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Wp%yw bezpo rednich i zaprzeczonych dyrektyw
na ukierunkowanie uwagi
Józef Maciuszek
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski

Celem artyku%u jest przedstawienie bada& nad efektami wykorzystania przecze& w dyrektywach (poleceniach, sugestiach, pro bach). Opisano wyniki trzech eksperymentów sprawdzaj#cych wp%yw ró"nie sformu%owanej instrukcji (polecenie wprost i polecenie zaprzeczone) na ukierunkowanie uwagi. Wska'nikiem
ukierunkowania uwagi by% czas nazywania koloru s%ów bod'cowych oraz poziom pami$tania tych s%ów po
wykonaniu zadania okre lania ich kolorów. W kolejnych eksperymentach zmieniano liczby s%ów kluczowych, wykorzystanych kolorów oraz grup badanych. Rezultaty badania upowa"niaj# do sformu%owania
wniosku, "e polecenie wyra"one wprost wp%ywa na wszystkie wska'niki ukierunkowania uwagi, natomiast
polecenie zaprzeczone u%atwia odpami$tanie s%ów kluczowych, cho! nie zawsze idzie to w parze z interferencj# koloru i tre ci s%owa. Za wyniki w zadaniu pami$ciowym mo"e by! odpowiedzialny zarówno
automatyczny proces generuj#cy paradoksalne efekty zaprzeczonych polece&, jak i kontrolowany proces
wnioskowania.
S%owa kluczowe: dyrektywy, interferencja, przeczenie, wp%yw

Wprowadzenie
Dyrektywy to wypowiedzi narzucaj#ce, sugeruj#ce czy
te" proponuj#ce jak# czynno ! b#d' zachowanie i wskazuj#ce, "e powinny zosta! urzeczywistnione (Lyons,
1989). Mog# odnosi! si$ tak"e do stanów wewn$trznych
adresata, zwi#zanych z procesami poznawczymi i emocjonalno-motywacyjnymi. W codziennej komunikacji
dyrektywy (rozkazy, pro by, zalecenia, namowy, sugestie itp.) cz$sto bywaj# u"ywane w formie zaprzeczonej
i zwykle stanowi# zalecenie powstrzymania si$ od czego . Celem artyku%u jest ukazanie pewnych konsekwencji
stosowania zaprzeczonych polece& odnosz#cych si$ do
ukierunkowania uwagi oraz porównanie ich z wp%ywem
polece& bezpo rednich.
Przeczenia stanowi# wa"ny element codziennej komunikacji, a najcz$stszym znakiem negacji jest s%ówko nie.
Z gramatycznego punktu widzenia „nie” wyst$puje jako
partyku%a przecz#ca i jest zapisywane oddzielnie albo jako
cz%on wyrazów z%o"onych, pisanych %#cznie. Z punktu
widzenia praktyki komunikowania dwa przypadki wyst$Józef Maciuszek, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet
Jagiello&ski, ul. Józefa 19, 31-057 Kraków,
e-mail: j.maciuszek@instytutnlp.pl

powania przecze& wydaj# si$ szczególnie interesuj#ce. Po
pierwsze: u"ywanie zaprzecze& w dyrektywach, o których
wspomniano powy"ej. Po drugie: mo"na wyró"ni! negacj$ jako osobn# klas$ asercji zwi#zanych z opisow# funkcj# j$zyka; tutaj s%ówko „nie” jako znak negacji poprzedza
g%ówny sk%adnik zdania, aby zamieni! jego tre ! na przeciwn#. „Nie” jest cz$sto u"ywane do korygowania faktów,
polemiki z pogl#dami, zaprzeczania temu, co powiedzia%
rozmówca. Zajm$ si$ najpierw t# „korekcyjn#” funkcj#
negacji, by nast$pnie przej ! do zaprzeczonych dyrektyw.
Negacja w oznajmieniach
Cz$stym powodem wykorzystywania zaprzecze& jest
korekta czyjej wypowiedzi, na przyk%ad kto , s%ysz#c
ocen$ meczu reprezentacji narodowej: To by! dobry mecz,
odpowiada: Nieprawda, ogl"da!em transmisj#, to nie by!
dobry mecz. Jak zauwa"a Kurcz (1987), stwierdzenia
(przedstawienia) w formie przecze& s# wypowiadane wtedy, gdy w przekonaniu mówi#cego informacja posiadana
przez odbiorc$ nie jest zgodna z prawd#. Je li realizuj#c
pierwszy rodzaj aktu mowy (asercja w typologii Searle`a,
1975), powiemy: Wiem, $e Kowalski nie poszed! na dworzec, to stwierdzamy fa%szywo ! s#du, który w naszym
przekonaniu stanowi element wiedzy naszego s%uchacza
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(por. Kurcz, 1987, s. 271). Za pomoc# twierdze& uzyskujemy (przekazujemy) nowe informacje; za pomoc# przecze& ma si$ dokona! zmiana w istniej#cym stanie wiedzy
na dany temat. Wason (1965), badaj#c zasadno ! stosowania zaprzecze&, stwierdza, "e maj# one zastosowanie,
gdy zmienia si$ zwyk%y tok przebiegu zdarze&, gdy dzieje
si$ co , co nie zgadza si$ z przekonaniami czy oczekiwaniami odbiorcy. Zdanie: Dzisiaj Polacy nie przegrali ma
sens, je li zwykle przegrywaj#, zdanie: On w pracy nie
kradnie – gdy zwykle krad%, a zdanie: On nie spó%ni! si#
dzisiaj do pracy – je li zwykle si$ spó'nia.
Na gruncie psychologii i psycholingwistyki podejmuje
si$ badania dotycz#ce powy"szego obszaru problematyki negacji. Do najwcze niejszych nale"# badania nad
rozumieniem zda& zawieraj#cych zaprzeczenia w zwi#zku z zadaniem oceny ich prawdziwo ci. Jednoznacznie
stwierdzono w nich wi$ksz# z%o"ono ! poznawcz# takich
zda&. Obecno ! zaprzeczenia utrudnia zadanie oceny
ich prawdziwo ci; badani wolniej dokonuj# takiej oceny
(Chase i Clark, 1972; Just i Carpenter, 1971), pope%niaj# wi$cej b%$dów (MacDonald i Just, 1989) i potrzebuj#
wi$cej czasu na uzupe%nienie fragmentów zda& zawieraj#cych negacj$ (Wason, 1965). W pracy MacDonald i Justa (1989) przyjmuje si$ stanowisko, zgodnie z którym
przeczenie jest pojmowane jako operator zmniejszaj#cy
dost$pno ! informacji pojawiaj#cej si$ w jego obszarze
(informacja obj$ta przez operator negacji jest s%abiej dost$pna w reprezentacji komunikatu). Obecnie autorzy
bada& nad przetwarzaniem negacji koncentruj# si$ na
poszukiwaniu modeli kodowania jej i reprezentowania
w umy le (Kaup, Lüdtke i Zwaan, 2005; Kaup i Zwaan,
2003; Maciuszek, 2006). Okazuje si$ tak"e, i" sposób
przetwarzania negacji zale"y od rodzaju tre ci, do których
operator negacji si$ odnosi (Maciuszek, 2006; Mayo,
Schul i Burnstein, 2004). Je li negacja w zdaniu dotyczy
opisów jednobiegunowych (czyli takich, które nie maj#
wyra'nych przeciwie&stw), to taki komunikat mo"e aktywizowa! skojarzenia niezgodne z jego znaczeniem i w ten
sposób tworzy! b%$dy w procesie komunikacji. Aktualny
nurt bada& dotyczy równie" wp%ywu obecno ci negacji na
przebieg wnioskowania (Lea i Mulligan, 2002; Oaksford
i Stenning, 1992). Psychologiczne aspekty przecze& wi#"#
si$ te" z pytaniem o pierwsze przejawy negacji w rozwoju mowy dziecka (Brown, 1973). Trzeba jednak odnotowa!, "e istnieje dysproporcja mi$dzy du"ym znaczeniem
negacji w codziennej komunikacji a ma%# liczb# prac jej
po wi$conych z zakresu psychologii komunikacji.
Ta ostatnia uwaga szczególnie dotyczy drugiego wa"nego obszaru wykorzystywania negacji, czyli realizowania dyrektyw za pomoc# zaprzeczonych pró b, "#da&,
rozkazów, ostrze"e&.
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Negacja w dyrektywach
Na co dzie& stale stykamy si$ z przypadkami komunikatów formu%owanych w postaci zaprzeczonych polece&,
sugestii, pró b: Nie martw si#. Nie bój si# doktora. Nie
upu&' tego. Tylko si# nie przewró'. Nie my&l, $e chc# ci#
naci"gn"' i wykorzysta'. Nie zwracaj uwagi na b!#dy
w tek&cie.
Ogólnie rzecz bior#c, tego rodzaju przekazy zwykle odnosz# si$ do stanu umys%u lub zachowania. Polecenia (sugestie) zaprzeczone, które dotycz# stanu umys%u odbiorcy, mo"na dla pewnego porz#dku podzieli! na dwie podstawowe kategorie. Po pierwsze: mog# dotyczy! stanów
wewn$trznych, szczególnie emocjonalnych (Nie przejmuj
si#), po drugie: odnosi! si$ do przedmiotu koncentracji
uwagi czy my lenia (Nie my&l o pora$ce). Zaprzeczone
polecenia odnosz# si$ tak"e bezpo rednio do zachowania:
Nie p!acz. Nie spó%nij si#. Nie przewró' si#.
Obserwacje dotycz#ce codziennej komunikacji sugeruj#, "e przy u"yciu polece& zaprzeczonych mo"e dochodzi! do niezgodno ci mi$dzy intencj# nadawcy a rzeczywistym skutkiem, jaki dana wypowied' wywar%a na
odbiorcy. Do wiadczenie uczy, "e sugestia: Nie denerwuj si# mo"e wywo%a! jeszcze wi$ksze zdenerwowanie,
a próba uspokojenia kogo za pomoc# zwrotu: Nie p!acz
zwi$kszy! potoki %ez1. Podobny efekt mo"e si$ ujawni!
w komunikatach dotycz#cych przedmiotu my lenia czy
ukierunkowania uwagi.
O ile przetwarzanie negacji korekcyjnej (wyst$puj#cej
w oznajmieniach) bywa przedmiotem systematycznych
bada& pewnej (niezbyt licznej) grupy autorów, o tyle trudno znale'! prace po wi$cone komunikacyjnym aspektom zaprzeczonych dyrektyw. Poszukuj#c teoretycznego
kontekstu dla w%asnej propozycji bada& w tym obszarze, nawi#za%em do bada& nad pomijaniem informacji
(Anderson, Lepper i Ross, 1980; Ross, Lepper i Hubbard,
1975; Schul, 1993; Schul i Manzury, 1990; Weinberg
i Baron, 1982) oraz teorii tzw. ironicznych efektów procesów kontroli umys%owej Wegnera (1994).
Nie bierz tego pod uwag#,
czyli o zadaniu ignorowania informacji
Badania nad zjawiskiem pomijania odnosz# si$ do informacji wcze niej przyswojonych, które nast$pnie okazuj# si$ nieprawdziwe b#d' których nie nale"y bra! pod
uwag$. Po wys%uchaniu zezna& wiadka przysi$gli maj#
niektórych informacji nie uwzgl$dnia!. Studenci dowiaduj# si$, "e podane im wyniki testu, w którym uczestniczyli, s# Þkcyjne. Stawiano pytanie, czy ludzie potraÞ#
pomin#! pierwotn# informacj$ i zneutralizowa! jej pocz#tkowy wp%yw.
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Mo"na wyró"ni! dwa dominuj#ce kierunki bada& nad
zjawiskiem pomijania informacji: jeden dotyczy pomijania nieprawdziwych lub niedopuszczalnych zezna&
w warunkach sali s#dowej, drugi odnosi si$ do kwestii
perseweracji przekona& (belief perseverance) (Schul
i Manzury, 1990). Podstawowym podej ciem s# badania
w paradygmacie sali s#dowej. Polegaj# one na prezentowaniu powo%anej dla celów badawczych „%awie przysi$g%ych” kilku zezna&, z których jedno jest pó'niej wykluczane (np. z powodu niewiarygodno ci wiadka lub
niedopuszczalno ci z przyczyn proceduralnych dowodu)
dla sprawdzenia, jak to wp%ynie na os#dy winy i czy ignorowanie jednego z dowodów b$dzie udane. Wi$kszo !
bada& w tym paradygmacie wskazuje, "e ludzie potraÞ#
ignorowa! wykluczone dowody przy os#dzaniu winy
i wydawaniu wyroków (Weinberg i Baron, 1982). Inna
wersja tego paradygmatu polega na tym, "e prezentowanemu osobom badanym opisowi przest$pstwa towarzysz#
dowody mo"liwej winy oskar"onego, w ród których jeden
jest niedopuszczalny, o czym s# informowani w ramach
prezentowanej historyjki, a nie po jej przedstawieniu
(Sue, Smith i Caldwell, 1973). W tym przypadku badani
nie uniewa"niali dowodu winy. Taki rezultat t%umaczy si$
z%udzeniem „wiedzia%em, "e si$ to zdarzy” (por. Tyszka,
1999). Problem ignorowania informacji ujmowano te"
w kategoriach procesów automatycznych (Gilbert, Krull
i Malone, 1990). Odbieraj#c informacj$, najpierw traktujemy j# jako prawdziw# i ta wst$pna akceptacja zachodzi w sposób automatyczny. Dopiero pó'niej w%#cza si$
ocena prawdziwo ci i ewentualne odrzucenie informacji.
Wymaga to jednak zaanga"owania zasobów poznawczych i procesów kontrolowanych (nie automatycznych).
Analiza przebiegu oceny wagi pope%nionych przest$pstw
w sytuacji obci#"enia poznawczego dowodzi, "e badani bior# pod uwag$ informacje, które mieli ignorowa!
(Gilbert, Tafarodi i Malone, 1993).
Ironia procesów kontroli mentalnej
Niew#tpliwie problematyka pomijania informacji obejmuje wykorzystanie w instrukcji zaprzeczonych dyrektyw. Z ich u"yciem mamy te" do czynienia w badaniach
nad kontrol# mentaln# (np. t%umieniem my li), szczególnie w pracach prowadzonych przez Wegnera. W znanym
eksperymencie tego autora (Wegner, Schneider, Carter
i White, 1987, eksperymenty 1 i 2) badani podczas rejestrowania na ta mie magnetofonowej wszystkich g%o no
wyra"anych my li, które im przychodzi%y do g%owy, otrzymywali dodatkowe zadanie, aby przez najbli"sze pi$! minut starali si$ „nie my le! o bia%ym nied'wiedziu”. Ka"de
pojawienie si$ takiej my li mieli sygnalizowa! dzwonkiem. Nast$pnie przez kolejne pi$! minut mieli my le!

o bia%ym nied'wiedziu. W drugiej grupie kolejno ! zada&
by%a odwrotna: badani najpierw mieli my le! o bia%ym
nied'wiedziu, a nast$pnie t%umi! takie my li. Interesuj#cy
efekt polega% na tym, "e osoby, które najpierw powstrzymywa%y si$ od my lenia o nied'wiedziu, w nast$pnym
zadaniu my la%y o nim istotnie cz$ ciej ni" badani z drugiej grupy w swoim pierwszy zadaniu.
Teoria i badania Wegnera (przegl#d w: Wegner, 1994;
Wenzlaff i Wegner, 2000) dotycz# zagadnienia umys%owej
kontroli i roli obci#"enia poznawczego przy powstawaniu
paradoksalnych efektów prób takiej kontroli. Paradoksy
kontroli wyra"aj# si$ tym, "e gdy d#"ymy do osi#gni$cia
rozmaitych psychicznych celów – chcemy przesta! si$
martwi!, skoncentrowa! na zadaniu, odpr$"y!, nie my le!
o jedzeniu (gdy jeste my na diecie), powstrzyma! w%asne
uprzedzenia itp. – cz$sto ponosimy pora"k$. Polega ona na
czym wi$cej ni" na niemo"no ci osi#gni$cia po"#danego
stanu – osi#gamy efekt dok%adnie odwrotny do zamierzonego. Jaki jest mechanizm tych zjawisk, których – niekiedy bole nie – ka"dy mia% okazj$ do wiadczy!? Zgodnie
z teori# Wegnera kontrola umys%owa i jej paradoksy wi#"# si$ z oddzia%ywaniem dwóch procesów: intencjonalnego procesu operacyjnego oraz automatycznego procesu
monitoruj#cego. Pierwszy z nich polega na poszukiwaniu umys%owych tre ci zwi#zanych z po"#danym stanem
– „nape%nia” umys% my lami, wra"eniami itp., prowadz#cymi do zamierzonego stanu umys%u. Proces monitoruj#cy polega natomiast na poszukiwaniu umys%owych tre ci,
które sygnalizowa%yby niepowodzenie w osi#gni$ciu po"#danego stanu, czyli „wy%apuje” tre ci wskazuj#ce na to,
"e kontrola jest potrzebna, i tym sposobem reguluje w%#czanie i wy%#czanie procesu operacyjnego; je li odnajdzie
wskazówki, i" kontrola zawodzi, z powrotem uruchamia
proces operacyjny. Dzi$ki temu proces monitoruj#cy
utrzymuje umys% w stanie wra"liwo ci na tre ci, które
sygnalizuj# niepowodzenie procesu kontroli. Na przyk%ad próba poczucia si$ szcz$ liwym uruchamia proces
operacyjny nastawiony na szukanie „szcz$ liwych” myli oraz proces monitoruj#cy nastawiony na my li, które
nie s# zwi#zane ze szcz$ ciem. Efektem paradoksalnym
w poszukiwaniach szcz$ cia jest zwi$kszenie dost$pu do
wiadomo ci my li „nieszcz$ liwych”.
Pewne warunki sprzyjaj# pojawieniu si$ paradoksalnych efektów prób kontroli; Wegner zalicza do nich m.in.
poznawcze obci#"enie i kierunek kontroli. Zasadniczym
warunkiem jest pojawienie si$ poznawczego obci#"enia
(rozproszenia uwagi) w postaci konkurencyjnych zada&,
presji czasowej, afektu, stresu, dzia%ania alkoholu itp.
Obci#"enia te os%abiaj# proces operacyjny, przez co uwydatnia si$ dzia%anie procesu monitoruj#cego, sprzyjaj#c
tworzeniu paradoksalnych stanów umys%u.
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Czy chcesz o tym pami#ta',
czy wolisz o tym nie zapomnie'?
Kierunek kontroli wi#"e si$ ze zjawiskiem komunikacji zaprzeczonej i komunikacji bezpo redniej. Istotne
znaczenie ma tu pytanie, czy nasz# intencj# jest t%umienie pewnych stanów umys%owych, czy te" uzyskanie do
nich dost$pu (niedopuszczenie do siebie pewnych my li
b#d' ich usuni$cie albo skoncentrowanie si$ na pewnych
tre ciach). Wi#"e si$ z tym rola zaprzeczonych dyrektyw,
bowiem sformu%owanie zamiaru kontroli jest sposobem
komunikowania si$ z samym sob#. W przypadku kontroli w postaci t%umienia, owa komunikacja odbywa si$ za
pomoc# zaprzeczonych polece&, czyli cel jest wyra"ony
negatywnie jako: Nie chc#… si# martwi' (my&le' o tym,
pami#ta' o tamtej sprawie, mie' poczucie winy itp.).
Dlatego teoretyczne analizy oraz wyniki bada& dotycz#ce t%umienia jako kontroli mentalnej mog# by! interesuj#ce z perspektywy problematyki przetwarzania negacji.
Wprawdzie z semantycznego punktu widzenia pewne
sformu%owania intencji maj# identyczny sens – mo"na, na
przyk%ad, chcie! co pami$ta! lub nie chcie! o tym czym
zapomnie! – lecz mog# ró"nie wp%ywa! na rezultaty kontroli. Otó" paradoksalne efekty s# bardziej prawdopodobne wtedy, kiedy intencja kontrolowania umys%u dotyczy
t%umienia pewnego stanu, ni" gdy odwo%uje si$ do wytworzenia go. W licznych eksperymentach Wegnera (Wegner
i Wenzlaff, 1996) silniejsze efekty ironiczne rejestrowano
wtedy, gdy instrukcja mia%a charakter negatywny i zawiera%a polecenie nieprze"ywania czego (t%umienia pewnych
stanów), ni" gdy by%a sformu%owana pozytywnie i dotyczy%a koncentrowania si$ na czym . Te eksperymenty potwierdzi%y wyst$powanie efektów paradoksalnych (w warunkach obci#"enia poznawczego) w takich obszarach
kontroli, jak: my lenie, koncentracja, nastrój, relaksacja,
odczuwanie bólu, zasypianie, przekonania i wierzenia, autoprezentacja, uprzedzenia i stereotypy, wykonywanie ruchów mimowolnych (Maciuszek, Daren, Langie, 2006).
Cele eksperymentów i problemy badawcze
Problematyka zaprzecze& pojawia si$ u Wegnera
w kontek cie badania mechanizmów kontroli mentalnej
i roli obci#"enia poznawczego w utrudnianiu tej kontroli.
Autora prezentowanego tekstu interesuj# komunikacyjne
aspekty negacji, w tym efekty wykorzystywania zaprzeczonych dyrektyw i mechanizmy przetwarzania takich
komunikatów.
Pierwsze projekty badawcze dotyczy%y polece& odnosz#cych si$ do ukierunkowania uwagi i przedmiotu mylenia. Jeden z eksperymentów (Maciuszek, 2006) powi$cono zagadnieniu ukierunkowania uwagi na obiekt
Þzyczny w wyniku ró"nie formu%owanej instrukcji.
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W przygotowanym krótkim materiale Þlmowym narrator,
czyni#c wprowadzenie do fragmentu Þlmu fabularnego,
sugerowa% b#d' zwrócenie uwagi na nieokre lony obiekt
za plecami bohatera, b#d' niezwracanie uwagi na ów
obiekt, za w grupie kontrolnej nie czyni% "adnej wzmianki na temat zwracania na co uwagi. Po obejrzeniu Þlmu
osoby badane otrzyma%y list$ pyta& dotycz#cych szczegó%ów zwi#zanych z Þlmem. W ród nich by%o pytanie o to,
jaki przedmiot znajdowa% si$ za plecami jednego z bohaterów. Polecenie zaprzeczone (sugestia niezwracania
uwagi) spowodowa%o, "e zdecydowana wi$kszo ! uczestników (90%) zauwa"y%a i zapami$ta%a obiekt we wskazanym miejscu; poprawnych odpowiedzi by%o o wiele wi$cej ni" wtedy, gdy narrator nie podawa% "adnej sugestii co
do obecno ci czego w okre lonym miejscu – w grupie
kontrolnej odnotowano zaledwie 10% poprawnych odpowiedzi. W grupie, w której polecenie by%o sformu%owane
wprost i dotyczy%o zwrócenia uwagi na to, co mo"e by!
za plecami którego z bohaterów, prawid%owej odpowiedzi udzieli%o 60% badanych. Mo"na zatem mówi! o paradoksie polegaj#cym na tym, "e instrukcja z zaprzeczonym poleceniem spowodowa%a istotnie silniejsze ukierunkowanie uwagi na obiekt ni" instrukcja zawieraj#ca
polecenie wprost.
Taki wynik sk%oni% autora do kontynuacji bada& w zakresie wp%ywu dyrektyw wyra"onych w postaci zaprzeczonej na ukierunkowanie uwagi. W prezentowanych poni"ej eksperymentach zmieniono obiekt, do którego odnosi%y si$ zaprzeczone dyrektywy: zamiast przedmiotów
Þzycznych zdecydowano si$ na materia% semantyczny.
Inspiracj# przy projektowaniu planu eksperymentalnego by%o zadanie Stroopa, które w oryginalnej wersji
dotyczy badania procesów uwagi i interferencji (Stroop,
1935). W wersji klasycznej zadanie to polega na jak najszybszym nazywaniu koloru czcionki s%ów b$d#cych nazwami ró"nych kolorów. S%owa te s# napisane czcionk#
zgodn# z nazw# koloru (np. „czerwony” – czcionk# czerwon#) lub niezgodn# z ni# (np. „czerwony” – czcionk#
zielon#). Bod'cem kontrolnym bywa pozbawiony znaczenia ci#g liter, na przyk%ad: XXXX. Test Stroopa dotyczy konßiktu mi$dzy bardziej kontrolowan# czynno ci#
nazywania barwy atramentu a bardziej zautomatyzowan# czynno ci# odczytywania tre ci s%owa. Wska'nikiem
wielko ci tego konßiktu/interferencji dwóch czynno ci
jest spowolnienie wykonywania zadania nazywania koloru czcionki s%ów w porównaniu z czasem okre lania
kolorów bod'ców kontrolnych. Wyniki licznych bada&
jednoznacznie wskazuj#, "e interferencja ma miejsce
w przypadku niespójno ci koloru czcionki z tre ci# s%owa
(MacLeod, 1991): badanym wi$cej czasu zajmuje okrelenie koloru, który jest niezgodny z tre ci# s%owa, ni"
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koloru zgodnego z tre ci# albo koloru Þgury geometrycznej czy bezsensownego ci#gu liter. Na za%o"eniu, i" tre !
pewnych s%ów mo"e automatycznie przyci#ga! uwag$,
opiera si$ emocjonalny test Stroopa. S%owa maj#ce emocjonalne znaczenie dla jednostki bardziej przyci#gaj# jej
uwag$ ni" s%owa neutralne. Efekt interferencji rejestrowano m.in. w zwi#zku z zaburzeniami emocjonalnymi
(Mogg, Bradley, Williams i Mathews, 1993), osobistymi
zainteresowaniami badanych (Dalgleish, 1995), znacz#cymi dla badanych kryteriami oceny ludzi (Hafer, 2000)
oraz postawami politycznymi (S$dek i Krejtz, 2001).
Mo"na zatem przyj#! (zgodnie z dotychczasow# praktyk# wykorzystywania zadania Stroopa), "e czas potrzebny na nazwanie koloru czcionki s%owa jest po rednim wska'nikiem stopnia koncentracji na odczytywaniu
znaczenia tego s%owa. St#d pomys% autora tej pracy, aby
bada! proces przetwarzania negacji za pomoc# zadania
nazywania kolorów i wykorzysta! zjawisko interferencji
koloru czcionki i tre ci s%owa. Za%o"ono, "e je li znaczenie eksponowanych s%ów – pod wp%ywem odpowiednio
sformu%owanej dyrektywy (polecenia wprost lub zaprzeczonego) – przyci#gnie uwag$ badanego, to wyd%u"y si$
czas nazywania koloru czcionki tych s%ów w porównaniu
z warunkami kontrolnymi.
Wynik opisanego wcze niej eksperymentu z wykorzystaniem materia%u Þlmowego wskazuje, "e zaprzeczone
polecenie wp%yn$%o w sposób paradoksalny na ukierunkowanie uwagi odbiorców komunikatu: spowodowa%o, i"
zwrócili oni wi$ksz# – ni" przy poleceniu wprost – uwag$
na interesuj#cy nas obiekt. Celem prezentowanych poni"ej bada& by%o sprawdzenie, czy zmiana obiektu takiego
polecenia i przyj$cie innych wska'ników ukierunkowania uwagi oraz wykorzystanie komunikatu pisemnego,
a nie przekazanego ustnie, pozwoli uzyska! podobne
efekty. Tym razem przedmiotem kluczowych komunikatów (pisemnych) by%o semantyczne znaczenie eksponowanych s%ów, a nie obiekt Þzyczny. Interesuj#ce wyda%o
si$ pytanie, czy ró"nie sformu%owane dyrektywy (wprost
i zaprzeczone) zwi$ksz# ukierunkowanie uwagi mierzone czasem okre lania kolorów s%ów oraz poziomem ich
pó'niejszego odpami$tania. W tym celu zastosowano
zadanie nazywania kolorów s%ów, w którym za wska'nik
interferencji wywo%anej dyrektyw# zawart# w instrukcji
(poleceniu zwracania b#d' niezwracania uwagi na imi$
typowe dla wybranej nacji przyj$to czas reakcji, dodatkowo – jako wska'nik ukierunkowania uwagi – zastosowano liczb$ prawid%owych przypomnie& eksponowanych
wcze niej imion.

Eksperyment 1
Metoda
Osoby badane
W eksperymencie wzi$%y udzia% 62 osoby: 54 studentki i 8 studentów (I i III roku) Instytutu Psychologii
Stosowanej UJ ( rednia wieku – 21,69; SD = 1,78), dobranych na zasadzie przypadku do trzech grup eksperymentalnych. Rekrutacji dokonano przy pomocy osób prowadz#cych zaj$cia w Instytucie. Udzia% w eksperymencie
by% dobrowolny, a uczestnicy nie otrzymywali za& wynagrodzenia.
Procedura
Eksperyment przeprowadzono w pracowni komputerowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ przy u"yciu
komputerów PC (Procesor Intel Celeron 1,11 GHz, monitor Panasonic 17, rozdzielczo ! ekranu 1024 na 768 pikseli, cz$stotliwo ! od wie"ania ekranu 75 Hz). Badania
przebiega%y równolegle na czterech stanowiskach komputerowych, po%#czonych w sie! z jednostk# centraln#,
do której sp%ywa%y wyniki. W du"ej sali komputerowej
wykorzystano tylko cztery oddalone od siebie stanowiska,
aby eliminowa! potencjalny wp%yw obecno ci innych na
wykonanie zadania. Ka"d# kolejn# „czwórk$” badanych
zaliczano do innej grupy eksperymentalnej ni" poprzedni#
(czyli zmieniano wersje kluczowego komunikatu). W ten
sposób osoby z danej grupy zaj$ciowej traÞa%y do trzech
grup eksperymentalnych, a obecno ! w danej „czwórce”
by%a dzie%em przypadku. Wszystkie instrukcje i zadania
(bod'ce eksperymentalne) pojawia%y si$ na ekranie monitora, a eksperymentator dba% o przebieg bada& zgodny
z przyj$t# procedur# (u"yto czcionki Lucida Console, instrukcja by%a napisana czcionk# rozmiaru 12, a s%owa bod'cowe ukazywa%y si$ w rozmiarze 36 na rodku ekranu).
Do bada& wykorzystano specjalnie napisany program
komputerowy, który w pierwszej cz$ ci zawiera% zadania
skonstruowane wed%ug klasycznego testu Stroopa, czyli
polegaj#ce na nazywaniu (poprzez naci ni$cie odpowiedniego klawisza) koloru czcionki (czerwony, zielony lub
niebieski), zgodnego b#d' niezgodnego ze znaczeniem
s%owa. By%a to cz$ ! treningowa, s%u"#ca uczestnikom
do zapoznania si$ ze specyÞk# zadania i opanowania
naciskania trzech klawiszy wybranymi palcami bez konieczno ci spogl#dania na klawiatur$. W cz$ ci drugiej
zawarto w%a ciwe zadanie eksperymentalne: w centrum
ekranu pojawia%a si$ seria 10 imion napisanych czerwon#, zielon# lub niebiesk# czcionk#, a badani okre lali jej
kolor za pomoc# naci ni$cia odpowiedniego klawisza.
Program mierzy% czas reakcji na kolor s%owa: od momentu pojawienia si$ kolorowego s%owa do naci ni$cia
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odpowiedniego klawisza (ekspozycja bod'ca trwa%a do
chwili reakcji osoby badanej). Pomijano czas reakcji na
dwa pierwsze s%owa w serii; przy narz$dziach wykorzystuj#cych czas reakcji, na przyk%ad IAT, przyjmuje si$, "e
odpowiedzi na pierwsze bod'ce w serii stanowi# przejcie mi$dzy czytaniem instrukcji a wykonywaniem zadania, a badany nie jest jeszcze wystarczaj#co skupiony na
wykonaniu zadania (Maison, 2004). Rejestrowano tylko
czasy poprawnych reakcji, st#d obliczenia statystyczne
nie uwzgl$dniaj# czasu reakcji b%$dnych. Sposobem na
kontrol$ prawid%owego rozpoznawania kolorów i braku
zaburze& widzenia u osób badanych by%o przyj$cie granicy akceptacji b%$dów na poziomie 20%. B%$dn# reakcj$
sygnalizowa%o pojawienie si$ na ekranie napisu „B%#d”.
Czasy reakcji krótsze ni" 200 ms i d%u"sze ni" 2000 ms
korygowano przez sprowadzenie ich odpowiednio do 200
ms i 2000 ms.
Badanie sk%ada%o si$ z trzech etapów. Pierwszy etap
(czas trwania ok. 5 min.) mia% charakter treningowy i polega% na wykonywaniu przez badanych zada& okre lania
kolorów. W pierwszej serii treningowej pojawia% si$ ci#g
znaków „XXXXX” o ró"nych kolorach czcionki, w serii
drugiej – nazwy trzech kolorów zapisane czarn# czcionk#.
W trzeciej serii kolor czcionki odpowiada% tre ci s%owa,
a w czwartej by% z ni# niespójny. Ka"da seria zawiera%a
10 bod'ców; b%$dn# reakcj$ sygnalizowa% pojawiaj#cy si$
na ekranie napis „B%#d”. Eksperymentator dba% o to, aby
w cz$ ci treningowej uczestnicy wybrali taki sposób obs%ugi klawiatury (badani sami decydowali, który palec b$dzie obs%ugiwa% dany klawisz), by podczas wykonywania
zadania nie musieli odrywa! oczu od ekranu komputera.
Drugi etap (ok. 3 min.) to g%ówne zadanie eksperymentalne polegaj#ce na nazywaniu kolorów s%ów b$d#cych
popularnymi imionami przedstawicieli ró"nych nacji.
Seri$ eksperymentaln# poprzedza%a nast$puj#ca instrukcja: W tej cz#&ci zobaczysz seri# s!ów prezentowanych
pojedynczo, które maj" ró$ne kolory czcionki. Kolory te
to zielony, czerwony, niebieski. Tak szybko jak mo$esz naci&nij klawisz Z, C lub N, by wskaza' kolor s!owa (klawiszem Z wskazujesz kolor zielony, klawiszem C – kolor
czerwony, a klawiszem N – kolor niebieski). S!owa, które
pojawi" na ekranie, to popularne imiona przedstawicieli
ró$nych nacji. Pami#taj, aby reagowa' jak najszybciej,
ale i jak najdok!adniej.
Powy"szej instrukcji u"yto w grupie kontrolnej (Grupa 1, n = 19). W Grupie 2 (n = 23) badani dodatkowo
czytali nast$puj#cy komunikat zawieraj#cy polecenie wyra"one wprost: Wykonuj"c to zadanie, zwró uwag! na
to, jakie imi! "ydowskie pojawi si! na ekranie. Pami#taj,
aby reagowa' jak najszybciej, ale i jak najdok!adniej;
przy tym zwró' uwag# na imi# $ydowskie.
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W Grupie 3 (n = 20) sugesti$ sformu%owano w postaci zaprzeczonego polecenia: Wykonuj"c to zadanie, nie
zwracaj uwagi na to, jakie imi! "ydowskie pojawi si!
na ekranie. Pami#taj, aby reagowa' jak najszybciej, ale
i jak najdok!adniej; przy tym nie zwracaj uwagi na imi#
$ydowskie.
Na ekranie komputera kolejno pojawia%y si$ nast$puj#ce imiona: „Borys” (niebieska czcionka), „Hans” (niebieska), „Izaak” (czerwona), „Diego” (zielona), „Luigi”
(czerwona), „Lars” (niebieska), „Olaf” (niebieska),
„Jean” (zielona), „Bruno” (zielona), „Bill” (niebieska).
Jak wida!, s%owem kluczowym by%o imi$ „Izaak”.
Zastosowano dwa zabiegi, aby unikn#! oddzia%ywania czynników ubocznych na czas nazywania kolorów.
Po pierwsze, w celu wyeliminowania mo"liwo ci wp%ywu umiejscowienia klawiszy na czas reakcji obok s%owa
kluczowego („Izaak”) jeszcze tylko jedno imi$ („Luigi”)
mia%o ten sam kolor czcionki (czerwony) i czas nazywania
koloru tego s%owa by% porównywany z czasem nazywania koloru s%owa kluczowego. Po drugie, neutralizowano
mo"liwy wp%yw miejsca s%owa w serii, dlatego w ramach
danej grupy w po%owie przypadków imi$ „Izaak” pojawia%o si$ jako trzecie, a „Luigi” jako pi#te, za w drugiej
po%owie odwrotnie.
Eksperyment obejmowa% jeszcze etap trzeci. Po zako&czeniu nazywania kolorów badani otrzymywali nieoczekiwane zadanie zapisania na dostarczonej karteczce
wszystkich imion, które uda%o im si$ zapami$ta! z serii
eksperymentalnej (ok. 2 min.).
Badane zmienne i przewidywania
Przyj$to dwa wska'niki ukierunkowania uwagi: czas
nazywania koloru imion oraz pami$tanie tych imion po
wykonaniu zadania. Pierwszym wska'nikiem by% czas
nazywania koloru czcionki dwóch imion: kluczowego
(„Izaak”) i porównawczego („Luigi”). Postawiono pytanie, czy polecenie zaprzeczone oraz polecenie wprost
dotycz#ce imienia "ydowskiego wywo%aj# interferencj$
w zadaniu nazywania koloru s%owa „Izaak” – w porównaniu z zadaniem okre lania koloru s%owa „Luigi” oraz zadaniem wykonywanym w grupie kontrolnej. Niezale"nie
od przyj$cia jednego imienia jako porównawczego wobec imienia kluczowego postanowiono rejestrowa! czasy okre lania kolorów wszystkich imion z wy%#czeniem
dwóch pierwszych w serii.
Drugim wska'nikiem ukierunkowania uwagi by%a
cz$sto ! odpami$tania imienia kluczowego w porównaniu z pozosta%ymi. Postawiono pytanie, czy polecenia
zaprzeczone i sformu%owane wprost dotycz#ce imienia
"ydowskiego wp%yn# na poziom zapami$tania tego imienia w porównaniu z pozosta%ymi imionami z serii ekspe-
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rymentalnej oraz w porównaniu z zapami$taniem imion
w grupie kontrolnej.
Z punktu widzenia wymogów zadania eksperymentalnego kodowanie semantyczne w grupie kontrolnej jest
ca%kowicie zb$dne, natomiast w Grupie 2 (polecenie
wprost) instrukcja, sugeruj#c zwrócenie uwagi na imi$
przedstawiciela wybranej nacji, sk%ania do kodowania
semantycznego. Przyj$to hipotez$, "e w grupie z poleceniem wprost – w porównaniu z grup# kontroln# – czas
okre lenia kolorów powinien by! d%u"szy, a wska'nik odpami$tania imienia „Izaak” wy"szy. Kluczowy wynik dotyczy Grupy 3: gdyby polecenie zaprzeczone odbierano
zgodnie z zawart# w nim jawn# intencj#, to nie powinno
by! ró"nic mi$dzy t# grup# a grup# kontroln# zarówno
w zadaniu nazywania kolorów eksponowanych imion,
jak i w zadaniu odpami$tania tych imion. Za%o"ono, "e
opisane w literaturze oraz obserwowane w codziennej
komunikacji paradoksy zaprzeczonych dyrektyw ujawni# si$ w te cie pami$ci: osoby w grupie z poleceniem
zaprzeczonym b$d# lepiej odpami$tywa! imi$ kluczowe
ni" inne imiona eksponowane w tej grupie oraz "e poziom
odpami$tania tego imienia b$dzie wy"szy ni" w grupie
kontrolnej.
Efekt interferencji w zadaniu nazywania kolorów zachodzi przy niezgodno ci tre ci s%owa z jego kolorem
oraz w przypadku s%ów maj#cych dla badanego znaczenie
afektywne (por. Algom, Chajut i Lev, 2004). Wyd%u"enie
czasu okre lania kolorów w Grupie 3 w porównaniu
z grup# kontroln# wiadczy%oby o paradoksie polece&
zaprzeczonych. Gdyby zak%adane lepsze odpami$tywanie
imienia kluczowego wyst#pi%o razem z wi$ksz# interferencj# przy zadaniu nazywania kolorów, to uzyskano by
silny dowód na to, "e zaprzeczone dyrektywy w przypadku materia%u semantycznego wywo%uj# efekt paradoksalny: zwrócenie wi$kszej uwagi na tre ci, których dotyczy%a zaprzeczona dyrektywa.
Wyniki
Czas nazywania kolorów wybranych imion
Aby wyeliminowa! mo"liwy wp%yw umiejscowienia
klawiszy na czas reakcji, projektuj#c eksperyment, za%o"ono, "e w przypadku czasu okre lania kolorów analizie
b$d# podlega! wyniki dotycz#ce dwóch imion zapisanych
czerwon# czcionk# (imi$ kluczowe „Izaak” i imi$ s%u"#ce do porównania – „Luigi”). Jednak"e w celu uzyskania
pe%niejszego obrazu rezultatów odwo%ano si$ tak"e do
wyników odnosz#cych si$ do pozosta%ych imion i kolorów, które wyst$powa%y w serii.
Nale"y przypomnie!, "e aby zneutralizowa! mo"liwy
wp%yw kolejno ci prezentacji s%owa kluczowego i porów-

nawczego w ramach ka"dej grupy, zmieniano miejsce
obydwu s%ów w serii. W po%owie przypadków s%owo kluczowe „Izaak” pojawia%o si$ na trzecim miejscu w ród
eksponowanych imion, a s%owo porównawcze („Luigi”)
na miejscu pi#tym, w drugiej za po%owie by%o odwrotnie. Uzyskany efekt g%ówny kolejno ci ekspozycji w serii tych dwóch s%ów dowodzi s%uszno ci owego zabiegu:
kolor s%owa kluczowego i porównawczego by% szybciej
okre lany, gdy s%owa te pokazywa%y si$ jako pi#te w serii,
ni" gdy by%y na pozycji trzeciej, F(1, 47) = 6,10; p < 0,05.
W dalszych analizach wzi$to pod uwag$ czas rekcji dla
wybranego imienia niezale"nie od jego miejsca w serii.
Przeprowadzono dwuczynnikow# analiz$ wariancji w planie mieszanym, czyli z planem grup niezale"nych i powtarzanych pomiarów w schemacie: 3 (Rodzaj
Komunikatu: Brak Polecenia vs. Polecenie Wprost
vs. Polecenie Zaprzeczone) × 2 (Imi$: Kluczowe vs.
Porównawcze). Pierwszy czynnik by% czynnikiem mi$dzyobiektowym, drugi – wewn#trzobiektowym.
Analiza wariancji wykaza%a wyst#pienie efektu g%ównego Rodzaju Komunikatu, F(2, 50) = 12,54; p < 0,001;
*² = 0,33. Najszybciej wykonywano zadanie nazywania
kolorów dwóch imion (kluczowego i porównawczego)
w grupie kontrolnej (M = 594 ms; SD = 187), nast$pnie
w grupie z poleceniem zaprzeczonym (M = 826 ms; SD
= 386), a najd%u"szy czas reakcji odnotowano w grupie
z poleceniem sformu%owanym wprost (M = 1094 ms; SD
= 400). Wynik tej ostatniej grupy (co wykaza%a analiza
kontrastu) ró"ni% si$ statystycznie istotnie zarówno od
czasu reakcji uzyskanego w grupie kontrolnej, F(1, 50)
= 24,81; p < 0,001; *² = 0,33), jak i w grupie z poleceniem
zaprzeczonym, F(1, 50) = 7,34; p < 0,01; *² = 0,12. Czas
reakcji w grupie z poleceniem zaprzeczonym by% d%u"szy ni" w grupie kontrolnej, F(1, 50) = 4, 97; p = 0,030;
*² = 0,09.
Okaza%o si$ zatem, "e osoby z obydwu grup eksperymentalnych wolniej okre la%y kolory ni" badani z grupy
kontrolnej. Mo"na za%o"y!, "e to opó'nienie by%o wynikiem interferencji koloru i tre ci s%owa – niezale"nie
od rodzaju imienia (imi$ kluczowe czy porównawcze)
oba typy zastosowanych polece& prawdopodobnie mia%y wp%yw na to, "e znaczenie s%ów przyci#ga%o wi$ksz#
uwag$. Nale"y jednak podkre li!, "e silniejszy efekt wyst#pi% w grupie z poleceniem wyra"onym wprost. Nie
stwierdzono natomiast istotnych ró"nic w czasie nazywania kolorów dwóch porównywanych imion, F(1, 50)
= 0,42; p = 0,51 (dla „Izaaka” M = 877 ms; SD = 452; dla
„Luigiego” M = 837 ms; SD = 342). Nie wyst#pi%a te" interakcja Imienia i Rodzaju Komunikatu, F(2, 47) = 1,63;
p = 0,20.
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Czas nazywania kolorów wszystkich imion
Powy"sze wyniki dotycz# tylko czasu okre lania koloru czerwonego. W celu uzupe%nienia danych o czasy
okre lania pozosta%ych kolorów i upewnienia si$, czy
uboczny czynnik w postaci umiejscowienie klawiszy
mia% wp%yw na czas reakcji, w analizie uwzgl$dniono wyniki dotycz#ce wszystkich kolorów (pomini$to wyniki dla
dwóch pierwszych imion w serii). Dwuczynnikowa analiza wariancji w planie mieszanym o schemacie 3 (Rodzaj
Komunikatu: Brak Polecenia vs. Polecenie Wprost vs.
Polecenie Zaprzeczone, jako czynnik mi$dzyobiektowy) × 3 (Kolor: Zielony vs. Czerwony vs. Niebieski,
jako czynnik wewn#trzobiektowy) ujawni%a efekt g%ówny Rodzaju Komunikatu, F(2, 59) = 11,104; p < 0,001;
*² = 0,27. Wzór wyników okaza% si$ identyczny jak
w przypadku koloru czerwonego: najd%u"ej okre lano
kolory wszystkich imion w grupie z poleceniem sformu%owanym wprost (M = 837 ms; SD = 345), czas reakcji
w grupie z poleceniem zaprzeczonym znalaz% si$ na drugim miejscu (M = 703 ms; SD = 265), a najkrótszy czas
reakcji odnotowano w grupie kontrolnej (M = 544 ms;
SD = 151). Analiza kontrastów wykaza%a istotn# ró"nic$ mi$dzy grup# kontroln# a grup# z poleceniem wprost,
F(1, 59) = 22,20; p < 0,001; *² = 0,27 oraz mi$dzy grup#
kontroln# a grup# z poleceniem zaprzeczonym, F(1,59) =
6,59; p = 0,12; *² = 0,10. Tak"e ró"nica mi$dzy obydwoma grupami eksperymentalnymi osi#gn$%a poziom istotno ci statystycznej, F(1, 59) = 4,35; p < 0,05; *² = 0,06.
Uwzgl$dniaj#c zatem czas nazywania wszystkich kolorów, uzyskano taki sam wzór wyników jak dla kluczowego koloru czerwonego.
Odnotowano tak"e efekt g%ówny Koloru, F(2, 118)
= 16,192; p < 0,001; *² = 0,21. Czas reakcji na kolor czerwony (M = 823 ms; SD = 352) by% istotnie krótszy zarówno w porównaniu z kolorem zielonym (M = 670 ms; SD
= 255), F(1, 59) = 14,86; p < 0,001; *² = 0,20, jak i niebieskim (M = 624 ms; SD = 222), F(1, 59) = 22,29; p < 0,001;
*² = 0,27. Czasy reakcji dla dwóch ostatnich kolorów nie
ró"ni%y si$ znacz#co, F(1, 59) = 3,15; p = 0,08.
Czy d%u"szy czas okre lania koloru czerwonego ni"
pozosta%ych dwóch kolorów mo"na wyja ni! tym, "e
kluczowe imi$, do którego odnosi%a si$ manipulacja eksperymentalna zawarta w sformu%owanej instrukcji, by%o
w%a nie w tym kolorze? To pytanie jest zasadne tak"e
dlatego, i" w eksponowanej serii imiona w kolorze zielonym i niebieskim wyst$powa%y dwa razy cz$ ciej od
imion w kolorze czerwonym (mo"liwy efekt wprawy).
Efekt interakcji Koloru i Rodzaju Komunikatu, F(4, 118)
= 2,34; p = 0,058; *² = 0,07, pozwala uzna!, "e decydowa% tu rodzaj komunikatu. Interakcj$ t$ przedstawiono na
Rysunku 1.
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Rysunek 1.
Czas okre lania kolorów: interakcja rodzaju komunikatu
i koloru. Eksperyment 1.

Nale"y zauwa"y!, "e w grupie kontrolnej redni czas
okre lania trzech kolorów: niebieskiego (M = 507 ms;
SD = 141), czerwonego (M = 600 ms; SD = 196) i zielonego (M = 525 ms; SD = 105) by% na zbli"onym poziomie.
Umiejscowienie klawiszy przypisanych danym kolorom
i liczba ekspozycji poszczególnych imion nie wp%ywa%y
na wyniki; najistotniejszy rezultat dotyczy tego, "e czas
nazywania koloru czerwonego nie ró"ni% si$ znacz#co od
czasu okre lania zarówno koloru zielonego, F(1, 59) = 1,7;
p = 0,28, jak i niebieskiego, F(1, 59) = 1,6; p = 0,20.
Ró"nica czasów reakcji pojawia si$ w grupach eksperymentalnych: kolor czerwony (którym zapisano m.in.
s%owo kluczowe „Izaak”) by% wolniej okre lany ni" dwa
pozosta%e kolory. W grupie z poleceniem wprost czas
okre lenia koloru czerwonego (M = 1031 ms; SD = 331)
ró"ni% si$ znacz#co zarówno od czasu reakcji na kolor zielony (M = 776 ms; SD = 314), F(1, 59) = 16,93;
p < 0,001; *² = 0,22, jak i od czasu reakcji na kolor niebieski (M = 704 ms; SD = 280), F(1, 59) = 24,54; p < 0,001;
*² = 0,29. Z kolei w grupie z poleceniem zaprzeczonym
kolor czerwony (M = 796 ms; SD = 361) by% istotnie
wolniej nazywany w porównaniu z kolorem niebieskim
(M = 644 ms; SD = 179), F(1, 59) = 4,58; p = 0,036; *² =
0,07. Tak"e porównanie czasu reakcji na kolor czerwony
z po%#czonym wynikiem dla dwóch pozosta%ych kolorów
wskazuje na istotn# wielko ! ró"nicy, F(1, 59) = 3,99; p =
0,05; *² = 0,06.
Jak wcze niej wspomniano, porównanie czasu nazywania koloru tylko dwóch imion – kluczowego („Izaak”)
i porównawczego („Luigi”), obydwu w kolorze czerwonym – wykaza%o brak istotnych ró"nic mi$dzy nimi, nie
wyst#pi%a te" interakcja Imienia i Rodzaju Komunikatu.
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Rysunek 2.
Czas okre lania kolorów wszystkich imion w trzech grupach. Eksperyment 1.

Dla pe%no ci wyników uwzgl$dniono tak"e czasy okre lania kolorów wszystkich imion. Analiza wariancji ujawni%a efekt g%ówny Imienia, F(7, 238) = 4,14; p < 0,001;
*² = 0,10. Kolor imienia „Izaak” by% istotnie wolniej
okre lany ni" kolory pozosta%ych imion, F(1, 34) = 9,41;
p < 0,01, *² = 0,21.
Na Rysunku 2 przedstawiono rozk%ad czasu okre lania kolorów poszczególnych imion w trzech grupach,
F(14, 238) = 0,766; p = 0,70.
W grupie kontrolnej nie stwierdzono istotnej ró"nicy
mi$dzy czasem okre lania koloru imienia „Izaak” a po%#czonym wynikiem dla pozosta%ych imion, F(1, 34)
= 0,053; p = 0,08. Taka ró"nica wyst#pi%a natomiast w grupie z poleceniem wprost, F(1, 34) = 9,97; p < 0,01; *² =
0,22, i w grupie z poleceniem zaprzeczonym, F(1, 34) =
5,00; p < 0,05; *² = 0,12.
Przypominanie imion
Po zako&czeniu okre lania kolorów imion pojawiaj#cych si$ na ekranie uczestnicy otrzymali zadanie zapisania na karteczkach wszystkich imion, które uda%o im si$
zapami$ta!. Hipotezy dotycz#ce testu pami$ci sprawdzano, zwracaj#c uwag$ na ró"nice mi$dzygrupowe w przypominaniu danego imienia (szczególnie „Izaak”) oraz
porównuj#c w ramach danej grupy wynik odnosz#cy si$
do „Izaaka” z wynikami dotycz#cymi pozosta%ych imion.
Przewidywano, "e osoby z Grupy 2 (polecenie wprost)

b$d# znacz#co cz$ ciej przypomina! sobie „Izaaka” ni"
pozosta%e imiona oraz "e b$d# sobie przypomina! to imi$
cz$ ciej od osób z grupy kontrolnej (uzasadnia to tre !
polecenia zawartego w instrukcji). Zak%adano te", i" kodowanie semantyczne wymuszane przez tre ! instrukcji
mo"e sprawi!, "e niektóre z pozosta%ych imion b$d# w tej
grupie cz$ ciej przypominane ni" w grupie kontrolnej.
Potwierdzeniem paradoksu polece& zaprzeczonych by%by podobny wzór wyników uzyskany w Grupie 3 (lepszy
wynik dla „Izaaka” w porównaniu z innymi imionami
w tej grupie oraz w porównaniu z wynikiem odpami$tania „Izaaka” w grupie kontrolnej). Przewidywano natomiast brak ró"nicy w odpami$taniu „Izaaka” mi$dzy
grup# z poleceniem wprost a grup# z poleceniem zaprzeczonym.
Aby graÞcznie zilustrowa! porównanie wyników przypominania sobie imienia kluczowego z wynikami dotycz#cymi pozosta%ych imion, te drugie u redniono. Wzór
wyników po tym zabiegu przedstawiono na Rysunku 3.
Po uwzgl$dnieniu redniego wyniku dla wszystkich
imion, ale z wy%#czeniem imienia kluczowego „Izaak”,
okaza%o si$, "e nie ma ró"nicy w przypominaniu sobie
tych imion w trzech grupach badanych, F(2,56) = 2,11;
p = 0,13. Mo"na zatem stwierdzi!, "e rodzaj instrukcji
poprzedzaj#cej g%ówne zadanie nie odegra% tutaj "adnej
roli. Poniewa" mog%y wyst#pi! ró"nice mi$dzygrupowe
w ramach wybranych imion, zdecydowano si$ przepro-
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Rysunek 3.
Poziom odpami$tania imienia „Izaak” i pozosta%ych imion.
Eksperyment 1 (patrz Tabela 1).

wadzi! porównanie cz$sto ci odpami$tania ka"dego
imienia w trzech grupach badanych.
W grupie z poleceniem wprost – zgodnie z oczekiwaniami – imi$ „Izaak” odpami$tywano znacz#co cz$ ciej
ni" w grupie kontrolnej. Interesuj#ce jest natomiast to, "e
poziom odpami$tania wszystkich pozosta%ych imion (poza
„Jean”) w Grupie 2 nie ró"ni% si$ od poziomu ich odpami$tania w grupie kontrolnej, mimo "e polecenie wprost
prowokowa%o do kodowania semantycznego. W grupie
z poleceniem zaprzeczonym, w porównaniu z grup# kontroln#, imi$ kluczowe „Izaak” równie" odpami$tywano
istotnie cz$ ciej. Poziom przypominania wszystkich pozosta%ych imion by% w obu grupach taki sam.

Nie wyst#pi%y "adne ró"nice mi$dzy grupami eksperymentalnymi (Polecenie Wprost vs. Polecenie
Zaprzeczone); nie tylko imi$ kluczowe „Izaak” (+² = 0,51;
df = 1; p = 0,47), ale i wszystkie pozosta%e imiona w obu
grupach przypominano sobie równie cz$sto.
O wp%ywie manipulacji eksperymentalnej wnioskowano tak"e na podstawie porównania imienia kluczowego
(„Izaak”) z pozosta%ymi imionami pod wzgl$dem cz$sto ci odpami$tania w ramach danej grupy badanej (test
McNemara). W grupie kontrolnej imi$ „Izaak” przypominano sobie podobnie cz$sto, jak pozosta%e eksponowane
imiona; jedno tylko imi$ („Bruno”) mia%o istotnie ni"szy
ni" „Izaak” wska'nik przypomnienia, +² = 4,1; df = 1; p <
0,05. W obydwu grupach eksperymentalnych w wi$kszoci przypadków „Izaaka” przypominano sobie istotnie
cz$ ciej ni" porównywane imi$. W grupie z poleceniem
wprost ró"nica ta nie by%a istotna tylko w odniesieniu
do dwóch pierwszych imion („Borys” i „Hans”) oraz
ostatniego imienia w serii („Bill”), co mo"na wyja ni!
zadzia%aniem efektu pierwsze&stwa i efektu wie"o ci.
Pozosta%e imiona by%y istotnie rzadziej odpami$tywane od
„Izaaka”. Porównanie wyników przypominania „Izaaka”
i pozosta%ych imion da%o nast$puj#ce warto ci testu istotno ci ró"nic (df = 1): „Diego”, +² = 4,2; p < 0,05, „Luigi”,
+² = 10,0; p = 0,001, „Lars”, +² = 8,6; p < 0,01, „Olaf”,
+² = 4,9; p < 0,05, „Jean”, +² = 4,0; p < 0,05, „Bruno”,
+² = 5,7; p < 0,05.
W grupie z poleceniem zaprzeczonym wszystkie
imiona, z wyj#tkiem pierwszego w serii („Borys”), by%y
znacz#co rzadziej odpami$tywane ni" „Izaak” (df = 1):
„Hans”, +² = 5,1; p < 0,05, „Diego”, +² = 4,0; p < 0,05,
„Luigi”, +² = 7,6; p < 0,01, „Lars”, +² = 9,0; p < 0,01,

Tabela 1.
Porównanie cz$sto ci przypominania sobie poszczególnych imion w trzech grupach (df = 1). Eksperyment 1
Imiona

Grupa 1
%

Grupa 2
%

Grupa 3
%

Grupy: 1/2
+²

Grupy: 1/3
+²

Grupy: 2/3
+²

Izaak

33,3

69,6

80,0

5,78**

5,64**

0,51

Borys

57,1

43,5

73,3

0,82**

0,99**

3,27

Hans

38,1

39,1

33,3

0,005*

0,086*

0,13

Diego

23,8

30,4

33,3

0,43**

0,39**

0,03

Luigi

23,8

17,4

06,7

0,27**

1,85**

0,91

Lars

04,8

17,4

06,7

1,7**

0,06**

0,91

Olaf

14,3

34,8

13,3

2,46**

0,12**

2,15

Jean

09,5

34,5

13,3

3,98**

3,98**

2,15

Bruno

04,8

26,1

20,0

3,73**

2,05**

0,18

Bill

23,8

39,1

33,3

1,18**

0,39**

0,31

* p < 0,05; ** p < 0,01
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„Olaf”, +² = 6,7; p < 0,01, „Jean”, +² = 8,1; p < 0,01,
„Bruno”, +² = 7,1; p < 0,01, „Bill”, +² = 4,0; p < 0,05.
Dyskusja
Czas okre lania kolorów eksponowanych imion mia%
by! jednym ze wska'ników wp%ywu manipulacji eksperymentalnej w postaci wykorzystania w instrukcji dyrektywy bezpo redniej i dyrektywy zaprzeczonej. Dobór kolorów wi#za% si$ z pierwotnym zamys%em, by porównywa!
czas reakcji na imiona o tym samym kolorze czcionki,
dlatego tylko dwa imiona (kluczowe i porównawcze)
by%y w kolorze czerwonym. Pozosta%e kolory, czyli zielony i niebieski, wyst$powa%y po trzy razy w serii i jeszcze dodatkowo raz w ekspozycji treningowej na pocz#tku
serii. Analiza dotycz#ca tylko dwóch wybranych imion
w kolorze czerwonym oraz analiza z uwzgl$dnieniem
wszystkich imion w serii da%y podobny obraz wyników.
Osoby badane z grupy kontrolnej szybciej okre la%y kolory eksponowanych imion ni" badani z obu grup eksperymentalnych. W grupie kontrolnej z punktu widzenia
zadania eksperymentalnego kodowanie semantyczne
by%o ca%kowicie zb$dne, natomiast w Grupie 2 (polecenie
wprost) instrukcja sugeruj#ca zwrócenie uwagi na imi$
typowe dla wybranej nacji sk%ania%a do kodowania semantycznego. St#d, zgodnie z przewidywaniami, w grupie kontrolnej czas okre lania kolorów by% krótszy ni"
w grupie z poleceniem wprost.
Kluczowy wynik dotyczy Grupy 3. Gdyby polecenie
zaprzeczone odbierano zgodnie z zawart# w nim jawn#
intencj#, to nie powinno by! ró"nicy mi$dzy t# grup#
a grup# kontroln# zarówno w zadaniu nazywania kolorów
eksponowanych imion, jak i w zadaniu odpami$tania tych
imion. Jednak taka ró"nica wyst#pi%a i wyniki w grupie
z poleceniem zaprzeczonym by%y podobne do wyników
w grupie z poleceniem wprost.
Sytuacja staje si$ bardziej z%o"ona i niejednoznaczna,
gdy uwzgl$dnimy ró"nice mi$dzy eksponowanymi imionami a imieniem kluczowym. Porównanie imienia kluczowego z imieniem o tym samym kolorze, wybranym jako
porównawcze, wykaza%o brak ró"nic mi$dzy nimi tak"e
w grupach eksperymentalnych. Taki wynik pozwala%by
wnioskowa!, i" polecenia zawarte w instrukcji (a szczególnie polecenie wprost) sprawiaj#, "e tre ! wszystkich
imion – a nie tylko "ydowskiego, którego dotyczy%o polecenie – przyci#ga wi$ksz# uwag$ i przez to wyd%u"a czas
okre lania kolorów.
Uwzgl$dniaj#c czasy odnosz#ce si$ do wszystkich kolorów i imion, mo"na dostrzec, "e kolor imienia „Izaak”
okre lano d%u"ej ni" inne kolory wi$kszo ci pozosta%ych
imion. Taki wynik mo"na by t%umaczy! tym, "e uboczny
czynnik powodowa% wolniejsze reagowanie na kolor czer-

wony ni" na dwa pozosta%e. Z kolei brak ró"nicy w grupie
kontrolnej mi$dzy trzema kolorami pozwala wnioskowa!,
"e to imi$ kluczowe przyci#ga%o wi$ksz# uwag$ i dlatego
w grupach eksperymentalnych kolor czcionki „Izaaka”
okre lano wolniej ni" wi$kszo ci pozosta%ych imion,
czyli "e to opó'nienie by%o wynikiem interferencji koloru i tre ci s%owa. Wyd%u"enie czasu okre lania kolorów
w Grupie 3 w porównaniu z grup# kontroln# wiadczy%oby o paradoksie polece& zaprzeczonych. Aby zweryÞkowa! prawomocno ! powy"szych wniosków, zaplanowano dalsze eksperymenty.
Wynik testu pami$ci jest spójny z rezultatem eksperymentu opisanego we wprowadzeniu (eksperyment z wykorzystaniem materia%u Þlmowego). W obu badaniach
zadanie polega%o m.in. na przypomnieniu sobie wcze niej
eksponowanego obiektu; w pierwszym przypadku by%
to obiekt Þzyczny, w drugim – s%owo. Trudno ! zadania
wi#za%a si$ z tym, "e obiekt Þzyczny by% ma%o widoczny,
a przy s%owie uwaga mia%a by! przede wszystkim skoncentrowana na aspekcie pozasemantycznym (kolorze
czcionki). Warunkiem przypomnienia sobie obiektów kluczowych by%o zauwa"enie ich – dostrze"enie przedmiotu
Þzycznego w materiale Þlmowym oraz zwrócenie uwagi
na tre ! s%owa przy okre laniu jego koloru. W niniejszym
eksperymencie zarówno w grupie z poleceniem wprost,
jak i w grupie z poleceniem zaprzeczonym wska'nik
przypominania sobie imienia kluczowego „Izaak” by%
wy"szy ni" w przypadku innych s%ów oraz wy"szy ni"
w grupie kontrolnej.
Lepszy wynik w odpami$taniu imienia kluczowego
w obydwu grupach eksperymentalnych mo"na wyja nia!,
odwo%uj#c si$ do efektu g%ównego Rodzaju Komunikatu:
polecenie zaprzeczone i polecenie wprost wyd%u"a%y,
w porównaniu z brakiem polecenia, czas okre lania kolorów eksponowanych imion. Mo"na zatem za%o"y!, "e oba
te polecenia sprawia%y, i" badani w obu grupach eksperymentalnych bardziej ni" w grupie kontrolnej koncentrowali si$ na tre ci s%ów, szczególnie na s%owie kluczowym
„Izaak”. Jednak"e wyniki testu pami$ci nie wskazuj# na
to, by w grupach eksperymentalnych inne imiona (poza
Izaakiem) lepiej pami$tano ni" w grupie kontrolnej.
Innym wyja nieniem stwierdzonej zale"no ci mo"e by!
to, "e badani z grup eksperymentalnych – otrzymawszy
nieoczekiwane zadanie odtworzenia z pami$ci wcze niej
eksponowanych imion – przypominali sobie tak"e tre !
instrukcji, w której zapowiadano pojawienie si$ imienia
"ydowskiego, i to w%a nie u%atwia%o przypomnienie sobie
imienia „Izaak”. Za lepszy wynik w przypominaniu sobie
„Izaaka” odpowiada%by zatem nie tyle automatyczny proces rejestrowania tego imienia, ile bardziej kontrolowany
proces odtwarzania tre ci instrukcji.
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W kolejnym eksperymencie sprawdzono prawomocno ! tej interpretacji, wprowadzaj#c jeszcze jedn# grup$
kontroln#, w której wykorzystano instrukcj$ zawieraj#c#
wzmiank$ o kluczowej narodowo ci, ale bez u"ycia polecenia (wprost b#d' zaprzeczonego).
Eksperyment 2
Celem Eksperymentu 2 by%o przeprowadzenie replikacji wcze niej opisanego badania z wyeliminowaniem
pewnych s%abo ci procedury. Wprowadzono nast$puj#ce
modyÞkacje:
1. Postanowiono zmierzy! i porówna! czas reakcji
osób badanych w ramach serii treningowych, by sprawdzi!, czy (mimo przypadkowego doboru osób do grup)
indywidualne ró"nice nie stanowi%y znacz#cej zmiennej
zak%ócaj#cej.
2. Wykorzystano cztery kolory (zamiast trzech), aby
badani obydwiema r$kami obs%ugiwali t$ sam# liczb$
klawiszy.
3. Zastosowano dwa imiona kluczowe, ró"ni#ce si$ kolorami (czerwony i niebieski), dzi$ki temu przy wskazywaniu ich kolorów badani u"ywali obu r#k.
4. Jako reprezentatywne dla ka"dej nacji zastosowano
dwa imiona. Ich wybór oparto na przeprowadzonym dwa
tygodnie wcze niej badaniu wst$pnym, w którym osoby
badane mia%y za zadanie wskaza! pierwsze imiona, które kojarz# si$ im z dan# narodowo ci#. Do eksperymentu
wybrano po dwa imiona najcz$ ciej spontanicznie wskazywane przez badanych (poniewa" zaplanowano, i" eksperyment b$dzie przeprowadzony wy%#cznie w ród studentów I roku, w badaniu poprzedzaj#cym uczestniczy%a
przypadkowa grupa z tego w%a nie roku).
5. Wprowadzono dodatkow# grup$ kontroln#, by sprawdzi!, czy zaobserwowany w Eksperymencie I wy"szy poziom odpami$tania kluczowego imienia „Izaak” w grupie
z poleceniem zaprzeczonym ni" w grupie kontrolnej nie
by% spowodowany tym, "e badani przypominali sobie
tre ! instrukcji, w której w formie polecenia zaprzeczonego zapowiedziano pojawienie si$ imienia "ydowskiego,
co mog%o u%atwi! pó'niejsze odtworzenie owego imienia.
W nowym projekcie zastosowano drug# grup$ kontroln#,
któr# w instrukcji informowano, "e prezentowane w zadaniu okre lania koloru czcionki s%owa to popularne imiona
ró"nych nacji, na przyk%ad "ydowskie. Za%o"ono, "e je li
lepszy wynik odpami$tania imienia "ydowskiego w grupie z poleceniem zaprzeczonym ni" w grupie kontrolnej
wynika% z zapami$tania tre ci instrukcji, a nie paradoksu
polece& zaprzeczonych, to w nowej grupie kontrolnej poziom odpami$tania imion kluczowych b$dzie wy"szy ni"
we w%a ciwej grupie kontrolnej oraz zbli"ony do poziomu
w grupie z poleceniem zaprzeczonym.
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Metoda
Osoby badane
W badaniu uczestniczy%o 87 studentów I roku psychologii stosowanej, w tym 76 kobiet i 11 m$"czyzn ( rednia
wieku 19,5; SD = 1,1), przydzielonych do czterech warunków badania. W pierwszej grupie kontrolnej (Grupa 1)
znalaz%o si$ 21 osób (w tym jeden m$"czyzna), w grupie
z poleceniem wprost (Grupa 2) – 23 osoby (czterech m$"czyzn), a w grupie z poleceniem zaprzeczonym (Grupa 3)
– 22 osoby (pi$ciu m$"czyzn). Druga grupa kontrolna
(Grupa 4), w której w instrukcji wprowadzono wzmiank$ o kluczowej nacji, ale bez u"ycia polecenia, liczy%a
21 osób (jeden m$"czyzna).
Materia!y i procedura
Na podstawie wst$pnego badania, dotycz#cego kojarzenia imion z dan# nacj#, do serii eksperymentalnej wybrano nast$puj#ce imiona: „Izaak” i „Mosze” ("ydowskie),
„Hans” i „Helmut” (niemieckie), „Jean” i „Pierre” (francuskie), „John” i „Bill” (ameryka&skie), „Borys” i „Igor”
(rosyjskie), „Sven” i „Olaf” (szwedzkie). Dodatkowo
u"yto dwóch imion („Jan” i „Marek”), które rozpoczyna%y seri$ eksperymentaln# i nie by%y brane pod uwag$ przy
pomiarze czasu reakcji i zadaniu przypominania sobie
imion.
Podobnie jak w Eksperymencie 1 badanie sk%ada%o si$
z trzech etapów. Pierwszy etap mia% charakter treningowy i polega% na nazywaniu koloru czcionki (poprzez
naci ni$cie odpowiedniego klawisza) zgodnego b#d'
niezgodnego ze znaczeniem s%owa. Jedyna modyÞkacja
w stosunku do Eksperymentu 1 polega%a na tym, "e tym
razem wykorzystano cztery kolory: zielony, czerwony,
br#zowy i niebieski. Wyniki pomiaru czasu reakcji w zadaniu treningowym wykaza%y brak ró"nic w tym zakresie
mi$dzy grupami.
Drugi etap to g%ówne zadanie eksperymentalne, polegaj#ce na nazywaniu kolorów s%ów – imion przedstawicieli
ró"nych nacji.
Na ekranie komputera kolejno pojawia%y si$ nast$puj#ce imiona: „Jan” (kolor niebieski), „Marek” (czerwony),
„Borys” (zielony), „Izaak” (czerwony), „Bill” (niebieski), „Hans” (czerwony), „Mosze” (niebieski), „Helmut”
(br#zowy), „Pierre” (br#zowy), „Olaf” (zielony), „Jean”
(niebieski), „Igor” (br#zowy), „Sven” (zielony) i „John”
(czerwony).
Dwóch pierwszych s%ów w serii nie brano pod uwag$, zatem pomiar czasu reakcji dotyczy% 12 imion. Kluczowymi
by%y imiona „Izaak” i „Mosze”, a porównawczymi wobec
nich – w tych samych dwóch kolorach – „Bill” i „Hans”.
Kolejno ! ekspozycji równowa"ono w ten sposobów, "e
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imiona kluczowe wyst$powa%y na czwartej i siódmej pozycji w serii, a imiona porównawcze na pozycjach pi#tej
i szóstej.
Trzeci etap badania to zadanie odpami$tania imion: po
zako&czeniu nazywania kolorów badani otrzymywali nieoczekiwane zadanie zapisania na dostarczonej karteczce
wszystkich imion, które uda%o im si$ zapami$ta! z serii
eksperymentalnej.
Wyniki
Czas nazywania kolorów
Przeprowadzono dwuczynnikow# analiz$ wariancji w schemacie mieszanym 4 (Rodzaj Komunikatu:
Brak Polecenia vs. Polecenie Wprost vs. Polecenie
Zaprzeczone vs. Wzmianka o Imionach ,ydowskich) ×
2 (Imi$: Kluczowe vs. Porównawcze). Pierwszy czynnik
by% czynnikiem mi$dzyobiektowym, drugi – wewn#trzobiektowym.
Analiza wariacji wykaza%a wyst#pienie efektu g%ównego Rodzaju Komunikatu, F(3, 61) = 2,62; p = 0,058;
*² = 0,11. Najd%u"szy czas okre lania czterech wybranych imion odnotowano w grupie z poleceniem wprost
(M = 1238 ms; SD = 350). Efekt ten wynika% g%ównie
z ró"nicy czasu reakcji mi$dzy grup# z poleceniem
wprost a Grup# 4 (M = 1005 ms; SD = 228), F(1, 61)
= 7,36; p < 0,01; *² = 0,10. )redni wynik grupy z poleceniem wprost ró"ni% si$ te" znacz#co od po%#czonych wyników pozosta%ych trzech grup, F(1, 61) = 6,68; p < 0,05;
*² = 0,09.
Nale"y doda!, "e podobny wzór wyników uzyskano
przy uwzgl$dnieniu w analizie wszystkich imion (czyli
wszystkich u"ytych kolorów), F(3, 44) = 3,1488; p < 0,05);
*² = 0,17. Grupa z poleceniem wprost (M = 1136 ms;
SD = 428) wolniej okre la%a kolory ni" pozosta%e trzy grupy, ale statystycznie istotna ró"nica wyst#pi%a tylko w porównaniu z Grup# 4 (M = 889, SD = 276), F(1, 44) = 8,19;
p < 0,01; *² = 0,15. Tak"e w przypadku wszystkich imion
redni czas reakcji w grupie z poleceniem wprost ró"ni%
si$ znacz#co od po%#czonych wyników pozosta%ych trzech
grup, F(1, 44) = 8,04; p < 0,01; *² = 0,16.
Nie odnotowano efektu g%ównego Imienia, F(1,
61) = 0,21; p = 0,64 (dla imion "ydowskich M = 1120
ms; SD = 314, dla imion porównawczych M = 1095
ms; SD = 312) ani te" interakcji Imienia i Rodzaju
Komunikatu, F(3, 61) = 0,69; p = 0,55, a wi$c nie by%o
ró"nic mi$dzy czasem reakcji na imiona "ydowskie
i porównawcze w ramach danej grupy. A zatem wyniki
Eksperymentu 1 i Eksperymentu 2 dotycz#ce czasu nazywania kolorów okaza%y si$ spójne w odniesieniu do
grupy z poleceniem wprost: takie polecenie wyd%u"a%o

czas reakcji zarówno w przypadku s%ów kluczowych, jak
i porównawczych. W Eksperymencie 2 nie stwierdzono
natomiast istotnych ró"nic w czasie reakcji mi$dzy grup#
z poleceniem zaprzeczonym a grupami kontrolnymi.
Przypominanie imion
Tym razem dla osób badanych wynik odpami$tywania
imion danej nacji móg% przyjmowa! trzy warto ci: brak
przypomnienia, przypomnienie sobie jednego imienia
albo dwóch imion. Podstawowe pytanie dotyczy%o tego,
czy przypomnienie sobie imion "ydowskich b$dzie %atwiejsze w grupach eksperymentalnych ni" w grupach
kontrolnych i czy imiona te badani w poszczególnych
grupach b$d# sobie cz$ ciej przypomina! ni" imiona innych nacji.
Przeprowadzono porównanie rednich wyników dotycz#cych przypominania sobie imion typowych dla danej
nacji w czterech badanych grupach (patrz Tabela 6).
Oczekiwano, "e na wynik odpami$tania imion "ydowskich wp%ynie rodzaj komunikatu zawartego w instrukcji.
Przyj$to hipotezy kierunkowe zak%adaj#ce wy"szy poziom przypominania sobie tych imion w grupach z poleceniem wprost i poleceniem zaprzeczonym ni" w grupie
bez polecenia (Grupa 1). Okaza%o si$, "e przy zmienionej
liczbie imion kluczowych uzyskano podobny wynik, jak
w Eksperymencie 1: imiona "ydowskie w obu grupach
eksperymentalnych istotnie cz$ ciej odpami$tywano ni"
w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono natomiast istotnej
ró"nicy w odpami$taniu imion kluczowych mi$dzy grup# z poleceniem wprost a grup# z poleceniem zaprzeczonym, +² = 0,76; df = 1; p = 0,38. Ponownie okaza%o
si$, i" zaprzeczone polecenie dotycz#ce ukierunkowania
uwagi mo"e generowa! efekty paradoksalne; wniosek ten
zyskuje tak"e potwierdzenie w postaci braku ró"nic mi$dzygrupowych w odniesieniu do wszystkich pozosta%ych
nacji oprócz szwedzkiej (w tym przypadku ró"nice generowa%, zapewne przypadkowy, wynik nieodpami$tania
w Grupie 4).
Interesuj#cy rezultat dotyczy Grupy 4, w której (inaczej ni" w grupach eksperymentalnych) nie zarejestrowano istotnego efektu u%atwienia w przypominaniu sobie
imion kluczowej nacji w porównaniu z grup# kontroln#,
+² = 1,43; df = 1; p = 0,23. Oznacza to, i" wzmianka w instrukcji o nacji mia%a s%abszy wp%yw na uwag$ ni" dyrektywy (zarówno wprost, jak i zaprzeczone). Jednak"e
wp%yw wzmianki o kluczowej nacji sprawi%, "e poziom
odpami$tania w tej grupie nie by% istotnie ni"szy ni"
w grupach z poleceniem wprost i z poleceniem zaprzeczonym (odpowiednio: +² = 1,55; df = 1; p = 0,21 oraz
+² = 0,17; df = 1; p = 0,67).
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Tabela 2.
Porównanie cz$sto ci przypominania sobie imion poszczególnych nacji w czterech grupach (df = 1). Eksperyment 2
Nacje

Grupa 1
%

Grupa 2
%

Grupa 3
%

Grupa 4
%

Grupy:
1/2
+²

Grupy:
1/3
+²

Grupy:
1/4
+²

Grupy:
2/4
+²

Grupy:
3/4
+²

Grupy:
2/3
+²

,ydzi

21,7

58,3

45,5

38,9

6,53**

2,84*

1,43*

1,55***

0,75

0,76

Niemcy

34,8

20,8

27,3

33,3

1,14**

0,29*

0,009

0,83**

0,17

0,26

Francuzi

21,7

25,0

04,5

11,1

0,07**

2,87*

0,80*

1,28**

0,61

3,72

Amerykanie

21,7

25,0

18,2

05,6

0,07**

0,09*

2,11*

2,80**

1,44

0,31

Rosjanie

17,4

16,7

18,2

16,7

0,004*

0,005

0,004

0,00**

0,01

0,01

Szwedzi

26,1

41,7

09,1

00,0

1,27**

2,22*

5,50*

9,80**

1,72

6,3*

* p < 0,05; ** p < 0,01

Wszystkie porównania mi$dzygrupowe dla pozosta%ych nacji nie wykaza%y ró"nic w poziomie odpami$tywania (wyj#tkiem by%y imiona szwedzkie, które znacz#co
s%abiej przypominano sobie w Grupie 4 w porównaniu
z Grup# 1, +² = 5,50; df = 1; p = 0,02, i z grup# z poleceniem wprost, +² = 9,84; df = 1; p = 0,002, a w tej ostatniej
grupie lepiej pami$tano ni" w grupie z poleceniem zaprzeczonym, +² = 6,31; df = 1; p = 0,012. Wszystkie inne
mo"liwe porównania mi$dzygrupowe dotycz#ce nacji
innych ni" "ydowska wykaza%y, "e odpami$tywanie nale"#cych do nich imion nie zale"a%o od rodzaju instrukcji
poprzedzaj#cej zadanie nazywania kolorów czcionki.
Na koniec porównano (test McNemara) cz$sto ! odpami$tania imion nacji kluczowej z cz$sto ci# odpami$tania imion pozosta%ych nacji w danej grupie. Okaza%o si$,
"e w Grupie 1 imiona "ydowskie przypominano sobie
równie cz$sto jak imiona wszystkich pozosta%ych nacji.
W Grupie 2 (polecenie wprost) przypominano je sobie
istotnie cz$ ciej ni" wszystkie pozosta%e z wyj#tkiem
szwedzkich. Porównanie wyników odpami$tania imion
"ydowskich i imion pozosta%ych nacji da%o nast$puj#ce
warto ci: dla Niemców, +²(1) = 5,8; p< 0,05, Francuzów,
+²(1) = 4,9; p < 0,05, Amerykanów, +²(1) = 4,8; p < 0,05
i Rosjan, +²(1) = 5,7; p < 0,05. Podobnie w Grupie 3 (polecenie zaprzeczone) imiona "ydowskie by%y istotnie lepiej odpami$tywane ni" imiona innych nacji (z wyj#tkiem
imion niemieckich, które przypominano sobie równie
dobrze jak "ydowskie): Francuzów, +²(1) = 5,8; p < 0,05,
Amerykanów, +²(1) = 4,1; p < 0,05, Rosjan, +²(1) = 4,1;
p < 0,05 i Szwedów, +²(1) = 4,0; p < 0,5. W Grupie 4
wynik odpami$tania imion "ydowskich (chocia" na ogó%
wy"szy) nie ró"ni% si$ istotnie od wyników dotycz#cych
pozosta%ych nacji.

Dyskusja
Przy zmodyÞkowanych warunkach eksperymentu
(wprowadzeniu wi$kszej liczby kolorów i dodatkowej
grupy kontrolnej) uzyskano wyniki, które potwierdzi%y
niektóre wnioski z pierwszego badania. Tym razem grupa
z poleceniem zaprzeczonym oraz grupy kontrolne nie ró"ni%y si$ szybko ci# okre lania kolorów. Natomiast w grupie z poleceniem wprost ujawni%a si$ tendencja (przekraczaj#ca poziom istotno ci statystycznej w porównaniu
z Grup# 4) do wolniejszego reagowania.
Zadanie odpami$tania eksponowanych imion nie da%o
rozstrzygaj#cych wyników. Poprzez wykorzystanie jeszcze jednej grupy kontrolnej przetestowano mo"liwo !, "e
lepsze odpami$tanie kluczowych imion w grupie z poleceniem zaprzeczonym nie oznacza paradoksu polece&
zaprzeczonych, czyli automatycznego przyci#gni$cia
uwagi przez s%owa, na które nie nale"a%o zwraca! uwagi.
Starano si$ zatem sprawdzi! inne interpretacje, a mianowicie, "e poczyniona w instrukcji wzmianka o imionach
"ydowskich mog%a uczyni! je bardziej dost$pnymi albo
"e badani przypominali sobie tre ! instrukcji, co u%atwi%o
im odtworzenie owych imion.
W Eksperymencie 2 ponownie stwierdzono cz$stsze
odpami$tanie imion kluczowych w grupach z poleceniem
wprost i zaprzeczonym (Grupy 2 i 3) ni" w grupie kontrolnej bez polecenia (Grupa 1). Mog%oby to wiadczy!
o wp%ywie polecenia zaprzeczonego na ukierunkowanie
uwagi na tre ! s%ów. Po pierwsze, jednak, ów wp%yw
nie przejawia% si$ d%u"szym czasem nazywania kolorów
w grupie z poleceniem zaprzeczonym, po drugie za
w Grupie 4 (bez polecenia, ale ze wzmiank# w instrukcji o imionach "ydowskich) cz$ ciej przypominano sobie imiona kluczowe ni" w Grupie 1 (bez polecenia, ale
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te" i bez wzmianki o imionach "ydowskich), aczkolwiek
ró"nica ta by%a na pograniczu istotno ci statystycznej. Na
podstawie wyników Grupy 4 mo"na domniemywa!, "e
za efekt u%atwienia w przypominaniu sobie kluczowych
imion bezpo rednio odpowiada automatyczne skupienie
uwagi na tre ci s%owa podczas okre lania kolorów oraz
po rednio kontrolowany proces wnioskowania z instrukcji. Pierwszy mechanizm najpe%niej uwidoczni% si$
w Grupie 2, w której z wolniejszym okre laniem koloru
czcionki (znamionuj#cym wi$ksze ukierunkowanie uwagi na tre ! s%owa) szed% w parze lepszy wynik w odpami$taniu kluczowych imion.
Odwo%uj#c si$ do kluczowej kwestii wp%ywu u"ycia
zaprzeczonych polece& na ukierunkowanie uwagi, mo"na
przypuszcza!, "e dzia%a%y tu oba wy"ej opisane mechanizmy. O ile sama wzmianka w instrukcji o pojawieniu
si$ "ydowskich imion nie ró"nicowa%a w sposób istotny
statystycznie wyników odpami$tania w obu grupach kontrolnych, o tyle polecenie zaprzeczone istotnie wp%ywa%o na poziom odpami$tania. Zastosowanie tej wzmianki
w Grupie 4 wystarczaj#co jednak u%atwia%o przypominanie sobie kluczowych imion, by nie stwierdzono istotnych
statystycznie ró"nic w wynikach tej grupy i grupy z poleceniem zaprzeczonym.
Warto zauwa"y!, "e zmiana warunków Eksperymentu 2, polegaj#ca na wprowadzeniu czterech kolorów,
i w zwi#zku z tym konieczno ! obs%ugiwania wi$cej
klawiszy, zwi$ksza%a obci#"enie poznawcze badanych.
Bezpo rednio wiadczy o tym krótszy redni czas reakcji
przy trzech kolorach (Eksperyment 1) ni" przy czterech
(Eksperyment 2) we wszystkich grupach badanych.
Nasuwa si$ pytanie, czy wi$ksze zaanga"owanie zasobów poznawczych osób badanych mog%o os%abia! wp%yw
manipulacji eksperymentalnej w postaci ró"nie sformu%owanej instrukcji? A zatem, czy zmniejszenie liczby kolorów do dwóch zwi$kszy wp%yw zawartych w instrukcji
polece&? To pytanie by%o inspiracj# do zaprojektowania
i przeprowadzenia trzeciego eksperymentu.
Eksperyment 3
Metoda
Osoby badane
W badaniach wzi$%o udzia% 85 studentów I i III roku
Wydzia%u Zarz#dzania i Komunikacji Spo%ecznej UJ
( rednia wieku 21,31; SD = 1,7), w tym 12 m$"czyzn i 73
kobiety. Uczestników dobierano do czterech grup podobnie jak w poprzednich eksperymentach. Trzy grupy liczy%y po 22 osoby, a Grupa 4 – 19 osób.

Materia!y i procedura
Procedura by%a identyczna jak w poprzednich eksperymentach. Jedyna ró"nica polega%a na tym, "e w Eksperymencie 3 wykorzystano dwa kolory (czerwony i niebieski) i wprowadzono imi$ „Dawid” zamiast „Mosze”
(w badaniu poprzedzaj#cym eksperyment wskazywano je
równie cz$sto). Na ekranie komputera pojawia%y si$ kolejno nast$puj#ce imiona: „Jan” (kolor czerwony), „Marek”
(niebieski), „Izaak” (niebieski), „Bill” (niebieski), „John”
(czerwony), „Dawid” (czerwony), „Helmut” (niebieski),
„Pierre” (czerwony), „Olaf” (czerwony), „Jean” (czerwony), „Igor” (niebieski), „Sven” (niebieski), „Hans” (czerwony) i „Borys” (niebieski). Dwa pierwsze imiona potraktowano jako bod'ce próbne i czas reakcji na nie oraz
przypominanie ich sobie nie by%y przedmiotem pomiaru.
Dwa s%owa kluczowe, których dotyczy%a manipulacja
eksperymentalna, to „Izaak” i „Dawid”, a dwa imiona
porównawcze to „John” i „Bill”.
Wykorzystano rotacj$ kolejno ci ekspozycji: w po%owie przypadków imiona kluczowe wyst$powa%y na trzecim i szóstym miejscu w serii, a porównawcze na miejscu
czwartym i pi#tym, w drugiej za po%owie by%o odwrotnie.
Wyniki
Czas nazywania kolorów
Wspomniana rotacja kolejno ci ekspozycji imion kluczowych nie ró"nicowa%a wyników: analiza wariancji nie
wykaza%a efektu g%ównego kolejno ci ekspozycji wybranych imion, F(1, 70) = 0,34; p = 0,55, nie wyst#pi%a te"
interakcja kolejno ci ekspozycji i Rodzaju Komunikatu,
F(3, 70) = 0,17; p = 0,91, dlatego w dalszych analizach
nie uwzgl$dniono czynnika kolejno ci. Na wst$pie poddano analizie czas reakcji na dwa imiona kluczowe („Izaak”
i „Dawid”) oraz s#siaduj#ce z nimi w serii imiona porównawcze („John” i „Bill”). Warto zauwa"y!, i" w przypadku imion jednej nacji (równie" „Izaaka” i „Dawida”)
czas nazywania kolorów by% podobny. Analiza wariancji
w schemacie: 4 (Rodzaj Komunikatu: Brak Polecenia
vs. Polecenie Wprost vs. Polecenie Zaprzeczone vs.
Wzmianka o Imionach ,ydowskich, jako czynnik mi$dzyobiektowy) × 2 (Imi$: Kluczowe vs. Porównawcze,
jako czynnik wewn#trzobiektowy) ujawni%a efekt g%ówny Rodzaju Komunikatu, F(3, 81) = 20,94; p < 0,001;
*² = 0,43. W grupie z poleceniem wprost (Grupa 2) czas
reakcji (M = 865 ms; SD = 273) by% d%u"szy ni" w pozosta%ych grupach – wskazuje na to analiza kontrastu dla
po%#czonych pozosta%ych poziomów zmiennej Rodzaj
Komunikatu, F(1, 81) = 60,67; p < 0,001; *² = 0,42.
Pozosta%e grupy nie ró"ni%y si$ od siebie czasem reakcji.
Warto nadmieni!, "e dok%adnie taki sam wzór wyników
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uzyskano przy uwzgl$dnieniu wszystkich imion, F(3, 62)
= 24,219; p < 0,001; *² = 0,53, a tak"e wówczas, gdy
wzi$to pod uwag$ czas reakcji wy%#cznie na imiona "ydowskie F(3, 80) = 13,03; p < 0,001; *² = 0,32. Równie"
w tych przypadkach czas okre lania kolorów w grupie
z poleceniem wprost by% istotnie d%u"szy ni" w ka"dej
z pozosta%ych grup (które osi#gn$%y podobne wyniki).
Odnotowano tak"e efekt g%ówny Imienia, F(1, 81)
= 5,26; p < 0,05; *² = 0,06l. Kolory dwóch imion "ydowskich (M = 619 ms; SD = 311) by%y wolniej okre lane ni"
dwóch imion porównawczych (M = 561 ms, SD = 228),
na co wp%yn#% g%ównie wynik w Grupie 2 (o czym mowa
poni"ej). Uwzgl$dnienie imion wszystkich nacji da%o
analogiczny efekt, F(5,315) = 8,11; p < 0,001; *² = 0,12,
a analiza kontrastów wykaza%a istotn# statystycznie ró"nic$ mi$dzy czasem okre lania kolorów imion "ydowskich
i imion wszystkich pozosta%ych nacji, F(1, 63) = 17,25;
p < 0,001; *² = 0,21.
Jak kszta%towa%a si$ relacja mi$dzy imionami kluczowymi a porównawczymi w poszczególnych grupach?
Nie odnotowano istotnej interakcji Rodzaju Komunikatu
i Imienia, F(3, 81) = 0,98, p = 0,40. Analiza kontrastu wykaza%a istotn# statystycznie ró"nic$ w szybko ci reagowania tylko w grupie z poleceniem wprost, F(1, 81) = 5,02;
p < 0,05; *² = 0,05: kolory imion "ydowskich (M = 919
ms; SD = 322) by%y wolniej okre lane ni" kolory imion
porównawczych (M = 812 ms, SD = 287).
W grupie z poleceniem zaprzeczonym kolory imion "ydowskich (M = 557 ms, SD = 243) równie" by%y wolniej
okre lane od kolorów imion porównawczych (M = 478
ms, SD = 218), jednak ró"nica ta nie osi#gn$%a istotno ci
statystycznej, F(1, 81) = 2,76; p = 0,10. W pozosta%ych
grupach czasy reakcji by%y prawie identyczne.

Przypominanie imion
Obliczono redni# liczb$ odpami$tanych imion w czterech grupach, pomijaj#c imiona polskie, w przypadku
których dzia%a% zarówno efekt pierwsze&stwa, jak i efekt
familiarno ci. Nast$pnie, podobnie jak w Eksperymencie 2, na podstawie u rednionych wyników dotycz#cych
ka"dej nacji porównano poziom odpami$tania imion tych
nacji w czterech grupach. Rezultaty porówna& przedstawiono w Tabeli 3.
Uzyskano dok%adnie taki sam wzór wyników, jak w Eksperymencie 2: imiona "ydowskie w obu grupach eksperymentalnych odpami$tywano istotnie cz$ ciej ni" w grupie
kontrolnej (Grupie 1), podczas gdy imiona pozosta%ych
nacji przypominano sobie w grupach eksperymentalnych
równie cz$sto jak w obu grupach kontrolnych. W grupie
z poleceniem wprost imiona "ydowskie by%y cz$ ciej
odtwarzane ni" w grupie z poleceniem zaprzeczonym,
jednak ró"nica ta nie osi#gn$%a zwyczajowego poziomu
istotno ci statystycznej, +²(1) = 3,03; p = 0,08. Po raz kolejny wi$c uzyskano wynik dowodz#cy tego, i" polecenie wprost oraz polecenie zaprzeczone w sposób istotny
zwi$kszaj# poziom odpami$tania kluczowych imion.
W Grupie 4 imiona "ydowskie przypominano sobie
cz$ ciej ni" w Grupie 1, ale ró"nica ta okaza%a si$ nieistotna, +²(1) = 2,11; p = 0,14. Te dwie grupy nie ró"ni%y
si$ te" w zakresie odpami$tania imion wszystkich pozosta%ych nacji. W Grupie 4 wska'nik odpami$tania imion
"ydowskich by% istotnie ni"szy ni" w grupie z poleceniem wprost, +²(1) = 7,15; p = 0,007, ale nie ró"ni% si$
istotnie od wska'nika grupy z poleceniem zaprzeczonym,
+²(1) = 1,09; p = 0,29. A zatem na lepsze odpami$tanie
imion kluczowych mia%a wp%yw (cho! znacznie mniejszy
ni" dyrektywy) zawarta w instrukcji wzmianka o obecnoci imion "ydowskich. W przypadku wszystkich pozosta-

Tabela 3.
Porównanie cz$sto ci przypominania sobie imion poszczególnych nacji w czterech grupach (df = 1). Eksperyment 3
Nacje

Grupa
1
%

Grupa
2
%

Grupa
3
%

Grupa
4
%

Grupy:
1/2
+²

Grupy:
1/3
+²

Grupy:
1/4
+²

Grupy:
2/4
+²

Grupy:
3/4
+²

Grupy:
2/3
+²

,ydzi

25,0

86,4

63,6

47,4

16,10***

6,31**

2,11

7,15**

1,09

3,03

Niemcy

35,0

45,5

31,8

26,3

00,47***

0,48**

0,34

1,61**

0,14

0,86

Francuzi

20,0

18,2

09,1

05,3

00,02***

1,01**

1,89

1,58**

0,22

0,77

Amerykanie

15,0

40,9

27,3

26,3

03,44***

0,93**

0,76

0,96**

0,00

0,91

Rosjanie

30,0

13,6

13,6

21,1

01,66***

1,66**

0,40

0,39**

0,39

0,00

Szwedzi

30,0

27,3

31,0

21,1

00,038**

0,01**

0,49

0,21**

0,60

0,10

** p < 0,01; *** p < 0,001
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%ych nacji czynnik Rodzaju Komunikatu nie ró"nicowa%
wyników odpami$tania.
Okre lono te" wielko ! ró"nic mi$dzy odpami$taniem
imion "ydowskich i imion innych nacji w ka"dej grupie
(test McNemara). W Grupie 1 imiona "ydowskie przypominano sobie równie cz$sto jak imiona wszystkich pozosta%ych nacji. Podobnie by%o w Grupie 4, w której wska'nik odpami$tania tylko w przypadku jednej nacji by%
istotnie ni"szy w porównaniu z nacj# "ydowsk# (w Grupie 4 jaki uboczny czynnik sprawi%, "e imiona francuskie
przypominano sobie znacznie rzadziej). W grupie z poleceniem wprost porównanie cz$sto ci przypominania sobie imion "ydowskich i imion pozosta%ych nacji da%o nast$puj#ce warto ci testów istotno ci ró"nic: dla Niemców,
+²(1) = 4,2; p< 0,05, Francuzów, +²(1) = 13,0; p < 0,001,
Amerykanów, +²(1) = 5,7; p < 0,05, Rosjan, +²(1) = 11,2;
p < 0,001, Szwedów, +²(1) =11,2; p < 0,01. W grupie
z poleceniem zaprzeczonym warto ci te wynosi%y: dla
Niemców, +²(1) = 3,2; p< 0,05, Francuzów, +²(1) = 8,6;
p < 0,01, Amerykanów, +²(1) = 3,5; p < 0,05, Rosjan,
+²(1) = 6,6; p < 0,01, Szwedów, +²(1) =2,7; p < 0,05.
Okaza%o si$ zatem, "e w obydwu grupach eksperymentalnych imiona "ydowskie przypominano sobie istotnie
lepiej od imion wszystkich pozosta%ych nacji.
Dyskusja
Wykorzystanie tylko dwóch klawiszy przy zadaniu
okre lania kolorów s%ów bod'cowych nie zmieni%o zasadniczo obrazu wyników. W nowych warunkach znacznie
wyra'niej zaznaczy% si$ wp%yw polecenia wyra"onego
wprost na czas nazywania kolorów. Polecenie zwrócenia
uwagi na imiona "ydowskie w Grupie 2 wyd%u"y%o czas
reakcji na nie w porównaniu z czasem reakcji na imiona
porównawcze; równie" czas reakcji na wszystkie imiona
by% w tej grupie d%u"szy ni" w pozosta%ych trzech grupach. Polecenie zaprzeczone nie wyd%u"a%o czasu okrelania kolorów eksponowanych imion, by% on podobny
jak w pozosta%ych grupach.
W Eksperymencie 3 jeszcze silniej zaznaczy%a si$ si%a
efektu u%atwienia przypominania sobie imion "ydowskich
w grupach z poleceniem wprost i poleceniem zaprzeczonym – zarówno w porównaniu z innymi imionami, jak
i z poziomem odpami$tania imion w pozosta%ych dwóch
grupach. Jednak tak"e i w tym eksperymencie wynik
Grupy 4 sugeruje, i" na poziom odpami$tania imion
w pewnym stopniu wp%ywa nie tylko komunikat w postaci dyrektywy, ale te" sama wzmianka o danej nacji zawarta w instrukcji.

Dyskusja ogólna
Praktyka wykorzystywania paradygmatu Stroopa dowodzi, "e efekt interferencji zachodzi przy niezgodno ci
tre ci s%owa z jego kolorem oraz w przypadku s%ów maj#cych dla badanego znaczenie afektywne. S%owa bod'cowe wykorzystane w niniejszych badaniach nie mia%y
takiej w%asno ci (w grupie kontrolnej w "adnym z trzech
eksperymentów nie zarejestrowano dla nacji "ydowskiej
efektu interferencji, co oznacza, "e nacja wybrana jako
kluczowa przy manipulacji eksperymentalnej nie mia%a
szczególnego znaczenia emocjonalnego dla badanych).
Dlatego projektuj#c eksperyment, nie mieli my pewnoci, czy dyrektywy zawarte w instrukcji mog# prowokowa! interferencj$, opó'niaj#c czas okre lania kolorów.
Wyniki trzech eksperymentów prowadz# do jednoznacznych wniosków. Polecenie wprost stymulowa%o
interferencj$ koloru i tre ci s%ów, wyd%u"aj#c czas wskazywania kolorów. Efekt ten wyst#pi% we wszystkich eksperymentach, a najsilniej ujawni% si$ w Eksperymencie
3, w którym badani pos%ugiwali si$ tylko dwoma klawiszami. W eksperymencie tym grupa z poleceniem wprost
wolniej okre la%a imiona "ydowskie ni" imiona innych
nacji, stwierdzono w niej tak"e ogólnie d%u"szy czas reakcji ni" w pozosta%ych grupach. Mo"na przypuszcza!, "e
polecenie zawarte w instrukcji wywiera%o wi$kszy wp%yw,
gdy zasoby poznawcze jednostki nie by%y zbyt obci#"one
operowaniem wi$ksz# liczb# klawiszy. Polecenie zwracania uwagi na imiona wybranej nacji zwi$ksza%o te" – czego si$ mo"na by%o spodziewa! – poziom przypominania
sobie imion tej nacji.
Podobny wynik zarejestrowano w grupie z poleceniem
zaprzeczonym: sugestia niezwracania uwagi na imiona
"ydowskie w ka"dym eksperymencie istotnie podwy"sza%a paradoksalnie poziom przypominania sobie tych
imion. Za efekt ten prawdopodobnie odpowiedzialne
by%y dwa procesy: automatycznego rejestrowania tre ci
s%ów, na które nie nale"a%o zwraca! uwagi (wi$ksza dost$pno ! owej tre ci) oraz – po rednio – przypominanie
sobie tre ci instrukcji. Jednak w przypadku polecenia zaprzeczonego nie stwierdzono efektu interferencji, ujawnionego w Eksperymencie 1, w kolejnych eksperymentach czas okre lania kolorów w Grupie 3 by% zbli"ony do
czasu reakcji w grupie kontrolnej. Je"eli dochodzi%o do
automatycznego rejestrowania s%ów b$d#cych obiektem
zaprzeczonego polecenia, to nie wi#za%o si$ ono z wystarczaj#co silnym ukierunkowaniem uwagi, by czas reakcji
na te s%owa uleg% wyd%u"eniu.
W jakich kontekstach teoretycznych mo"na ujmowa!
i interpretowa! zaprezentowane podej cie badawcze
i uzyskane wyniki? We wprowadzeniu odwo%ano si$
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do bada& nad ignorowaniem informacji oraz do teorii
Wegnera. W tym miejscu nale"y podkre li! ró"nic$ mi$dzy tamtymi paradygmatami a podej ciem wykorzystanym w przedstawionych badaniach.
Zaproponowane tu podej cie mo"e kojarzy! si$ z badaniami nad zjawiskiem pomijania czy ignorowania informacji, których istotnym elementem jest zastosowanie polecenia niebrania pod uwag$ jakiej informacji. Nie s# to
jednak podej cia to"same. W paradygmacie sali s#dowej
polecenie nieuwzgl$dniania informacji wprowadza si$ po
podaniu tych informacji. Wgl#d w proces, który powoduje pomijanie lub ignorowanie informacji, ma przybli"y!
zrozumienie sposobu, w jaki jest ona reprezentowana
w pami$ci, wydobywana z niej i wykorzystywana w przysz%ych s#dach. W prezentowanych badaniach sugestia
niezwracania uwagi dotyczy%a obiektów Þzycznych b#d'
s%ów, które w przysz%o ci mog%y by! dost$pne naszemu
do wiadczeniu. Niniejszy projekt badawczy przypomina%by paradygmat sali s#dowej, gdyby w tym ostatnim
polecenie niebrania pod uwag$ pewnych dowodów pojawia%o si$ przed ich przedstawieniem. Interesuj#ce jest,
czy ujawni%aby si$ wtedy wi$ksza trudno ! z ignorowaniem (pomijaniem) informacji.
Odwo%uj#c si$ z kolei do prac Wegnera, nale"y zauwa"y!, "e w ramach testowania swojej teorii si$ga% on te"
do zmodyÞkowanego testu Stroopa. Jednak sposób wykorzystania tego zadania by% inny ni" w trzech opisanych
tu eksperymentach. Na przyk%ad w badaniu dotycz#cym
kontroli nastrojów (Wegner, Erber i Zanakos, 1993) badani otrzymywali zadanie my lenia o sukcesie lub pora"ce,
szacowali na skali wielko ! tego sukcesu b#d' pora"ki,
oceniaj#c tak"e wywo%ane nimi poczucie szcz$ cia b#d'
smutku, a nast$pnie wykonywali test Stroopa, polegaj#cy
na nazywaniu koloru serii s%ów, w ród których by%y s%owa
dotycz#ce sukcesu, niepowodzenia oraz neutralne. Celem
badania by%o sprawdzenie, czy obci#"enie poznawcze
w trakcie wykonywania zadania nazywania kolorów s%ów
wp%ynie na wi$ksz# dost$pno ! tre ci s%ów niezwi#zanych
z przedmiotem my lenia. Uzyskane wyniki wskaza%y, "e
zarówno w przypadku zadania wymagaj#cego koncentracji, jak i zadania wymagaj#cego t%umienia my li bardziej
dost$pne wiadomo ci (d%u"szy czas nazywania kolorów)
stawa%y si$ s%owa niezwi#zane z tre ci# i kierunkiem instrukcji. Podobny zabieg z zadaniem Stroopa wykorzystano w eksperymencie dotycz#cym dost$pno ci t%umionych
wcze niej my li o wybranym obiekcie (Wegner i Erber,
1992). Tak"e w tym badaniu w warunkach obci#"enia poznawczego (i tylko w tych warunkach) tre ! s%owa b$d#cego nazw# obiektu, o którym wcze niej badani mieli nie
my le!, stawa%a si$ bardziej dost$pna, wyd%u"aj#c czas
nazywania koloru czcionki.
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Nale"y podkre li!, "e eksperymenty Wegnera na ogó%
dotyczy%y kontroli umys%owej, a nie procesu komunikowania si$. Odwo%uj$ si$ do jego bada&, bowiem Wegner,
inicjuj#c u badanych kontrol$ w postaci t%umienia, musia% u"ywa! instrukcji z zaprzeczonymi poleceniami.
Paradoksalne efekty uzyskiwa% w warunkach obci#"enia
poznawczego. Niniejsze badania natomiast odnosi%y si$
do wp%ywu zaprzeczonych polece& na ukierunkowanie
uwagi odbiorców bez stosowania obci#"enia poznawczego, a polecenie zaprzeczone dotyczy%o elementarnego
i automatycznego procesu zwracania uwagi. Instrukcja
mia%a tu charakter prostego komunikatu, podczas gdy
u Wegnera by%a cz$ ci# zadania eksperymentalnego.
Pomimo tych ró"nic nie jest wykluczone, i" uzyskane
w prezentowanych badaniach wyniki wi#"# si$ z opisanym przez Wegnera oddzia%ywaniem dwóch procesów:
operacyjnego i monitoruj#cego.
Pierwsze badania dotycz#ce efektów formu%owania dyrektyw w postaci zaprzeczonej wskazuj#, "e takie komunikaty mog# odnosi! odwrotny skutek: obiekt zaprzeczonego polecenia mo"e sta! si$ bardziej dost$pny. Wyra'na
ró"nica mi$dzy grup# kontroln# (bez polecenia) a grup#
z poleceniem zaprzeczonym w te cie pami$ci dowodzi,
"e je li chcemy odwróci! czyj# uwag$ od danej kwestii
czy obiektu (b#d' zapobiec ukierunkowaniu jej na ow#
kwesti$ lub obiekt) to lepiej zachowa! milczenie na ten
temat ni" u"ywa! polece& zaprzeczonych. Pos%uguj#c si$
terminologi# teorii aktów mowy, stwierdziliby my, "e
stosowanie polece& zaprzeczonych mo"e prowadzi! do
niezgodno ci mi$dzy aspektem illokucyjnym wypowiedzi (czyli intencj# nadawcy) a aspektem perlokucyjnym
(czyli rzeczywistym skutkiem, jaki dana wypowied' wywar%a na odbiorcy).
Poszukiwanie mechanizmu paradoksalnych efektów
polece& zaprzeczonych i analiza ich wp%ywu nie tylko na
ukierunkowanie uwagi, ale i na stany emocjonalne oraz
zachowanie stanowi! b$d# przedmiot szerszego projektu
badawczego.
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WP(YW BEZPO)REDNICH I ZAPRZECZONYCH DYREKTYW NA UKIERUNKOWANIE UWAGI

PRZYPISY
1. Kole"anka z Zak%adu Psychologii Spo%ecznej UJ mówi%a
mi o k%opotach ze spe%nieniem polece& dentysty, który zwyk%
mówi! do niej: „Teraz prosz$ nie prze%yka! liny”. Trudno jej
wtedy by%o powstrzyma! odruch prze%ykania.

Inßuence of direct and negated directives
on focusing of attention
Józef Maciuszek
Institute of Applied Psychology
Jagiellonian University

Abstract
The paper presents research into the effects of the use of negations in directives (commands, suggestions
and requests). Described are three experiments that tested effects of variously formulated instructions: direct
(pay attention to) and negated (don’t pay attention to) commands on focusing of attention. Two indicators
of attention focusing were used: time needed to name the colors of stimulus words, and level of recollection
of these words after completion of the color naming task. In consecutive experiments, the numbers of key
words, colors and experimental groups were changed. The results showed that a direct command inßuenced
all indicators of attention focusing. However, a negated command increased the level of key word recollection, too, although not always was it associated with the interference of the word content and the word color.
Both, the automatic process that generates paradoxical effects of negated commands, and the controlled
process of reasoning may be responsible for the results of the memory task.
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