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Dlaczego zupa z kamienia
smakuje psychologom spo ecznym?
O wykorzystywaniu manipulacji
obci!"eniem poznawczym w badaniach spo ecznych
S awomir #piewak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski

David Navon (1984) w swoim krytycznym tek$cie, dokonuj!c analizy trafno$ci koncepcji ograniczonych
zasobów poznawczych, postawi prowokacyjne pytanie: czy konstrukt ten w ogóle jest potrzebny w psychologii? Sceptycyzm psychologów poznawczych rzadko znajduje odzwierciedlenie w próbach aplikacji metod umo"liwiaj!cych pomiar ogranicze% zasobowych, z jakimi mamy do czynienia w psychologii
spo ecznej. Artyku zawiera reßeksje dotycz!ce idei zastosowania metod pomiaru ograniczonych zasobów poznawczych w eksperymentalnych badaniach spo ecznych. Dokonano krytycznego zestawienia
i omówienia typowych paradygmatów badawczych, w których testuje si& wp yw manipulacji zaj&to$ci!
poznawcz! na procesy poznawcze, le"!ce u podstaw wielu klasycznych problemów psychologii spo ecznej. Na zako%czenie wskazano problemy zwi!zane z wykorzystaniem metody obci!"enia poznawczego
w badaniach spo ecznych i przedstawiono postulaty, których uwzgl&dnienie wydaje si& konieczne, bior!c
pod uwag& najwa"niejsze w!tpliwo$ci zwi!zane ze sposobem pomiaru ogranicze% zasobowych systemu
przetwarzania informacji.
S!owa kluczowe: energia mentalna, mo"liwo$ci przetwarzania informacji; obci!"enie poznawcze, zadania podwójne; zaj&to$' poznawcza, zasoby poznawcze, zasoby systemu przetwarzania informacji, zasoby
uwagi

poznawczych umo"liwi o spojrzenie z innej perspektywy na mechanizmy wyja$niaj!ce zachowania spo eczne
cz owieka i zaowocowa o wieloma nowymi pomys ami
badawczymi w ramach tzw. nurtu poznania spo ecznego
(social cognition), w$ród których warto wymieni' chocia"by nowe uj&cie mechanizmów stereotypizacji i uprzedze% (Brauer, Wasel i Niedenthal, 2000; Devine, 1989;
Gilbert i Hixon, 1991), zwrócenie uwagi na rol& procesów automatycznych i kontrolowanych w funkcjonowaniu spo ecznym cz owieka (por. Bargh, 1994, 1999), czy
te" próbami eksploracji procesów: atrybucji (Gilbert i in.,
1988), formowania wra"e% (Gilbert i Osborne, 1989), autoprezentacji (Pontari i Schlenker, 2000) oraz perswazji
(Krejtz i S&dek, 2001). Z pewno$ci! znajdziemy w$ród
nich wiele przyk adów udanej integracji kilku subdyscyplin psychologii eksperymentalnej.
Dzi&ki po !czeniu ró"nych obszarów wiedzy o umy$le
mo"emy spojrze' z innej strony na „stare problemy” trady-

Wspó czesna empiryczna psychologia spo eczna do$'
cz&sto odwo uje si& do wiedzy o procesach przetwarzania
informacji w celu wyja$niania przyczyn zachowa% spoecznych. W$ród wielu zjawisk poznawczych, które do$'
dobrze zadomowi y si& w psychologii spo ecznej, mo"na wymieni' g ówne obszary zainteresowania psychologii poznawczej, takie jak: procesy percepcji (Sanders,
McClure i Zárate, 2004; von Hecker i Dutke, 2004), uwagi (Flory, Räikkönen, Matthews i Owens, 2000; Kosson
i Newman, 1989), pami&ci (Bargh i Thein, 1985; Pendry
i Macrae, 1999) czy kontroli poznawczej (Bargh, 1994;
Bargh i Chartrand, 2000). W !czenie wiedzy o procesach
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cyjnie uprawianej psychologii spo ecznej. W niniejszym
artykule postaram si& przybli"y' podstawowe rozumienie
konstruktu zasobów poznawczych (cognitive resources)
oraz metody badawcze z nim zwi!zane.
Podczas gdy pierwotne – poznawcze – rozumienie tego
terminu wi!za o si& stricte z funkcjonowaniem uwagi
podzielnej oraz mo"liwo$ci! sprawowania kontroli nad
kilkoma czynno$ciami jednocze$nie (Duncan, 1980;
Kahneman, 1973; Navon i Gopher, 1979), w psychologii
spo ecznej mamy do czynienia z wieloma uproszczeniami w pos ugiwaniu si& za o"eniem o istnieniu ograniczonej puli zasobów poznawczych w wyja$nianiu przyczyn
zachowa% spo ecznych cz owieka (Barrett, Frederick,
Haselton i Kurzban, 2006; DeShon, Brown i Greenis,
1996; DeSteno, Bartlett, Braverman i Salovey 2002) czy
wr&cz z dos ownym rozumieniem metafory zasobowej
(Gailliot i in., 2007).
Tymczasem status metafory zasobowej w psychologii
poznawczej uleg znacznym przeobra"eniom od chwili
zaproponowania jej przez Daniela Kahnemana. Po ponad
10 latach od ukazania si& prze omowej pracy Kahnemana
(1973), w której sformu owa on koncepcj& ograniczonych zasobów poznawczych, opublikowano jeden z trafniejszych tekstów krytycznych dotycz!cych w!tpliwo$ci,
jakie wi!"! si& z wykorzystaniem tej metafory do wyja$niania znanych ogranicze% funkcjonowania poznawczego. Parafrazuj!c my$l autora tej pracy – Davida Navona
(1984) – mo"na powiedzie', "e konstrukt zasobów poznawczych jest niepotrzebny. Navon przewrotnie porównuje metafor& zasobow! do zupy ugotowanej z kamienia
– zgodnie z rosyjsk! przypowie$ci! ludow!, w której pewien urwis próbowa nauczy' g upca przyrz!dza' potraw&, t umacz!c, "e jedyn! niezb&dn! do tego rzecz! jest
ów kamie%. Oczywi$cie, warzywa, mi&so, przyprawy oraz
inne dodatki poprawiaj! smak potrawy, jednak prawdziwa jej istota tkwi w kamieniu – kluczowym sk adniku.
S!dz!c po atwo$ci, z jak! konstrukt zasobów poznawczych wykorzystuje si& do wyja$niania ogranicze% funkcjonowania spo ecznego, nie mo"na oprze' si& wra"eniu,
"e „zupa z kamienia” jest szlagierem w$ród badaczy zajmuj!cych si& poznaniem spo ecznym. Jak mo"na wyja$ni' tak du"! popularno$' koncepcji ograniczonych zasobów poznawczych w$ród psychologów spo ecznych? Czy
rzeczywi$cie mo"emy oby' si& bez konstruktu zasobów
poznawczych? Kiedy pos ugiwanie si& t! metafor! jest
poprawne z punktu widzenia oryginalnych za o"e% teorii zasobowych, a kiedy stanowi „termin-wytrych”, który
tylko pozornie co$ wyja$nia, bo odwo uje si& do „dobrze
ugruntowanej wiedzy z psychologii poznawczej”? Czy
metafora zasobowa rzeczywi$cie umo"liwia lepsze zrozumienie zjawisk spo ecznych? Na te pytania postaram

odpowiedzie' w dalszej cz&$ci artyku u. Wró'my jednak
do genezy samego konstruktu.
Geneza metafory zasobów poznawczych
Aby atwiej zrozumie', sk!d wzi! si& konstrukt zasobów poznawczych we wspó czesnej psychologii, cofnijmy si& do lat 60. i 70. ubieg ego stulecia, kiedy to nurt
poznania spo ecznego dopiero wy ania si& na pograniczu
psychologii poznawczej i spo ecznej, a ta pierwsza by a
pod silnym wp ywem bada% na procesami selekcji uwagi.
Dominuj!ce w tym okresie uj&cie funkcjonowania uwagi zwi!zane by o z jeszcze inn! metafor!: jupitera (spotlight metaphor), która uwag& opisywa a przez pryzmat
mechanizmów selekcji istotnych bod)ców z otoczenia
zewn&trznego (Fernandez-Duque i Johnson, 2002). Nieco
inne – i jak si& okazuje z perspektywy czasu prze omowe – uj&cie tego zagadnienia przedstawi Moray (1967),
który dokona subtelnej, acz znacz!cej zmiany w sposobie my$lenia o uwadze. Zaproponowa mianowicie, aby
uwag& potraktowa' jako system przetwarzania informacji, którego centralnym elementem jest jednostka – procesor – o ograniczonej mocy przetwarzania (limited capacitiy procesor), a nie – jak to przyjmowano do tej pory
– jako system sk adaj!cy si& z kilku kana ów transmisji
informacji o ograniczonej przepustowo$ci1. Taki sposób
ujmowania funkcjonowania uwagi umo"liwia spojrzenie
na system poznawczy jako na swoist! jednostk& przetwarzania informacji o ograniczonej wydolno$ci, rozumianej
jako sko%czona liczba operacji mo"liwych do wykonania
w okre$lonym przedziale czasowym.
Koncepcja zak adaj!ca istnienie ograniczonej wydolno$ci systemu przetwarzania informacji sta a si& z kolei centralnym za o"eniem teorii, która zrodzi a si& nieco pó)niej. Daniel Kahneman w swojej znanej ksi!"ce Attention
and effort (1973) przedstawi nowatorskie rozumienie
uwagi jako systemu dysponuj!cego pul! zasobów, która
wyznacza granice i mo"liwo$ci przetwarzania informacji
oraz wykonywania operacji mentalnych. Przyj! on, "e
o mo"liwo$ci podj&cia ka"dej aktywno$ci o charakterze
mentalnym decyduj! dwa rodzaje czynników. Pierwszy
z nich dotyczy specyÞki informacji (information input),
czyli mo"liwo$ci wykonywania operacji mentalnych,
i jest $ci$le powi!zany z okre$lonymi strukturami wyspecjalizowanymi w przetwarzaniu tych"e informacji.
Drugi czynnik, który nazwa niespecyÞcznym (nonspeciÞc input), jest reprezentowany przez takie poj&cia, jak
„wysi ek” „pojemno$'” czy „uwaga” i deÞniowany w a$nie jako ograniczony zasób mo"liwy do wykorzystania
w bie"!cej sytuacji. Swoj! teori& Kahneman okre$li jako
wysi kow!, gdy" dotyczy ona przewidywania efektywno$ci wykonywania czynno$ci zwi!zanych z wysi kiem
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uwagi, który – jego zdaniem – stanowi swego rodzaju
ograniczony zasób.
Ka"da z czynno$ci nadzorowanych przez uwag& poch ania, zdaniem Kahnemana, jak!$ porcj& dost&pnych
w danej chwili zasobów, st!d mo"liwo$' jednoczesnego
wykonywania zada% wysi kowych jest wypadkow! sumy
energii, jak! poch aniaj! one, gdy s! wykonywane osobno. Najogólniej mówi!c, teoria wysi kowa Kahnemana
zak ada istnienie ograniczonej puli niespecyÞcznych zasobów uwagowych – czyli takich, które s! odpowiedzialne za wykonywanie ró"norodnych czynno$ci mentalnych
bez wzgl&du na ich specyÞk&, st!d czasami nazywa si& j!
teori! ograniczonych i niespecyÞcznych zasobów uwagi2.
Na poziomie bardziej szczegó owym teoria Kahnemana
pozwala przewidzie' sprawno$' funkcjonowania intelektualnego w zale"no$ci od wielko$ci niezb&dnego wysi ku
poznawczego.
Zale"no$' t& zilustrowano na Rysunku 1. Uwzgl&dnia
ona zasoby niezb&dne do wykonania zadania g ównego
(o$ x) oraz zasoby dostarczone (o$ y). Przerywana prosta (zasoby niezb&dne = zasoby dostarczone) symbolizuje
stan „równowagi energetycznej”, gdy wzrost obci!"enia
systemu jest w pe ni kompensowany zasobami dostarczanymi przez system przetwarzania informacji. Jak wynika
z Rysunku 1, uwaga jedynie w pewnym zakresie „radzi
sobie” ze wzrostem obci!"enia: przekroczenie granicy

Rysunek 1.
Zapewnienie niezb&dnego wysi ku zwi!zanego z wymogami
sytuacji zadaniowej na podstawie teorii Daniela Kahnemana.
*ród o: D. Kahneman (1973). Attention and effort (s. 15).
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Przedruk za zgod!
Autora.
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wydolno$ci poznawczej nast&puje wtedy, gdy system nie
jest w stanie kompensowa' dost&pnymi zasobami wzrostu
wymogów sytuacji zadaniowej. Na wykresie zobrazowano to poprzez rozbie"no$' mi&dzy wymaganymi zasobami (przerywana linia prosta) a zasobami przydzielanymi
do wykonania zadania (krzywa ci!g a). Wprawdzie ilo$'
zasobów przydzielana do obs ugi zadania ro$nie wraz
ze wzrostem obci!"enia (asymptotycznie do poziomu
krzywej przedstawiaj!cej granice wydolno$ci systemu
poznawczego), ale w pewnym momencie do$' znacznie
odbiega od ilo$ci niezb&dnej do obs ugi zadania, co przek ada si& na utrat& tempa pracy i poprawno$ci dzia ania.
Z wykresu tego wynika równie" to, "e globalna wydolno$' systemu poznawczego wzrasta w wyniku zmian
poziomu pobudzenia3. Za o"enie o ograniczonej dost&pno$ci zasobów nale"y zatem rozumie' wy !cznie w odniesieniu do bie"!cej (chwilowej) zaj&to$ci systemu poznawczego, a nie jej charakterystyki dynamicznej – czyli
uwzgl&dniaj!cej zmiany wydolno$ci systemu poznawczego nast&puj!ce w czasie, wynikaj!ce chocia"by ze
wzrostu poziomu pobudzenia organizmu. Jak si& okazuje,
teorie zasobów poznawczych koncentruj! si& w a$nie na
aspekcie bie"!cej zaj&to$ci systemu – aspekt dynamiczny
nie by eksplorowany w tym nurcie bada% (por. #piewak,
2006; #piewak, Ziaja i Doli%ski, 2003).
Dla mo"liwo$ci aplikacji teorii zasobów poznawczych
kluczowe znaczenie ma sposób szacowania wydolno$ci
poznawczej, który to problem okazuje si& do$' z o"ony.
Oszacowanie wydolno$ci systemu poznawczego na podstawie pojedynczej aktywno$ci intelektualnej napotyka
pewne trudno$ci. Pierwsza trudno$' wynika ze specyÞki samego zjawiska. Zauwa"my, "e mimo i" wysi ek
inwestowany w wykonywane zadanie ro$nie wraz ze
wzrostem obci!"enia, to istnieje pewna rezydualna wielko$' zasobów, która zdaniem Kahnemana (1973) zawsze
pozostaje w rezerwie (spare capacity). Co interesuj!ce,
„odwody” te s! tym wi&ksze, im mniejsze wymagania
zwi!zane z realizowan! aktywno$ci!, chocia" utrzymuj!
si& w minimalnym zakresie nawet przy najwi&kszym obci!"eniu. W przypadku wzrostu wymogów sytuacji zadaniowej wolne zasoby s! wycofywane z procesów monitorowania zmian w otoczeniu lub innych zada% i kierowane
do realizacji priorytetowej czynno$ci, czemu towarzyszy
wzrost pobudzenia Þzjologicznego (por. Easterbrook,
1959; Kahneman, 1973). Sama rozbie"no$' pomi&dzy
dost&pnymi zasobami a wymogami zadania nie $wiadczy
o osi!gni&ciu granicy wydolno$ci poznawczej, proces
mobilizacji zasobów nast&puje bowiem nadal, cho' deÞcyt mi&dzy zasobami dostarczanymi przez system a tymi,
które s! niezb&dne do prawid owej obs ugi bie"!cych aktywno$ci staje si& coraz wyra)niejszy.

26

S(AWOMIR #PIEWAK

Kolejna trudno$' wynika z tego, "e wykonanie jakiegokolwiek zadania jest limitowane nie tylko przez dost&pne
zasoby poznawcze, ale i dost&pne dane (Norman i Bobrow, 1975; Wickens 1984). Ilustracj! takiego zjawiska
mo"e by' wykonywanie zada% prostych, których punkt
maksymalnej efektywno$ci (maximum single task performance) jest atwo osi!galny: poprawno$' wykonania
tego typu zada% osi!ga 100% przy niewielkim nak adzie
zasobów niezb&dnych do ich realizacji. Innym przyk adem zada%, których poprawa wykonania nie wynika ju"
z wielko$ci w o"onego wysi ku, s! przypadki manipulacji
percepcyjnymi charakterystykami bod)ców. Zbyt krótka
prezentacja bod)ców lub zmiana innych warunków ich
ekspozycji (np. zbyt du"a odleg o$' od )ród a informacji, uniemo"liwiaj!ca ostre widzenie) mog! uniemo"liwi'
prawid ow! obróbk& percepcyjn! bod)ców bez wzgl&du
na wielko$' wysi ku wk adanego w wykonanie zadania
(np. odczytanie napisu na odleg ej tablicy). W przypadku
ograniczenia o charakterze informacyjnym wysi ek poznawczy nie umo"liwi lepszego wykonania zadania, co
mo"e by' przyczyn! b &dnych wniosków na temat bie"!cej dost&pno$ci zasobów, jakimi dysponuje system.
Podsumowuj!c powy"sze w!tpliwo$ci, mo"na stwierdzi', "e manipulacja trudno$ci! zadania nie jest precyzyjnym sposobem testowania za o"enia o istnieniu ograniczonych zasobów poznawczych, gdy" za pomoc! takiej
manipulacji trudno ustali' granice wydolno$ci poznawczej systemu przetwarzania informacji oraz odró"ni'
ograniczenia o charakterze informacyjnym od ogranicze%
zasobowych.
Wobec niedoskona o$ci metodologii opartej na pojedynczym zadaniu nie dziwi fakt, "e podstawowym narz&dziem do testowania wielko$ci dost&pnych zasobów
uwagowych jest inna metoda: oparta na zadaniach równoleg ych, czyli dwóch aktywno$ciach wykonywanych
jednocze$nie4. Do najwa"niejszych korzy$ci wynikaj!cych z zastosowania tego paradygmatu nale"y mo"liwo$'
manipulacji zarówno poziomem trudno$ci poszczególnych elementów sytuacji, jak i – co bardziej istotne – jej
z o"ono$ci! dzi&ki jednoczesnemu wykonywaniu kilku
zada%. Konieczno$' wykonywania dwóch zada% równocze$nie sprawia, "e poziom wysi ku w o"onego w ka"de
z nich mo"e by' du"o ni"szy, ni" w przypadku zadania
pojedynczego, przez co zmniejszamy prawdopodobie%stwo wp ywu ogranicze% informacyjnych.
Istotnym argumentem na korzy$' metodologii zada%
podwójnych jest mo"liwo$' obserwowania zjawiska przetargu: efektywno$' jednego zadania jest funkcj! wielko$ci obci!"enia zadaniem równoleg ym. Poprzez nadanie
odpowiedniego priorytetu jednej z aktywno$ci mo"emy
wp ywa' na kierunek przetargu – czyli przerzuca' ci&"ar

Rysunek 2.
Wykonanie dwóch zada% jako funkcja zmian polityki alokacji zasobów. *ród o: C. D. Wickens (1984). Processing resources in attention. W: R. Parasuraman, D. R. Davies (red.),
Varieties of attention (s. 69). San Diego, CA: Academic Press.
Copyright Elsevier 1984. Przedruk za zgod! Wydawcy.

kosztów podzielno$ci z jednego zadania na drugie. Na
Rysunku 2 zilustrowano ide& przetargu pomi&dzy dwoma
zadaniami w omawianym paradygmacie.
Górna cze$' ryciny przedstawia zale"no$' mi&dzy poziomem wykonania zada% a ilo$ci! zasobów przeznaczonych na ich realizacj&. Obydwa zadania uzyskuj! maksymalny poziom wykonania (cztery arbitralne jednostki
przetwarzania informacji) przy takim samym poziomie
wysi ku (na osi x oznaczono procentowo poziom wysi ku
wk adany w wykonywane zadania). Dolna cz&$' wykre-
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su ilustruje ide& podzielno$ci uwagi – czyli konieczno$ci
wykonywania dwóch zada% równocze$nie. Krzywa stanowi wypadkow! efektywno$ci wykonania obydwu zada% w zale"no$ci od poziomu trudno$ci ka"dego z nich
(performance operating characteristic – POC) (Navon
i Gopher, 1979; Norman i Bobrow, 1975). Cz&$ci (a) i (b)
stanowi! przypadki szczególne, w których dochodzi do
wykonania wy !cznie jednego z dwóch zada%. Globalna
charakterystyka wykonania jest wynikiem przetargu pomi&dzy konkuruj!cymi o zasoby zadaniami. Je"eli przyjmiemy za o"enie, "e wykonywanie zada% jest mo"liwe
poprzez przydzielenie im pewnej cz&$ci dost&pnej puli
ograniczonych zasobów uwagi – przy czym koszt wykonania obydwu zada% wykracza poza ilo$' dost&pnych
zasobów w danej chwili – wykonanie jednej czynno$ci
musi odby' si& kosztem drugiej.
Trafno ! metafory zasobowej – uwagi krytyczne
Pomimo niew!tpliwych zalet paradygmatu zada% podwójnych, który przyj! si& jako podstawowy paradygmat
w badaniach nad uwag! podzieln!, warto mie' $wiadomo$' tego, "e wykonywanie dwóch zada% równocze$nie
nie zawsze prowadzi do tak konkluzywnych wniosków,
jakby mo"na oczekiwa' na podstawie teorii jednorakich
zasobów. Po pierwsze, koszty jednoczesnego wykonywania dwóch zada% s! wy"sze, ni" mo"na by oby si&
spodziewa' z prostego sumowania wysi ków zada% sk adowych. Navon i Gopher (1979) zasugerowali, "e w powy"szym przypadku mo"emy mie' do czynienia z tak
zwanymi kosztami konkurencji (cost of concurrence).
Zauwa"my, "e metafora zasobowa, postuluj!ca istnienie
$cis ego ograniczenia zasobów, przewiduje, "e wysi ki
zwi!zane z wykonywaniem poszczególnych zada% sumuj! si&. Koszt wykonywania dwóch zada% równoleg ych
– rozumiany jako !czna efektywno$' zada% sk adowych
– powinien by' zatem identyczny bez wzgl&du na to, czy
s! one wykonywane razem, czy niezale"nie. W przypadku
kosztów konkurencji mówimy jednak o czym$ wi&cej
ni" prostym zsumowaniu efektywno$ci przetwarzania
informacji, gdy" pojawiaj! si& koszty dodatkowe, zwi!zane z konieczno$ci! obs ugi dwóch zada% jednocze$nie
– koszty, których oczywi$cie nie ma, gdy zadania rozwi!zywane s! niezale"nie.
Istniej! równie" inne przes anki, wskazuj!ce na s abo$ci metafory ograniczonych i niespecyÞcznych zasobów
uwagi. Do najwa"niejszych z nich mo"na zaliczy' brak
wp ywu manipulacji trudno$ci! zadania g ównego na
poziom wykonania zadania równoleg ego (tzw. difÞculty insensitivity) (por. Wickens, 1980); udokumentowany empirycznie brak istotnych kosztów jednoczesnego
na o"enia na siebie w czasie dwóch zada% – zw aszcza
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dobrze wyuczonych (perfect time-sharing) (Wickens,
1976); efekt powstawania kosztów wykonywania zadania równoleg ego, gdy manipulacja zadaniem g ównym
wi!za a si& ze zmian! nie jego trudno$ci, lecz charakterystyk procesualnych (np. zmiana modalno$ci percepcyjnej
i wykonawczej; rodzaj kodu przetwarzania: s owny vs.
przestrzenny) (por. Wickens, 1984).
W!tpliwo$ci te – konstruktywnie wykorzystane – zaowocowa y alternatywn! propozycj! teoretyczn!, która
w du"ej mierze uwzgl&dnia ide& istnienia ograniczonych
zasobów uwagi, jednak odnosi si& równie" do faktów
podwa"aj!cych oryginalne za o"enia teorii Kahnemana.
Spo$ród kilku kontynuacji koncepcji zasobowych (por.
Navon i Gopher, 1979, 1980) warto zasygnalizowa' najbardziej zaawansowan! propozycj& Christophera Wickensa (1980; 1984; 2002, 2007), w której autor postuluje
istnienie kilku rezerwuarów ograniczonych zasobów poznawczych, maj!cych wzgl&dn! autonomi& – st!d propozycj& t& mo"na nazwa' koncepcj! zasobów wielorakich
(multiple resource). Zak ada ona, "e si a interferencji
mi&dzy dwoma jednocze$nie wykonywanymi zadaniami
zale"y od specyÞki procesów poznawczych zaanga"owanych w ich realizacj&. Model Wickensa (2002) uwzgl&dnia cztery zdychotomizowane wymiary procesów poznawczych: (1) stadia procesu przetwarzania informacji
(poziom percepcyjny vs. poziom reakcji); (2) modalno$ci
percepcyjne (s uchowa vs. wzrokowa); (3) charakterystyki wzrokowego kana u przetwarzania informacji (zogniskowana vs. peryferyczna) oraz (4) sposób kodowania
informacji (przestrzenny vs. werbalny). Koncepcja zasobów wielorakich przewiduje istnienie kosztów zwi!zanych z konieczno$ci! wykonywania w tym samym czasie
dwóch lub wi&cej zada%. Wielko$' kosztów uzale"niona
jest od podobie%stwa struktur poznawczych zaanga"owanych w obs ug& tych aktywno$ci, st!d model Wickensa
lepiej od teorii jednorodnych zasobów przewiduje mo"liwo$' redukcji interferencji w przypadkach, gdy dwa
zadania anga"uj! odmienne struktury poznawcze (np.
zadanie wzrokowe i s uchowe). Teoria Wickensa w du"ym stopniu opiera si& na wynikach najnowszych bada%
z zakresu psychoÞzjologii i neurobiologii, które wskazuj! na rol& powi!za% funkcjonalnych pomi&dzy strukturami mózgowymi zaanga"owanymi w podstawowe procesy
poznawcze.
Inne g osy krytyczne wobec koncepcji zasobowych
koncentruj! si& na s abo$ciach samej metafory, która
wprawdzie oferuje kusz!co proste wyja$nienie dobrze
znanych ogranicze% funkcjonowania poznawczego, ale
nie zapewnia spójnego wyja$nienia wielu fenomenów
udokumentowanych empirycznie. Najbardziej dobitnie
w!tpliwo$ci co do trafno$ci metafory zasobowej wyrazi
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David Navon (1984), który stwierdzi , "e samo za o"enie
o istnieniu wewn&trznych w a$ciwo$ci procesu przetwarzania informacji, ograniczaj!cych mo"liwo$' wykonywania kilku czynno$ci jednocze$nie jest na tyle szerokie,
i" trudno je precyzyjnie zaw&zi' do jasno zdeÞniowanej
grupy zmiennych psychologicznych. Oprócz zasobów
rozumianych jako zmienne determinuj!ce wykonanie
wy !cznie bie"!cego zadania (commodity), na wykonanie
go wp ywaj! inne, niespecyÞczne dla tego zadania czynniki (alternant), które w pewnych okoliczno$ciach mog!
wspomaga' je, a innym razem hamowa'. Navon (1984)
dokona analizy sze$ciu podstawowych zjawisk, które
przytacza si& na potwierdzenie trafno$ci metafory zasobowej, takich jak: po$rednicz!cy wp yw czynników motywacyjno-wolicjonalnych na procesy alokacji zasobów,
manipulacja trudno$ci! oraz z o"ono$ci! zadania, pogorszenie wykonania zadania g ównego wraz z w !czeniem
zadania dodatkowego (tzw. deÞcyt w zadaniu podwójnym, czy te" koszty zada% podwójnych), skuteczno$'
manipulacji priorytetem wykonywanego zadania i jego
wp yw na wykonanie zadania konkurencyjnego, wp yw
manipulacji trudno$ci! lub z o"ono$ci! zadania równoleg ego na wykonanie zadania g ównego. Autor ten doszed
do wniosku, "e niemal wszystkie wymienione zjawiska
da si& wyja$ni' za pomoc! teorii, które albo nie zak adaj!
ograniczenia zasobowego, albo w ogóle nie pos uguj! si&
konstruktem zasobowym. Na przyk ad kontrola wolicjonalna nie musi by' uzale"niona od dost&pno$ci zasobów
– tj. pomimo dost&pno$ci zasobów poznawczych podmiot
mo"e z okre$lonych powodów powstrzymywa' si& przed
ich u"yciem, o czym decyduj! w a$ciwo$ci samoregulacyjno-wolicjonalne, w pewnych sytuacjach niezale"ne od ogranicze% natury poznawczej. Wzrost trudno$ci
zadania mo"e wp ywa' na pogorszenie jego wykonania
ze wzgl&du na ograniczenia jako$ci prezentowanych danych. Argument dotycz!cy wp ywu z o"ono$ci zadania
– uznawany za dowód na istnienie zasobów zasilaj!cych
dwa równoleg e procesy – mo"na przyj!' wy !cznie
wtedy, gdy wykluczy si& udzia procesów szeregowych,
których efektywno$' zale"y od strukturalnych charakterystyk przetwarzanych informacji5. Koszty wykonywania
dwóch zada% równocze$nie nie musz! wynika' z rywalizacji o wspólne zasoby (commodity); mog! by' skutkiem
ubocznym realizacji zadania g ównego, które z kolei nie
pozostaje bez wp ywu na inne procesy (alternant), te za$
zwrotnie mog! oddzia ywa' na zadanie konkurencyjne
(np. aktywizacja pewnych obszarów sieci semantycznej
mo"e jednocze$nie hamowa' informacje niezb&dne do
wykonania zadania konkurencyjnego). Z kolei za o"enie,
"e manipulacja trudno$ci! jednego zadania nie wp ywa na
warunki wykonywania zadania alternatywnego jest daleko

id!cym uproszczeniem, gdy" najcz&$ciej trudno$' jednego zadania po$rednio i w sposób niezamierzony utrudnia
wykonanie zadania konkurencyjnego poprzez sam! sytuacj& zadaniow!, a nie dost&pno$' zasobów mentalnych.
Sceptycyzm Navona co do trafno$ci samej metafory
mo"na okre$li' jako s uszny i konstruktywny zarazem.
Podda on dyskusji za o"enia teoretyczne metafory zasobowej, jak i przedstawi za o"enia empiryczne, które
nale"a oby gruntownie zweryÞkowa', je"eli teoria ograniczonych zasobów poznawczych ma by' traktowana
jako naukowa. Za o"enia te, najogólniej rzecz ujmuj!c,
sprowadzaj! si& do mo"liwo$ci wykazania wzajemnego
oddzia ywania mi&dzy trudno$ci! zadania a: (a) obecno$ci! zadania konkurencyjnego, (b) zmian! priorytetu wykonywanych zada% podwójnych oraz (c) trudno$ci! zadania konkurencyjnego w sytuacji, gdy wykonanie zadania
konkurencyjnego pozostaje na sta ym poziomie.
Navon (1984) wskaza równie" na pewne niebezpiecze%stwa, wynikaj!ce z pos ugiwania si& t! metafor!. Ze
wzgl&du na niejasno$ci deÞnicyjne pozwalaj!ce sklasyÞkowa' procesy psychiczne ograniczone przez dost&pne
zasoby (przyjmuje si& przy tym, "e nie wszystkie musz!
by' ograniczane zasobowo) teoria zasobowa zyskuje wygodny status: odnosi si& wy !cznie do tych zjawisk, które
j! potwierdzaj!. Termin „ograniczone zasoby poznawcze” mo"e zatem pe ni' funkcj& niebezpiecznego – bo
niefalsyÞkowalnego – „wytrychu teoretycznego”, który
wykorzystujemy za ka"dym razem, kiedy tylko uzyskamy wynik $wiadcz!cy o istnieniu ograniczenia w funkcjonowaniu intelektualnym – przypisuj!c mu przyczyn&
zasobow!.
Metafora zasobowa z perspektywy spo"ecznej
Gdy ju" wiemy, jak rozumiana jest metafora zasobowa
w eksperymentalnej psychologii poznawczej i poznali$my charakterystyczne dla tej dziedziny metody badawcze, atwiej b&dzie oceni' próby wykorzystania owej
koncepcji i narz&dzi, jakie oferuje do badania zjawisk
spo ecznych. Niew!tpliwym )ród em inspiracji dla poznawczo zorientowanych psychologów spo ecznych by
dynamicznie rozwijaj!cy si& od po owy lat 70. ubieg ego stulecia nurt bada% nad rol! procesów przetwarzania
informacji w przebiegu procesów poznania spo ecznego
(Devine, Hamilton i Ostrom, 1994). Jednym z dominuj!cych w tym okresie kierunków docieka% naukowych,
który sta si& ko em zamachowym ca ej ówczesnej domeny poznania spo ecznego, by nurt bada% nad automatycznymi w a$ciwo$ciami procesów le"!cych u pod o"a
spo ecznych zachowa% cz owieka (Bargh i Chartrand,
2000; Bargh i Ferguson, 2000). Prace psychologów spoecznych z jednej strony nawi!zywa y do klasycznych
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koncepcji poznawczych (Kahneman, 1973; Schneider
i Shiffrin, 1977; Shiffrin i Schneider, 1977), z drugiej
– wnios y wiele nowych pomys ów i koncepcji, pozwalaj!cych zrozumie' w a$ciwo$ci procesów automatycznych
(Bargh, 1994, 1999). Eksploracja automatycznej natury
procesów poznania spo ecznego wymaga a od psychologów spo ecznych stworzenia nowych narz&dzi badawczych, które umo"liwia yby ingerowanie w przebieg zjawisk spo ecznych.
Skoncentrujmy si& przez chwil& na problemie kontroli
poznawczej, do$' blisko zwi!zanym z omawian! kwesti! ograniczonych mo"liwo$ci jednoczesnego wykonywania czynno$ci, bowiem jedn! z charakterystyk procesów automatycznych jest ich du"a efektywno$' przy
niewielkim udziale zasobów poznawczych niezb&dnych
do ich obs ugi. Psychologowie spo eczni zacz&li ch&tnie
pos ugiwa' si& metafor! ograniczonych zasobów uwagi
do wyja$niania interesuj!cych ich zjawisk poznania spoecznego. Warto zarazem podkre$li', "e zacz&to stosowa'
ró"ne rozwi!zania metodologiczne w celu badania roli
ograniczenia mo"liwo$ci przetwarzania informacji – nie
wszystkie zgodnie z omówionymi wcze$niej postulatami
psychologów poznawczych. Do kwestii tej powróc& przy
okazji omawiania wybranych bada%.
W latach 80. ubieg ego stulecia rozpocz&to badania
z u"yciem metody obci!"enia poznawczego, stosuj!c przy tym odmienne sposoby jej operacjonalizacji.
W dalszej cz&$ci artyku u przedstawi& najbardziej charakterystyczne dla poznania spo ecznego metody, do których zaliczy bym: przechowywanie w pami&ci informacji
zwi!zanych z bie"!c! sytuacj! spo eczn! (Gilbert i in.,
1988); przechowywanie w pami&ci ci!gu cyfr lub znaków (Gilbert i Osborne, 1989); antycypowanie przysz ej
aktywno$ci (Gilbert i in., 1988); zadanie na czas reakcji
(Ward i Mann, 2000); zadanie detekcji sygna ów w polu
wzrokowym (Gilbert i Hixon, 1991) lub sygna ów s uchowych (Devine, Plant, Amodio, Harmon-Jones i Vance, 2002); manipulacj& szybko$ci! ekspozycji elementów
zadania g ównego (Bargh i Thein, 1985); manipulacj&
presj! czasow! (Wegner i Erber, 1992); kontrol& motoryczn! (DeShon i in., 1996) oraz zadanie generowania
losowych interwa ów czasowych (Macrae, Bodenhausen,
Schloerscheidt i Milne, 1999).
Idea manipulacji obci"#eniem poznawczym
w badaniach spo!ecznych
Zanim omówi& wybrane przyk ady aplikacji metafory
ograniczonych zasobów w badaniach, chcia bym krótko przedstawi' ogóln! ide& wykorzystania manipulacji
obci!"eniem poznawczym w badaniach spo ecznych.
Najogólniej mówi!c, najwa"niejsz! przes ank! stoso-
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wania metody zada% podwójnych by a ch&' znalezienia
narz&dzia pozwalaj!cego na obci!"enie systemu przetwarzania informacji podczas wykonywania aktywno$ci
o charakterze spo ecznym. Zgodnie z za o"eniem psychologów spo ecznych to swoiste obci!"enie poznawcze
(cognitive load), czy te" zaj&to$' poznawcza (cognitive
busyness), umo"liwia o symulowanie sytuacji, w których dochodzi do ingerencji w przebieg zachowa% spoecznych cz owieka, podobnie jak ma to miejsce w wielu
naturalnych sytuacjach "ycia codziennego, gdy zmuszeni
jeste$my do wykonywania kilku czynno$ci jednocze$nie
lub monitorowania wielu )róde informacji. W sytuacjach
takich dost&pne zasoby systemu przetwarzania informacji
staj! si& niewystarczalne, aby sprosta' wymogom sytuacji
zadaniowej i, co za tym idzie, wymuszaj! zmiany w przebiegu procesów poznania spo ecznego. Metafora zasobowa sta a si& zatem przydatnym odniesieniem teoretycznym, pozwalaj!cym wyja$ni' zmiany w funkcjonowaniu
spo ecznym, maj!ce swe uwarunkowania w specyÞce
funkcjonowania aparatu poznawczego. Manipulacja obci!"eniem poznawczym szybko zyska a status wygodnego narz&dzia laboratoryjnego, symuluj!cego wp yw wielu
naturalnych czynników – cz&sto o charakterze spo ecznym – nieuchronnie zwi!zanych z typowymi sytuacjami "ycia codziennego, a prowadz!cych do przeci!"enia
systemu poznawczego (cognitive workload) (Leyman,
Mirka, Kaber i Sommerich, 2004).
Oczekiwano, "e w sytuacji obci!"enia poznawczego
nast!pi przej$cie od kontrolowanych, czyli kosztownych
poznawczo sposobów zachowania do mniej wymagaj!cych zasobowo automatycznych procesów przetwarzania
informacji, które le"! u pod o"a wielu zró"nicowanych
form funkcjonowania spo ecznego. Pos uguj!c si& j&zykiem eksperymentalnej psychologii poznawczej, mo"na
stwierdzi', "e intencj! takiej manipulacji jest wykazanie
kosztów wykonywania zada% podwójnych, czyli sytuacji, w której jedna czynno$' zostaje w pewnym stopniu
„upo$ledzona” przez konieczno$' wykonywania w tym
czasie innej – wymagaj!cej poznawczo. Warto jednak
w tym miejscu po$wi&ci' nieco uwagi specyÞce bada%
spo ecznych. Wspomniane koszty, nie mog! by' bowiem
rozumiane tak, jak to si& przyj& o w eksperymentalnej
psychologii poznawczej. W typowym poznawczym paradygmacie zada% podwójnych z konieczno$ci równoczesnego wykonywania zada% wynikaj! obserwowalne
koszty w postaci spadku poprawno$ci wykonania lub
szybko$ci reagowania. W badaniach spo ecznych celem
by o zaobserwowanie nie tyle ilo$ciowych zmian efektywno$ci przetwarzanych informacji, ile jako$ciowych
zmian w przebiegu procesu o charakterze spo ecznym.
Innymi s owy, badacze zak adali, "e obci!"enie poznaw-
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cze sprawi, i" nie tyle funkcjonowanie spo eczne ulegnie
upo$ledzeniu (w wi&kszo$ci przypadków nie ma ono
charakteru czysto informacyjnego i zwykle nie chodzi
o pomiar poprawno$ci czy szybko$ci reagowania, tak jak
w zadaniach typowo poznawczych), ile nast!pi zauwa"alna zmiana w przebiegu badanego procesu, czego konsekwencj! b&dzie inny rezultat ko%cowy przek adaj!cy si&
na obserwowalne zachowanie o charakterze spo ecznym.
Badacze zauwa"yli, "e wiele procesów poznania spo ecznego mo"e przebiega' w dwóch jako$ciowo odmiennych
trybach: pierwszy, który mo"na nazwa' kontrolowanym,
przebiega wolno, z udzia em $wiadomo$ci podmiotu i –
co najwa"niejsze w tym kontek$cie – wymaga wysi ku
poznawczego; drugi natomiast, zwany automatycznym,
mo"e przebiega' poza $wiadom! kontrol! cz owieka, jest
szybki i efektywny przy radykalnie ni"szych kosztach poznawczych (por. Chaiken i Trope, 1999).
Podsumowuj!c, mo"na stwierdzi', "e skutkiem manipulacji obci!"eniem poznawczym powinno by' zak ócenie przebiegu wysi kowych, a wi&c wymagaj!cych
zasobowo procesów przetwarzania informacji. Owo
zak ócenie mo"e równie" sprowadza' si& do zast!pienia kosztownych poznawczo form zachowania bardziej
ekonomicznymi – automatycznymi wzorcami zachowa%
spo ecznych.
Przyk!ady zastosowania metody
obci"#enia poznawczego w badaniach spo!ecznych
Jedn! z pierwszych udanych prób wykorzystania
zada% podwójnych w badaniach spo ecznych podj&li Daniel Gilbert, Brett Pelham i Douglas Krull (1988).
Zainteresowali si& oni w a$ciwo$ciami procesu przetwarzania informacji zachodz!cego w sytuacji wnioskowania
o sprawcy zachowania spo ecznego. Badacze za o"yli, "e
procesy spostrzegania spo ecznego (social perception)
mo"na podzieli' na trzy fazy, które nast&puj! sekwencyjnie po sobie. Pierwsza faza to procesy kategoryzacji
spo ecznej, czyli identyÞkacji zachowa% spo ecznych
aktora (categorization). W drugiej fazie obserwator dokonuje wnioskowania o aktorze i jego dyspozycjach
(characterization). W trzeciej obserwator modyÞkuje
wyci!gni&te wnioski na temat cech aktora, uwzgl&dniaj!c wp yw czynników sytuacyjnych, które towarzyszy y
jego zachowaniu (correction). Zdaniem ameryka%skich
badaczy faza pierwsza przebiega automatycznie i niemal
ca kowicie mimowolnie (np. gdy widzimy kogo$ pochylonego przy rozwi!zanym bucie, od razu wiemy, "e wi!"e
sznurówki). Druga faza – jako "e polega na !czeniu zachowa% z okre$lonymi dyspozycjami podmiotu (np. widz!c, "e kto$ ma brudne buty, s!dzimy, "e jest niechlujny)
– w wyniku cz&stego powtarzania ulega automatyzacji.

Inaczej jednak jest w ko%cowej fazie procesu atrybucyjnego. Skorygowanie narzucaj!cego si& wniosku na
temat cech aktora wymaga udzia u wysi kowych procesów kontroli poznawczej, które umo"liwiaj! wzi&cie pod
uwag& unikalnych czynników sytuacyjnych (np. mo"emy
skorygowa' nasz s!d o niechlujno$ci napotkanej osoby,
je"eli uwzgl&dnimy rol& czynników sytuacyjnych, takich
jak rozkopana jezdnia przed budynkiem, plucha itp.). Do
zweryÞkowania swojej hipotezy Gilbert i wspó pracownicy wykorzystali w a$nie zadania podwójne, chcieli bowiem dzi&ki wprowadzeniu dodatkowego obci!"aj!cego
zadania poznawczego zaobserwowa' zmiany w ko%cowym wyniku procesów atrybucji. Poprosili uczestników
eksperymentu o obejrzenie nagranych kamer! wideo interakcji dwóch kobiet (na Þlmie widoczna by a tylko jedna
z nich – stanowi!ca obiekt oceny, przy czym przez wi&kszo$' czasu zachowywa a si& ona niespokojnie) (Gilbert
i in., 1988, Eksperyment 1). Cz&$' osób bior!cych udzia
w eksperymencie dysponowa a dodatkowymi informacjami – wy$wietlanymi w tle prezentowanych urywków
Þlmowych – które wskazywa y, "e przyczyn! zachowania
aktorki s! kr&puj!ce tematy rozmowy (np. w asne fantazje seksualne). Pozosta ym osobom równie" podawano
tematy dyskusji, które nie mog y jednak stanowi' logicznego wyt umaczenia zachowania aktorki (np. podró"e dooko a $wiata), st!d wnioskowanie o jej cechach powinno
by o zachodzi' automatycznie na podstawie obserwacji
samego zachowania. Zauwa"my, "e korzystanie z dodatkowych informacji (warunek obecno$ci kr&puj!cych
tematów rozmowy) – zgodnie z za o"eniem autorów eksperymentu – jest mo"liwe tylko wtedy, gdy nie zostanie
zak ócony ostatni etap procesu atrybucji, w którym niezb&dne s! wolne zasoby poznawcze. Badacze za o"yli
zatem, "e w optymalnych warunkach (brak obci!"enia
poznawczego) obserwatorzy dokonaj! korekty swojego
wnioskowania o aktorce, bior!c pod uwag& specyÞk& sytuacji spo ecznej, w której si& znalaz a. Je$li jednak b&d!
obci!"eni poznawczo, mo"liwo$' deliberacji i uwzgl&dnienia dodatkowych informacji ulegnie powa"nemu ograniczeniu, co spowoduje, "e ko%cowy wynik w postaci
przypisywanych jej cech charakteru b&dzie taki sam, jak
w przypadku braku wskazówek mog!cych t umaczy' jej
zachowanie presj! sytuacyjn! (w warunku neutralnych
tematów rozmowy).
Gdy znamy ju" ide& eksperymentu, warto po$wi&ci'
nieco uwagi specyÞce manipulacji obci!"eniem poznawczym. W eksperymencie tym wykorzystano zadanie pami&ciowe, polegaj!ce na przechowywaniu dodatkowych
informacji. Badacze dokonuj!c operacjonalizacji badawczej, wykazali si& du"! przenikliwo$ci!, bez której uzyskany wynik trudno by oby jednoznacznie zinterpretowa'
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(por. Gilbert, Pelham i Krull, 2003). Zdali sobie spraw&
z tego, "e manipulacja wysi kiem poznawczym mo"e
mie' nieoczekiwany skutek uboczny, który na dodatek
b&dzie wp ywa na badan! zale"no$' w taki sam sposób,
jak zak adana manipulacja obci!"eniem systemu przetwarzania informacji. Dodatkowe zadanie wykonywane
w trakcie ogl!dania materia u wideo mog o spowodowa'
odci!gni&cie uwagi osób badanych od jednego z istotnych elementów manipulacji eksperymentalnej – informacji o tematach rozmowy, wy$wietlanych na ekranie.
Innymi s owy, dodatkowe zadanie nie tyle obci!"a oby
poznawczo – tj. blokowa o wyst!pienie procesu deliberacji ze wzgl&du na brak mocy przetworzeniowej systemu
poznawczego – ile by oby dystraktorem, uniemo"liwiaj!cym uzyskanie informacji o sytuacyjnych uwarunkowaniach zachowania aktorki. Powtarzaj!c za Navonem, chodzi w tym przypadku o skutki uboczne manipulacji trudno$ci! jednego zadania, które niezamierzenie wp ywaj!
na mo"liwo$ci przetwarzania zadania konkurencyjnego.
Gilbert i wspó pracownicy znale)li pomys owy sposób
obej$cia tego problemu. Tak zaaran"owali sytuacj& eksperymentaln!, "eby zadanie równoleg e nie tylko nie blokowa o mo"liwo$ci przetwarzania dodatkowych informacji,
lecz – wprost przeciwnie – sk ania o do przechowywania w pami&ci wy$wietlanych tematów rozmowy w kolejno$ci, w jakiej pojawia y si& na ekranie. Je"eli zatem
nie mogliby z tych informacji skorzysta', to wy !cznie
z powodu ogranicze% systemowych, uniemo"liwiaj!cych
przetworzenie dost&pnych danych, a nie dystrakcyjnego
dzia ania zadania dodatkowego.
Wynik uzyskany w tym eksperymencie w pe ni potwierdzi przedstawione za o"enia. Zgodnie z oczekiwaniami zadanie podwójne wzmaga o koncentracj& uwagi
na dodatkowych informacjach (istotny efekt zapami&tania tematów dyskusji w porównaniu do warunków braku obci!"enia poznawczego), a zarazem uniemo"liwia o
u"ycie tych informacji, czyli skorygowanie oceny cech
aktorki po uwzgl&dnieniu czynników sytuacyjnych.
W warunkach zadania pojedynczego i podaniu informacji
o kr&puj!cych tematach rozmowy badani oceniali aktork&
jako spokojniejsz!, natomiast w sytuacji zadania podwójnego wzrasta a rola widocznych cech jej zachowania,
a obecno$' dodatkowych informacji nie mia a "adnego
wp ywu na ko%cow! ocen& jej osobowo$ci.
Najbardziej charakterystyczne odmiany techniki obci!"enia poznawczego zestawiono w Tabeli 1. Spo$ród
nich najwi&ksz! popularno$ci! cieszy si& wariant zadania o charakterze pami&ciowym, wyst&puj!cy w wielu ró"nych postaciach. Najcz&$ciej zadanie polega na
przechowywaniu w pami&ci krótkotrwa ej kilkuelementowego (zazwyczaj o$mioelementowego) zbioru cyfr
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lub liter (por. Gilbert i Hixon, 1991; Gilbert i Osborne,
1989; Pendry i Macrae, 1999; Pontari i Schlenker, 2000;
Yzerbyt, Coull i Rocher, 1999).
Ten wariant zadania wykorzystano, mi&dzy innymi,
w s ynnym badaniu Gilberta i Hixona z 1991 roku, którego celem by o okre$lenie roli obci!"enia poznawczego
w procesie aktywizacji i aplikacji wiedzy stereotypowej.
Osoby badane proszono o wykonanie zadania uzupe niania s ów, w zamy$le badaczy b&d!cego czu ! miar! aktywizacji stereotypu Azjaty. U cz&$ci badanych próbowano
zaktywizowa' ów stereotyp poprzez obecno$' Azjatki
– pomocniczki eksperymentatora, która recytowa a s owa
w prezentowanym materiale wideo. Niektórzy uczestnicy
badania byli dodatkowo obci!"ani poznawczo konieczno$ci! przechowywania w pami&ci o$miu cyfr. Wyniki tego
eksperymentu wykaza y, "e dodatkowe zadanie pami&ciowe hamowa o tendencj& do dostrzegania cech typowo stereotypowych w$ród prezentowanego materia u s ownego.
Jeszcze bardziej interesuj!cych wyników dostarczy drugi eksperyment, w którym dodatkowo zastosowano manipulacj& obci!"eniem poznawczym na etapie aktywizacji
i aplikacji wiedzy stereotypowej6. Po przeprowadzeniu
pierwszej cz&$ci badania, przebiegaj!cej identycznie jak
opisany powy"ej pierwszy eksperyment, uczestnicy wys uchiwali krótkiego opisu typowego dnia z "ycia azjatyckiej asystentki eksperymentatora. Cz&$' osób ponownie
poddano procedurze obci!"enia poznawczego, tym razem
jednak wykorzystano do tego celu zadanie polegaj!ce
na detekcji liter pojawiaj!cych si& w polu wzrokowym.
Ró"nica mi&dzy wariantem zadania opisanym w Tabeli 1
a tym zastosowanym przez Gilberta i Hixona polega a na
wprowadzeniu wy !cznie dwóch warunków: przeci!"enia
oraz braku przeci!"enia poznawczego (warunek kontrolny). Przeci!"enie polega o na konieczno$ci liczenia sekwencji dwóch okre$lonych liter. W ten sposób uzyskano
pe ne spektrum manipulacji: od braku przeci!"enia przez
selektywn! zaj&to$' poznawcz! na etapie aktywizacji lub
aplikacji po ca kowit! zaj&to$' podczas fazy aktywizacji
i aplikacji stereotypu (odpowiednio: zadanie przechowywania ci!gów cyfr i detekcji sygna ów). Rezultaty drugiego eksperymentu – oprócz potwierdzenia wcze$niej
uzyskanego uk adu wyników – dowiod y, "e gdy dojdzie
do aktywizacji stereotypu, zaj&to$' poznawcza zwi&ksza
szans& wykorzystania wiedzy stereotypowej w procesie
formowania wra"enia.
Wariantów wspomnianej manipulacji zadaniem pami&ciowym jest sporo, ale nie wszystkie mo"na zaliczy' do
udanych, wzi!wszy pod uwag& przedstawione wcze$niej
za o"enia metody zada% podwójnych. Sama manipulacja
przechowywaniem w pami&ci operacyjnej ci!gu znaków
wydaje si& by' trafna (chocia" i ona nie jest pozbawiona

Jedna z pierwszych prób wykorzystania zada% podwójnych w badaniach spo ecznych. Zadanie równoleg e (obci!"aj!ce) mia o zwi!zek z sytuacj!
spo eczn! i dodatkowo powodowa o skupienie uwagi na kluczowym elemencie zadania g ównego. Zadanie g ówne polega o na wyci!ganiu
wniosków dotycz!cych osobowo$ci aktorki uczestnicz!cej w interakcji spo ecznej (konwersacji). Cz&$' osób badanych mog a przypisa' przyczyn&
jej zachowania kr&puj!cemu tematowi prowadzonej dyskusji. Zadanie obci!"aj!ce polega o na przechowywaniu w pami&ci w poprawnej kolejno$ci
poszczególnych tematów owej dyskusji. Dzi&ki takiej operacjonalizacji obci!"enia poznawczego badacze unikn&li ubocznego wp ywu zadania
poznawczego, czyli blokowania percepcji kluczowych informacji niezb&dnych do wykonania zadania g ównego.

Jedna z najcz&$ciej wykorzystywanych w dziedzinie poznania spo ecznego metod manipulacji zadaniem obci!"aj!cym. Po raz pierwszy
zastosowana przez Gilberta i Osborne’a (1989). Metoda ta polega na przechowywaniu w pami&ci operacyjnej ci!gu znaków (w oryginalnym
badaniu o$miu cyfr). W ramach treningu ci!g znaków eksponowano osobom badanym 25 sekund przed zadaniem g ównym. W tym czasie,
gdy znaki te by y dla nich dost&pne, uczestnicy mieli si& ich nauczy' i przechowa' w pami&ci przez dalsz! cz&$' eksperymentu (tj. podczas
realizacji zadania g ównego). Najcz&$ciej jako kontrol& manipulacji eksperymentalnej sprawdza si& poprawno$' zapami&tania znaków. W badaniu
Gilberta i Hixona (1991, Eksperyment 1) jako kryterium wykluczenia osób z puli obliczeniowej przyj&to pope nienie czterech lub wi&cej b &dów
odpami&tania cyfr. Zalet! tej wersji zadania obci!"aj!cego jest mo"liwo$' kontroli wykonania zadania dodatkowego (zapami&tania cyfr), chocia"
taki sposób daleki jest od doskona o$ci (trudno$' w jednoznacznej interpretacji b &dów w odpami&taniu, które mog! $wiadczy' zarówno o du"ej
zaj&to$ci samym zadaniem, jak i niewielkiej ilo$ci zasobów przeznaczanych na jego obs ug&).

Idea tej metody opiera si& na ch&ci zbli"enia warunków obci!"enia poznawczego do naturalnych sytuacji prze adowania informacyjnego, z jakimi
mamy do czynienia w typowych interakcjach spo ecznych. W tym wypadku zadanie podstawowe polega o na wys uchaniu nagranego wyst!pienia
za lub przeciw aborcji i ocenie rzeczywistej postawy osoby wyst&puj!cej. Dodatkowe zadanie (warunek przeci!"enia poznawczego) polega o na
antycypowaniu w asnego wyst!pienia na ten sam temat, co mia o obci!"y' system przetwarzania informacji w trakcie dokonywania atrybucji
dotycz!cych cech nadawcy komunikatu (zmniejszy' dost&pno$' dodatkowych informacji o charakterze sytuacyjnym, mog!cych zmodyÞkowa'
opini& o prawdziwej postawie mówcy wobec aborcji). Podstawow! wad! takiego rozwi!zania jest brak jakiejkolwiek kontroli nad wykonaniem
zadania dodatkowego, przez co trudno wnioskowa', w jakim stopniu uzyskany efekt wynika z obci!"enia systemu przetwarzania informacji, a w
jakim wywo uj! go ograniczenia o charakterze informacyjnym. Nie da si& równie" w tym wypadku wykluczy' wp ywu czynników o charakterze
czysto motywacyjnym, które mog! powodowa' deÞcyt w zadaniu g ównym.

Metoda ta opiera si& na prostej reakcji na obecno$' bod)ca wyzwalaj!cego reakcj&. W eksperymencie Warda i Mann (2000) uczestnicy
badania mieli reagowa' na pojawiaj!cy si& d)wi&k, naciskaj!c specjalny peda podczas ogl!dania slajdów oraz dodatkowo (w warunku silnego
przeci!"enia) zapami&ta' ich tre$'. Celem eksperymentu by o sprawdzenie, jak zaj&to$' poznawcza wp ynie na spo"ycie s odyczy u osób
przebywaj!cych na diecie. Zadanie na czas reakcji umo"liwia precyzyjn! kontrol& obci!"enia za pomoc! pomiaru podstawowych parametrów
wykonania (szybko$ci reakcji i liczby b &dów) oraz pozwala na odniesienie wska)ników wykonania tego zadania do aktualnej efektywno$ci
wykonania zadania podstawowego.

Metoda ta umo"liwia manipulacj& wielko$ci! obci!"enia w zadaniu dodatkowym oraz daje mo"liwo$' precyzyjnej kontroli wykonania tego zadania
(pomiaru b &dów i czasów reakcji). W badaniu Gilberta i Krulla (1988, Eksperyment 1) manipulacja polega a na detekcji litery pojawiaj!cej
si& na ekranie w trakcie ogl!dania materia u wideo. W zale"no$ci od jednego z trzech poziomów obci!"enia poznawczego osoby badane mia y:
ignorowa' pojawiaj!ce si& znaki (brak obci!"enia); reagowa' wy !cznie na jedn! liter& ($rednie obci!"enie) lub reagowa' na trzy litery (du"e
obci!"enie) poprzez przyciskanie klawisza specjalnego klucza reakcyjnego. Manipulacj& przeci!"eniem poprzedzano ok. dwuminutowym zadaniem
treningowym (reagowanie na cyfry) o stopniu z o"ono$ci analogicznym do z o"ono$ci zadania zasadniczego. Zadanie to idealnie nadaje si& do
wykorzystania w postaci procedury komputerowej, która umo"liwia oprócz manipulacji wielko$ci! zbioru poddanego selekcji manipulacj& czasem
ekspozycji znaków (np. 500 ms) oraz odst&pem czasowym mi&dzy nimi (np. 2000–3000 ms) (Gilbert i Hixon, 1991, Eksperyment 2), dzi&ki czemu
zyskuje si& dok adn! kontrol& wykonania zadania dodatkowego.

Przechowywanie w pami&ci
ci!gu cyfr lub znaków (rehersal
task) (Gilbert i Osborne, 1989,
Eksperymenty 1–4)

Antycypowanie przysz ej
aktywno$ci (Gilbert i in., 1988,
Eksperyment 2)

Zadanie na czas reakcji (reactiontime) (Ward i Mann, 2000)

Zadanie detekcji sygna ów w polu
wzrokowym (visual detection task)
(Gilbert i Krull, 1988, Eksperyment
1 i 2; Gilbert i Hixon, 1991,
Eksperyment 2)

Opis zadania i sposób wykorzystania go

Przechowywanie w pami&ci
informacji zwi!zanych z bie"!c!
sytuacj! spo eczn! (Gilbert i in.,
1988, Eksperyment 1)

Typ zadania doci!"aj!cego

Tabela 1.
Wybrane przyk ady wykorzystania idei obci!"enia poznawczego w badaniach spo ecznych
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Przyk adu wykorzystania zadania detekcji sygna ów s uchowych dostarcza eksperyment Devine i wspó pracowników (2002, Eksperyment 3).
Zadaniem g ównym by test ukrytych skojarze% (IAT), któremu towarzyszy o zadanie dodatkowe. Polega o ono na sygnalizowaniu na g os
pojawienia si& litery T w$ród wyczytywanych przez lektork& w odst&pach sekundowych liter. G os lektorki nagrany by na ta$mie, a T pojawia o si&
quasi-losowo raz na 10 wyczytanych liter. Wad! tej procedury jest mo"liwo$' rejestracji wy !cznie liczby pope nianych b &dów, nie pozwala ona
natomiast na kontrol& szybko$ci detekcji sygna ów ani precyzyjne powi!zanie wykonania tego zadania z manipulacj! w zadaniu g ównym.

W eksperymencie przedstawiano osobom badanym opisy 24 zachowa%, na podstawie których mia y one sformu owa' wra"enie o przedstawionej
osobie (dotycz!ce cech zwi!zanych z uczciwo$ci!). Manipulacja obci!"eniem poznawczym polega a na wymuszeniu tempa prezentacji
opisów (rapid-paced presentation condition) poprzez automatyczn! prezentacj& opisów (1,5 sek. prezentacji i 0,5 sek. przerwy mi&dzy
opisami). W warunku kontrolnym (self-paced presentation condition) uczestnicy sami decydowali o czasie ekspozycji poszczególnych
opisów. W eksperymencie tym mierzono czas potrzebny do przeczytania zamieszczanych informacji (warunek kontrolny) oraz odpami&tania
prezentowanych zachowa%, na podstawie czego wnioskowano o wra"eniu na temat osoby, której dotyczy opis. Taki sposób manipulacji budzi
w!tpliwo$ci co do roli zaj&to$ci systemu przetwarzania informacji w uzyskiwanych efektach. Nie da si& bowiem wykluczy', "e pogorszenie
wykonania zadania g ównego wynika nie tyle z wi&kszego obci!"enia systemu, ile z ogranicze% natury informacyjnej (wzrost szybko$ci prezentacji
bod)ców mo"e ogranicza' mo"liwo$ci przetwarzania ze wzgl&du na mniejsz! dost&pno$' informacji, a nie zasobów systemu).

W badaniu Wegnera i Erbera (1992, Eksperyment 1) weryÞkowano automatyczn! natur& procesów t umienia my$li. Niektórych uczestników
badania proszono o niemy$lenie o pewnych s owach (tzw. procedura t umienia my$li), innych – wprost przeciwnie – proszono o skupienie si& na
nich (procedura skupiania my$li). Kiedy wykonywali jedno z powy"szych zada%, przedstawiano im dodatkow! list& s ów, które w zale"no$ci od
warunku mog y by' semantycznie powi!zane lub niepowi!zane ze s owami, b&d!cymi przedmiotem manipulacji t umieniem lub koncentrowaniem
my$li. Uczestnicy byli proszeni o generowanie wolnych skojarze% do przedstawionej listy s ów. Manipulacja przeci!"eniem poznawczym polega a
na wywieraniu presji czasowej w momencie podawania skojarzenia s ownego (odpowiednio 3 sek. lub 10 sek. na odpowied) w warunku silnej
i s abej presji czasowej). Manipulacja ta jest w pewnym sensie zbli"ona do opisanej powy"ej manipulacji szybko$ci! ekspozycji elementów. W tym
wypadku presja czasowa dotyczy a nie szybko$ci prezentacji elementów zadania g ównego, lecz szybko$ci udzielania odpowiedzi – z tego wzgl&du
zarzut o wp ywie ogranicze% informacyjnych nie jest tak mocny, jak w przypadku poprzedniego paradygmatu. Nadal jednak nierozwi!zany
pozosta problem precyzyjnego oddzielenia od siebie dwóch )róde obci!"enia systemu (zadanie g ówne i doci!"aj!ce).

Zadanie to aktywizuje kontrol& motoryczn! podmiotu w trakcie wykonywania zadania g ównego. W eksperymencie Yzerbyta i wspó pracowników
zadanie dodatkowe polega o na $ledzeniu litery X, nieregularnie poruszaj!cej si& poziomo na ekranie monitora w polu widzenia osoby badanej.
Uczestnicy mieli nad!"a' za ruchem litery poprzez kontrol& ruchu pi&ciu zblokowanych liter po o"onych poni"ej wzorca (przy u"yciu klawisza
klawiatury). Litery te tworzy y lini&, której zakres powinien ca y czas pokrywa' si& z po o"eniem znaku X. Z kolei w eksperymencie DeShona
i wspó pracowników, maj!cym na celu zweryÞkowanie, czy w procesach samoregulacji niezb&dne s! zasoby poznawcze, wykorzystano bardziej
z o"on! wersj& tego zadania. Zadanie g ówne (badanie pilota"owe) polega o na przechowywaniu w pami&ci ci!gów cyfr (manipulacja liczb!
– trzy, pi&' lub siedem – elementów zbioru). Jako aktywno$' równoleg ! wykorzystano zadanie $ledzenia ruchu obiektu, którym by a bia a kropka
poruszaj!ca si& na ekranie monitora ze zmienn! pr&dko$ci! we wszystkich kierunkach. Zadanie osoby badanej polega o na nad!"aniu za jej ruchem
za pomoc! myszki komputera w 30-sekundowych próbach. Przed ka"d! prób! uczestnicy otrzymywali nowy zestaw liter do zapami&tania. Po
wykonanej próbie dost&pna by a informacja zwrotna dotycz!ca zarówno poprawno$ci zapami&tania liter, jak i dok adno$ci wykonania zadania
($rednia odleg o$' kursora od celu podczas próby). DeShon i wspó pracownicy wykazali, "e obydwa zadania (tj. pami&ciowe i anga"uj!ce kontrol&
motoryczn!) s! ze sob! powi!zane, o czym $wiadczy wyra)ny przetarg mi&dzy efektywno$ci! wykonania obydwu zada% (tj. spadek poprawno$ci
wykonania zadania $ledzenia ruchu obiektu wraz ze wzrostem trudno$ci zadania pami&ciowego), co zwi&ksza wiarygodno$' zastosowanego przez
nich sposobu manipulacji zaj&to$ci! zasobów systemu przetwarzania informacji.

Zadanie, zgodnie z intencj! Macrae’a i wspó pracowników, mia o anga"owa' kontrol& wykonawcz!. Znane jest w ró"nych postaciach (najcz&$ciej
w wersjach komputerowych) jako typ aktywno$ci anga"uj!cej centralny system wykonawczy poprzez sprawowanie ci!g ej kontroli (por. Stettner
i N&cka, 2003). W badaniach podstawowych sprawno$' funkcjonowania systemu wykonawczego mierzy si&, analizuj!c kilka wska)ników
losowo$ci (por. #piewak i in., 2003; Vandierendonck, 2000). W badaniu Macrae’a i wspó pracowników zadanie dodatkowe polega o na
wypowiadaniu na g os cyfr od 1 do 5 w losowej, tj. niepowtarzaj!cej si&, kolejno$ci w interwa ach czasowych wymuszonych przez metronom (500
lub 1000 ms). Grupa niepoddana przeci!"eniu poznawczemu w takim samym tempie wypowiada a przedimek the. Zadanie to by o poprzedzone
krótkim (30 sek.) treningiem, nieró"ni!cym si& specyÞk! od opisywanych aktywno$ci.

Zadanie detekcji sygna ów
s uchowych (Devine i in., 2002,
Eksperyment 3)

Manipulacja szybko$ci! ekspozycji
elementów zadania g ównego
(processing pace) (Bargh i Thein,
1985)

Manipulacja presj! czasow! (time
pressure) (Wegner i Erber, 1992)

Zadanie $ledzenia ruchu obiektu
(tracking task) (DeShon i in., 1996;
Yzerbyt, Coull, Rocher, 1999,
Eksperyment 1)

Zadanie generowania losowych
interwa ów czasowych (random
generation task lub random time
interval generation task) (Macrae
i in., 1999, Badanie pilota"owe 2)
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pewnych wad – por. Tabela 1), o czym $wiadcz! chocia"by wyniki bada%, wykazuj!ce wyst&powanie przetargu
mi&dzy tym typem zadania a innymi aktywno$ciami równoleg ymi, obci!"aj!cymi system wykonawczy. Odgen,
Levine i Eisner (1979, za: DeShon i in., 1996) na podstawie analizy wyników 146 eksperymentów z wykorzystaniem metodologii zada% podwójnych dowodz!, "e
wykonanie zadania pami&ciowego wchodzi w przetarg
z takimi aktywno$ciami, jak kontrola motoryczna oparta na $ledzeniu ruchu obiektu (manual pursuit tracking
tasks), zadanie zapami&tywania i odpami&tywania bod)ców w kolejno$ci, w jakiej si& pojawi y w zadaniu (serial
learning task), wykonywanie w umy$le prostych operacji
arytmetycznych (mental mathematics), czy te" zadania
mierz!ce czas reakcji z wyborem (choice reaction time
tasks). Innym potwierdzeniem trafno$ci u"ycia zada% pami&ciowych jako manipulacji obci!"eniem poznawczym
s! wyniki badania DeShona i wspó pracowników (1996)
nad samoregulacj!, w których wykazano, "e wzrost trudno$ci zadania pami&ciowego powoduje wyra)ny deÞcyt
kontroli motorycznej w zadaniu $ledzenia ruchu obiektu.
Do mniej udanych wariantów zada% pami&ciowych
w dziedzinie poznania spo ecznego z pewno$ci! mo"na
zaliczy' te wszystkie manipulacje, które opieraj! si& na
zwi&kszeniu stopnia z o"ono$ci zadania podstawowego,
nie daj!c mo"liwo$ci wyodr&bnienia zadania pami&ciowego w postaci niezale"nej od zadania g ównego manipulacji eksperymentalnej. Przyk adem mo"e by' tu uj&te w Tabeli 1 zadanie antycypacji przysz ej aktywno$ci
(Gilbert i in., 1988)7. Innym przyk adem jest zadanie
wykorzystane przez Taylor, Fiske, Etcoff i Ruderman
(1978, Eksperyment 2) w badaniu dotycz!cym wp ywu
stereotypów p ciowych na procesy pami&ciowe. Jednym
z celów tego eksperymentu by o okre$lenie roli obci!"enia poznawczego w powstawaniu charakterystycznych
b &dów odpami&tania zachowania osób bior!cych udzia
w debacie na temat wyborów politycznych8. Manipulacja
przeci!"eniem poznawczym opiera a si& na ró"nicowaniu
liczby argumentów zawartych w wypowiedziach osób
bior!cych udzia w dyskusji: w wersji d ugiej (trwaj!cej
6 minut) – przeci!"aj!cej – umieszczono 30 wypowiedzi,
a w wersji krótkiej (4 minuty) – kontrolnej – 15 wypowiedzi. Taylor i wspó pracowniczki za o"y y, "e sytuacja przeci!"enia poznawczego wp ynie na wzrost liczby
b &dnie przypisanych uczestnikom debaty atrybucji zachowania z powodu istniej!cych stereotypów p ciowych.
Badanie to jednak nie wykaza o istotnego wp ywu manipulacji tak rozumianym przeci!"eniem poznawczym, co
sta o si& podstaw! do wniosku o braku zwi!zku obci!"enia poznawczego z procesami kategoryzacji spo ecznej
(por. Fiske i Neuberg, 1990, za: Spears, Haslam i Jansen,

1999). Taki sposób operacjonalizacji obci!"enia poznawczego budzi powa"ne zastrze"enia metodologiczne ze
wzgl&du na manipulacj& z o"ono$ci! zadania podstawowego – a wi&c bez mo"liwo$ci niezale"nej kontroli trudno$ci dwóch aktywno$ci, co jest sprzeczne z podstawowym postulatem metodologii zada% równoleg ych.
Nie tylko manipulacja zadaniem pami&ciowym rodzi
w!tpliwo$ci. Równie kontrowersyjne s! inne próby wykorzystania zaj&to$ci poznawczej poprzez zwi&kszanie
trudno$ci zadania zasadniczego, na przyk ad za pomoc!
manipulacji presj! czasow! czy szybko$ci! prezentacji
informacji niezb&dnych do wykonania zadania g ównego
(Bargh i Thein, 1985; Spears i in., 1999; Wegner i Erber,
1992). Jednymi z g ównych propagatorów tej odmiany manipulacji przeci!"eniem poznawczym byli Bargh
i Thein (zob. Tabela 1), którzy manipulowali tempem
prezentacji danych niezb&dnych do wykonania zadania
zasadniczego (warunek kontrolny umo"liwia swobodn!
prezentacj& informacji). Przypisywanie takiej manipulacji
w a$ciwo$ci obci!"aj!cej system poznawczy wydaje si&
by' ma o trafne. Przy wymuszonej szybko$ci prezentowania danych, mamy bowiem do czynienia z ewidentnym
przypadkiem manipulacji dost&pno$ci! owych danych, co
do pewnego stopnia mo"e zwi&ksza' obci!"enie systemu,
ale i – jak ju" wspomniano wcze$niej – obni"a' poziom
wykonania zadania bez anga"owania zasobów systemowych. W przypadku takiej manipulacji nie ma zatem
pewno$ci, czy uzyskany efekt wynika z niepewno$ci informacyjnej wymuszonej sposobem manipulacji, stosowania uproszczonych sposobów wnioskowania czy te"
zaj&to$ci zasobów systemowych.
Jak wida' na przyk adzie analizowanych sposobów operacjonalizowania manipulacji obci!"eniem poznawczym,
psychologowie spo eczni nie zawsze zdaj! sobie spraw&
z warunków poprawno$ci stosowania tego paradygmatu,
chocia" nale"y podkre$li', "e istnieje wiele przyk adów
prawid owego wykorzystania go. Poni"ej podsumowano
specyÞczne problemy, jakie rodzi zastosowanie metody
obci!"enia poznawczego w badaniach w dziedzinie poznania spo ecznego oraz mo"liwe sposoby unikni&cia zidentyÞkowanych kontrowersji.
Zadania podwójne zamiast manipulacji trudno$ci" zadania g!ównego. Przede wszystkim nale"a oby zrezygnowa' z wszelkich sposobów manipulacji obci!"eniem poznawczym, które opieraj! si& na manipulacji z o"ono$ci!
czy te" trudno$ci! zadania g ównego. To podstawowy
grzech badaczy prowadz!cych badania w nurcie poznania spo ecznego. Najwa"niejsza w!tpliwo$' zwi!zana ze
stosowaniem takiego rozwi!zania dotyczy niemo"no$ci
oddzielenia )ród a manipulacji obci!"eniem poznawczym od g ównej aktywno$ci o charakterze spo ecznym.
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W rezultacie manipulacja obci!"eniem, rozumiana jako
zmiana warunków wykonywania zadania g ównego,
uniemo"liwia zidentyÞkowanie przyczyn zmian w aktywno$ci zasadniczej, które mog! – ale nie musz! – wynika' z ograniczonych zasobowych systemu przetwarzania informacji. W przypadku rozdzielenia manipulacji
obci!"eniem od aktywno$ci o charakterze spo ecznym na
dwa proceduralnie niezale"ne zadania mo"liwe staje si&
poddanie weryÞkacji za o"e% metafory zasobowej, które
sprowadzaj! si& do istnienia przetargu mi&dzy efektywno$ci! wykonania dwóch konkurencyjnych zada%.
Staranny dobór zadania doci"#aj"cego. Samo zastosowanie zada% podwójnych równie" nie chroni przed dalszymi pu apkami. Jedn! z nich jest mo"liwo$' wzgl&dnej
autonomii niektórych zada% poznawczych, które wykonywane jednocze$nie, nie musz! prowadzi' do zjawiska
przetargu, co by o podstawowym argumentem podwa"aj!cym trafno$' metafory jednorakich zasobów poznawczych. Z regu y w badaniach z dziedziny poznania spoecznego przyjmuje si& a priori, "e zadanie doci!"aj!ce
taki w a$nie skutek wywiera, bez próby weryÞkacji, czy
aktywno$ci poznawcze, na których zadania te si& opieraj!,
rzeczywi$cie s! „zasilane” z tej samej puli zasobów systemowych. Prowadzi' to mo"e do powstawania artefaktów badawczych, je"eli bowiem nie wyka"emy wp ywu
zadania dodatkowego na aktywno$' podstawow!, mo"emy przyj!' b &dny wniosek, "e aktywno$' o charakterze
spo ecznym jest wolna od ogranicze% zasobowych. Dobr!
ilustracj! eliminacji tego rodzaju b &dów jest omawiane
wcze$niej badanie DeShona i wspó pracowników (1996),
którzy przed przyst!pieniem do weryÞkacji tezy o zasobowym charakterze procesów samoregulacyjnych zadali
sobie trud weryÞkacji zada% u"ytych w swoich eksperymentach i wykazali ponad wszelk! w!tpliwo$', "e manipulacja trudno$ci! jednego zadania wywo uje deÞcyt
w zadaniu równoleg ym9.
Porównywalno$% wyników uzyskiwanych za pomoc"
ró#nych procedur przeci"#enia poznawczego. Pochodn!
problemu doboru zada% jako manipulacji przeci!"eniem
poznawczym jest kwestia porównywalno$ci wyników bada% uzyskiwanych za pomoc! ró"nych manipulacji przeci!"eniem poznawczym. O ile mi wiadomo, w dziedzinie
poznania spo ecznego nie prowadzi si& systematycznych
bada%, których celem by aby weryÞkacja roli specyÞki
obci!"enia poznawczego w przebiegu procesów o charakterze spo ecznym. Konsekwencje tego problemu s! atwe do zilustrowania, chocia"by na przyk adzie znanego
badania Gilberta i Hixona (1991). Jak ju" wspomniano,
w jednym eksperymencie zadanie przeci!"aj!ce polega o
na przechowywaniu w pami&ci znaków, w kolejnym by o
to zadanie na detekcj& liter w polu wzrokowym. Kwestia
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ta mo"e okaza' si& nie bez znaczenia, gdy we)miemy pod
uwag& wyniki bada% podstawowych, których przedmiotem jest okre$lenie roli specyÞki obci!"enia poznawczego. Jak dowodzi brytyjska badaczka Nilli Lavie (2005),
efekty blokowania dop ywu dodatkowych informacji na
wczesnym etapie selekcji bod)ców wynikaj! nie tyle
z dzia ania samego przeci!"enia poznawczego, ile z jego specyÞki. Okazuje si& bowiem, "e silne przeci!"enie
o charakterze percepcyjnym mo"e skutecznie blokowa'
wp yw innych dystraktorów percepcyjnych, które to bywaj! )ród em zaburze% w procesie przetwarzania informacji. Innymi s owy, je"eli przedmiotem zainteresowania
psychologów spo ecznych b&dzie przetwarzanie informacji zwi!zanych ze stereotypem, który w pewnych okoliczno$ciach mo"e by' rozumiany jako swoisty dystraktor w przebiegu procesu wnioskowania, to przeci!"aj!ce
zadanie percepcyjnie mo"e skutecznie blokowa' aktywizacj& przetwarzania ze wzgl&du na sam! swoj! specyÞk&,
a nie zak adan! zaj&to$' zasobów systemowych. Z kolei
obci!"enie kontroli wykonawczej (np. przez popularne
w dziedzinie poznania spo ecznego zadania na pami&'
robocz!) zapewne przyniesie skutek odwrotny, gdy" – jak
wskazuj! badania Lavie – obci!"enie pami&ci operacyjnej ma odwrotny efekt w postaci trudno$ci z eliminacj!
dystraktorów, które tym silniej mog! zak óca' przebieg
dalszych procesów poznawczych. Wyniki te sugeruj!
zatem, "e specyÞka zadania doci!"aj!cego mo"e mie'
kluczowe znaczenie, a sama metafora ograniczonych zasobów poznawczych mo"e okaza' si& niewystarczaj!co
precyzyjnym modelem teoretycznym stosowanym do
wyja$niania deÞcytów w procesach przetwarzania informacji. Sk aniaj! one równie" do ostro"no$ci w wyci!ganiu wniosków na temat „elastyczno$ci” procesów stereotypizacji, gdy" nieuwzgl&dnienie specyÞki zadania przeci!"aj!cego mo"e prowadzi' do ca kowicie przeciwnych
wniosków, $wiadcz!cych albo o rzekomej atwo$ci, albo
– przeciwnie – o trudno$ci aktywizacji lub aplikacji wiedzy stereotypowej (por. Kofta, 2000; Kofta, Narkiewicz-Jodko i Zieli%ski, 2000).
Kontrola efektywno$ci manipulacji przeci"#eniem poznawczym. Kolejna w!tpliwo$', która pojawia si& przy
analizie przyk adów wykorzystania techniki zada% podwójnych w obszarze poznania spo ecznego, dotyczy
manipulacji trudno$ci! zadania dodatkowego oraz kontroli jego wykonania. W przypadku gdy celem u"ycia
zadania dodatkowego jest wywo anie deÞcytu w zadaniu
g ównym, idealnym rozwi!zaniem by aby wielopoziomowa manipulacja trudno$ci! zadania doci!"aj!cego. Dzi&ki
temu mo"na by wykaza', czy wzrost trudno$ci zadania
dodatkowego – a nie, jak to cz&sto ma miejsce, sama
obecno$' zadania – wywo uje zmiany w wykonaniu za-
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dania g ównego. Osobn! kwesti! jest mo"liwo$' kontroli
wykonania zadania równoleg ego. Przewag& w tej kwestii maj! komputerowe wersje zada% dodatkowych, które
zapewniaj! precyzyjn! kontrol& wykonania i powi!zanie
obserwowanych zmian z manipulacj! w zadaniu g ównym. Znacznie mniej precyzyjne pod tym wzgl&dem s!
popularne zadania, polegaj!ce na przechowywaniu w pami&ci ci!gu znaków. Wprawdzie i one oferuj! pewn! minimaln! kontrol& (mo"liwo$' sprawdzenia poprawno$ci
odpami&tania ci!gu znaków), ale kontrola ta ma charakter
bardzo uproszczony. Badacz zmuszony jest do przyj&cia
jakiego$ kryterium poprawno$ci wykonania zadania pami&ciowego, st!d konieczno$' eliminacji wyników osób,
które nie wykaza y si& odpowiedni! kontrol! tego zadania
(tj. nie potraÞ y prawid owo odtworzy' przechowywanych znaków), co i tak nie pozwala jednoznacznie rozstrzygn!', czy b &dy w odpami&taniu wi!"! si& z po$wi&ceniem niewielkiej uwagi zadaniu dodatkowemu, czy
przeciwnie – z nadmiernym obci!"eniem tym zadaniem.
Konkluzje
Liczne przyk ady aplikacji metafory zasobów poznawczych – obejmuj!ce tak ró"norodne obszary poznania spo ecznego, jak procesy atrybucji i spostrzegania
spo ecznego, stereotypizacji i uprzedze% (Devine i in.,
2002), kontroli mentalnej (Wegner i Erber, 1992), formowania wra"enia (Gilbert i in., 1988; Vrij, Fisher, Mann
i Leal, 2006), samoregulacji czy perswazji (Baron, 2000;
DeShon i in., 1996) – $wiadcz! o rosn!cym znaczeniu
mechanizmów uwagowych w wyja$nianiu z o"onych
zachowa% spo ecznych cz owieka. Z pewno$ci! metodologia poznawcza zaoferowa a psychologom spo ecznym
interesuj!ce narz&dzie, które nie tylko przyczyni o si&
do dynamicznego rozwoju nurtu poznania spo ecznego,
ale i pozwoli o na lepsze zrozumienie wielu klasycznych
problemów psychologii spo ecznej. Z drugiej jednak strony, nie mo"na zapomnie' o przynajmniej dwóch )ród ach
kontrowersji, które dotycz! wykorzystania metodologii
zada% podwójnych w badaniach spo ecznych.
Pierwsze wyra)nie pobrzmiewa w tytule niniejszego
artyku u jako echo w!tpliwo$ci wyra"onej przez Davida
Navona. Mo"na t& w!tpliwo$' sprowadzi' do pyta%, czy
rzeczywi$cie metafora zasobowa jest nam potrzebna, czy
nie mo"na jej zast!pi' innym – mniej w!tpliwym od strony teoretycznej – konstruktem. Odpowiedzi na te pytania nie s! jednoznaczne, o czym $wiadczy brak konsensu
dotycz!cego statusu tej metafory w badaniach poznawczych. Jedni badacze – jak Navon – s! pe ni w!tpliwo$ci
co do jej trafno$ci i pu apek, na jakie jeste$my nara"eni,
pos uguj!c si& ni!. Inni – jak Wickens – zmierzaj! do
rozwini&cia propozycji teoretycznej w takim kierunku,

aby mo"na by o w ramach koncepcji ograniczonych zasobów poznawczych pogodzi' znane fakty empiryczne,
niedaj!ce si& wyja$ni' na gruncie klasycznej koncepcji
Kahnemana. Dlaczego zatem metafora ta jest tak popularna w psychologii spo ecznej? Wydaje si&, "e stanowi
bardzo u"yteczny w praktyce badawczej kompromis,
pozwalaj!cy na odwo anie si& do ogólnych w a$ciwo$ci
procesów przetwarzania informacji bez konieczno$ci
zg &biania bardziej elementarnych i specyÞcznych mechanizmów, konstytuuj!cych te ogólne prawid owo$ci.
Z pewno$ci! tendencja ta b&dzie wyra)na, dopóki w obr&bie bada% podstawowych nie powstanie inna konstruktywna propozycja teoretyczna, s u"!ca wyja$nianiu ogranicze% w przetwarzaniu informacji.
Drugie )ród o kontrowersji tkwi w braku dostatecznej
integracji i przep ywu wiedzy pomi&dzy ró"nymi pokrewnymi dziedzinami nauki. We wspó czesnej nauce
wida' rosn!c! specjalizacj& i nasilaj!c! si& autonomi&
poszczególnych subdyscyplin, których uprawianie w izolacji mo"e prowadzi' do niebezpiecze%stw tworzenia
artefaktów. Wydaje si&, "e problem ten dotyczy równie"
psychologii, czego przyk adem jest w a$nie próba aplikacji metody zada% podwójnych i wykorzystywania konstruktu zasobów poznawczych. Psychologowie spo eczni
cz&sto bardzo twórczo modyÞkuj! klasyczne warianty zada% podwójnych, nie zawsze jednak proponowane przez
nich rozwi!zania s! zgodne z ide! tej metody. Niewielu
bowiem badaczy prowadz!cych badania w dziedzinie
poznania spo ecznego dostatecznie dobrze zna podstawowe za o"enia wykorzystywanych przez siebie narz&dzi badawczych i $ledzi ci!gle dokonuj!c! si& ewolucj&
koncepcji poznawczych oraz dyskusje krytyczne na temat
trafno$ci metafory zasobowej. Powstaje nawet wra"enie,
"e dyskusje te tocz! si& w pewnej izolacji od koncepcji
rozwijanych w nurcie poznania spo ecznego. Badacze
nie zawsze zadaj! sobie trud wzi&cia pod uwag& k opotliwych, z punktu widzenia praktyki prowadzonych eksperymentów, postulatów psychologów poznawczych. Mo"na
wr&cz zaryzykowa' tez&, "e sposób rozumienia metafory
zasobowej w wi&kszo$ci zosta „zamro"ony” na etapie
pierwszego, prze omowego dzie a Kahnemana – czyli
rozumienia metafory zasobowej jako jednorodnego rezerwuaru. Takie uproszczone rozumienie tego konstruktu
zapewne jest wygodne, gdy" umo"liwia przyj&cie a priori za o"enia, "e koszty wykonywania dwóch zada% wynikaj! z ograniczonej puli zasobów. Zwalnia ono równie"
z k opotliwego obowi!zku wykazania, i" obci!"enie poznawcze wchodzi w przetarg z aktywno$ci! o charakterze
spo ecznym. W rezultacie prawdopodobne jest, "e wiele
bada%, których wyniki przedstawia si& jako dowód na poparcie tezy o roli ograniczonych zasobów poznawczych
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w specyÞce funkcjonowania spo ecznego, trudno by oby
osadzi' w podstawowym (tzn. poznawczym) kontek$cie
teoretycznym i wyja$ni' wspó zale"no$' zasobow! czynno$ci obj&tych manipulacj! eksperymentaln!. W $wietle
wiedzy o mo"liwo$ci istnienia autonomicznych rezerwuarów zasobowych nale"a oby z jeszcze wi&ksz! ostro"no$ci! traktowa' te koncepcje psychologii spo ecznej,
w których wykorzystuje si& dane dotycz!ce braku efektu
interferencji mi&dzy dwoma zadaniami jako dowód na
niezale"no$' niektórych procesów poznania spo ecznego od ogranicze% systemu przetwarzania informacji (por.
Fiske i Neuberg, 1990, za: Spears i in., 1999), gdy" to ich
specyÞka – a nie obecno$' lub brak obci!"enia systemu
– mo"e decydowa' o uzyskiwanych wynikach.
Do ogromnej popularno$ci „zupy gotowanej z kamienia” zapewne przyczynia si& tendencja do korzystania
z „uznanych” przez spo eczno$' naukowców metod manipulacji, czego potwierdzeniem s! publikacje w presti"owych pismach po$wi&conych psychologii spo ecznej.
Mam nadziej&, "e reßeksje zawarte w tym artykule zarówno przyczyni! si& do lepszego poznania za o"e% metafory zasobowej, jak i wska"! mo"liwo$ci prawid owej
aplikacji metod z ni! zwi!zanych w dziedzinie poznania
spo ecznego.
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PRZYPISY
1. Pocz!tkowo kana y przetwarzania informacji rozumiano
poprzez odniesienie do anatomicznej budowy uk adu nerwowego i rodzaju bod)ców docieraj!cych (kana wzrokowy, kana
s uchowy itd.) (por. Broadbent, 1957). Pó)niejsze badania wykaza y jednak, "e procesy selekcji uwagi nie musz! by' $ci$le
powi!zane z Þzyczn! charakterystyk! bod)ców docieraj!cych
do tak rozumianych kana ów przetwarzania informacji, co zaowocowa o modyÞkacjami pocz!tkowych Broadbentowskich
koncepcji i propozycjami bardziej elastycznych mechanizmów
selekcji (por. Driver, 2001; Johnston i Dark, 1986). Bardziej
szczegó owe omówienie tego zagadnienia mo"na znale)', na
przyk ad, w: Driver (2001) i N&cka, Orzechowski i Szymura
(2006).
2. Bardziej szczegó owe omówienie teorii Kahnemana
Czytelnik znajdzie w kilku publikacjach polskoj&zycznych
(N&cka, 1994, 2000; N&cka i in., 2006).
3. W rzeczywisto$ci zale"no$' ta jest nieco bardziej z o"ona. Kahneman formu uj!c swoj! teori&, opar si& na znanym
prawie Yerkesa-Dodsona (1908), z którego wynika, "e zmiany
efektywno$ci wykonania zada% uzale"nione s! od pobudzenia
organizmu, a zale"no$' ta przyjmuje kszta t odwróconego „U”:
do pewnego stopnia wzrost pobudzenia poprawia wykonanie
zadania, a nast&pnie wraz z dalszym jego przyrostem poziom
wykonania zadania zaczyna spada'. W przypadku atwiejszych
zada% maksymalna efektywno$' jest osi!gana przy relatywnie
wy"szym poziomie pobudzenia ni" przy zadaniach z o"onych.
4. Istnieje wiele typów zada%, wykorzystywanych w badaniach podzielno$ci uwagi (por. Odgen, Levine i Eisner, 1979,
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za: DeShon i in., 1996). Do najpopularniejszych z pewno$ci!
mo"na zaliczy' zadania na czas reakcji z wyborem (choice reaction time tasks), zadania polegaj!ce na przechowywaniu w pami&ci ci!gu cyfr lub znaków, monitorowaniu obiektów w polu
wzrokowym czy manualnym odwzorowywaniu ruchu obiektu (tracking tasks) (Wickens, 1976; Wickens i Kessel, 1980).
Najbardziej znan! wersj! tego paradygmatu w $rodowisku polskich psychologów poznawczych jest test DIVA (N&cka, 1994;
Szymura i Wodniecka, 2003), który sk ada si& z zadania g ównego na czas reakcji z wyborem (dokonywanie selekcji bod)ców w polu wzrokowym) oraz zadania dodatkowego, wymagaj!cego kontroli motorycznej ($ledzenie zmian ruchu obiektu).
5. W przypadku procesów szeregowych zadania nie s! realizowane jednocze$nie, jak zak adaj! teorie zasobów poznawczych. Poszczególne etapy obróbki poznawczej s! wykonywane
sekwencyjnie: wynik jednej operacji umo"liwia przej$cie na
kolejny etap przetwarzania informacji. Przyjmuje si&, "e przyczyn! realizacji operacji poznawczych w sposób szeregowy jest
interferencja strukturalna, polegaj!ca na niemo"no$ci wykorzystania jednocze$nie tej samej struktury poznawczej do obs ugi
dwóch operacji mentalnych.
6. W przypadku aplikacji wiedzy stereotypowej chodzi o
o sprawdzenie, czy zaktywizowany stereotyp jest wykorzystywany w formu owaniu wra"enia na temat osoby b&d!cej obiektem stereotypu (w tym wypadku chodzi o o ocen& cech osobowo$ci owej osoby na podstawie wys uchanego wcze$niej opisu
typowego dnia z jej "ycia).
7. Mo"na jednak dyskutowa', czy zadanie to rzeczywi$cie
w sposób specyÞczny obci!"a pami&' operacyjn!. Mo"liwe,
"e przygotowywanie w asnego wyst!pienia w trakcie s uchania
wyst!pienia innej osoby anga"uje w pewnym zakresie pami&'
operacyjn! ze wzgl&du na konieczno$' przechowywania przydatnych argumentów, które mog! by' nast&pnie u"yte we w asnym wyst!pieniu.
8. Dodatkowo wp ywano na trafno$' odpami&tania za pomoc! instrukcji (lub jej braku), w której wprost polecano zapami&tanie wypowiedzi poszczególnych uczestników debaty.
9. Dla ortodoksyjnie nastawionego psychologa poznawczego
i taki dowód móg by nie by' wystarczaj!cy. Zgodnie bowiem
z postulatem Navona dowód na zale"no$' dwóch zada% powinien obejmowa' warunki manipulacji trudno$ci! ka"dego z zada% niezale"nie. Powinno si& zatem wykaza', "e istnieje wp yw
manipulacji trudno$ci! jednego zadania na zadanie konkurencyjne, równie" w przypadku zmiany priorytetu wykonywanych
aktywno$ci.
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Why do social psychologists like a stone soup?
On application of cognitive busyness manipulation
in social cognition research
S awomir #piewak
Institute of Psychology, Jagiellonian University

Abstract
David Navon (1984) in his critical paper on validity of the cognitive resources metaphor put into question
testability of this construct in current psychology comparing resources to a theoretical soup stone. The skepticisms of cognitive psychologists is rarely shared by social psychologists who commonly apply the limited
resources metaphor to illustrate the role of processing capacity in many social phenomena. In the current
paper, both original assumptions of theories of limited attentional resources and the idea of application of
methods for diagnosing limited processing capacity in experimental social psychology are discussed. The
aim of this presentation is to show common solutions used for testing the assumption of cognitive resources
limitation in social psychology research. The second important issue is to point out some speciÞc problems
that stem from the application of original methods of cognitive psychology in explanations of complex
social behaviors.
Key words: attentional resources, cognitive busyness, cognitive load, cognitive resources, dual tasks; mental
energy, processing capacity, processing resources
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