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Annotation:
Sztejnberg A., Jasinski T. Quantity 
of the physical distance declared 
by students in different situations. 
The purpose of the study described in 
this paper was investigated students’ 
expectations with respect to physical 
distance between people, objects and 
animals in different situations. Data were 
gathered from 263 students (131 females, 
132 males) from the Humanistic Institute 
in Walbrzych Higher Vocational College 
(PWSZ) and from the Faculty of Physical 
Education in Pawel Wlodkowic University 
College in Plock Higher School (SWPW). 
Students were conducted their studies as 
a part of bachelors degree. In this study 
we used 22- items Polish version of the 
IPROX questionnaires developed by 
Hogh-Olesen (2008), in which subjects 
in simulated situations were instructed 
to place humans, objects, and animals’ 
in relation to other representatives of 
their category. Results indicate that 
IPROX questionnaire were very useful 
in assessing of the physical distance 
declared by students. With regard 
to student sex disclosed statistically 
significant differences the declared 
distances only in four situations. In every 
of them the male students declared 
significantly longer distance, than female 
students. A comparative analysis of 
average distances declared by the 
subjects from Greenland, Denmark, 
Italy, Cameroon and India [Hogh-Olesen, 
2008] as well as Polish students showed 
existence cross-cultural differences. 

Сзтейнберг А., Ясинськи Т. 
Величина фізичної відстані, що 
декларована студентами в різних 
ситуаціях. У статті представлені 
результати досліджень, метою яких 
було вивчення очікувань студентів 
відносно фізичної відстані між 
людьми, об’єктами і тваринами в 
різних ситуаціях. У дослідженні взяли 
участь 263 студенти (131 жінка, 132 
чоловіків). всі студенти мають ступінь 
бакалавра за фахом педагогіка 
гуманітарного інституту і факультету 
фізичного виховання. У дослідженні 
були використані анкети IPROX поль-
ської версії (розроблена Hogh-Olesen, 
2008). Анкета містила 22 питання, які 
протестовані в модельованих ситуаці-
ях локалізації людей, об’єктів і тварин 
по відношенню до інших представни-
ків відповідної категорії. Аналіз зібра-
них даних підтвердив закономірність 
цієї техніки, тому що IPROX виявило-
ся дуже корисним при оцінці фізичної 
відстані. Диференціація вивчення 
міркувань респондентів за статеви-
ми ознаками показала статистично 
значущі відмінності оголошених від-
станей тільки в чотирьох випадках. У 
кожній з них хлопці декларували зна-
чно більшу відстань, чим дівчата. По-
рівняльний аналіз середніх дистан-
цій, що декларуються респондентами 
з Гренландії, Данії, Італії, Камеруну, 
Індії [Hogh-Olesen, 2008] і польських 
студентів виявили існування міжкуль-
турних відмінностей. 

Сзтейнберг А., Ясински Т. Величина 
физического расстояния, деклариро-
ванного студентами в различных ситу-
ациях. в настоящей статье представлены 
результаты исследований, целью которых 
было изучение ожиданий студентов в от-
ношении физического расстояния между 
людьми, объектами и животными в раз-
личных ситуациях. в исследовании при-
няли участие 263 студента (131 женщина, 
132 мужчин). все студенты имеют степень 
бакалавра по специальности педагогика 
гуманитарного института и факультета 
физического воспитания. в исследовании 
были использованы анкеты IPROX поль-
ской версии (разработана Hogh-Olesen, 
2008). Анкета содержала 22 вопроса, ко-
торые протестированы в моделируемых 
ситуациях локализации людей, объектов 
и животных по отношению к другим пред-
ставителям соответствующей категории. 
Анализ собранных данных подтвердил 
закономерность этой технике, потому что 
IPROX оказалось очень полезным при 
оценке физического расстояния. Диф-
ференциация изучения соображений 
респондентов по полу показала статисти-
чески значимые различия объявленных 
расстояния только в четырех случаях. 
в каждой из них юноши декларировали 
значительно большее расстояние, чем 
девушки. Сравнительный анализ сред-
них дистанций декларированных респон-
дентами из Гренландии, Дании, Италии, 
Камеруна, Индии [Hogh-Olesen, 2008] и 
польских студентов выявили существова-
ние межкультурных различий. 
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Wprowadzenie 1

Każdy z nas preferuje określone dystanse fizyczne, 
na jakich pozwala przebywać innym ludziom w czasie 
interakcji. W literaturze przedmiotu tę preferencję 
dla pewnych odległości w stosunku do drugiej osoby 
nazywa się za Robertem Sommerem, przestrzenią 
personalną (personal space) [Sommer, 1969] lub za Mardi 
Horowitzem, strefą buforową ciała (body buffer-zone) 
[Horowitz, Duff, Stratton, 1964]. Podobnie rozumienie 
przestrzeni interpersonalnej można znaleźć w pracach 
innych autorów np. Kinzel, 1970; Hildreth, Derogatis, 
McCusker,1971; Roger, Schalekamp, 1976; Kumar, Ng, 
2001]. 

Przyjmuje się, że jest ona niewidzialną, zmienną 
przestrzenią otaczającą jednostkę ludzką określającą 
preferowaną odległość od innych osób [Burgoon, 1978; 
Griffin, 2002]. Stanowi ona pewien rodzaj przenośnego 
terytorium, które przemieszcza się wraz z nami, kiedy 
poruszamy się. Jeżeli inna osoba zbliży się do nas zbyt 
blisko, odsuwamy się od niej, po to, aby poczuć się 
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komfortowo. Jeżeli osoba, z którą komunikujemy się stoi 
zbyt daleko od nas, przybliżamy się do niej [Trenholm, 
2001].

Edward T. Hall, twórca proksemiki, w przestrzeni 
osobistej (personalnej) widział sposób przesyłania 
komunikatów [Sztejnberg, Jasiński, 2007]. Jego zdaniem, 
dystans interpersonalny to odległość przestrzenna, jaką 
utrzymują osoby wchodzące między sobą w interakcje. 
W pierwszych badaniach dystansu między osobami 
wchodzącymi w interakcje, Hall wykazał między innymi, 
iż odległości pomiędzy osobami cicho szepcącymi 
wynoszą 91,5 – 183 cm (3 -6 stóp), a głośno mówiącymi 
od 244 do 610 cm (8 do 20 stóp) [Hall, 1987]. 

Hall wyróżnił cztery strefy przestrzenne przestrzeni 
personalnej [Hall, 1976; 2001; Aiello, 1987; Sztejnberg, 
Jasiński, 2007], odpowiadają dokładnie cztery 
interpersonalne dystanse: 1) intymny (od 0 do 45 cm; 
bliższa faza 0 -15 cm, faza dalsza 16- 45 cm), 2) osobisty 
(faza bliższa od 45 cm do 75 cm; faza dalsza od 75 cm 
do 1,2 m), 3) społeczny (faza bliższa od 1,2 do 2,1 m; 
faza dalsza od 2,1 do 3,6 m), 4) publiczny (faza bliższa od 
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3,6 m do 7,5 m; faza dalsza od 7,5 m do granic słyszenia 
i widzenia). 

Przeglądu wyników badań nad przestrzenią 
personalną z lat 60-tych i 70- tych XX wieku dokonał 
w literaturze polskojęzycznej Domachowski (1980). 
Opisał między innymi wyniki badań koncentrujących się 
między innymi na ustaleniu czynników modyfikujących 
wielkość przestrzeni personalnej i powodujących jej 
naruszenie, wpływie przestrzeni na kształtowanie się 
relacji interpersonalnych. 

Szczegółowego przeglądu literatury angielskojęzycznej 
z lat 60-80 tych XX wieku, poświęconej ludzkim 
zachowaniom przestrzennym i pomiarowi dystansów 
fizycznych dokonał John R. Aiello. W swym opracowaniu 
zaprezentował zwięzłe metodologie wykorzystane przez 
badaczy oraz uzyskane przez nich wyniki. Na przykład 
omówił wyniki badań zaprezentowane w 181 artykułach, 
których treść dotyczyła badań ludzkich zachowań 
przestrzennych oraz w 74 pozycjach literaturowych, 
dotyczących pomiaru dystansów fizycznych i ich 
uwarunkowań [Aiello, 1987]. 

Z badań Kennetha B. Little (1965), odnośnie do stref 
przestrzennych Halla, przeprowadzonych wśród bardzo 
dobrych przyjaciół, przypadkowych znajomych i obcych 
wynikało, że „interakcje przyjacielskie znajdują się 
przeważnie w górnym krańcu strefy intymnej, interakcje 
znajomych w bliskiej fazie strefy indywidualnej, zaś obcy 
w dalekiej fazie tej samej strefy; faza społeczna natomiast 
zawiera głównie dystanse, na których przebiegają 
interakcje związane z interesami i interakcje przełożony-
podwładny” [za: Domachowski, 1980, s. 49]. Z badań 
Little’a wynikało między innymi, że dystans interakcyjny 
pomiędzy dwoma osobami jest „wywoływany przez 
stopień znajomości jej członków, niezależnie od tego, 
czy „ludzie” są w postaci kreskowej, stylizowanych 
sylwetek, czy rzeczywistych osób” oraz, że miejsce w 
przestrzeni publicznej, w którym odbywała się interakcja 
także wpływało na długość dystansu w trakcie rozmowy 
w diadzie [za: Domachowski, 1980, s. 49]. 

Nowotniak (2006) prezentuje wyniki badań 
jakościowych dotyczących przestrzeni edukacyjnej, 
przeprowadzonych wśród licealistów. W jednym z 
rozdziałów swej pracy stwierdza, że „w klasie szkolnej 
zaobserwować można reakcje na układy intymne, 
społeczne i publiczne. W klasyfikacji tej pierwszą 
„warstwę” relacji człowieka ze światem stanowi ciało, 
dzięki skórze wrażenia zmysłowe staja się podstawą 
podziału świata na „ja’ i „inni” [Nowotniak, 2006, s.125]. 
Wśród wypowiedzi uczniów szkoły licealnej znalazły 
się między innymi takie, w których podkreślają oni 
konieczność podtrzymywania przez nauczyciela dystansu 
fizycznego w kontakcie z uczniami, a także, aby nie 
wykorzystywał on zachowań haptycznych. 

Interesującym było poznanie dystansu fizycznego u 
studentów zróżnicowanych wg płci, jaki wyznaczają oni 
pomiędzy dziećmi, dorosłymi, zwierzętami i obiektami 
w różnych sytuacjach. W toku badań poszukiwano 
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie dystanse deklarują badani pomiędzy osobami w 

zależności od ich liczby ? 

2. Dla których sytuacji różnice pomiędzy średnimi 
dystansów deklarowanych przez studentów i studentki 
są istotne statystycznie?

3. Jakie są wielkości dystansów deklarowanych przez ogół 
badanych pomiędzy dziećmi, dorosłymi, zwierzętami i 
obiektami?

4. Czy istnieją różnice międzykulturowe w wielkościach 
dystansów deklarowanych przez osoby z różnych 
krajów?
Metoda i materiał badawczy
Badania przeprowadzono w miesiącu październiku 

2010. Objęto nimi ogółem 263 osoby, 132 studentów 
(50,2%) i 131 studentek (49,8%), z dwóch uczelni: 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS) i Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW). Z PWSZ AS 
w badaniach uczestniczyło ogółem 112 osób, w tym 12 
studentów w wieku od 19 do 37 lat (M=23,83, SD=6,16) 
i 100 studentek w wieku od 19 do 51 lat (M=22,66, 
SD=6,45). Natomiast z SWPW uczestniczyło w badaniu 
ogółem 151 osób, w tym 120 studentów w wieku od 19 do 
37 lat (M=21,86, SD=4,30) i 31 studentek w wieku od 19 
do 27 lat (M=21,42, SD=2,17).

W badaniu wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego. Zastosowanym narzędziem badawczym 
była polska wersja kwestionariusza IPROX. Zawierał 
on 22 pytania dotyczące zasad proksemicznych, jakimi 
kierują się ludzie w stosunku do innych osób lub obiektów. 
W każdym pytaniu kwestionariusza osobie badanej 
był prezentowany rysunek przedstawiający określoną 
sytuację, ocenianą przez respondenta pod kątem dystansu 
fizycznego [Høgh-Olesen, 2008]21. 

Pierwsza kategoria pytań kwestionariusza IPROX 
„obiekt” dotyczyła szacowania przez badanych 
deklarowanych odległości w stosunku do różnych 
obiektów (książki- pytania 1 i 2, kieliszki na półce- pytania 
6 i 7, i samochody w garażu- pytania 12 i 17). Treść 
drugiej kategorii pytań „zwierzę”, była związana z oceną 
deklarowanych przez badanych odległości między krowami 
w oborze (pytanie 13) i pomiędzy kotami w schronisku dla 
zwierząt (pytania 15 i 20). Treść czterech pytań z kategorii 
„dziecko” dotyczyła oceny deklarowanych odległości 
pomiędzy łóżeczkami z dziećmi żłobku (pytania 14 i 21) 
oraz pomiędzy dziećmi na huśtawkach (pytania 16 i 22). 
Najwięcej pytań kwestionariusza należało do kategorii 
„dorosły”. Ich treść dotyczyła oceny przez badanych 
odległości pomiędzy osobami siedzącymi na ławce (pytania 
3,4, 5, 18,19), osobami w czytelni biblioteki (pytania 8 i 9) i 
osobami stojącymi przy ladzie w kawiarni (pytania 10, 11). 
W pytaniach 12-15 badany wyobrażał sobie, że jest osobą 
zatrudnioną w hotelu (pyt.12), w gospodarstwie rolnym( pyt. 
13), żłobku (pyt. 14) i schronisku dla zwierząt( pyt. 15). 
1 Autorzy niniejszej publikacji uzyskali zgodę autora kwestionariusza 
IPROX na jego wykorzystanie w badaniach. W porównaniu do wersji 
oryginalnej, w polskiej wersji kwestionariusza, na każdym rysunku 
dodatkowo wprowadzono numerację, aby ułatwić respondentom 
udzielanie odpowiedzi. Proszono każdego z nich o wskazanie numeru 
miejsca, które deklarowaliby w sytuacji opisanej fabułą konkretnego 
pytania. W celu oceny istotności statystycznej średnich dystansów 
deklarowanych przez studentów i studentki wykorzystano technikę t . 
Uzyskane wyniki badania zanalizowano także według propozycji Høgh-
Olesena, autora kwestionariusza [Høgh-Olesen, 2008]. 
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W celu oceny wielkości dystansów deklarowanych 
przez ogół badanych pomiędzy dziećmi, dorosłymi, 
zwierzętami i obiektami najpierw dokonano 
przyporządkowania pytań kwestionariusza IPROX do 
każdej z wskazanych kategorii. Następnie obliczono 
podstawowe miary statystyczne (średnie (M) i odchylenia 
standardowe (SD). Podobnie postępowano w celu 
oceny wielkości dystansów deklarowanych przez ogół 
badanych w określonych miejscach, np.: przy ladzie w 
kawiarni, na ławce i w czytelni biblioteki. Taki sposób 
postępowania zastosowano w odniesieniu do pozostałych 
z wyodrębnionych kategorii sytuacji zarządzania 
przestrzenią. 

W analizie jakościowej zebranych danych dokonano 
oceny istotności statystycznej różnic rozkładów pomiędzy 
średnimi dystansami preferowanymi przez studentów 
i studentki. Dla oceny istotności statystycznej różnic 
średnich dystansów deklarowanych przez studentów i 
studentki zastosowano t- test [Freed, Ryan, Hess, 1991, 
s. 369]. Podejście to jest szczególnie przydatne dla 
porównania średnich. 

Wyniki 
Dystans fizyczny w percepcji studentów
Analiza statystyczna szacowanych przez ogół badanych 

dystansów fizycznych (tabela 1) ujawniła, iż różnice 
pomiędzy średnimi odległościami dla dwóch miejsc: 
„kawiarni” i „ławki” okazały się istotne statystycznie. 
Badani w tych miejscach zdecydowanie deklarowali 
dłuższe dystanse w sytuacjach, w których szacowana 
była odległość od dwóch obcych osób, w porównaniu z 
sytuacjami, w których badani deklarowali odległość od 
jednej obcej osoby.

Istotność różnic rozkładów dystansu fizycznego w 
percepcji studentów i studentek

Analiza wartości współczynników t przedstawionych 
w tabeli 2 wskazuje, że istotnie statystycznie różnice 
średnich deklarowanych dystansów wystąpiły dla 

czterech sytuacji. W każdej z nich studenci deklarowali 
znacząco dłuższy dystans, w porównaniu ze studentkami. 
Były to sytuacje opisane: 1) w pytaniu 7 (umiejscowienie 
czwartego kieliszka na półce kuchennej), 2) w pytaniu 13 
(przywiązanie następnej krowy w oborze w gospodarstwie 
rolnym), 3) w pytaniu 15 (umiejscowienie klatki dla 
kolejnego kota w schronisku dla zwierząt) i w pytaniu 21 
(położenie swego dziecka na łóżeczku w żłobku). 

W dalszej kolejności analiza ilościowa pozwoliła 
zaobserwować, że średnie deklarowane dystanse dla 
wszystkich czterech kategorii (obiekt, zwierzę, dziecko, 
dorosły) zawarte były w przedziale od 1,64 do 4,24. 
Najkrótsze dystanse deklarowali badani w sytuacjach 
opisanych w pytaniach z kategorii „obiekt”, a najdłuższe- w 
sytuacjach z kategorii „dorosły”. Ilustrację analizowanych 
danych stanowi ryc. 1.

Dyskusja
Wiele interesujących opisów badań, dostępnych w 

literaturze dotyczy buforowej strefy ciała. Jedno z nich 
przeprowadzono w 1970 roku wśród osadzonych w 
jednym z amerykańskich zakładów karnych [Kinzel, 
1970]. Obiektem zainteresowania badacza pozostawały 
przestrzenne zachowania dwóch grup więźniów: 1) 
osadzonych o gwałtownym usposobieniu, stosujących 
wobec innych więźniów przemoc fizyczną (violent 
prisoners – VP) i 2) więźniów poddających się takiej 
przemocy bez oporu (nonviolent prisoners- NVP). 

Kinzel zastosował w swych badaniach techniką 
bezpośrednią, jedną ze stosowanych w pomiarze 
dystansu interpersonalnego. Eksperymentator płci 
męskiej wielokrotnie przybliżał się z różnych kierunków 
do każdego badanego więźnia nieruchomo stojącego w 
środku pomieszczenia, dopóki osadzony nie informował 
go o odczuwaniu dyskomfortu, spowodowanego zbyt 
bliskim dystansem fizycznym. W tym przypadku 
naruszenie przestrzeni osobistej (intrusion of personal 
space) było mierzone subiektywną reakcją werbalną 

Tabela 1. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) odległości deklarowanych przez badanych  

w zależności od liczby osób włączonych w sytuacje zadaniowe (N=263) 

Zmienne/
kontekst sytuacji M SD M SD t

Miejsce
jedna osoba dwie osoby

Kawiarnia 3,06 1,409 3,40 1,421 2,7554*

Ławka 3,26 1,504 3,86 1,750 4,2169*

Biblioteka 3,84 1,568 4,10 1,514 1, 9345

Tabela 2. 
Ocena istotności różnic rozkładów dystansów deklarowanych przez studentów i studentki 

Rodzaj 
sytuacji 

Studenci (N=132) Studentki (N=131) Wartość statystyki 
testu tM SD M SD

D.7* 1,46 1,256 1,11 0,530 2,9402**
D.13 1,71 1,449 1,27 0,842 3.0079**
D.15 1,64 1,349 1,27 0,569 2,8941**
D.21 2,72 1,970 2,09 1,716 2,7645**

W tabeli pominięto różnice nieistotne statystycznie
* D.7, 13, 15, 21-dystanse w sytuacjach 7,13,15 i 21
** wartość t- istotna statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df =∞ (= 2.576)
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„STOP”- odczuwanie dyskomfortu”. 
Badania Kinzela (1970) wykazały, iż osadzonych VP 

charakteryzowała większa strefa buforowa ciała, aniżeli 
NVP. Utrzymywali oni eksperymentatora na dłuższych 
dystansach fizycznych od siebie. Badania wykazały, 
że największe różnice w komfortowych dystansach 
występowały wówczas, gdy eksperymentator podchodził 
z tyłu do każdego z więźniów VP. 

W badaniach bezpośrednich stosuje się również 
reakcje obiektywną, skórno- galwaniczną (Galvanic Skin 
Response- GSR), będącą miarą zmian oporu elektrycznego 
skóry mierzoną galwanometrem [Curran, Blatchley, 
Hanlon,1978]. 

W badaniu Currana, Blatchleya i Hanlona (1978) 
dokonano porównania subiektywnej reakcji werbalnej z 
GSR. Przeprowadzono je wśród 16 groźnych przestępców 
i 16 niegroźnych, dobrze zachowujących się wewnątrz i 
na zewnątrz budynku więzienia. Badany był kierowany 
do centrum pokoju o wymiarach (640,08 cm x 792,48 
cm), a następnie odczytywano instrukcję: „Ktoś otworzy 
pokój i będzie podchodził do Ciebie z frontu, z lewej 
strony, z tyłu oraz z prawej strony. Powiedz „STOP”, w 
chwili gdy poczujesz, że osoba jest zbyt blisko Ciebie. 
Możesz poruszać głową, ale swe ciało utrzymuj w pozycji 
nieruchomej. Czy masz pytania? Przy okazji, słowa ”zbyt 
blisko” wymagają wyjaśnienia. To jest preferowany przez 
Ciebie punkt, wskazujący, że osoba, nie może już bliżej 
podejść i w tym punkcie odczuwasz dyskomfort”. Po tych 
wyjaśnieniach, asystent eksperymentalny wchodził do 
pokoju. Najpierw z frontowego dystansu wynoszącego (9 
stóp=245,44 cm), wolno podchodził do badanego. Kiedy 
badany powiedział” STOP”, obliczano dystans pomiędzy 
asystentem i badanym. Następnie asystent podchodził do 
badanego z lewej strony i procedura powtarzała się, aż 
została dokonana ocena dystansu ze wszystkich czterech 

kierunków. W pomiarze reakcji obiektywnej GSR, każdy 
preferowany dystans między asystentem a badanym 
odpowiadał maksymalnemu wychyleniu się wskazówki 
w rejestratorze GSR. W wyniku badań potwierdzono, że 
groźni przestępcy mają większą strefę buforową ciała, 
aniżeli niegroźni. Stwierdzono także, że GSR wcześniej 
wykrywa reakcję osoby badanej na strefę buforową, 
aniżeli reakcja werbalna. 

Różnorodne badania bezpośrednie w zakresie 
wyznaczania dystansów konwersacyjnych przeprowadzili 
Robert Sommer i Albert Mehrabian. Były wśród nich 
badania służące między innymi wyznaczeniu granicy 
komfortowej konwersacji, dystansów konwersacyjnych 
w warunkach domowych, optymalnych dystansów 
między nieznajomymi osobami w warunkach domowych, 
[Sommer, 1967, 1969; Mehrabian,1976]. Opisu niektórych 
z nich dokonali Sztejnberg i Jasiński, (2007, s. 72-75). 

Badania bezpośrednie przeprowadzano także dla 
ustalenia dystansów pomiędzy osobami siedzącymi na 
ławkach w parkach USA, Maroka, Hiszpanii [Mazur, 
1977] i w Kenii [Keating, Keating, 1980; Sztejnberg 
i Jasiński (2007, s. 99-103], w pomiarze dystansów 
pomiędzy użytkownikami maszyn automatycznych na 
przestrzeniach publicznych w Singapurze [Li, Li,2007], 
w mierzeniu dystansów interpersonalnych w tureckim 
i amerykańskim centrum handlowym [Ozdemir, 2008]. 

W jednym z najnowszych badań, obserwowano 
dystanse interpersonalne utrzymywane ogółem przez 
2544 osoby, w diadach, triadach i grupach 4-8 osobowych, 
posiłkując się techniką video. Badania przeprowadzono 
w różnych miejscach w dwóch włoskich miastach. 
Identyfikacji grup w „potoku” przechodniów dokonywano, 
biorąc pod uwagę bliskość fizyczną miedzy osobami, 
utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zorientowanie ciał 
w przestrzeni i gestykulację. Kamerę video umiejscowiono 

Ryc. 1. Histogram średnich dystansów szacowanych przez badanych w wyodrębnionych kategoriach.
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w odległości 5 m od chodnika, na wysokości około 1,7 m 
od powierzchni ulicy. Brano pod uwagę tylko takie grupy, 
które znajdowały się dokładnie w obiektywie kamery. 
Dokonano analizy łącznie 1020 grup. Badania wykazały 
między innymi, że diady męskie i triady w mniejszym 
stopniu przejawiały tendencję do chodzenia obok siebie, 
w porównaniu z diadami żeńskimi. Osoby w diadach 
mieszanych częściej chodziły obok siebie, niż w diadach 
tej samej płci. Męskie grupy poruszały się w szybszym 
tempie, aniżeli grupy żeńskie [Costa, 2010].

Inną grupę metod pomiaru dystansu interpersonalnego 
stanowią techniki projekcyjne [Love, Aiello, 1980; 
Nechamkin, Salganik, Moday, Ponizovsky, 2003]. 
Zastosowanie niektórych z nich omawiają między innymi 
Janda-Dębek (2003) oraz Sztejnberg, Jasiński (2007). 
Początki badań projekcyjnych datują się na lata 70-te XX 
wieku. Na przykład Mashall P. Duke i Stephen Nowicki 
dla pomiaru komfortowego dystansu interpersonalnego 
(Comfortable Interpersonal Distance – CID) wykorzystali 
technikę symulacyjno-projekcyjną, w której korzysta się 
z specjalnego diagramu [Duke, Nowicki, 1972; Schaefer, 
Higgins, 1976].

Pomiar CID sprowadza się do zaznaczenia przez 
badanego na każdej linii punktu (za pomocą kreski 
przecinającej daną linię), w których chcieliby, aby 
osoba wchodząca do pomieszczenia różnymi wejściami 
zatrzymała się. Jest to punkt, po którego przekroczeniu 
badany nie czułby się dłużej komfortowo.

Zastosowanie techniki Duke i Nowickiego w pomiarze 
CID wśród 107 osób (84 studentek i 23 studentów) w 
Uniwersytecie Opolskim opisują Sztejnberg, Jasiński 
(2007, s. ). 

Badanie dystansu konwersacyjnego w diadach z 
wykorzystaniem techniki projekcyjnej przeprowadzili 
w końcu lat 70- tych XX wieku James C. McCroskey, 
Thomas J. Young i Virginia Richmond [McCroskey, 
Young, Richmond, 1977]. Wyniki uzyskane przez 
McCroskeya, Younga i Richmond szczegółowo omawiają 
Sztejnberg, Jasiński (2007). 

Analiza literatury wskazuje, że dużym 
zainteresowaniem badaczy zachowań przestrzennych 
ludzi cieszą się diady. Wyniki badań pokazują, że w 
zależności od charakteru interakcji dwie komunikujące się 
osoby mogą preferować różne dystanse i orientować swoje 
ciała w przestrzeni pod różnymi kątami [Sommer,1969; 
Sztejnberg, Jasiński, 2007].

Przeglądu badań nad relacjami przestrzennymi i 
usadowieniem ludzi przy stołach o różnym kształcie 
dokonali Sztejnberg i Jasiński (2007). Cytowani 
autorzy przeprowadzili badania wśród uczniów szkoły 
podstawowej i studentów Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku w celu rozpoznania deklarowanego 
przez każdego ucznia, studenta miejsca przy prostokątnym 
stole, w czasie rozmowy z dziewięcioma różnymi osobami: 
1) bliską dorosłą osobą tej samej płci, 2) nauczycielem tej 
samej płci, którego lubi, 3) przyjacielem tej samej płci, 4) 
starszą od siebie osobą tej samej płci, której nie lubi, i z 
którą nie ma ochoty rozmawiać, 5) osobą w wieku ucznia, 
tej samej płci, którą zna pobieżnie i ma rozmawiać z nią 
na tematy obojętne, 6) osobą w wieku ucznia, tej samej 

płci, którą zna pobieżnie i ma rozmawiać z nią na tematy 
osobiste, 7) nauczycielem tej samej płci, którego uczeń 
nie lubi i odczuwa strach, 8) osobą w wieku ucznia, tej 
samej płci, której nie lubi i nie ma ochoty rozmawiać 
i 9) nauczycielem tej samej płci którego uczeń darzy 
zaufaniem Stefanicka, 2003; Sztejnberg, Jasiński, 
2007, s. 82]. W obydwu badaniach, w każdej sytuacji 
konwersacyjnej, uczeń (student) miał sobie wyobrazić, że 
osoba, z którą była planowana rozmowa będzie siedziała 
na krześle A. Jego zadanie sprowadzało się do wskazania 
miejsce przy stole (B1, B2, B3, B4, B5), które w jego opinii 
byłoby najlepsze dla przeprowadzeni rozmowy z tą osobą. 
[Sztejnberg, Jasiński, 2007, s. 86].

Innych osób zaangażowanych w interakcje dotyczyły 
badania Jandy-Dębek ( 2003). Opracowany przez badaczkę 
kwestionariusz próbek sytuacyjnych (KPS) zawierał opis 
14 sytuacji, w których osoba badana miała pozostawać w 
kontakcie z: a) swoją sympatią w przyjaznej i konfliktowej 
sytuacji, b) swoimi rodzicami (matką i ojcem w sytuacji 
przyjaznej i konfliktowej, c) swoimi rówieśnikami (kolegą 
i koleżanką) w sytuacji współpracy i konfliktowej i d) 
przyjaznymi i surowymi wykładowcami -egzaminatorami 
obojga płci [Janda-Debek, 2003, s. 94]. Celem pytań KPS 
było między innymi określenie w centymetrach dystansu 
fizycznego utrzymywanego przez badanych z powyżej 
wskazanymi ludźmi w konkretnych sytuacjach. Dla oceny 
dystansu badani wykorzystywali 8 modeli miar długości 
(25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm 
i 300 cm) [Janda-Debek, 2003, s. 94-96]. Rezultaty tych 
badań wykazały między innymi, że dla ogółu badanych 
(282 osób-221 kobiet i 61 mężczyzn) najmniejszy 
średni deklarowany dystans fizyczny wyniósł 38 cm, a 
największy- 168 cm. Najmniejszy dystans utrzymywali 
badani w „ pozytywnej sytuacji ze swoją sympatią”, a 
największy dotyczył „konfliktowej sytuacji z ojcem” 
[Janda- Dębek, 2003, s. 107]. Dystanse dla tych dwóch 
sytuacji w grupie badanych kobiet i mężczyzn różnily 
się od siebie, przy czym kobiety utrzymywały dłuższe 
dystanse, niż mężczyźni. Okazało się, że dla „pozytywnej 
sytuacji ze swoją sympatią” średni dystans, deklarowany 
przez kobiety, wyniósł 37 cm, a deklarowany przez 
mężczyzn- 33 cm. Dla „konfliktowej sytuacji z ojcem”, 
kobiety deklarowały średni dystans równy 173 cm, a 
mężczyźni-162 cm. [Janda- Dębek, 2003, s.110].

Należy podkreślić, że różnice średnich dystansów 
deklarowanych przez kobiety i mężczyzn dla 12 rodzajów 
badanych sytuacji okazały się nieistotne statystycznie. 
Jedynie dla dwóch sytuacji: 1) „pozytywna sytuacja z 
matką” i 2) „ sytuacja konfliktu ze swoją sympatią”, 
różnice średnich dystansów deklarowanych przez 
mężczyzn i kobiety okazały się istotne. Kobiety dla 
sytuacji „ pozytywna sytuacja z matką” deklarowały 
utrzymywanie krótszego dystansu, niż mężczyźni. I 
odwrotnie, dla sytuacji „konfliktu ze swoją sympatią” 
mężczyźni deklarowali utrzymywanie krótszego dystansu, 
w porównaniu z kobietami [Janda- Dębek, 2003, s. 112]. 

W badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza IPROX 
autorzy niniejszej publikacji uzyskali wiele interesujących 
wyników. Okazało się, na przykład, że średni dystans 
deklarowany przez ogół badanych dla poszczególnych 
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sytuacji zawarty był w przedziale od M=1,59 do M= 7,17, 
przy czym chęć utrzymywania najdłuższych dystansów 
deklarowano w sytuacjach opisanych fabułami pytań 5 i 
19, a najkrótszych – w sytuacjach z pytań 2 i 7.

Badania ujawniły ponadto, że badani deklarują różne 
dystanse pomiędzy osobami w zależności od ich liczby. 
Wyrażają chęć utrzymywania dłuższego dystansu od 2 
obcych osób stojących przy ladzie kawiarni, czy też od 
2 obcych osób siedzących na ławce, w porównaniu z 
sytuacjami, gdy na ławce siedzi lub przy ladzie w kawiarni 
stoi jedna osoba. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że różnice 
pomiędzy średnimi dystansów deklarowanych przez 
studentów i studentki okazały się istotne statystycznie 
jedynie dla czterech sytuacji, opisanych w pytaniach 7, 
13, 15 i 21. W każdej z nich studenci deklarowali znacząco 
dłuższy dystans, w porównaniu ze studentkami. Sytuacje 
ze wskazanej grupy pytań dotyczyły umiejscowienia 
obiektu (kieliszka na półce z trzema innymi), zwierząt 
(krowy i kota, należących do innych osób) oraz własnego 
dziecka na łóżeczku w żłobku. Nie dotyczyły natomiast 
dystansów deklarowanych pomiędzy osobami dorosłymi. 
Z badań wynika, że mężczyźni skłaniają się do tego, aby 
mieć dookoła siebie więcej przestrzeni, aniżeli kobiety 
[Aiello, 1987]. Jest to szczególnie ważne dla optymalnego 
ich funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, 
w tym w określonej przestrzeni pracy, istotne także 
dla relacji pracodawca-pracownik, czy też pracownik-
pracownik. „Istotnym elementem dostosowania pracy do 
człowieka jest projektowanie prawidłowych stosunków 
przestrzennych na stanowisku pracy, tzn. zapewnienie 
człowiekowi pracy w dogodnym dla niego zasięgu rąk 
(obszar pracy) i w dogodnej pozycji ciała, tak aby mógł 
wykonywać ruchy swobodnie i bez zbytniego wysiłku” 
[PP, 2010].

Średnie deklarowane przez ogół badanych dystanse 
wzrastały od kategorii „obiekt” do kategorii „dorosły”. 
Najkrótszy dystans badani deklarowali dla kategorii 
„obiekt”. Kolejne dystanse dotyczyły kategorii „zwierzę” 
i „dziecko”. Najdłuższy dystans był charakterystyczny 
dla kategorii „dorosły” (zob. ryc.1 ). Podobną tendencję 
wzrostu wielkości deklarowanego dystansu dla prób 
badawczych z Grenlandii, Danii, Włoch i Kamerunu 
można zauważyć w badaniu Høgh-Olesena (2008, s. 255). 
Dla próby z Indii tendencja ta utrzymywała się tylko dla 
trzech kategorii „obiekt”, „zwierzę” i „dorosły”. 

Autorzy niniejszej publikacji wykorzystali technikę t 
do porównania wielkości dystansów deklarowanych przez 
badanych we wskazanych powyżej krajach z dystansami 
deklarowanymi przez polskich studentów. 

Porównanie średnich dystansów deklarowanych 
przez Grenlandczyków i Polaków wykazało, że tylko 
dla kategorii „dziecko” różnica średnich była istotna 
statystycznie (t= 2,6819, wartość t- istotna statystycznie 
> wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). Grenlandczycy 
deklarowali dłuższy dystans (2,26), w porównaniu z 
polskimi studentami (2,03). 

Analiza porównawcza średnich dystansów 
deklarowanych przez Duńczyków i Polaków wykazała, 
że dla kategorii „dziecko” Duńczycy, podobnie jak 

Grenlandczycy, deklarowali dłuższy dystans (2,24), aniżeli 
Polacy (2,03) (t= 2,7986, wartość t- istotna statystycznie 
> wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). Natomiast dla 
kategorii „obiekt” i „zwierzę” Duńczycy deklarowali 
średnie dystanse krótsze, niż studenci z Polski. Dla 
wskazanych kategorii wyniosły one odpowiednio 1,23 (t= 
7,8478, wartość t- istotna statystycznie > wartość krytyczna 
t 0.01df = ∞ (= 2,576) i 1,43 (t= 4,5675, wartość t- istotna 
statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). 

Porównanie średnich dystansów deklarowanych przez 
Włochów i Polaków wykazało, że dla wszystkich kategorii 
różnice średnich okazały się nieistotne statystycznie. 

Analiza porównawcza średnich dystansów 
deklarowanych przez Kameruńczyków i Polaków 
wykazała, że tylko dla kategorii „dorosły” różnica średnich 
była istotna statystycznie (t= 5,0043, wartość t- istotna 
statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). 
Kameruńczycy deklarowali krótszy dystans (3,49) w tej 
kategorii, w porównaniu z polskimi studentami (4,24).

Porównanie średnich dystansów deklarowanych przez 
Indusów i Polaków wykazała, że dla trzech kategorii 
różnice średnich okazały się istotne statystycznie. W 
kategorii „obiekt” Indusi deklarowali, krótszy dystans 
(1,44), aniżeli polscy studenci (1,64) (t= 2,8518, wartość 
t- istotna statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ 
(= 2,576). Podobnie dla dwóch kategorii „dziecko” i 
„dorosły”, Indusi deklarowali średnie dystanse krótsze, 
niż studenci z Polski. Dla wskazanych kategorii wyniosły 
one odpowiednio 1,54 (t= 7,6047, wartość t- istotna 
statystycznie > wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576) 
i 3,65 (t= 3,3677, wartość t- istotna statystycznie > 
wartość krytyczna t 0.01df = ∞ (= 2,576). Średnie dystanse 
deklarowane przez polskich studentów dla tych kategorii 
wyniosły odpowiednio 2,03 i 4,24 (zob. tabela 4). 

Przedstawiony materiał empiryczny dostarczył wiedzy 
o przestrzennych zachowaniach studentów i studentek. 
Badania wykazały, że deklarują oni określone dystanse 
fizyczne we wszystkich sytuacjach ujętych w kolejnych 
pytaniach kwestionariusza IPROX, dotyczących 
dorosłych, dzieci, obiektów i zwierząt. 

Z analiz porównawczych wynika, że istnieją 
różnice międzykulturowe w wielkościach dystansów 
deklarowanych przez badanych. Na przykład dla kategorii 
„dziecko” Grenlandczycy i Duńczycy deklarowali dłuższe 
dystanse, a Indusi – krótszy, w porównaniu z polskimi 
studentami.

Wnioski
Zastosowanie procedury zaproponowanej przez 

Høgh-Olesena, autora kwestionariusza IPROX [Høgh-
Olesen, 2008], okazało się szczególnie pomocne w 
przeprowadzeniu głębszej analizy uzyskanych wyników. 

Zróżnicowanie badanych ze względu na płeć ujawniło 
istotne statystycznie różnice deklarowanych dystansów 
jedynie w czterech sytuacjach. W każdej z nich studenci 
deklarowali znacząco dłuższy dystans, aniżeli studentki. 

Analiza porównawcza średnich dystansów 
deklarowanych przez osoby badane z Grenlandii, Danii, 
Włoch, Kamerunu, Indii oraz Polski wykazała istnienie 
różnic międzykulturowych. 
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