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BOW PEOPLE LEARN TO PERCEIVE BIASES IN lTlEIR OWN BEHAVIOR?

Summary: Is lhe selC-perccplion oC biases accurate? The problem was invesligaled in

two experimenls. Experiment 1 lesled the impact oC aUribulional perscpcctive on the

perception oC biases. The observation oC the actor's biases increased the accuracy oC

selt-perception. The eCCect was true only when biases had positive connotation. Negativly

charged biases were perceived more accurate1y when subjects had been involved in re-

calling an autobiographic episode (experiment 2).

Wprowadzenie

Sposoby nabywania nowych umiejetnosci spolecznych

Ludzie nie tylko posiadaja wiedze o swiecie spolecznym i wykorzystuja

ja w d7ialaniu, ale takze potrafia nabywac nowe umiejetnosci. Nabywanie nowych

umiejetnosci dotyczy wiedzy deklaratywnej jak i proceduralnej, bowiem obejmuje

dowiadywanie sie o faktach (wiedze deklaratywna) i sam proces np. wnioskowania,

czy przetwar7ania danych, a wiec sposób wykorzystania i wytwarzania faktów (wie-

dze proceduralna). Jak wynika juz z tego zgrubnego rozróznienia wied7a deklara-

tywna odnosi sie do zawartosci informacyjnej czlowieka i obejmuje wszystkie po-

siadane informacje i przechowywane w pamieci procesy (heurystyki, algorytmy), wie-

dza proceduralna zas dotyczy wszelkich procesów, które dzialaja na wiedzy dekla-

ratywnej, a wiec sekwencji operacji, które przetwarzaja, przechowuja, odtwarzaja

wiedze deklaratywna (Winograd, 1975; Srull, Wyer 1994).

Rozróznienie na wied7e deklaratywna i proceduralna wywolalo wiele polemik,

ale takze zaowocowalo powstaniem kilku teorii funkcjonowania poznawczego czlo-

wieka i nabywania prze7en nowej wiedzy. Zalozeniem tych teorii jest wykazanie

w7ajemnych zaleznosci miedzy oboma rodLajami wiedzy oraz przedstawienie sposo-
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bÓw nabywania umiejt(tnosci przez czlowieka. Koncepcje te przytac73my 7a Smithem

( 1<)<)4).

Znana grupa teorii sa modele przedstawiajace funkcjonowanie poznawcze czlo-

wieka na wykresach (jlowcharl models) (np. Anderson, 1987; Wyer i Carlston, 1979;

Wojciszke, 1986). Modele te przyjmuja, ze wiedza deklaratywna spelnia rolt( infor-

macji wejsciowej, a proceduralna przetwarza owe informacje poslugujac sit( dosc
sztywnymi regulami. Modele te nie doceniaja mozliwosci zmian w samej wiedzy

proceduralnej, ignoruja tez problem selekcji procedur z krt(gu mozliwosci.
Inna grupa teorii wykorzystala metofort( czlowiek-komputer (modele von Neu-

mana). Teorie te uznaja, ze zarówno procedury jak i dane sa identycznie reprezen-

towane w pamieci, a tym co je rózni jest jedynie sposób ich uzycia. Znamiennym

przykladem takiej teorii jest model pojemników pamit(ciowych (storage bin model)
Wyera i Srulla (1980, 1989). W tym modelu, zaladowanie do okreslonego pojemni-

ka celu (goal specification box) procedury (programu dzialania), czyli "schematu

reali73cji celu", uruchamia krok po kroku ów proces. "Schemat realizacji celu" jest

pr"echowywany wraz z innymi danymi deklaratywnymi, a zmienia sit( w procedure

w momencie zaladowania do pojemnika celu. Zaleta tego ujt(cia jest jego pIast y-

unosc. która polega na tym, ze czlowiek moze poprzez doswiadc7enie nie tylko

modyfikowac, uczyc sie, nabywac nowa lub zmieniac stara wiedze deklaratywna, ale

takze mOle w podobny sposób modyfikowac deklaratywne reprezentacje programów
dzialania.

Podobnie waznymi dla 7ro7umienia ludzkich mozliwosci do nabywania nowych

umiej.:;tnosci sa modele proceduralne, a szczególnie dwa sposród nich: model Lo-
gana (llJSX) oraz model Andersona (1983, 1987). Obydwa modele oferuja wizj�

uczenia si<;, która przedstawia w jaki sposób wraz z praktyka zmianie ulega sam

proces. Zmiana ta moze polegac na opuszczaniu etapów dzialania badz zmianie
formy dlialania, generalnie na wiekszym automatyzmie i wiekszej skutecznosci pro-
cesu. Innymi slowy modele zakladaja, ze wiedza czlowieka zmienia sie w trakcie

uzytkowania. a dobrze przecwiczony proces przebiega szybciej i bezwysilkowo.
G. Logan (1988) w swojej teorii automatyzmu wynikajacego z dzialania pa-

mieci (Memory-Based Automaticity), pokazuje jak cwiczenie rozwiazy",ania proble-

mu prowadli do szybkosci rozwia73n i uniezaleznienia odpowiedzi od samej tresci
zadania. Autor postuluje, ze wraz z cwiczeniem umiejetnosci i doswiadczeniem

utrwalaja sie slady pamit(ciowe zarówno problemu, jak i odpowiedzi. Gdy ten sam

problem pojawia sit( ponownie, pami<;c uwalnia odpowiedni algorytm rozwiazywania
prohlemu. Pod wplywem cwiczen, odpowiedz pojawia sie szybciej niz trwaloby algo-
rytmiczne rozwiazywanie problemu, i cllowiek rozwiazuje problem jedynie na
hazie owej automatycznie i szybko pojawiajacej sie w jego pami<;ci odpowiedzi.
Poniewaz wnost doswiadczen w danym lakresie pozostawia coraz wiecej sladów

pami.:;ciowych, C7as wydobycia odpowiedzi skraca sie. Czas ten jest znacznie krótszy
ni;,; czas potrzebny na uruchomienie algorytmu w odniesieniu do nowego bodzca.
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Tak wi.:;c efektem cwiczema i nabywania nowych umiej.:;tnosci b<;dzie tu szybkie.

bezwysilkowe wyswietlenie odpowiedLi w pami«ci czlowieka rozwiazujacego prob-
lem.

Teoria kompilacji procedur (production compilation) Andersona (1987) takze

pokazuje jak dochodzi do zmian (uczenia si€() w systemie poznawczym. Autor za-

klada. ze czlowiek w trakcie rozwiazywania problemu posluguje si€( systemem pro-

dukcyjnym. który sklada si€( z prostych procedur (zwanych tu produkcjami). takich

jak: wnioskowanie typu ,Jesli - to" lub regul typu: "warunek - dzialanie". Wszy-

stkie procedury sa homogeniczne. dobrze ustrukturowane i wLgl«dnie niezalezne,

Homogenicznosc i dobre ustrukturowanie procedur pozwalaja sprawnie nabywac

nowe procedury. a ich nie73leznosc sprawia. ze wlaczenie kazdej nowej procedury

do systemu odbywa si<; plynnie. a usuni«cie nieuzyteci'nej - bezbolesnie.

Procedury wspóldzialaja z wiedza deklaratywna w dwojaki sposób: najpierw

aktywizuja si« podczas dopasowywania do zaktywizowanej wiedzy deklaratywnej. by

nast<;pnie zostac odwolane z dzialania i dzi«ki temu konstruowac lub aktywizowac

inna wied7<; deklaratywna (np. w postaci wyniku rozwiazywania problemu). Wied7a

proceduralna zmienia si« w trakcie uzywania poprzez proces kompilacji (zbierdnia.

katalogowania wiedzy). ulega wzmocnieniu i moze byc szybciej wydobywana z pa-

mi«ci w prZYSl.losci. Z kolei funkcja sily (wzmocnienia) procedury jest laczny czas

potrzebny jej na dostosowanie do odpowiedniej informacji i uwolnienie z dzialania.

Oczywiscie procedura jest tym silniejsza im cz.:;sciej jest uzywana. a zawsze podczas

jej uruchomienia wraz ze specyficzna wiedza deklaratywna. tworzy si<; nowa. bar-

dziej wyspecjalizowana forma tej procedury. która jest coraz szybciej wydobywana

z pami<;ci trwalej i coraz efektywniejsza (np. pomija niektóre etapy. Blessing. An-

derson. 1996).

Teorie proceduralne pokazuja dynamizm procesu nabywania umiej<;tnosci. dy-

namizm zawarty zarówno w rozwoju wiedzy deklaratywnej. jak i rozwoju samych

procedur. Teorie te pokazuja takze. ze glównym zródlem bl<;dów powstajacych

w trakcie operacji poznawczych jest ograniczonosc pamieci operacyjnej (Anderson.

1987). Przeciazenie pamieci powoduje wi.:;c wi<;ksze prawdopodobienstwo popelnie-

nia bl<;du, natomiast wzrost doswiadczen w danej dziedzinie zwi€(ksza zdolnosc do

utrzymywania waznych dla tej dziedziny faktów w pami«ci. Ów specyficzny efekt
praktyki (Smith, 1989) moi'na zilustrowac przykladem: jesli obserwator dokonal 100

atrybucji okreslonej cechy na podstawie róznych 7achowan, to szybciej i efektywniej

dokona atrybucji tej samej cechy po raz 101. nawet gdyby obserwowal po raz pier-

wszy to konkretne zachowanie. na podstawie którego wnioskuje o cesze. Oznacza

to. ze bodzce spostrzegane niedawno lub CZ«sto pozostawiaja slady zapisane w pa-

mi<;ci epizodycznej. Slady te ulatwiaja (facylituja) powtarzanie si<; tego samego pro-
cesu. gdy tylko bodziec pojawi si<; znowu. Ten specyficl.ny transfer oparty na epi-

lodzie (item-specific transfer) 70stal dosc dobrze udokumentowany empiryclnie (Ko-
lers, 1976; Tulving. 1983). Ponadto badania pokazaly. ze szybsze przetwarzanie po-
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wtarzajal.)'ch sit( danych epizodycznych, jest niczalcznym zjawiskiem od analogicznie

wyst<;pujacego polepszenia ogólnych umiejetnosci, choc oba zjawiska sa naste-

pstwem cfektu praktyki. (Schwartz, Hashtroudi, 1991; McAndrews, Moscovitch,

1(90). Transfer odpowiedniego przetwarzania (transfer appropriate processing) wy-

jasnia takie dzialania pamieci utajonej. Ten rodzaj pamieci, uwazany za niezalezny

system od pamieci jawnej (Tulving, 1(83) wskazuje na fakt, ze wczesniejsza pra-

ktyka zwiazana z danym bodzcem wplywa na pózniejsze oszacowania lub zachowa-

nia, bez zadnych zewnetrznych wskazników przywolania owej utajonej wiedzy.

Przedstawione wyzej implikacje teorii proceduralnych pozwalaja na jeszcze jed-

no spostrzezenie. Dotyczy ono automatycznego i kontrolowanego przetwarzania in-

formacji o swiecie spolecznym. Przetwarzanie automatyczne, na które wskazuja np.

Logan (1988), Anderson (1987) czy Wyer i Srull (1989) jest nakierowane na cel

(np. celem automatycznego odczytywania prezentowanych slów jest zrozumienie ich

Inaczenia), podobnie jak pr7etwarzanie kontrolowane, a stare rozróznienie na po-
zbawione celu dzialania automatyczne i celowe dzialania kontrolowane traci sens.

Celowe przetwarzanie automatyczne moze prowadzic do bardziej wysilkowego pro-

cesu korygowania wlasnych bledów lub wzmacniania odchylen od racjonal-

nosci, w 7aleznosci od wielu czynników: miedzy innymi od zdolnosci i ilosci czasu,

którym dysponuje czlowiek (Smith, 1994, s. 124).

Teorie proceduralne stanowia dobra bazt( do przewidywania wzrostu trafnosci

spostrzegania odchylen od racjonalnosci we wlasnym zachowaniu pod wplywem pra-

ktyki. Zazwyc7aj ludzie - obserwatorzy posiadaja bogata wiedze psychologiczn4 w

odniesieniu do innych i trafnie rozpoznaja odchylenia od racjonalnosci w zachowa-

niach innych ludzi. Jednak traca owa umiejetnosc, gdy oceniaja wlasne zachowania

(sa aktorami), a trafnosc rozpoznawania wlasnych bledów poznawczych jest szcze-

gólnie niska (Brycz, Gulgowska, w druku). Wydaje sie, ze nastt(pujaca bezposrednio

po sobie zmiana perspektywy atrybul.)'jnej z obserwatora w aktora moze podnosic

trafnosc spostrzegania wlasnych odchylen od racjonalnosci. Opisane wyzej teorie

uczenia sklaniaja do przewidywania, ze przedstawianie badanym odchylen od racjo-

nalnosci w 7achowaniach innych ludzi powinno uruchomic wlasciwa i trafna pro-

cedur<; pr7etwaf7ania tych informacji, a procedura ta moze zostac zaangazowana

do przetwarlania i oceny analogicznych odchylen we wlasnym zachowaniu. Taki

transfer wlasciwej procedury do nowego 7adania powinien podwyzszac trafnosc

OS73cowan wlasnych 73chowan. Innymi slowy prezentowanie badanym zachowan (be-

dal.)'ch egzemplifikacja odchylen od racjonalnosci) innych ludzi z prosba o ocene

ich prawdziwosci, a nastepnie prezentowanie podobnych zachowan w odniesieniu

do samych badanych i kolejna prosba o ocene ich prawdziwosci tym razem w od-

niesieniu do nich samych, powinno uruchomic proces uczenia sie, poprzez transfer

wlasciwej procedury. Aby sprawdzic czy transfer odbywa sie tylko poprzez zaanga-

iowanie procedury i pamit(c utajona, czy tez jest silniejszy, gdy czlowiek ma szanse

swiadomie uczyc sie materialu i przyswajac wiedze deklaratywna, mOLna wprowadzic
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dodatkowa manipulacje. Polegalaby ona na dostarczeniu badanym, po ocenie od-

chylen od racjonalnosci w zachowaniach innych ludzi, ogólnych semantycznych de-

finicji owych odchylen, z prosba o ich nauczenie sie. Gdyby swiadomie konrolowane

uczenie sie przez powtar7anie wiadomosci i ich zrozumienie istotnie podwyzszalo

uafnosc badanych w porównaniu do tych osób, co do których spodziewamy sie

jedynie transferu procedury, to mozna sadzic, ze dopiero kontrolowane uczenie sie

wiedzy deklaratywnej rzeczywiscie wzmaga efekt praktyki i transferu procedury.

Gdyby jednak grupy nie róznily sie w poziomie trafnosci, to mozna sadzic, ze na

proces oceniania wplywa bardziej bezposredni transfer procedury niz swiadome

przyswajanie wiedzy deklaratywnej. Gdyby 7.aS w ogóle nie doszlo do poprawy traf-

nosci spostrzegania odchylen od racjonalnosci we wlasnym zachowaniu, to mozna

sadzic, ze inne wazne powody, np.. ochrona ego, blokuja proces uczenia sie w tym
l.akresie.

Pytanie o wiekszy lub mniejszy wplyw transferu procedury nie tylko odnosi

sie do nabywania wiedzy proceduralnej i deklaratywnej, ale nawiazuje takze do po-

dzialu pamieci na: epizodyczna i semantyczna (Tulving, za Maruszewskim, 1996).

Pamiec semantyczna dotyczy wiedzy czlowieka o slowach i ich znaczeniach i reje-

struje wied7e przenoszona przez jezyk, nie zawiera wspólrzednych czasowych, tylko

hierarchiczna organizacje "pojeciowa" i odnosi sie do swiata zewnetrznego. Pamiec

epizodyczna natomiast, to pamiec o epizodach i zdarzeniach, kodowana w kolejno-

sci czasowej, autobiograficzna, nleina od kontekstu.

Czlowiek posluguje sie jedna i druga pamiecia, chcac zrozumiec otaczajace go

zdarzenia, bowiem wazna jest zarówno znajomosc kategorii, do których naleza ele-

menty (pamiec semantyczna), jak i poszczególne wlasne doznania (pamiec epizodu).

W opisywanych powyzej manipulacjach podawanie ogólnych definicji zjawisk odwo-

luje sie do pamieci semantycznej, podczas gdy pytanie o ocene wlasnych 7achowan

- do pamieci epizodycznej.

Ponadto, informacja epizodyczna, bedaca wynikiem wlasnego dzialania jest za-

zwyczaj uprzywilejowana w pamieci (Maruszewski, 1996, Rogers, Kuiper, Kirker,

1977). Odnoszac ten fakt do trafnosci spostrzegania odchylen od racjonalnosci we

wlasnym dzialaniu. nalezy spodziewac sie trafniejszych ocen wlasnego zachowania

prL}' uruchomieniu pamieci epizodycznej raczej niz semantycznej.

Wplyw perspektywy atrybucyjnej na trafnosc spostrzegania odchylen

od racjonalnosci

Badania nad trafnoscia spostrzegania maja bogata historie i mozna je wywo-

dzic z filozoficznej tradycji rozwazan nad racjonalnoscia czlowieka. Wspólczesnie

powstaja próby okreslenia warunków, w których czlowiek moze myslec czy zacho-
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wywac si« racjonalnie. Na przyklad Realistyczny Model Trafno�ci (Funder, 1995)

wyja�nia w jakich warunkach sady spoleczne moga okazac sie trafne. Model ten

definiuje kazdy sad obserwatora o cechach innej osoby jako trafny, gdy ten sad

odpowiada rzeczywi�cie posiadanym przez spostrzegana osob« cechom. Pomiar rze-
czywistych cech spostrzeganej osoby jest bardzo staranny i podporzadkowany wielu

kryteriom: np. zawiera samooszacowania, diagnoz« kliniczna, a trafno�c operacjona-

lizuje sie jako stopien zgodno�ci (korelacje) mi«dzy atrybucja cech dokonywana

przez obserwatora, a faktycznie posiadanymi przez obserwowana osobe cechami.
Pytanie o trafno�c percepcji oraz sadów aktorów i obserwatorów wymaga przy-

jecia pewnego standardu czy kryterium porównan, które pozwoli odróznic sady traf-
ne od nietrafnych. Mozna przyjac obiekt)Wne kryteria trafnosci. W przypadku na-

szych badan jest nim empirycznie udowodnione wystepowanie prawidlowosci czy
odchylen od racjonalno�ci w my�leniu potocznym. Obiektywnie wiadomo, ze ludzie

ulegaja pawidlowo�ciom psychologicznym i trafne spostrzezenia badanych beda po-

twierdzaly te obiektywne fakty. Nietrafne spostrzeganie bedzie sprzeczne z faktycz-

nie wystepujacymi prawidlowo�ciami psychologicznymi.

Niewatpliwie perspektywa atrybucyj na warunkuje trafno�c spostrzegania. Doty-

chczasowe badania wskazuja na wyzsza trafno�c obserwatorów niz aktorów (Lewi-

cka, 1993; Chen i inni, 1996). Proste pytanie o prawdziwo�c twierdzen, b«dacych

przcloieniem znanych prawidlowo�ci psychologicznych i odchylen od racjonalnosci
na potoczne zycie, wykazalo ogromny wplyw perspektywy atrybucyjnej na umiejet-

nosc spostrzegania owych prawidlowo�ci: czlowiek - obserwator zdaje sobie sprawe

'l ponad 80% odchylen od racjonalno�ci, gdy za� sam jest podmiotem dzialan (akto-
rem) traci owa obiektywna i trafna wiedze psychologiczna (B rycz, Gulgowska,
w druku).

Szereg czynników zaklóca trafno�c sadów wydawanych przez aktorów. Na przy-

klad wiele badan wskazuje na zaklócajacy trafno�c sadów wplyw motywacji i celu

oceniania. Ludzie uzywaja odmiennych regul wnioskowania (Ginossar, Trope, 1987)
lub strategii weryfikacji (Quattrone, Tversky, 1984), aby zwiekszyc prawdopodobien-

stwo uzyskania pozadanych celów poznawczych. Innymi slowy motywacja decyduje

o wyborze informacji z pami«ci i o nieracjonalnych sposobach jej wyszukiwania.

Na przyklad, badani przekonani o wyzszosci intelektualnej i emocjonalnej osób in-
trowertywnych, cz«�ciej przypominali sobie wlasne zachowania introwertywne niz
badani. u których nie wytworzono takich przekonan (Kunda, Sanitioso, 1989). Po-

dobnie w warunkach porównan spolecznych (np. dotyczacych ryzykownych zdrowot-

nie 'lachowan wlasnych partnerów) uzyskano nieracjonalnie optymistyczne odtwo-

rzenie wydarzen z przeszlo�ci: aby zachowac pozytywny wizerunek siebie, badani

przypominali sobie negatywne przeszle wydarzenia jako znacznie rzadsze. Tak wiec,

cel przypominania moze wplynac na to jakie informacje b«da wydobyte z pamieci,
moze takze powodowac, ze te same informacje beda róznie odtwarzane. M. Ross
i M. Conway (1986) uwal..aja, ze autobiograficzne wspomnienia zaleza od aktual-
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nego stanu podmiotu i stan ten stanowi punkt zakotwiczenia. Przewidywania te potwierdzaja badania Hirta (1990), gdzie uczestnicy rzeczywi�cie uzywali
terazniejszosci jako zakotwiczenia dla wspomnien przeszlo�ci. A jednak Hirt (1990)
znalazl dowody wskazujace na istotny fakt, ze te same procesy poznawcze zawiaduja
zarówno pamiecia autobiograficzna, jak i pamiecia o zachowaniach innych ludzi.
Autor zaproponowal nowy model epizodycznej pamieci wspomnieniowej. Model ten
I'aklada, ze ludzie w trakcie przypominania integruja informacje pochodzace z
trl'ech zródel: terazniejszo�ci (np. aktualny wynik wlasnej czynnosci), oczekiwan co

do zmian powstalych w czasie (miedzy "ja" w przeszlo�ci i "ja" terazniejszym) oral'
ze �ladów pamieciowych dotyczacych przeszlych zdarzen.

Model Hirta (1990) ma doniosle konsekwencje dla przewidywania trafno�ci

przypominania. Trafno�c ta jest funkcja relatywnej wagi �ladu pamieciowego oraz
wagi aktualnych oczekiwan. Wieksza waga nadana �ladom pamieciowym prowadzi
do trafniejszych przypomnien. Wieksza waga przypisana oczekiwaniom prowadzi do
poszukiwania informacji zgodnych z oczekiwaniem, co zaklóca trafno�c. (Hirt,
McDonald, Erickson, 1995). Wszelkie manipulacje zwiekszajace sile i dostepnosc

�ladów pamieciowych zmniejszaja równocze�nie wage nadawana oCl'ekiwaniom.
Ponadto, gdy celem badanych jest trafno�c (w przeciwienstwie do celów kierunko-

wych, by np. zachowac pozytywny wizerunek) przypisuja oni mniejsi"a wage oczeki-
waniom i lnaczaco Wlrasta trafno�c ich przypominania (Hirt, 1990, badanie 3).

Zwiekszenie wagi �ladów pamieciowych mozna wywolac poprzez koncentrowanie

uwagi badanych na wyszukiwaniu z epizodycznej pamieci autobiograficznej przykla-

dów ogólnych zjawisk psychologicznych badz odchylen od racjonalno�ci. Wydaje sie,

ze taka manipulacja powinna sprzyjac wiekszej trafno�ci przypomnien i wieks7ej

trafnosci spostrl'egania odchylen od racjonalnosci we wlasnym zachowaniu. Mozna

przewidywac, ze wage sladu pamieciowego podwyzszy: zakotwiczenie procesów po-

znawczych na trafnym spostrzeganiu odchylen od racjonalnoki z perspektywy ob-

serwatora (eksperyment pierwszy), badz wyszukanie przykladu odchylen od racjo-

nalnosci ze swojej pamieci epizodycznej (eksperyment drugi).

Spodziewalysmy sie wiec wzrostu trafno�ci w ocenie wlasnych zachowan. Gdyby

nasze przewidywania byly sluszne, to zasadnym moglo byc wnioskowanie, ze wzrost

owej trafno�ci w eksperymencie pierwszym mógl byc spowodowany transferem pro-

cedury uruchomionej dzieki ocenianiu innych ludzi do procesu oceniania wlasnych

zachowan oraz zakotwiczeniem sadów we wcze�niej ocenianym "obserwatorze".

Przewidywania na których opieral sie eksperyment drugi, plynely z teorii Hirta

(1990), mówiacej, ze wieksza waga nadana �ladom pamieciowym prowadzi do traf-

niejszych przypomnien. Spodziewaly�my sie wiec, ze zwiekszenie wagi owych �ladów

poprzez uruchomienie pamieci epizodycznej podniesie trafnosc spostrzegania od-

chylen od racjonalno�ci we wlasnym zachowaniu w porównaniu do warunków akty-

wizacji pamieci semantycznej.
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Wplyw wartosci informacji na trafnosc wspomnien aktora

Powszechnie znany jest badaczom asymetrii pozytywno-negatywnej euforyzuja-

Ll' mechani7m pami�ci (C".apinski, 1994). Mechanizm ten polega na wi�kszej la-

twosci przypominania sobie przyjemnych niz przykrych zdarzen. Przewaga wspo-

mnien pozytywnych moze wynikac nie z lepszego ich utrwalenia w pami�ci, ale

z wi<;kszej gotowosci do przywolywania czy nawet projektowania rzeczy przyje-

mnych. Latwosc z jaka przywolujemy mile czy dobrze o nas swiadczace wspomnienia

ma swoje zródlo w fizjologicznym mechanizmie róznicujacym latwosc aktywizowania

pozytywnych i negatywnych osrodków emocjonalnych w mózgu: osrodki mózgowe

przyjemnosci maja ni7..szy próg pobudzenia niz osrodki przykrosci czy bólu (60%

calego mózgu jest neutralna emocjonalnie, 35% wiaze sie z reakcjami pozytywnymi,

a tylko 59f - z negatywnymi) (Czapinski, 1988). Mozna wi<;c przewidywac, ze owa

asymetria powinna wplywac na trafnosc spostrzegania odchylen od racjonalnosci we

wlasnym i'achowaniu. Trafnosc powinna byc tym wi�ksza im przychylniej o czlowie-

ku swiadcza owe odchylenia.

Rzec�iscie, wczesniej wspominane badania wskazuja na szczególna nietraf-

nosC ogólnych sadów aktorów o sobie w odniesieniu do prawidlowosci zle swiad-

czacych o czlowieku. Sklania to do przypuszczenia, ze najch�tniej badani naucza

sie rozpoznawac we wlasnym zachowaniu te odchylenia od racjonalnosci, które do-

brze swiadc7a o ich wykonawcy (eksperyment 1). W warunkach natomiast zaanga-

70wania wspomnien autobiograficznych, mozna miec nadziej� na zwi�kszenie traf-

nosci spostrzegania takze zle swiadczacych o czlowieku odchylen od racjonalnosci

(eksperyment 2). W tym ostatnim przypadku podanie nawet niechlubnie swiadcza-

cego o wykonawLl' przykladu, nie podwazy jego ogólnie dobrego mniemania o sobie,

bowiem latwiej wybrac z bogatego repertuaru wlasnych zachowan jedno niezbyt po-

chlebne niz przyznac si� do trwalej tendencji do popelniania bl�dów. Mozna wi�c

prLewidywac, ze walencja informacji Gej pozytywnosc lub negatywnosc) wywrze

wplyw na uC7enie si� spostrzegania wlasnych odchylen od racjonalnosci.

Eksperyment l

Hipotezy

l. Hipoteza pierwsza przewiduje, ze trafnosc grup eksperymentalnych, nabywajacych

nowe umiejetnosci poprzez zmian� perspektywy atrybucyjnej badz uczenie si� ogól-

nych praw psychologicznych (obu grup, w których spodziewany byl transfer wiedzy)

hed7ie WY7..sza od trafnosci grupy kontrolnej, która oceniala jedynie siebie.

Innymi slowy hipoteza zaklada, ze badani naucza si� dostrzegac wlasne odchylenia

od racjonalnosci pod wplywem uruchomienia procedury i transferu wiedzy.



26

2. Hipoteza ta dotyczy jedynie grup eksperymentalnych i przewiduje, ze transfer wie-
dzy o swiecie spolecznym (spostrzeganie odchylen od racjonalnosci u innych ludzi)
na wiedz« o sobie samym (spostrzeganie tych samych prawidlowosci u siebie) b«d7ie
wy�zy, gdy zostanie poparty uczeniem sie ogólnych praw psychologicznych doty-
czacych owych odchylen. Innymi slowy, hipoteza zaklada wyzsza trafnosc w spo-

strzeganiu wlasnych odchylen od racjonalnosci w tej grupie eksperymentalnej, która

oprócz oceny prawidlowosci z perspektywy obserwatora, takze uczyla si« ich psy-
chologicznego sensu, a nast«pnie oceniala je u siebie, w porównaniu do grupy,

która oceniala jedynie prawidlowosci u innych i potem u siebie.

3. Hipoteza przewiduje, ze badani z grup eksperymentalnych ch«tniej naucza sie do-

strzegac we wlasnym zachowaniu prawidlowosci dobrze swiadczace o czlowieku

niz prawidlowosci swiadczace zle i w odniesieniu do tych pierwszych b«da przeja-

wiali wi«ksza trafnosc. Hipoteza ta wynika z danych dotyczacych ewforyzujacego

mechanizmu pamieci i dzialania inklinacji pozytywnej i dotyczy lacznego dzialania

transferu oraz walencji informacji.

Metoda

Osoby badane. Badanymi byli studenci zaoczni róznych kierunków Wydzialu

Administracyjnego Szkoly Morskiej w wieku od 19 do 30 lat, 22 mezczyzn i 69

kobiet (razem 91 osób).

Przebieg badania. Badani zostali losowo przydzieleni do trzech 3D-osobowych

grup i poinformowani, ze ceIem eksperymentu jest ocena prawdziwosci zdan wyra-

zajacych prawidlowosci psychologiczne. Wszyscy uczestnicy eksperymentu otrzymali

ksiazeczke z instrukcja i zdaniami ulozonymi w pary. Kazda z osmiu par skladala

sie z dwóch przeciwstawnych logicznie zdan. Jedno zdanie wyrazalo funkcjonowanie

prawidlowosci w codziennym zyciu, drugie zas stanowilo jego zaprzeczenie (to samo

co w poprzednim zdaniu zachowanie, nie obarczone jednak bledem, czy dzialaniem

pawidlowosci). Badani, po zapoznaniu sie z trescia zdan, zapisywali wybór prawdzi-

wszego zdania dla kazdej pary, w oddzielnym arkuszu odpowiedzi (prawdziwe a lub b).

Grupy eksperymentalne ocenialy prawdziwosc prawidlowosci w zachowaniach

mnych ludzi (perspektywa obserwatora) oraz prawdziwosc wlasnych zachowan (per-
spektywa aktora). Grupa kontrolna szacowala jedynie prawdziwosc wlasnych zacho-
wan (perspektywa aktora).

Badani z pierwszej grupy eksperymentalnej, po okresleniu prawdziwosci twier-

dzen w odniesieniu do innych ludzi (perspektywa obserwatora), otrzymali opis tych
prawidlowosci oraz klucz poprawnych odpowiedzi. Ich zadaniem bylo porównanie
swoich odpowiedzi z poprawnymi oraz zrozumienie i przyswojenie sobie wszystkich

odchylen od racjonalnosci (zwanych w badaniach prawidlowosciami psychologiczny-
mi). Poprosilysmy takze badanych o to, by pod wplywem nowych informacji nie
zmieniali nic w swoich wczesniejszych odpowiedziach, poniewaz nie mozemy uwz-
glednic w obliczeniach pokreslonych arkuszy. Po 10 minutach zebralysmy materialy
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i hadani oceniali prawdziwo�c tych samych prawidlowo�ci we wlasnym zachowaniu

(perspektywa aktora).

Druga grupa eksperymentalna bezpo�rednio po ocenie prawdziwo�ci w zacho-

waniach innych ludzi (obserwator), oceniala wystepowanie tych prawidlowo�ci we

wlasnych zachowaniach (aktor). Druga grupa róznila sie wiec od pierwszej tym, ze

nic miala wgladu do prawidlowych odpowiedzi ani nie uczyla sie znaczenia prawid-
lowo�ci.

Material bodzcowy. Prawidlowosci psychologiczne pochodzily z Katalogu, stwo-

rzonego na potrzeby wczesniejszych badan (Brycz, Gulgowska, w druku) Katalog

zawiera 123 odchylenia od racjonalno�ci i inne prawidlowosci spostrzegania spole-

cznego. Kazdej prawidlowo�ci przyporzadkowane sa dwa zdania: jedno bedace jej

wyrazem i drugie. jej zaprzeczeniem. Wszystkie odchylenia od racjonalno�ci zostaly

o�zacowane przez sedziów ze wzgledu na rózne kryteria (w skalach od -5 do +5),

miedzy innymi ze wzgledu na kryterium: czy prawidlowo�c dobrze czy zle �wiadczy

o czlowieku. Ten zabieg pozwolil nam wybrac zdania rózniace sie wartosciowoscia:

7dania o konotacji pozytywnej i negatywnej. Dobralysmy cztery prawa dobrze swiad-

czace o c7lowieku: heurystyke reprezentatywnosci (+2,3), facylitacje spoleczna

(+ 3,0), warunkowanie instrumentalne (+2,3) wplyw oczekiwan na rozpoznawanie

( + 3,0) oraz cztery �wiadczace o czlowieku zle: wplyw widoczno�ci na wnioskowanie

(-2,0) nieprawidlowa generalizacje (-3,6), spoleczny dowód sluszno�ci (-2,6), samo-

utrudnianie (-4,0).

Przyklad dobrze swiadczacej o czlowieku prawidlowo�ci:

l. Wplyw oczekiwan na rozpoznanie - perspektywa obserwatora:

A. Gdy ludzie lubia jakiego� polityka, to wydaje im sie, ze pozytywnie �wiadczace

o polityku zdarzenia sa bardziej prawdziwe od zdarzen �wiadczacych negatyw-
nie.

B. Gdy ludzie lubia jakiegos polityka, to pozytywnie swiadczace o nim zdarzenia

wydaja im sie tak samo prawdziwe jak zdarzenia �wiadczace negatywnie.

2. Wplyw oC7ckiwan na rozpoznanie - perspektywa aktora:

A. Gdy luhie swojego znajomego to chetniej wierze tym, którzy mówia o nim

dohre rzeczy, niz tym, którzy mówia o nim zle.

B. Gdy luhie swojego znajomego, to pozytywnie �wiadczace o nim opinie wydaja

mi sie lak samo prawdziwe jak opinie �wiadczace negatywnie.

Przyklad negatywnie swiadczacej o czlowieku prawidlowo�ci:

l. Wplyw widoczno�ci na wnioskowanie - perspektywa obserwatora:

A. Drastyczne doniesienia mediów na temat katastrof lotniczych sprawiaja, ze

ludzie uwaiaja podrózowanie samolotem za bardziej niebezpieczne od podró-

zowania innymi srodkami lransportu.

B. Niezaleznie od doniesien mediów, wiekszosc ludzi wie, ze bezpieczenstwo po-

drózowania samolotem nie jest nizsze od bezpieczenstwa podrózowania innymi

srodkami transportu.
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2. Wplyw widocznosci na wnioskowanie - perspektywa a.ktora:

A Szybciej pójde do lekarza na kontrole, gdyby ogloszono, ze znana osoba jest
chora na raka, niz gdyby ogloszono statystyki zachorowan.

B. Zarówno ogloszenie statystyk zachorowan na raka, jak i ogloszenie, ze Lnana

osoba cierpi na te chorobe, podobnie wplynie na moja decyzje pójscia do lekarza
na kontrole.

Manipulacje zmiennymi niezaleznymi - perspektywa atrybucyj na. W celu wy-

wolania perspektywy obserwatora, prosilysmy by badani opierali sie na obserwacjach
swiata i ludzi i zaznaczyli to zdanie z kazdej pary, które wydaje im sie prawdziwsze

w odniesieniu do innych osób. Instrukcja zmieniala sie w przypadku aktorów, gdzie
prosilysmy badanych by rozstrzygneli, które zdanie w kazdej parze lepiej ich opisuje

oraz o to, by podczas wyboru kierowali sie historia swojego zycia i wlasnymi od-
czuciami.

Manipulacje zmiennymi - dostep do informacji. Kazda z grup dysponowala

innym p07iomem dostepu do wiedzy o powszechnie wystepujacych odchyleniach od

racjonalnosci. Pierwsza grupa eksperymentalna, po ocenie materialu bodzcowego

z perspektywy obserwatora, otrzymywala definicje odchylen od racjonalnosci. Byly

one wyrazone w formie jednozdaniowych, mozliwie prostych opisów. Na przyklad:

Wplyw widocznosci na wnioskowanie polega na wi�ksl}'m wplywie na proccs wniosko-

wania widocznych zdarzen, nawet wtedy, gdy sa onc nieprawdopodobnc lub ancgdotyczne.

niz zdarl.en wysoce prawdopodobnych, lecz nieciekawych.

Spoleczny dowód slusznosci polega na tym, Le w sytuacjach dwuznacznych, kicrujcmy

si� zachowaniem innych jako wzorcem wlasnego zachowania.

Przy kazdej definicji znajdowala sie prawidlowa odpowiedz. Badani w pierwszej

grupie eksperymentalnej porównywali swoje odpowiedzi z perspektywy obserwatora

z odpowiedziami podanymi wraz z definicja, uczyli sie definicji, a nastepnie oceniali

analogiczne odchylenia od racjonalnosci we wlasnym zachowaniu.

Druga grupa eksperymentalna miala wglad jedynie wc wlasne wybory prawdzi-

wego zdania w odniesieniu do innych ludzi, nastepnie dopiero oceniala siebie. Trze-

cia grupa nie zapoznawala sie wczesniej z odchyleniami od racjonalnosci, a jedynie
oceniala je we wlasnym 73chowaniu.

Pomiar zmiennych zaleznych. Zmienna zalezna w tym badaniu byla trafnosc

sadów, tj. poziom uswiadomienia poszczególnych prawidlowosci psychologicznych
w porównywanych podgrupach.

Operacjonalizacja polegala na prostym, dychotomicznym O 1 wyborze jednego
z dwóch zdan. Wybór dotyczyl osmiu prawidlowosci, a trafny byl kazdy wybór zdania

odzwierciedlajacego faktyc7nie wystepujace odchylenie od racjonalnosci,. Zmienne

niezalezne to: perspektywa atrybucyj na (czynnik intraindywidualny) oraz dostep do
wiedzy (czynnik interindywidualny).



29

Wyniki

Hipoteza l. Hipoteza ta przewidywala, ze trafnosc sadów grup eksperymental-

nych hedzie wy"i5za od trafnosci sadów grupy kontrolnej. Innymi slowy zakladala,
ze hadani nauc7a si" dostrzegac wlasne odchylenia od racjonalnosci pod wplywem

ohserwacji analogicznych odchylen wystepujacych w zachowaniach innych ludzi.
Nieskutecznosc manipulacji poziomem przyswojenia wiedzy o prawidlowo-

sciach (patrz hipoteza 2) spowodowala, ze testowanie hipotezy o wplywie uczenia
na trafnosc oszacowan wlasnych zachowan, moglo przebiegac w odniesieniu do jed-

nej, którejkolwiek z grup eksperymentalnych i porównaniu jej do grupy kontrolnej.
Porównania tego dokonalysmy przeprowadzajac analize wariancji oraz porównanie
srednich testem t-Studenta.

Analiza wariancji dwóch poziomów czynnika miedzygrupowego: grupa ekspery-

mentalna (osób uczal:ych sie) i grupa kontrolna (szacujaca jedynie wlasne zacho-

wania) dla ogólnej trafnosci sadów (zagregowanych odpowiedzi dotyczacych dobrze
i zle swiadc7acych o czlowieku prawidlowosci) ujawnila graniczacy z istotnoscia

efekt glówny grupy F (1,58) = 3,25; P = 0,08. Efekt ten wskazuje na bliskie istot-

nosci po�szenie trafnosci ocen wlasnych zachowan w grupie os ób uczacych si"
(srednia X = 0.42) w porównaniu z grupa kontrolna (srednia X = 0,31); test t

(5X) = 1.80; P = 0,07. Choc efekty pojawiaja si" na granicy istotnosci, jednak

kierunek 7mian jest zgodny z przewidywaniami. Moze to oznaczac tendencje, ze

sam fakt wczesniejszej oceny innych ludzi z punktu widzenia okreslonych prawid-

lowosci w pewnym zakresie polepsza spostrzeganie tych samych prawidlo-

wosci w swoim wlasnym zachowaniu.

Hipoteza 2. Hipoteza 2 dotyczyla róznic miedzy grupami eksperymental-

nymi i przewidywala, ze wraz ze wzrostem ilosci informacji podwyzszy sie trafnosc

spostf7egania prawidlowosci we wlasnym zachowaniu. Innymi slowy hipoteza ta 7a-

kladala, ze osoby badane, które po zapoznaniu sie z prawidlowosciami (grupa z

klucIem) beda trafnie spostrzegaly wlasne zachowania i tym samym róznice miedzy

pomiarem "obserwator" i "aktor" beda w tej grupie mniejsze niz w grupie, w której

wiedz" o prawidlowosciach nabywano jedynie przez zmiane perspektywy atrybucyj-

nej (grupa bez klucza).

Pr7eprowad7ilysmy analiz" wariancji w ukladzie: 2 grupa (z kluczem versus bez
kluc73) - czynnik interindywidualny x 2 perspektywa (obserwator versus aktor) -

c/ynnik intraindywidualny dla zagregowanych zmiennych zaleznych. Agregacja po-

legala na usrednieniu p07iomu trafnosci w obu grupach eksperymentalnych osohno

dla perspektywy obserwatora i aktora w obrehie wszystkich (dobrze i zle swiadcza-
l)'ch o c/lowicku) prawidlowosci.

Manipulacja poziomem dost"pu do wiedzy w grupach eksperymentalnych nie

hyla skuteczna: nie pojawil si" efekt glówny grupy F(1,59) = 0,46; n.i, ani efekt

interakcji grupy i perspektywy F(l,59) = 0,03; n.i. Jedynym zródlem 7miennosci
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okazal sie czynnik intraindywidualny, na co pokazuje silny efekt perspekt}'\\')':
F (1.59) = 103,90; P <0,0001.

Analiza róznic miedzy �rednimi, testem t - Studenta, wskazuje takze na per-

spektywe jako jedyne zródlo zróznicowania ocen. Dostep do informacji (grupy:
z kluczem i bez klucza) nie wywiera istotnego wplywu na oceny badanych.

Tabela 1. Wplyw dostepu do informacji na trafnosc spostrzegania prawidlowosci
psychologicznych z perspekt}'\\')' obserwatora i aktora

: Po/iBMp: : : :p������ .. : ..rIr.:.:�;��c:.z;� � Id\l� ....-. .........- t�O. --- .--- u u. ..__u ....: :

: .... : ... ..--

Obserwator 0,76 0,73 0,48 n.i.

Aktor 0,41 0,39 0,73 n.i.

Przyswajanie dodatkowych ogólnych informacji o prawidlowo�ciach przez jedna

z grup eksperymentalnych nie podwyzsza trafnosci ocen wlasnego zachowania

w porównaniu do drugiej grupy eksperymentalnej, która takimi ogólnymi informa-
cjami nie dysponowala.

Zastosowanie testu t dla pomiarów zaleznych od analizy róznic mi«dzy sred-

nimi ocenami wszystkich prawidlowosci (pozytywnych i negatywnych) z perspekt}'\\')'

obserwatora i analogicznymi ocenami z perspekt}'\\')' aktora, ujawnilo istotnosc tej

róznicy na poziomie p < 0,001 w obu porównywanych grupach: grupa z kluc7em:
obserwator X = 0,76 versus aktor X = 0,41; t(30)= -7,21; grupa bez klucza: ob-
- -

serwator X = 0,73 versus X = 0,39; t(29) = -7,22.

Tabela 2. Wplyw perspekt}'\\')' atrybucyjnej na trafnosc spostrzegania prawidlowosci

psychologicznych w obu grupach eksperymentalnych

: . . .

: : X . - -.-... -. -. - -... -.. X .- -0.- -. : :
..._ _____u..__... .. ..

:9 ru pa: : 9�eii#��&X:: ak.0r� .........- .t�l.l.:-}??:}:::f:{::.- .. : .. ..... _u." .. ... _.u._ -- --.- ----- ------- __o .:-:--.:.:.:-:-:.:.:

: -- ..... ..-
H o... ..

Z kluczem 0,76 0,4 l -7,21 . . .

Bez klucza 0.73 0,39 -7,22- . -

Poziom istotnosci:

... p < 0.001

Pomimo manipulacji eksperymentalnej, która byla próba dostarczenia badanym

wiedzy na temat prawidlowosci, trafnosc ocen zachowan innych ludzi jest znaczaco

wyzsza niz trafnosc ocen wlasnych zachowan.

Co wiecej, uwzglednienie wartosciowosci odchylen od racjonalnosci nie zmie-

nia opisanego stanu rzeczy. Aby ocenic wplyw dodatkowej zmiennej jaka jest war-

to�ciowo�c prawidlowosci, przeprowadzily�my ponownie analiz« wariancji w ukladzie

2 (aktor i obserwator) x 2 (grupa z kluczem i grupa bez klucza), osobno dla traf-

nosci ocen prawidlowosci o wartosciowosci poL}'tywnej (dobrze swiadczacych) i dla



31

trafnosci ocen praw zle swiadczacych o czlowieku. Oczywiscie ponownie pojawil sie
ten sam silny efekt glówny perspektywy oraz brak efektu glównego grupy. Wystapil
takze efekt glówny wartosciowosci prawidlowosci F (1,59) = 4,01; P = 0,05. Efekt
wartosciowosci dotyczy róznic wewnatrzgrupowych, a nie miedzygrupowych. Znaczy

to, ze grupy nie róznia sie rodzajem reakcji choc wszyscy badani z obydwu grup

eksperymentalnych nieco inaczej reaguja na prawidlow�ci pozytywne i negatywne (co
sprawd7..a hipoteza 3.)

Tabela 3. Trafnosc oszacowan pozytywnych i negatywnych prawidlowosci wlasnych

(perspektywa aktora) i cudzych (perspektywa obserwatora) zachowan
w obydwu grupach eksperymentalnych

:��.'�£:=�::'-:l���:f:,;;0t::':I
AKTOR

Zle swiadczace

Dobrze swiadczace

OBSERWATOR

Zle swiadczace

Dobrze swiadczace

0,35 0,36 -0,17 oj.

0,48 0,42 0,65 oj.

0,75 0,70 0,96 nj.

0,77 0,77 0,12 oj.

Grupy eksperymentalne nie róznia sie miedzy soba, co znaczy, ze zwiekszanie
liczhy danych o prawidlowosciach nie ma wplywu na poprawnosc ocen wlasnych

zachowan. Grupa z kluczem, która uczyla sie ogólnych danych na temat prawidlo-
wosci nie korzystala z dodatkowej wiedzy. Trafnosc ocen wlasnych zachowan w tej

grupie nie róznila sie od trafnosci ocen w grupie o nizszym dostepie do informacji
(szacujal..)'ch jedynie cudze, a potem wlasne zachowania). Ponadto, brak róznic
w poziomie trafnosci miedzy grupami eksperymentalnymi istnieje niezaleznie od
wartosciowosci spostrzeganych prawidlowosci. Znaczy to, ze wartosciowosc popel-

nianych hledów nie wplywa na stopien wiedzy o nich: ani uczenie sie zle, ani ucze-

nie sie prawidlowosci dobrze swiadczacych o wykonawcy nie podwyzsza trafnosci
ocen osób dysponujacych opisem prawidlowosci w porównaniu do grupy, której nie
dostarczono tej dodatkowej wiedzy.

Hipoteza 3. Hipoteza przewiduje, ze badani z grup eksperymentalnych w po-

równaniu do badanych z grupy kontrolnej, chetniej naucza sie dostrzegac we wlas-

nym zachowaniu prawidlowosci dobrze swiadczace o czlowieku niz prawidlowosci

swiadczace zle i w odniesieniu do tych pierwszych beda przejawiali wieksza trafnosc.

Dokonana w celu testowania tej hipotezy analiza wariancji dla dwóch pozio-

mów zmiennej niezaleznej (grupa osób uczacych sie versus grupa kontrolna) prze-

prowadzona osobno dla trafnosci zagregowanych ocen dotyczacych prawidlowosci
dobrze swiadczacych o czlowieku oraz prawidlowosci swiadczacych zle, ujawnila

efekt glówny grupy dla praw dobrze swiadczacych F (1,58) = 4,25; P <0,05 i brak
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takiego efektu dla praw swiadc7a<.:ych zle: F(l,58) = 1,01; n.i. Zarysowuje sie wiec
wytlumaczenie wyzej opisanego (weryfikacja hipotczy 1) ogólncgo polcpszenia (na
grani<.-)' istotnosci) trafnosci w grupie eksperymentalnej: za ten stan rzeczy odpo-
wiada jedynic uCi'enie sie pozyt}Wnie swiadczacych o wykonawcy zdarzen.

Tabela 4. Poziom trafnosci sadów w grupie eksperymentalncj i kontrolncj w zalc7-

nosci od walencji prawidlowosci

... . .. .. .. ..

.. WaktJcja ..:::.:.::.:.:.:.:.: : .Ci;1.t�eks�C(tialna. . Piupak�ntrQt�s f if:$�t.. ... ...-.. .... u .. .....--....
. .. . -. .. . . -. . .. ... .. .. .

Negatywna 0,35 0,28 1,04

Pozytywna 0,48 0,34 2,06..

I)oziom istotnosci:

.. p < 0.05

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

o

uczaca sie kontrolna

II dobrze D zle
Rycina L Wplyw walencji informacji na poziom trafnosci sadów w grupie uczacej si� i kontrolnej

W grupie eksperymcntalnej trafnosc spostrzegania wlasnych odchylen od ra-

cjonalnosci dobrze swiadcza<.-)'ch o czlowieku jest istotnie WY7.5Za niz analogiczna
trafnosc grupy kontrolnej. Uprzednie przetwarzanie informacji o prawidlowosciach
w zachowaniach innych ludzi ulatwia dostrzeganie tych prawidlowosci we wlasnym

zachowaniu jedynie wtedy, gdy mozna im przypisac pozyt}Wna wartosciowosc (trans-

fer la lezy od walencji informacji). Gdy odchylenia od racjonalnosci zle swiadcza o

czlowieku, wówczas aktualizacja tej wiedzy o innych ludziach nie pomaga w traf-

niejszej ocenie siebie.

Mozna stad wnosic, ze w ocenie innych ludzi, gdzie trafnosc jest wysoka, oraz

w ocenie wlasnych zachowan, gdzie trafnosc jest niska, badani traktuja prawidlo-

wosci jednorodnie i wartosciowosc informacji nie wplywa na spostrzeganic. Jedynie

wtedy, gdy analogia cudzych i'achowan do zachowan wlasnych staje sie widoczna,
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wartosciowosc nabiera znaczenia: wówc/as wylacznie w odniesieniu do porytywnych

prawidlowosci dochodzi do podWY7.szenia trafnosci spostrzegania odchylen od racjo-

nalnosci we wlasnym 7.achowaniu.

Eksperyment 2

Hipotezy

l. Hipoteza pierwsza przewiduje, ze trafnosc spostrzegania odchylen od racjonalnosci

we wlasnym zachowaniu bedzie istotnie wieksla przy zaangazowaniu pamieci epi-

zodycznej niz semantycznej. Innymi slowy, hipoteza ta przewiduje, ze nawet nic-

dostepne swiadomosci aktorów prawidlowosci (zle swiadczace o czlowieku), beda

trafniej spostrzegane, gdy badani zaangazuja w ten proces autobiograficzna pamiec

epi/odyczna. Spodziewalysmy sie wiec, ze wzrosnie trafnosc sadów w grupie akt y-

wizuja<.:ych pamiec epizodyc/na aktorów w porównaniu do aktorów aktywizujacych

pamiec semantyczna.

2. Hipote/a druga dotyczy wplywu perspektywy atrybucyjnej na trafnosc spostrzegania

i przewiduje, ze wystapia istotne róznice miedzy aktorem (nizsza trafnosc) i ob-

serwatorem (wyzsza trafnosc) u badanych przetwar7.ajacych informacje na poziomie

semantyc/nym, oraz ze owe róznice zanikna u badanych prt.etwarzajacych dane

epizodyczne. Zanik róznic miedzy zazwyczaj nictrafnym aktorem a zazwyczaj traf-

nym obserwatorem bylby dodatkowym dowodem przemawiajacym za zwiekszeniem

trafnosci sadów o sobie w warunkach uruchomienia pamieci epizodycznej.

Metoda

Osoby badane. Badanymi byli uczniowie szkól srednich: czwartej klasy III LO

w Gdyni oraz uczniowie czwartej i piatek klasy Gdanskiego Technikum Lacznosci,

w wieku od 18 do 20 lat, 44 kobiety i 98 mezczyzn (razem 142 osoby).

Przebieg badania. Badani zostali losowo przydzieleni do czterech, nie7.alez-

nych, równolic/nych grup. Wszyscy uczestnicy eksperymentu otrzymali instrukcje,
opis prawidlowosci oral odpowiednia karte odpowiedzi ze skalami ocen oraz zostali

poinformowani, ze ich celem jest okreslenie na ile kazda z prezentowanych pra-
widlowosci przysluguje innym ludziom (obserwatorzy) lub im samym (aktorzy)

i /.aznaczenie swojej decyzji na skali od -5 (wcale nie opisuje) do +5 (opisuje
hard/o dobrze).

Polowe hadanych poprosilysmy, aby kolejno po zapoznaniu sie z kazdym opi-
sem, lecz przed oSl.acowaniem na skali, podawali przyklady dzialania kazdej z pra-

widlowosci w ich zyciu (epizodyczni aktorzy) lub w zyciu innych ludzi (epizodyczni

obserwatorzy). Druga polowa badanych od razu po przeczytaniu ogólnego opisu
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oceniala na ile poszczególne prawidlowosci przysluguja innym ludziom (obserwator

semantyczny) lub im samym (aktor semantyczny).

PrL}'jelysmy wiec, czterogrupowy plan eksperymentalny: dwie grupy badanych,

semantycznych (aktorów i obserwatorów), pelnily funkcje kontrolne dla dwóch grup

eksperymentalnych, epizodycznych aktorów i obserwatorów: plan 2 (aktor i obser-

wator) x 2 (epi70dyczni i semantyczni).

Material bodzcowy. Prawidlowmki psychologiczne pochodzily z Katalogu (patrz

eksperyment l). Dobralysmy dwie prawidlowosci zle swiadczace o czlowieku: nie-

prawidlowa generalizacje (-3,67), spoleczny dowód slusznosci (-2,67) oraz jedna bli-

ska neutralnosci: egocentryzm w spostrzeganiu siebie (0,33). Prawidlowmki zle

swiadczace o czlowieku, szczególnie trudno trafnie ocenic we wlasnym zachowaniu.

Spodziewalysmy sit(, ze jedynie uruchomienie pamieci epizodycznej pozwoli na zwie- .

kszenie takiej trafnosci. Ponadto, eksperymenty 1 i 2 byly przeprowadzane w tym

samym czasie, a planujac eksperyment 2 nie znalysmy wyników pierwszego badania

i roli wartosciowosci w zwit(kszaniu trafnosci ocen wlasnego zachowania. Zamierze-

niem eksperymentu 2 byla jedynie ocena wplywu zaangazowania pamieci epizody-

cznej na trafnosc spostrzegania, a nie laczny wplyw rodzaju pamieci oraz warto-

sciowosci informacji. Z pOWY7..szych wzglt(dów w materiale bodzcowym nie znalazly

sie odchylenia od racjonalnosci dobrze swiadczace o czlowieku.

Kazda prawidlowosc opisywala ogólna, bezosobowa, nie angazujaca perspekty-

wy atrybu<.:yjnej, definicja, ujmujaca istott( zjawiska, np. definicja egocentryzmu

w spostrzeganiu siebie brzmi: "Prawidlowosc trzecia polega na tym, ze najwazniejsze

dla posiadac7a sa te sfery jego osobowosci, w których ocenia on siebie samego

najwyzej i uwaza, ze jest w tych dziedzinach lepszy od innych". Zadna z prawidlo-
wosci nie zostala nazwana zgodnie z jej psychologicl.na nazwa, a definicje otrzymaly
kolejne numery. Przystt(pnosc i zrozumialosc definicji zostala przetestowana na gru-
pie studentów, co p07Wolilo upewnic sit(, ze definicje moga byc zrozumiale dla
pr/ccietnego badanego.

Manipulacje zmiennymi niezaleznymi - perspektywa atrybucyj na. W celu wy-

wolania perspektywy obserwatora, prosilysmy by badani opierali sit( na obserwacjach
swiata i ludzi i zaznaczyli na skali na ile kazda prawidlowosc rzeczywiscie pojawia
sit( w zachowaniach innych ludzi. Instrukcja zmieniala sit( w przypadku aktorów,

gd/ie prosilysmy badanych by rozstrzygnt(li na ile kazda z prawidlowosci ich opisuje
oraz by kierowali sie historia swojego zycia i wlasnymi odczuciami.

Manipulacje zmiennymi niezaleznymi - rodzaje pamieci. Uruchomienie pa-
mieci semantycznej odbywalo sit( przez przedstawienie badanym ogólnych opisów
prawidlowosci i prosbe o poslugiwanie sie tymi opisami w ocenie przynaleznosci
kazdej z prawidlowosci innym ludziom (obserwator semantyczny) lub sobie (aktor
semantyczny). Zaangazowanie pamit(ci epizodycznej uzyskiwalysmy przez prosbe, aby
badani kazdorazowo po 7apoznaniu sie z kolejnym prawem podawali konkretne

przyklady, 7darzenia i zachowania innych ludzi (epizodyczny obserwator) lub wlasne
lachowania (epizodyczny aktor) ilustrujace dana prawidlowosc.
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Pomiar zmiennych zaleznych. Zmienna nIczna w tym badaniu byla trafnosc

sadów, tj. pOLiom uswiadomienia poszczególnych prawidlowosci psychologicznych w

porównywanych grupach.

Operacjonalizacja polegala na zastosowaniu II-punktowej skali interwalowej,

z krancami od -5 (wcale nie opisuje) do +5 (opisuje bardzo dobr;'e). Trafnosc byla

tym WY�71l im oceny badanych znajdowaly sie blizej pozytywnego kranca skali.

Zmienne nie7alezne (interindywidualne) to: perspektywa atrybucyjna (aktor i ob-

serwator) oraz rod71lj pamieci (semantyczna i epizodyczna).

Wyniki

Analiza wariancji w ukladzie 2 (aktor i obserwator) x 2 (pamiec epizodyczna

i semantyczna) dla 71lgregowanych zmiennych zaleznych (wszystkich trzech prawid-

lowosci) potwierdzila przewidywania co do róznicujacego wplywu perspektywy atry-

bUL)'jnej i rodzaju pamieci. Pojawily sie efekty glówne: perspektywy F(I,I09) =

9,92� P < O,OO3� oraz rodzaju zaangazowanej pamieci F(I,I09) = 29,12; P <0,0001.

Nie wystapil efekt interakcji dwóch zmiennych niezaleznych F(I,I09) = 2,25; n.i.

IstotnosC efektów glównych pozwala na dokladniejsze analizy hipotez.

Hipoteza I. Hipoteza ta dotyczyla porównywania srednich miedzy grupami

aktorów: semantycznych i epizodycznych i przewidywala, ze nawet niedostepne swia-

domosci aktorów odchylenia od racjonalnosci, beda trafniej spostrzegane, gdy ba-

dani przed ocena siebie zaangazuja sie w przypominanie egzemplifikacji owych od-

chylen. Spodziewalysmy sie wiec, ze wzrosnie trafnosc w grupie epizodycznych akto-

rÓw w porównaniu do semantycznych aktorów.

Do dalszej analizy dobralysmy wyniki pochodzace tylko od tych osób, które

podaly przyklad, wiec spelnily zalozenie o zaangazowaniu pamieci epizodycznej (an-

kiet takich bylo 27 na 35 osób badanych). Podawanie rzeczywistych przykladów

I.del:ydowanie i istotnie zwieksza trafnosc dostrzegania odchylen od racjonalnosci
we wlasnym zachowaniu.

Tabela 5. Wplyw rod71lju pamieci na trafnosc spostrzegania prawidlowosci we wlas-
nym 7achowaniu

.. . . .. -....

l'rawIdlowos:c .. .:..Akt()r$�lMnry�ny .:::::.t\J4i)tepllody�ny.:::=:::: .. .. ._u._ ... tC$tt
Gcneralizacja -0,42 1,89 -2,63"

Konformizm -0,24 2,80 -3,50."

Egocentryzm 2,09 3,75 -2,04.

Srednio 0,47 2,66 -4,81...

I'oziom islolnosci:

.

p < 0,05

P < 0.02

P < 0,0001

..

...
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4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

O

-0,5
generalizacja konformizm egocentryzm

_ semantyczni D epizodyczni

Rycina 2. Wplyw rodzaju pami�ci na trafnosc aktora

Choc hipoteza dotyczyla jedynie grup aktorów sprawdzilysmy takze, czy poda-

wanie przykladu wplywa na trafnosc obserwatorów.

Tabela 6. Wplyw rodzaju pamit;ci na trafnosc spostrzegania prawidlowosci w za-

chowaniach innych ludLi

Prawldlowosl .Ob8�(Wat()r.&�anl)1�:rny. p�J!'<liÓrcplZó<JY�Y ..... . ..... l�n .. ..... ..
- .....- .

.-............. .

-o... . _ _... ............................ ....

Generalizacja 1.20 2,42 -1,59

KonlormiJ'm 1,83 3,69 -2,53.

Egoccntl)'J'm 2,82 3,12 -036

Srednio 1,95 3,19 -2,80"

Poziom istotnosci:

.

p < 0,05

P < 0,01
..
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Rycina 3. Wplyw rodzaju pa m ic;ci na trafnosc obserwatora

Okazalo sie, 1£ podawanie przykladów podwyz.�za trafnosc dostrzegania cu-

dzych zachowan, choc efekt ten nie jest tak spektakularny jak w przypadku oceny

wlasnych zachowan. Poniewaz trafnosc obserwatorów od razu jest juz wysoka, jej

polcpslenie nie moze gwaltownie zmieniac ocen. Choc wartosciowosc nie byla

przedmiotem badan widac slczególny przyrost trafnosci dla negatywnych prawidlo-

wosci i brak takiego przyrostu dla prawidlowosci bliskiej neutralnosci (egocen-

tryzm ).

Hipoteza 2. Wiekszosc dotychczasowych badan wskazuje na wyzsza trafnosc

obserwatora i nii'.5za aktora. Zamierzeniem tej hipotezy bylo wykazanie wzrostu

trafnosci aktorów epizodycznych poprzez zanik istotnych róznic miedzy ocenami

aktorów i obserwatorów. Innymi slowy, hipoteza ta przewiduje, ze perspektywa be-

dzie rÓznicowac oceny badanych, gdy oceny te powstana po uruchomieniu pamieci

semantycznej (obserwator bedLie trafniejszy od aktora), a róznice owe nie pojawia

sit; wsród tych badanych, którzy poslugiwali sie pamiecia epizodyczna (trafnosc

w obu porównywanych grupach wyrówna sie).

Efekt glówny perspektywy sugeruje, ze powyzsze prL}'puszczenia okazaly sie

l3sadne. Dokladna anali7e róznic miedzy srednimi testem t pr7edstawia tabela 7.
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Tabela 7. Trafno�c aktorów obserwatorów semantycznych

.. .. .. .. .. .. .. iesi t. ..Prawidlowosci .. .. Obserwalor ... .. .. .. .. .. Akt�r .....-- .. ... -. ....

I Gcncrali...acja I 1,20 -0,42 7,71"
Konfonm7m 1,83 -024 10,71"

Egocentryzm 2,83 2,09 1,95

Srednio 1,95 0,47 -3,49"

Poziom islotnosci:

.. p < O.OOR

3

2,5

2

1,5

1

0,5

o

-0,5
generalizacja konformizm egocentryzm

II aktor D obserwator

Rycina 4. Trdtnosc aktorów i obserwatorów semanlycznych

Jedynie egocentryzm w spostf/eganiu siebie nie rÓ7nicuje aktorów i obserwa-

torów miedzy soba. Prawidlowosc ta, choc w poprzednich badaniach silnie rózni-

cowala aktorów i obserwatorów (B rycz, Gulgowska, w druku), jednak oznaczona

jest slabo pozytywna wano�ciowoscia, moze wiec rzadzi sie innymi prawami. Ge-

neralnie mozna jednak powiedziec, ze ta czesc hipotezy potwierdza sie.

Druga czesc hipotezy mówi, ze trafno�c aktorów i obserwatorów w warunkach

7aangazowania pamieci epizodycznej powinna byc zblizona.
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Tahcla 8. Trafnosc aktorów obserwatorów epizodycznych

ob�erwa("&. .. .. ..l�rawi<llQ\Vps� .. .. .. .. Aktor : : test t..

I GeneralizaCJa 2.42 1,89 -0,16 I

I Konformizm 3,69 2,80 -1,97-I

I :goccntryzm 3,12 3,75 0,85

Srednio 3.19 2,66 -1,25

I'oi'iom istotnosci:

- p = 0.06

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

O

generalizacja konformizm egocentryzm

_ aktor D obserwator

Rycina 5. Trafnosc spostrzegania odchylen od racjonalnosci aktorów i obserwatorów epizodycznych

Róznice w spostrzeganiu wynikajace z perspektywy zanikaja pod wplywem

zaangazowania pamieci epizodycznej, co swiadczy o wzroscie trafnosci w spostrze-

ganiu wlasnych odchylen od racjonalnosci w tej grupie osób.

Byskusja

Transfer procedury i walencja informacji, a nabywanie umiejetnosci

spostrzegania odchylen od racjonalnosci we wlasnym zachowaniu

Bogata, ogólna wiedza o tym jak zachowuje sie i mysli wiekszosc ludzi, wiedza

która posiada kazdy czlowiek, a traci wtedy, gdy mysli o swoich zachowaniach, mOle

w pewnych okolicznosciach ulegac transferowi. Ów specyficzny transfer dotyczy
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glównie �ladÓw zapisanych w pamieci epizodycznej. Zgodnie z doniesieniami z ba-
dan, przywolywanie epizodÓw z zycia innych ludzi powinno ulatwic przywolywanie
analogicznych epizodów autohiograficznych, bowiem wystapienie analogicznego

hodzca powoduje powtar7anie sie tego samego procesu poznawczego (Kolers, 1976;
Tulving, 1983). Z drugiej strony, oceny wlasnej osoby sluza pTlede wszystkim ochro-

nie wlasnej wano�ci, co moze utrudniac nabywanie niezbyt pochlebnej o sohie wie-

dzy. W pierwszym eksperymencie przewidywalysmy, ze transfer wla�ciwej dla oce-

niania innych procedury do nowego zadania: oceniania siebie, podWYl$ZY trafnosc

oszacowan wlasnych odchylen od racjonalno�ci, szczególnie wtedy, gdy owe odchy-

lenia nie heda zagrazaly samoocenie. Okazalo sie, ze dla �redniej wszystkich (dobrze

i zle swiadcza<..)'ch o c7lowieku) odchylen od racjonalno�ci doszlo do polepszenia

trafnosci w ocenach samego siebie jedynie na granicy istotno�ci. Dalsze analizy

udzielily odpowied7i na pytanie: w jakich warunkach dochodzi do owego transferu'!

Dzieje sie tak jedynie w odniesieniu do odchylen od racjonalnosci, które dobrze

swiadcza o czlowieku. Wynik ten, zgodny z przewidywaniami, potwierdza jeszcze

raz dohrze znana ludzka sklonno�c do samooszukiwania sie i stosowania mechani-

Imów obronnych (Grzegolowska - KIarkowska, 1991). Na przyklad wiadomo, ze

mechanizm wyparcia powoduje zaburzenia w przypominaniu sobie zdarzen trauma-

tycznych lub jle swiadczacych o wykonawcy (Wegner, Quillian i Houston, 1996).

Potrzeha hadanych by 7apewnic pozytywne mniemanie o sobie, zaklóca nabywanie

umiejetnosci do spostrzegania zle swiadcza<..)'ch o czlowieku odchylen od racjonal-

nmki we wlasnym zachowaniu. Uzyskany rezultat wskazuje na role walencji infor-

macji w procesie spostrzegania spolecznego oraz na wszechobecnosc inklinacji po-

I}'tywnej: jedynie pozytywne informacje pozwalaja na transfer procedury.

Tak wiec, gdy odchylenia od racjonalnosci swiadczyly o czlowieku zle, inne

procesy psychologiczne hlokowaly transfer procedury i nie nastepowala poprawa

trafno�ci spostTlegania odchylen od racjonalnosci we wlasnym 7achowaniu. Nega-

tywno�c prawidlowosci uruchamiala prawdopodobnie ochronna funkcje eKo, ta zas

blokowala proces uC7enia sie. Badani niezaleznie od tego czy przed ocena siebie

oceniali analogiczne, cudze lachowania, czy tez w ogóle nie aktywizowali wiedzy

o innych ludziach, równie nietrafnie spostrzegali odchylenia od racjonalnosci we
wlasnym zachowaniu.

A jednak w drugim eksperymencie badani przypominali sohie zle o nich swiad-

c7ace wydar7enia. Mozna to wyjasnic nie tylko odmiennym rodzajem manipulacji

eksperymentalnej, ale takze innym materialem bodzcowym. Eksperyment pierwszy

dostarcIal badanym gotowych przykladów odchylen od racjonalnosci, a obrona mog-

la ogranic7ac sie do prostego zaprzeczenia. Gdy jednak hadani zostali poproszeni
o podanie wlasnych przykladów (eksperyment 2), wówczas zaangazowanie w dzia-

lanie poznawc7e oraz koncentracja uwagi na zadaniu, zwi<;kszaly wage �ladów pa-

mieciowych (Hin, 1990). Powodowalo to równoczesny spadek wplywu oczekiwan

i potrzehy ohrony eKo na procesy poznawc7e, co owocowalo p()dWYl�"zeniem trafnosci.
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Ponadto, przypomnienie sobie pojedynczego zachowania, nawet zle swiadczacego o

wykonawcy, nie zagra:i..a samoocenie tak bardzo jak przyznanie sie do ogólniejszej

tcndcncji. Co wieccj, podanie przykladu przed ocena siebie, uruchamia pulapke

konsekwencji (Cialdini, 1994). Pulapka owa powodowala, ze badani w drugim eks-

perymencie, sila rzeczy po podaniu przykladu, przyznawali sie do ulegania odchy-

lcniom od racjonalnogci, nawet wtedy gdy prawidlowogci zle swiadczyly o wykonawcy.

Odrehnym problemem bylo pytanie o to, czy zwiekszanie trafnogci zalezy je-

dynie od transferu procedury i pamieci utajonej, czy tez jest istotniejsze wtedy, gdy

czlowiek ma szanse swiadomie uczyc sie materialu i przyswajac wiedze deklaratywna.

Gdyhy swiadomie kontrolowane uczenie sie przez powtarzanie wiadomogci i ich

zrozumienie istotnie podwyzszalo trafnogc badanych w porównaniu do tych osób,

co do których spodzIewamy sie jedynie transferu procedur, to mozna sadzic, ze

dopiero kontrolowane uC7enie sie wiedzy deklaratywnej rzeczywigcie wzmaga efekt

praktyki i transferu procedury. Jednak grupy nie róznily sie poziomem trafnogci,

mozna wiec sadzic, ze na proces oceniania siebie wplywa jedynie bezposredni trans-

fer procedury i to tylko w odniesieniu do prawidlowogci gwiadczacych o czlowieku

dohrzc. Swiadome przyswajanie wiedzy deklaratywnej nie I.mienialo procesów oce-
niania, co znaczy, ze uczenie sie ogólnej, semantycznej wiedzy psychologicznej nie

wplywa na rzeczywisty proces spostrzegania samego siebie. Fakt ten wyjasnia, dla-

czego nawet adepci psychologii ulegaja pulapkom oceniania siebie (Cialdini, 1994).

Ponadto, brak róznic w porównywanych grupach, wskazuje na wieks7A role epizodu

w opisywanych procesach: egzemplifikacje odchylen od racjonalnosci sila rzeczy

mialy hardziej epizodyczny charakter niz definicje.

Wplyw rodzaju pamieci na trafnosc spostrzegania odchylen od ra-

cjonalnosci we wlasnym zachowaniu

Rzeczywigcie, wyniki drugiego eksperymentu wskazuja na fakt, ze zaangazowa-

nie pamieci epizodycznej wzmaga znaczaco trafnogc spostrzegania odchylen od ra-

cjonalnosci we wlasnym zachowaniu. Dzieje sie tak zarówno w odniesieniu do zle

swiadc7a<..)'ch o czlowieku prawidlowosci, jak i prawidlowogci bliskiej neutralnosci.

Tak wiec, gdy czlowiek uruchamia ogólne semantyczne wiadomogci o sobie, wów-

czas jego trafnosc jest niska. Gdy zas przeklada owa semantyczna wiedze na swoje

wlasne realne zycie i przypomina sobie epizody zwiazane z owa prawidlowoscia,

wówczas trafnosc jego znacznie wzrasta, nawet w odniesieniu do zle o nim swiad-

czacych zdarzen. Dzieje sie tak pomimo to, ze badani mogli przeciez przypominac

sobie zdarzenia przeczace prawidlowogciom, a wiec chroniace ego, co zgodne byloby

z euforyzuja<..)'m mechanizmem pamieci, a takze z teoria mechanizmu uwagi hamu-

jacego przypominanie niepozadanych tresci (Macrae, Bohenhausen, Milne i Ford,

1997). A jednak wspomnienia badanych zgodne byly z aktualizowana wiedza se-
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mantyczna. Dopiero wiec inny proces: przypominanie epizodu na podstawie wiedzy
semantycznej, a nie uczenie sie semantycznych, ogólnych opisów prawidlowosci, po-
woduje wzrost trafnosci ocen wlasnych zachowan.

Perspektywa atrybucyjna a trafnosc spostrzegania odchylen
od racjonalnosci

To ery widzimy swiat i innych ludzi, czy tez spostrzegamy siebie w dzialaniu,
zdaje sie warunkowac 13równo sposób przetwarzania danych, jak i trafnosc sadów.
W obydwu eksperymentach pojawial sie silny efekt glówny perspektywy atrybucyjnej
i lnacznie wy-i5za trafnosc obserwatora niz aktora. Co wiecej, próba podWY75zenia

trafnosci aktora poprzez transfer posiadanej wiedzy o innych ludziach na wiedze o
sobie nie okazala sie zbyt owocna. Dotyczyla jedynie tych informacji, które dobrze

swiadczyly o ich wykonawcy. Natomiast wzrostu trafnosci sposobu widzenia siebie

mozna poszukiwac w odwolaniu sie do przykladu - epizodu. Wówczas, nawet zle
swiadclace o czlowieku prawidlowosci stawaly sie dostepne swiadomosci aktora.
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