
Pomiar:

(N)

(QR)

(Z) i (P)

Wpływ emocji i komunikatów medialnych 

na postawy wobec uchodźców.

ALEKSANDRA WARKOCKA

PSYCHONALIA 2020

ADRES DO KORESPONDENCJI: ab.warkocka@student.uw.edu.pl

PODZIĘKOWANIA: promotor pracy empirycznej mgr Maciej Pastwa

Sposób komunikowania problemu imigracji i uchodźctwa
może mieć znaczący wpływ na jego odbiór przez opinię
publiczną. Sama forma przekazu oddziałuje na jego
odbiorcę. Dotychczasowe badania wykazały, że emocje
pozytywne wiążą się z przetwarzaniem heurystycznym
drogą peryferyczną, natomiast emocje negatywne są
powiązane z dogłębnym przetwarzaniem drogą
centralną (Gasper, Spencer, 2018, Scheibehenne, von
Helversen, 2015). 

WPROWADZENIE

CEL BADANIA

Postanowiono zbadać hipotezy:
H1: Efekt perswazji będzie najbardziej skuteczny dla
osób czytających komunikat odwołujący się do centralnej
drogi przetwarzania i będących pod wpływem
negatywnych emocji.
H2: Badani będą oceniali argumenty komunikatu
perswazyjnego odwołującego się do centralnej drogi
przetwarzania jako najbardziej wiarygodne.

KONKLUZJE

▪ Wyniki wskazują, że komunikaty medialne
zawierające konkretne dane i fakty tworzą
bardziej wiarygodny przekaz.

▪ Osoby o poglądach proimigracyjnych są
bardziej skłonne do zmiany swoich poglądów,
niż osoby o poglądach antyimigracyjnych.

▪ Silnie ugruntowane poglądy osób
nieprzychylnych imigrantom sugerują, że warto
promować dostęp do rzetelnych informacji
oraz działania oparte na tolerancji.
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WYNIKI

Hipoteza druga została potwierdzona.
Wieloczynnikowa analiza wariancji dla poszczególnych
pomiarów wykazała, że badani postrzegali argumenty
odwołujące się do konkretnych danych jako bardziej
wiarygodne niż argumenty ogólne nie poparte danymi,
t(258) = 1,99; p < 0,05, (Tabela 1).
Tabela 1
Postrzegana wiarygodność tekstu perswazyjnego w
zależności od drogi przetwarzania

Dodatkowo, osoby o poglądach proimigracyjnych
uważały tekst za bardziej wiarygodny, niż osoby o
poglądach antyimigracyjnych, niezależnie od drogi
przetwarzania, t(258) = 2,17; p < 0,05, (Tabela 2)
oraz bardziej zgadzały się ze stwierdzeniem, że tekst
zmienił ich opinię, t(258) = 2,39; p < 0,05.
Tabela 2
Postrzegana wiarygodność tekstu perswazyjnego w
zależności od zadeklarowanych wyjściowych poglądów
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Ankietę internetową wypełniło 260 badanych. Manipulacja
eksperymentalna obejmowała manipulację emocjami
(negatywne/ neutralne/ pozytywne) poprzez
afektywne materiały bodźcowe (Dan-Glauser, 2011) oraz
drogą przetwarzania (centralna/ peryferyczna) w
formie autorskiego komunikatu o argumentach
przeciwnych do wyjściowych poglądów badanego.
Zmierzono nastrój (N), wyjściowe poglądy (QR),
zaangażowanie (Z), poglądy (P) w problem imigracji
oraz postrzeganą wiarygodność (W) komunikatu.
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