nienie - autorka wszak koncentruje

sie na przeniesieniu wiedzy teorety-

cznej na praktyke spoleczna. W cze-

sci teoretycznej omawianej pracy

odnalezc mozna ciekawe polaczenie

pojecia stereotypu i pojecia "uprze-

dzenie". Autorka przedstawia i jed-
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plci. W przypadku tych pierwszych.

badania wykazaly istnienie zbieznosci

pomiedzy dzieciecymi i rodzicielski-

mi schematami. lecz zbieznosc ta nie

jest zbyt wysoka. lub tez nie jest tak

wysoka, jak mozna bylo zakladac na

podstawie wiedzy teoretycznej. Bada-

nia dotyczace stereotypów plci

wykazuja z kolei zbieznosc pogla-

dów dzieci z pogladami doroslych z

pokolenia ich rodziców. lecz nie jest

to zbieznosc z pogladami rodziców

badanych dzieci. Interesujacym wyda-

je sie równiez to, iz korelacje pogla-

dów matek i ojców sa wyzsze niz

matek i dzieci, te zas z kolei sa wy-

zsze od korelacji pogladów ojców i

ich dzieci. Autorka jednak nie po-

dejmuje próby wyjasnienia tego zja-

wiska.

Nastepnie opisane zostaly pro-

gramy edukacyjne, majace na celu

modyfikacje stereotypów i uprzedzen

etnicznych. Autorzy owych progra-

mów kierowali sie dwoma celami,

którymi bylo: I) uswiadomienie dzie-

ciom, ze istnieje fundamentalne po-

dobienstwo miedzy ludzmi, bez

wzgledu na ich przynaleznosc do da-

nej grupy spolecznej, 2) wytworzenie

u dzieci przekonania, iz w obrebie

kategorii spolecznej istnieje znaczna

róznorodnosc. Dokonywano tego przy

uzyciu takich metod jak np. realiza-

cja heurystyki dostepnosci, manipu-

lacja tozsamoscia spoleczna, cwicze-

nie umiejetnosci tworzenia klas nad-

rzednych, trening samoakceptacji i em-

patii oraz cwiczenie umiejetnosci po-

szukiwania cech wspólnych (technika

ta okazala sie najefektywniejsza).

Omawiane przeze mOle badania

i programy edukacyjne sa ciekawa i

istotna z punktu widzenia praktyki

spolecznej próba przelamania

wszechobecnej postawy dotyczacej

stereotypów i uprzedzen, postawy za-

kladajacej, iz stereotypów z wielu

wzgledów nie mozna modyfikowac.

Opisane przez autorke programy wy-

chowawcze udowadniaja jednak. iz

nauczyciele i wychowawcy moga sku-

tecznie minimalizowac stereotypy i

uprzedzenia etniczne swych wycho-
wanKów.
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