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Poznañ

Struktura i uwarunkowania afektywnego komponentu
postaw politycznych studentów

I. Kszta³towanie postaw politycznych

P
rzyjmuje siê, ¿e postaw¹ wobec dowolnego obiektu nazywamy wzglêdnie sta³¹
sk³onnoœæ do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowywania siê cz³owieka do

tego obiektu. Trójsk³adnikowa definicja postawy mówi, i¿ tworz¹ j¹ komponenty: emo-
cjonalny, poznawczy i behawioralny. W konsekwencji mo¿emy przyj¹æ, i¿ tak¿e genezy
postaw nale¿y upatrywaæ w trzech mechanizmach: nabywania przekonañ na temat
w³aœciwoœci danego obiektu, prze¿yæ emocjonalnych zwi¹zanych z danym obiektem
oraz w³asnych zachowañ kierowanych na ów obiekt. W toku dalszych rozwa¿añ i anali-
zy badania interesowaæ nas bêdzie zw³aszcza wp³yw na afektywny komponent postawy.

Kszta³towanie siê postawy w tym aspekcie dokonuje siê1:
— po pierwsze, poprzez warunkowanie klasyczne, tzn. wielokrotne pojawianie siê obiektu,

któremu towarzyszy bodziec, który bez uczenia wywo³uje pozytywne lub negatywne re-
akcje emocjonalne, co prowadzi do wykszta³cenia siê pozytywnego lub negatywnego
stosunku do obiektu;

— po drugie, przeniesienie ustosunkowania z jakiegoœ bodŸca wywo³uj¹cego reakcjê emo-
cjonaln¹ (pozytywn¹ lub negatywn¹) na wspó³wystêpuj¹cy z nim obiekt;

— po trzecie, warunkowanie instrumentalne, polegaj¹ce na uczeniu siê znaczenia pierwot-
nie obojêtnej reakcji dziêki temu, ¿e pojawiaj¹ siê po niej pozytywne lub negatywne dla
jednostki zdarzenia np. opinie czy oceny;

— po czwarte, zjawisko samej ekspozycji, które powoduje wzrost sympatii do obiektu na skutek
habituacji (wygaszenie reakcji negatywnej na nowy, nieznany, a wiêc potencjalnie niebez-
pieczny obiekt). Oczywiœcie efekt ekspozycji jest szczególnie silny w przypadku obiektów
ma³o istotnych dla jednostki. W przypadku wa¿niejszych, dysponuje ona wiêksz¹ iloœci¹ in-
formacji na ich temat, co zmniejsza znaczenie ekspozycji. Zreszt¹ zawsze mo¿e ona prowa-
dziæ tak¿e do znu¿enia obiektem i przejœcia w stosunek obojêtny lub wrêcz negatywny.
Postawy polityczne kszta³tuj¹ siê w procesie socjalizacji politycznej. Ich obiektami s¹ role

polityczne, wykonawcy tych ról, instytucje polityczne oraz system polityczny jako ca³oœæ.
Polityczny charakter obiektów nie determinuje szczególnego sposobu nabywania postaw.
Zwa¿ywszy jednak na fakt, i¿ polityka jest sfer¹ wyj¹tkowo z³o¿on¹, zawieraj¹c¹ wiele bar-
dzo niejednoznacznych, a nawet sprzecznych informacji oraz dostrzegaj¹c zwykle niski po-
ziom wiedzy politycznej, ³atwo zauwa¿yæ, i¿ postawy polityczne s¹ nieustrukturyzowane
i wzglêdnie nieprzewidywalne.

Rodzina, szko³a, media, a w niektórych krajach tak¿e instytucje religijne, to podmioty od-
grywaj¹ce zasadnicz¹ rolê w procesie socjalizacji politycznej. W ró¿nych okresach badañ nad
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tym procesem wskazywano ró¿n¹ ich wagê i poziom determinacji. Rodzina ze wzglêdu na swe
znaczenie w socjalizacji pierwotnej ma ogromne mo¿liwoœci kszta³towania pierwszych nasta-
wieñ emocjonalnych wobec obiektów politycznych. St¹d te¿ komponent emocjonalny postawy
politycznej (tym samym orientacja afektywna w kulturze politycznej) kszta³tuje siê najwczeœ-
niej. Szko³a jest miejscem, w którym powinna byæ kszta³towana przede wszystkim orientacja
poznawcza. Nietrudno jednak zauwa¿yæ, i¿ przywi¹zywanie do symboli, które ma miejsce od
pierwszych lat edukacji ma g³ównie znaczenie emocjonalne. Zanim dziecko zgromadzi infor-
macje na temat funkcjonowania obiektów politycznych ma ju¿ ukszta³towany stosunek emo-
cjonalny do wielu z nich. Z kolei media jeszcze w po³owie XX wieku uwa¿ano za pe³ni¹ce tylko
rolê pomocnicz¹ w socjalizacji politycznej. Jednak w ostatniej dekadzie minionego wieku do-
strze¿ono – w zwi¹zku z ogromnymi zmianami, jakie nastêpowa³y w komunikowaniu politycz-
nym – i¿ sta³y siê g³ównym elementem tego procesu. Wp³yw mediów na kszta³towanie siê
postaw politycznych nie daje siê jednak oceniæ jednoznacznie. Po pierwsze, kontakt z mediami
nie zawsze powoduje przyrost wiedzy o obiektach politycznych (komponent poznawczy), a na
pewno kszta³tuje silnie afektywny sk³adnik postaw. Po drugie, poczucie poinformowania mo¿e
powodowaæ zniechêcenie do aktywnoœci w obszarze polityki (komponent behawioralny), co
w po³¹czeniu z niskim poziomem wiedzy jeszcze mocniej powoduje dominacjê czynnika emo-
cjonalnego. Po trzecie, media nie zawsze s¹ podmiotem kszta³towania postaw, mog¹ byæ te¿ in-
strumentalnie wykorzystywane przez inne agendy socjalizacyjne np. polityków czy Koœció³.

Cech¹, która ³¹czy wp³yw najsilniejszych podmiotów socjalizacji politycznej jest pragnie-
nie opanowania sfery afektywnej. Przekonywanie rozumowe jest d³ugie i niepewne w skut-
kach, natomiast ukszta³towanie pozytywnego nastawienia emocjonalnego przek³ada siê na
kszta³towanie korzystnych dla nadawcy komunikatu derywacji (wyt³umaczeñ, racjonalizacji,
pseudologicznych dowodów itp.). Rozwój technik i œrodków wspó³czesnego marketingu po-
litycznego potwierdza ten fakt. Jego uznanie t³umaczy nasze zainteresowanie badaniem
w³aœnie komponentu afektywnego postawy.

II. Metodologia badañ w³asnych

2.1. Cele badañ

� Zbadanie postaw politycznych studentów (w tej czêœci analizy przede wszystkim kom-
ponentu afektywnego).

� Zbadanie struktury postaw politycznych studentów.
� Zbadanie uwarunkowañ postaw politycznych studentów.

W prezentowanym artykule zostan¹ przedstawione wyniki badañ dotycz¹ce struktury
i uwarunkowañ afektywnego komponentu postaw politycznych.

2.2. Charakterystyka osób badanych

Wybór osób do badañ by³ doborem celowym. Do grupy badanej zostali wybrani stu-
denci pierwszego roku studiów. Poddane analizie zosta³y postawy polityczne w jednej ze
specyficznych subkultur, jak¹ stanowi kultura polityczna m³odzie¿y studenckiej2. Przepro-
wadzono badania korelacyjne (przy u¿yciu ankiety) wœród studentów pierwszego roku
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– studiuj¹cych kierunki spo³eczne na poznañskich uczelniach zarówno publicznych, jak i nie-
publicznych (tj. politologia, pedagogika, stosunki miêdzynarodowe, dziennikarstwo i komu-
nikacja spo³eczna, bezpieczeñstwo narodowe, psychologia).

Wybrana grupa badana jest od lat przedmiotem analizy wielu autorów polskich i zagra-
nicznych, ponadto oœrodki badañ opinii spo³ecznej i publicznej prowadz¹ systematyczne ba-
dania postaw i zachowañ m³odzie¿y (warto wspomnieæ w tym miejscu o powtarzanych przez
CBOS badaniach z serii „M³odzie¿ o polityce”). Interesuj¹cym projektem by³o przygotowa-
nie przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego raportu z badañ kompetencji
politycznych, mentalnoœci i postaw politycznych warszawskich licealistów3. Badania m³odych
doros³ych prowadzone w ostatnich latach wskazuj¹ na spadek zainteresowania, zaanga¿owania,
wzrost cynizmu politycznego oraz zmianê form aktywnoœci – od stricte politycznej do spo³ecz-
nej4. Mimo, ¿e m³odsze kohorty wiekowe s¹ lepiej wykszta³cone ni¿ starsze, maj¹ ni¿szy po-
ziom wiedzy o polityce, ni¿sz¹ partycypacjê w organizacjach politycznych i ni¿szy udzia³
w wyborach5. Analiza wyników pozwoli na zweryfikowanie tych tendencji oraz w³¹czenie siê
w dyskusjê dotycz¹c¹ stopnia zainteresowania m³odzie¿y polityk¹. Uzyskane wyniki badañ po-
zwol¹ tak¿e na ustalenie struktury postaw emocjonalnych studentów wobec polityki oraz uwa-
runkowañ tych postaw ze szczególnym uwzglêdnieniem agend socjalizuj¹cych. Wydaje siê byæ
to szczególnie istotne w zwi¹zku z opisywan¹ w literaturze s³abn¹c¹ rol¹ niektórych tradycyj-
nych instytucji socjalizacyjnych na skutek przemian spo³eczno-kulturowych.

Tabela 1
Charakterystyka osób badanych

Zmienne socjodemograficzne Dane liczbowe

1 2

Liczebnoœæ 573 osoby

P³eæ Kobiety 424 (74%) Mê¿czyŸni 138 (24,1%)

Miejsce pochodzenia Wieœ 157 (27,40%)
Miasto do 50 tys. mieszkañców 175 (30,54%)
Miasto powy¿ej 50 tys. do 200 tys. mieszkañców 102 (17,80%)
Miasto powy¿ej 200 tys. do 500 tys. mieszkañców 42 (7,33%)
Miasto powy¿ej 500 tys. mieszkañców 92 (16,06%)

Religijnoœæ G³êboko wierz¹cy/a 62 (10,82%)
Wierz¹cy/a 306 (53,40%)
Poszukuj¹cy/a religijnie 80 (13,96%)
Niewierz¹cy/a 79 (13,79%)
Inny 36 (6,28%)

Kierunek studiów Pedagogika 189 (32, 98%)
Psychologia 75 (13,09%)
Politologia 67 (11,69%)
Stosunki miêdzynarodowe 93 (16,23%)
Bezpieczeñstwo narodowe 33 (5,76%)
Dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna 107 (18,67%)
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1 2

Wykszta³cenie matki Podstawowe 9 (1,57%)
Zasadnicze zawodowe 70 (12,22%)
Œrednie zawodowe 115 (20,07%)
Œrednie ogólne 69 (12,04%)
Policealne / pomaturalne 42 (7,33%)
Niepe³ne wy¿sze 24 (4,19%)
Wy¿sze 239 (41,71%)

Wykszta³cenie ojca Podstawowe 13 (2,27%)
Zasadnicze zawodowe 120 (20,94%) Œrednie zawodowe 144 (25,13%)
Œrednie ogólne 61 (10,65%)
Policealne / pomaturalne 40 (6,98%)
Niepe³ne wy¿sze 30 (5,24%)
Wy¿sze 154 (26, 88%)

2.3. Metoda badawcza

W badaniach zastosowano metodê korelacyjn¹, technikê ankiety, poprzez zastosowanie
narzêdzia badawczego, specjalnie skonstruowanego do celów badañ „Kwestionariusza do ba-
dania postaw politycznych studentów”. Narzêdzie to skonstruowano w oparciu o wiedzê z za-
kresu psychologii spo³ecznej, psychologii politycznej, politologii oraz metodologii badañ.
Cennymi w konstrukcji skal zaanga¿owania politycznego, oceny postawy obywatelskiej oraz
skali patriotyzm-nacjonalizm by³y badania przygotowane przez Instytut Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego6.

W przypadku zastosowanych skal obliczono ich rzetelnoœæ. Uzyskano wysok¹ rzetelnoœæ
skal (wyniki przedstawiono poni¿ej). Kwestionariusz sk³ada³ siê z VII czêœci:

I. metryczkowej;
II. dotycz¹cej komponentu poznawczego postaw politycznych (dyferencja³y semantyczne

dotycz¹ce cech wizerunku politycznego);
III. dotycz¹cej komponentu emocjonalnego postaw politycznych (nasilenie emocji pozy-

tywnych i negatywnych wobec polityków, partii politycznych, instytucji politycznych);
IV. dotycz¹cej komponentu behawioralnego postaw politycznych (partycypacja politycz-

na);
V. dotycz¹cej oceny wp³ywu agend socjalizuj¹cych na sympatie polityczne oraz korzysta-

nia z mediów zarówno nowych jak i tradycyjnych;
VI. skali zaanga¿owania politycznego, rzetelnoœæ skali AlphaCronbacha wynosi 0,839;

VII. skala oceny postawy obywatelskiej, rzetelnoœæ skali AlphaCronbacha wynosi 0,77;
VIII. skali patriotyzm-nacjonalizm, rzetelnoœæ skali AlphaCronbacha wynosi 0,769;
do³¹czono tak¿e dwie dodatkowe skale:
PWI – Psycho-spo³eczne prosperowanie, rzetelnoœæ skali AlphaCronbacha wynosi 0,86;
SP – WskaŸnik Osobistego Dobrostanu, rzetelnoœæ skali AlphaCronbacha wynosi 0,84.

2.4. Organizacja badañ

W celu przetestowania narzêdzi badawczych i okreœlenia ich ostatecznego kszta³tu prze-
prowadzono badanie pilota¿owe. Odby³o siê ono w paŸdzierniku 2011 roku i obejmowa³o
50 osób. Zastosowano takie same kryteria doboru osób do grupy badanej jak w badaniu
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w³aœciwym. Przeprowadzona zosta³a analiza rzetelnoœci poszczególnych skal. Dziêki uzyska-
nym wynikom mo¿liwe by³o wyeliminowanie pozycji obni¿aj¹cych rzetelnoœæ. Przeprowadzo-
no równie¿ analizê czynnikow¹ w celu przeanalizowania zale¿noœci pomiêdzy poszczególnymi
itemami skal. Uzyskano wysok¹ rzetelnoœæ skal.

Badania w³aœciwe przeprowadzono w listopadzie 2011. Procedura badawcza sk³ada³a siê
z trzech etapów:
� Etap selekcyjny – wybór osób do badañ. Etap ten polega³ na uzyskaniu zgody osób do

wziêcia udzia³u w badaniach. Po uzyskaniu wstêpnej zgody na badanie osobie badanej
przedstawiony zosta³ cel badañ i sposób ich przeprowadzenia. Osoby badane uzyska³y
równie¿ wszelkie potrzebne wyjaœnienia dotycz¹ce dyskrecji, dobrowolnoœci i anoni-
mowoœci badañ.

� Etap badañ w³aœciwych. Polega³ na anonimowych badaniach kwestionariuszowych.
Wszyscy badani zostali jeszcze raz poinformowani o celu przeprowadzanych badañ,
o ich anonimowoœci i dobrowolnoœci. Osoby badane wype³nia³y kwestionariusze samo-
dzielnie i w umówionym (dogodnym dla nich) terminie oddawa³y je prowadz¹cemu ba-
danie. Etap opracowania wyników. Polega³ na statystycznym opracowaniu wyników
w programie SPSS oraz ich interpretacji.

III. Wyniki badañ

3.1. Struktura emocjonalnych komponentów postaw wobec polityki

Przeprowadzono analizê g³ównych sk³adowych odnoœnie emocjonalnych komponentów
postaw wobec wyró¿nionych osób i struktur. Celem by³o okreœlenie zale¿noœci wy¿szego rzê-
du pomiêdzy jednostkowymi postawami (politykami, partiami politycznymi, instytucjami
politycznymi, polityk¹). Najsilniej wyodrêbni³y siê postawy emocjonalne wobec PO i rz¹du,
oraz Ruchu Palikota. Postawy wobec PiS s¹ okreœlone raczej na zasadzie antypatii i w silnej
opozycji do postaw wobec PO i rz¹du. Jednoczeœnie postawy wobec PO s¹ odrêbne od postaw
wobec Ruchu Palikota. W badanej grupie, postawa wobec PiS reprezentowana jest g³ównie
przez antypatie zwolenników PO i RP. Postawy wobec PiS i Jaros³awa Kaczyñskiego wydaj¹
siê mniej wyraziste ni¿ wobec PO i Donalda Tuska. Rz¹d i PO kojarzone s¹ przede wszystkim
z Uni¹ Europejsk¹. Badani przejawiaj¹cy pozytywne postawy emocjonalne wobec polityki
lepiej oceniaj¹ dzia³alnoœæ partii politycznych oraz Sejmu. Opisane zale¿noœci przedstawiono
w tabeli 2.

Tabela 2
Struktura postaw emocjonalnych studentów (macierz rotowanych sk³adowych)

Emocjonalne

komponenty

postaw

Sk³adowa

sympatia wobec PO i rz¹du

oraz antypatia wobec PiS

sympatia wobec RP oraz

antypatia wobec PiS

pozytywne emocje wobec

polityki

1 2 3 4

Rz¹d ,783 – –

PO ,773 – –

D. Tusk ,754 ,421 –

B. Komorowski ,747 – –
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1 2 3 4

Senat ,665 – –

UE ,595 – –

J. Palikot – ,890 –

Ruch Palikota – ,867 –

J. Kaczyñski –,467 –,506 –

PiS –,460 –,501 –

Polityka – – ,790

Partie polityczne – – ,770

Sejm ,483 – ,567

3.2. Uwarunkowania postaw emocjonalnych wobec Platformy Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwoœci

Nastêpnie zastosowano analizê regresji metod¹ krokow¹ w celu sprawdzenia zale¿noœci
pomiêdzy nasileniem emocji wobec partii politycznych, polityków i instytucji politycznych a:
— wybranymi zmiennymi socjodemograficznymi (p³eæ, stan cywilny, miejsce pochodze-

nia, religijnoœæ, ocena sytuacji materialnej, wykszta³cenie rodziców);
— opracowanymi i zastosowanymi skalami;
— subiektywn¹ ocen¹ wp³ywu podmiotów socjalizuj¹cych (rodzina pochodzenia, religia,

szko³a/uczelnia, media, znajomi, partner/ma³¿onek).
Analiza uzyskanych w ten sposób wyników umo¿liwia ocenê uwarunkowañ postaw emo-

cjonalnych badanych.
W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania postaw emocjonalnych wobec

dwóch g³ównych partii bior¹cych udzia³ w ostatnich wyborach parlamentarnych – PO i PiS
oraz Prezydenta, Premiera oraz Prezesa g³ównej partii opozycyjnej.

Tabela 3
Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec PO

Uwarunkowania postaw
Wspó³czynnik standa-

ryzowany Beta
t Istotnoœæ

Skala patriotyzm-nacjonalizm –,257 –4,657 ,000

PWI ,196 3,908 ,000

Wp³yw mediów ,160 3,134 ,002

Wp³yw organizacji religijnej –,126 –2,462 ,014

Postawa obywatelska ,125 2,321 ,021

Analiza uzyskanych wyników badañ wskazuje istnienie piêciu zmiennych warunkuj¹cych
pozytywne postawy emocjonalne wobec PO. Osoby przejawiaj¹ce sympatie wobec Platfor-
my Obywatelskiej cechuje przede wszystkim niski poziomem nacjonalizmu. Osoby te uzy-
ska³y tak¿e wysokie wyniki w skali PWI (psycho-spo³ecznego prosperowania), która mierzy
poziom zadowolenie m.in. z ¿ycia, relacji z innymi ludŸmi, statusu materialnego, zdrowia,
osi¹gniêæ, codziennych zajêæ. Wynika z tego, ¿e osoby g³osuj¹ce na Platformê Obywatelsk¹
wysoko ewaluuj¹ satysfakcjê z w³asnego ¿ycia. Analiza uzyskanych wyników wskazuje tak-
¿e, i¿ im silniejsze przekonanie o wp³ywie mediów na sympatie wobec polityków i polityki,
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tym bardziej pozytywna postawa emocjonalna wobec Platformy Obywatelskiej. Mo¿na wiêc
przypuszczaæ, ¿e osoby, które maj¹ pozytywn¹ postawê wobec PO, w wiêkszym stopniu
kszta³tuj¹ j¹ na podstawie przekazów medialnych. Badani ci jednoczeœnie nisko oceniaj¹
wp³yw organizacji religijnych na w³asne decyzje polityczne oraz sympatie polityczne. Ostat-
ni¹ istotn¹ zmienn¹ okaza³a siê wysoka ocena postawy obywatelskiej wyra¿aj¹cej siê
w uczestnictwie w wyborach, zaanga¿owaniu politycznym i spo³ecznym, szacunku dla osób
rz¹dz¹cych krajem.

Tabela 4
Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec PiS

Uwarunkowania postaw
Wspó³czynnik standa-

ryzowany Beta
t Istotnoœæ

Religijnoœæ ,200 3,801 ,000

Skala patriotyzm-nacjonalizm ,181 3,436 ,001

Zaanga¿owanie polityczne –,144 –2,990 ,003

Wp³yw organizacji religijnej ,138 2,802 ,005

Edukacja rodziców –,109 –2,278 ,023

Analiza uzyskanych wyników badañ wskazuje istnienie piêciu zmiennych warunkuj¹cych
pozytywne postawy emocjonalne wobec PiS. Najistotniejsz¹ zmienn¹ okaza³a siê byæ wysoka
religijnoœæ badanych. Osoby przejawiaj¹ce sympatiê wobec Prawa i Sprawiedliwoœci cechuj¹
siê równie¿ wysokim poziomem nacjonalizmu. Uzyskano tak¿e istotn¹ statystycznie ujemn¹
korelacjê pomiêdzy sympati¹ wobec PiS a wynikami w skali zaanga¿owania politycznego.
Wynika z tego, ¿e studenci ci nisko oceniaj¹ w³asne zainteresowanie polityk¹ oraz zaanga-
¿owanie polityczne. Dane dotycz¹ce oceny wp³ywu agend socjalizuj¹cych na sympatie poli-
tyczne tych badanych wskazuj¹, ¿e uwa¿aj¹ oni, i¿ ich postawy polityczne kszta³towane s¹
w du¿ej mierze przez organizacjê religijn¹, do której nale¿¹. Ostatni¹ zmienn¹, która warun-
kowa³a postawy wobec PiS by³o wykszta³cenie rodziców (wykszta³cenie matki i ojca by³o ze
sob¹ wysoko skorelowane: r =0,57, p < 0,001, wiêc zsumowano je i utworzono zmienn¹ wy-
kszta³cenie rodziców). Uzyskano ujemn¹ korelacjê pomiêdzy t¹ zmienn¹ a sympati¹ wobec
Prawa i Sprawiedliwoœci, oznacza to, ¿e im ni¿sze wykszta³cenie rodziców tym wy¿sza sym-
patia wobec tej partii.

Tabela 5
Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec Bronis³awa Komorowskiego

Uwarunkowania postaw
Wspó³czynnik standa-

ryzowany Beta
t Istotnoœæ

Wp³yw mediów ,162 3,248 ,001

Zaanga¿owanie polityczne ,180 3,634 ,000

Skala patriotyzm-nacjonalizm –,179 –3,587 ,000

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na istnienie trzech zmiennych warunkuj¹cych
pozytywn¹ postawê emocjonaln¹ wobec Bronis³awa Komorowskiego. Najistotniejsz¹ oka-
za³a siê subiektywna ocena badanych dotycz¹ca wp³ywu mediów na ich postawy polityczne.
Oznacza to, ¿e badani przejawiaj¹cy sympatiê wobec Prezydenta RP maj¹ przekonanie, ¿e ich
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postawy polityczne kszta³towane s¹ przez informacje zawarte w przekazach medialnych. Ko-
lejn¹ istotn¹ zmienn¹ jest zaanga¿owanie polityczne. Im wy¿sze wyniki uzyskali studenci
w tej skali tym wy¿sze jest ich zainteresowanie polityk¹, partycypacja polityczna i aspiracje
polityczne. Ostatni¹ zmienn¹ warunkuj¹c¹ pozytywne emocje wobec Bronis³awa Komorow-
skiego jest koreluj¹ca ujemnie postawa nacjonalistyczna. Studenci sympatyzuj¹cy z Prezy-
dentem RP uzyskali wiêc niskie wyniki w skali patriotyzm-nacjonalizm.

Tabela 6
Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec Donalda Tuska

Uwarunkowania postaw
Wspó³czynnik standa-

ryzowany Beta
t Istotnoœæ

Skala patriotyzm-nacjonalizm –,272 –5,038 ,000

Postawa obywatelska ,158 3,003 ,003

Wp³yw partnera ,149 2,914 ,004

Wp³yw organizacji religijnej –,170 –3,324 ,001

Wp³yw mediów ,152 2,963 ,003

PWI ,141 2,874 ,004

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na istnienie szeœciu zmiennych warunkuj¹cych
pozytywn¹ postawê emocjonaln¹ wobec Donalda Tuska. Najistotniejsza jest ujemna korelacja
z postaw¹ nacjonalistyczn¹. Studenci wykazuj¹cy sympatiê wobec Premiera RP uzyskali niskie
wyniki w skali patriotyzm-nacjonalizm. Dodatnio koreluje kolejna zmienna, któr¹ jest posta-
wa obywatelska, która oznacza, ¿e badani wysoko ewaluowali m.in. zachowania takie jak
partycypacja polityczna, zainteresowanie polityk¹, okazywanie szacunku ludziom rz¹dz¹cym
krajem. Badani sympatyzuj¹cy z Donaldem Tuskiem wskazywali, ¿e ich postawy polityczne
w znacznej mierze kszta³towane s¹ przez opinie ich partnera ¿yciowego. Badani ci oceniaj¹
nisko wp³yw na ich postawy polityczne organizacji religijnych, co wyra¿a siê w ujemnej ko-
relacji z t¹ agend¹ socjalizuj¹c¹. Studenci uwa¿aj¹ jednoczeœnie, ¿e istotne znaczenie dla ich
stosunku do polityki i polityków maj¹ przekazy medialne. Ostatni¹ zmienn¹ koreluj¹c¹ dodat-
nio s¹ wysokie wyniki na skali PWI, która mierzy poziom zadowolenia z w³asnego ¿ycia.

Tabela 7
Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec Jaros³awa Kaczyñskiego

Uwarunkowania postaw
Wspó³czynnik standa-

ryzowany Beta
t Istotnoœæ

Skala patriotyzm-nacjonalizm ,277 4,919 ,000

Religijnoœæ ,171 3,249 ,001

Postawa obywatelska –,150 –2,873 ,004

Wp³yw organizacji religijnej ,138 2,783 ,006

Analiza uzyskanych wyników dotycz¹cych uwarunkowañ sympatii wobec Jaros³awa Ka-
czyñskiego wskazuje na istnienie czterech istotnych czynników. Pierwszym jest pozytywna
korelacja z wysokimi wynikami w skali patriotyzm-nacjonalizm. Sympatycy Prezesa PiS-u
wysoko oceniali postawê patriotyczn¹, przywi¹zanie do wartoœci narodowych i szacunek dla
tradycji. Drugim uwarunkowaniem okaza³a siê wysoka religijnoœæ badanych studentów.
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Trzeci¹ zmienn¹ – tym razem koreluj¹c¹ ujemnie – jest postawa obywatelska. Oznacza to, ¿e
badani przejawiaj¹cy pozytywne emocje wobec Jaros³awa Kaczyñskiego nisko ewaluowali
m.in. zaanga¿owanie polityczne, partycypacjê polityczn¹ oraz pracê na rzecz spo³eczeñstwa.
Ostatni¹ istotn¹ zmienn¹ jest przekonanie o wp³ywie organizacji religijnej na w³asne postawy
polityczne.

IV. Wnioski

Przeprowadzone badania i ich wyniki pozwalaj¹ wysnuæ kilka wniosków. Po pierwsze,
osoby, które uznaj¹, i¿ siln¹ agend¹ socjalizacyjn¹ jest Koœció³ katolicki, pozostaj¹ pod jej
wp³ywem i wyra¿aj¹ sympatiê wobec PiS-u. W innym opracowaniu zamierzamy wykazaæ,
czy przekonanie to nie wynika jednak z pozostawania pod wp³ywem mediów, które zwi¹zane
s¹ w naszym kraju z Koœcio³em. Zaskakuj¹cym w tej grupie wydaje siê byæ pogl¹d wska-
zuj¹cy na niskie zainteresowanie procesami politycznymi i niewiarê w mo¿liwoœæ wp³ywu na
nie. Silne przywi¹zanie do wartoœci, które wyznaczaj¹ pole potencjalnej wolnoœci jednostki
(wartoœci i normy, które zinternalizowaliœmy i które okreœlaj¹, na co sami sobie pozwalamy),
zazwyczaj kojarzone jest z pragnieniem walki w ich obronie i staraniami o ograniczenie
spo³ecznego pola wolnoœci (wartoœci i normy, na stra¿y których stoi system spo³eczny, swo-
body na które pozwala nam spo³eczeñstwo). Byæ mo¿e, w wielkomiejskim œrodowisku aka-
demickim, w którym przeprowadzono badania, osoby o sympatiach prawicowych, pochodz¹cy
ze œrodowisk o relatywnie ni¿szym wykszta³ceniu czuj¹ siê wyalienowane i wchodz¹ w swo-
ist¹ spiralê milczenia.

Po drugie, m³odzi zwolennicy PO przekonani s¹ o tym, i¿ ich pogl¹dy polityczne w g³ów-
nej mierze wynikaj¹ z wp³ywu mediów. Jednoczeœnie uwa¿aj¹, ¿e maj¹ wp³yw na procesy po-
lityczne i jest on przez nich wysoko ceniony. Czuj¹ siê kreatorami w³asnego ¿ycia i s¹ z niego
zadowoleni. Z drugiej strony wiadomo, i¿ dyscyplina w postaci frekwencji wyborczej nie jest
jednak mocn¹ stron¹ zwolenników ugrupowañ liberalnych. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ zdecy-
dowana wiêkszoœæ ankietowanych pochodzi³a z regionu Wielkopolski, w którym przywi¹za-
nie do podmiotów politycznych silnie deklaruj¹cych zwi¹zek z demokracj¹ liberaln¹ nale¿y
do tradycji.

Po trzecie, powi¹zanie poziomu wykszta³cenia rodziców z postawami badanych wobec
obiektów politycznych poœrednio wskazuje, i¿ wp³yw tej agendy jest wci¹¿ silny choæ nie do-
ceniany w bezpoœrednich odpowiedziach. Badana m³odzie¿ jest przekonana o wysokim stop-
niu autonomicznoœci swych wyborów i sympatii politycznych.

Po czwarte, badanie potwierdzi³o wyniki uzyskiwane w toku wczeœniejszych analiz, wska-
zuj¹ce na silne przywi¹zanie narodowe i cechy nacjonalistyczne osób deklaruj¹cych sympatiê
wobec PiS i znacznie mniejsze zaanga¿owanie w tej sferze zwolenników PO. To z kolei wi¹¿e
siê z ich pozytywnym nastawieniem wobec Unii Europejskiej i procesów integracyjnych.

Po pi¹te, badanie wskazuje na ma³e znaczenie szko³y jako agendy socjalizacji politycznej.
Silnymi podmiotami wp³ywu pozostaj¹ rodzina i media a tak¿e organizacja religijna. Wp³yw
mediów wi¹¿e siê z sympatiami dla PO i jej lidera natomiast efekty oddzia³ywania Koœcio³a
zaznaczaj¹ siê wœród zwolenników PiS-u, deklaruj¹cych pozytywne emocje wobec Jaros³awa
Kaczyñskiego.

Po szóste, pozytywne emocje wobec Bronis³awa Komorowskiego wi¹¿¹ siê mocno z jego
pozytywnym i wywa¿onym wizerunkiem w mediach. Sympatycy Prezydenta zdaj¹ sobie jed-
nak sprawê z silnej determinacji ich postawy przez œrodki masowego przekazu.
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W niniejszej pracy przedstawiono czêœæ wyników badañ wchodz¹cych w sk³ad szerszego
projektu dotycz¹cego diagnozy postaw politycznych studentów. Analiza uzyskanych danych
pozwoli³a na opisanie g³ównych sk³adowych emocjonalnego komponentu postaw politycz-
nych w badanej grupie oraz scharakteryzowanie zmiennych, które warunkuj¹ postawy emo-
cjonalne wobec dwóch najsilniejszych obecnie partii politycznych – PO i PiS oraz ich
przywódców.
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The Structure and Factors of the Affective Component of Students’

Political Attitudes

Summary

It is indisputable that emotions predominate in shaping political attitudes. This is corrobo-
rated by the development of political marketing, whose techniques and means are mainly di-
rected at voters’ emotions. The paper presents the results of research into the affective
component in the political attitudes of university students. To a large extent the analysis con-
firms the hypothesis that religious organizations have a significant impact on developing
a positive emotional attitude towards right-wing politicians and parties, whereas the media
strongly influence the emergence of similar attitudes towards liberal political entities. Advo-
cates of the right wing declare their commitment to national values and patriotism, while dem-
onstrating a relatively passive attitude to politics. The respondents whose opinions indicate
liberal sympathies emphasize their satisfaction with life and intention to be active in the field
of politics. The important conclusion to be drawn from this research is that the family contin-
ues to have a significant impact on the emotional political attachments of the young, whereas
the influence of school in this regard is definitely limited.
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