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Cel u!wi"ca !rodki, a niekiedy przeszkody?
Preferencje zale#ne od nastawienia regulacyjnego
Marta Roczniewska, Alina Kola$czyk
Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia Zamiejscowy w Sopocie

Przedmioty, które s u#% realizacji aktualnego d%#enia, s% nie!wiadomie oceniane bardziej pozytywnie, co
umo#liwia w %czenie ich w zakres uwagi i dzia ania (np. Ferguson i Bargh, 2004). Znaczenie okre!lonych
obiektów zmienia si" ponadto w zale#no!ci od trybu, w jakim pracuje umys cz owieka zmotywowanego
celem. Procesy poznawcze, emocjonalne oraz podejmowanie decyzji zale#% na przyk ad od nastawienia regulacyjnego, opisanego przez Higginsa (1997): promocyjnego (skupionego na idea ach i potrzebie
rozwoju) lub prewencyjnego (zwi%zanego z powinno!ciami i potrzeb% bezpiecze$stwa). Celem dwóch
eksperymentów opisanych w artykule by a weryÞkacja hipotez o wp ywie nastawienia regulacyjnego na
niejawn% ocen" bod&ców, które w ró#nym stopniu przyczyniaj% si" do rozwi%zania zadania detekcyjnego.
Manipulowano nastawieniem regulacyjnym i anga#owaniem w zadanie. Zgodnie z przewidywaniami,
zarówno osoby o nastawieniu promocyjnym, jak i prewencyjnym upozytywnia y bod&ce stanowi%ce
rozwi%zanie. Jako #e nastawienie prewencyjne wi%#e si" dodatkowo z tendencj% do zwracania uwagi na
mo#liwe b "dy w drodze do celu, poszerza si" tak#e spektrum obiektów obj"tych waluacj%. Wykazano, #e
osoby motywowane prewencyjnie upozytywniaj% równie# te obiekty, które stanowi% przeszkod" na drodze
do realizacji celu (takie, które trzeba aktywnie omija'). „Grupa prewencyjna” dewaluowa a dodatkowo
bod&ce niefunkcjonalne wobec zadania, stanowi%ce wy %cznie szum informacyjny. Dyskusja obejmuje
próby wyja!nienia tych efektów.
S owa kluczowe: aktywno!' celowa, samoregulacja, automatyczne przewarto!ciowania, afekt

Samuel Ratchett zostaje znaleziony martwy w przedziale poci%gu jad%cego ze Stambu u do Pary#a. Nie
ma w%tpliwo!ci, #e zosta zamordowany. Szcz"!liwie
w!ród pasa#erów feralnego kursu znajduje si" genialny
detektyw Herkules Poirot. Kr%g podejrzanych udaje si"
zaw"zi' do dwunastu pasa#erów owego wagonu, a w zaskakuj%cym Þnale okazuje si", i# winni zbrodni s%…
wszyscy (Christie, 1931/2011). W jaki sposób w szumie
informacyjnym – fa szywych alibi, nieistotnych okoliczno!ci – udaje si" odnale&' wskazówki, przyczyniaj%ce
si" do rozwi%zania zagadki? Jak w chaosie potencjalnie

dost"pnych danych „oddzieli' ziarno od plew”? Wyniki
bada$ wskazuj% na znacz%c% rol", jak% w procesie rozwi%zywania problemów odgrywaj% operacje pozostaj%ce
poza kontrol% cz owieka. I cho' Witkacy twierdzi , #e
„samo si" nie my!li”, badania np. Dijksterhuisa (2004)
czy rodzime (Pochwatko, Sweklej, Balas i Godlewska,
2009) wskazuj%, i# samo zapoznanie si" z przestrzeni%
problemu stanowi przyczynek do zmian poznawczo-afektywnych w umy!le, których zadaniem ma by' lepsze
funkcjonowanie podmiotu, zmierzaj%ce do realizacji d%#enia czy rozwi%zania problemu. Fascynuj%ce wydaje si"
wi"c to, co dzieje si" w umy!le cz owieka po zapoznaniu
z tre!ci% problemu. Co przyczynia si" do przedstawienia
pewnych faktów „oku uwagi”, a pomini"cia innych zas on% „uwagowego” milczenia (por. Kola$czyk, 2001)?
W jaki sposób i dzi"ki jakim kryteriom dokonuje si" restrukturyzacja przestrzeni problemu, skutkuj%ca jego rozwi%zaniem?
Zgodnie z systemow% teori% celów, ich struktura przypomina sie' asocjacyjn% (Anderson i Bower, 1980). W jej
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ramach, cele i !rodki do nich prowadz%ce s% uporz%dkowane wed ug regu opisanych w psychologii poznawczej (np. Fishbach, Friedman i Kruglanski, 2003; Shah
i Kruglanski, 2003). Ow% sie' tworz% kategorie – w"z y
sieci semantycznej – których uczymy si" na zasadzie statystyki do!wiadczenia. Pobudzenie danego w"z a zale#y
od si y skojarze$ z innymi, aktywnymi ju# w"z ami, co
przejawia si" w szybko!ci, z jak% si" wzajemnie aktywizuj% (Kola$czyk, 2009a). Szybko!' ta zale#y od spójno!ci
znaczenia afektywnego lub semantycznego owych konstruktów. Mo#liwo!' wzajemnego wzbudzania w"z ów
wzrasta równie# z cz"sto!ci% ich wcze!niejszych wspólnych aktywacji (Zhang, Fishbach i Kruglanski, 2007).
Aktywno!' celowa nie zawsze powstaje na skutek
decyzji podmiotu. Mo#e ona zosta' zainicjowana na
podobnej zasadzie, jak aktywacja konstruktów w sieci
asocjacyjnej, tj. poprzez wzbudzenie w"z ów z poziomu
wy#szego (celu) lub ni#szego (!rodka do$ prowadz%cego; Shah i Kruglanski, 2003). Cele i zachowania z nimi
zwi%zane aktywizowane s% sytuacyjnie przez okre!lone wskazówki z otaczaj%cej rzeczywisto!ci (np. Bargh,
Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar i Trotschel, 2001).
Wzbudzenie reprezentacji poznawczej w postaci schematu biblioteki aktywizuje normy zwi%zane z zachowaniem
w tym miejscu (zwi"ksza dost"pno!' poznawcz% okre!lonych s ów, np. „szeptanie”), co wi%#e si" z przyciszeniem
g osu osób badanych (obiektywna miara decybeli; Aarts
i Dijksterhuis, 2003). Bod&ce obecne w !rodowisku mog%
modyÞkowa' nasz% aktywno!' poprzez fakt, i# w naszym
umy!le %cz% si" z okre!lonymi czynno!ciami celowymi.
Na przyk ad, gdy zadaniem badanych by o uk adanie
zda$ dotycz%cych grup osób zwykle kojarzonych z pieni"dzmi (np. maklerów, bukmacherów), wykazywali si"
zwi"kszon% wytrwa o!ci% w pracy nad kolejnym, pozornie niezwi%zanym 'wiczeniem, polegaj%cym w a!nie na
gromadzeniu pieni"dzy (Aarts i in., 2005). W badaniu, jakie przeprowadzili Sheeran, Aarts, Custers, Webb, Cooke
i Rivis (2005) pokazano z kolei, i# aktywizacja potrzeby
uspo eczniania wp ywa na ch"' si"gni"cia po alkohol.
Wydaje si" jednak, i# zaproponowany wy#ej model nie
ujmuje pe ni automatyzmów w a!ciwych aktywno!ci celowej, ograniczaj%c si" do wzrastaj%cego i opadaj%cego
pobudzenia w ramach sieci asocjacyjnej. Wiedza na temat
otaczaj%cej nas rzeczywisto!ci jest wielowymiarowa, st%d
preferencja danego obiektu nie mo#e zale#e' jedynie od
„dro#no!ci” po %cze$ zale#nych od cz"sto!ci skojarze$,
sk ada si" bowiem równie# z informacji o charakterze
afektywnym. Fiske i Pavelchak (1993, za: Kola$czyk,
2009a, s. 63) uznaj%, i# afekt mo#na rozpatrywa' jako
„w asno!' ka#dego w"z a, ka#dej kategorii ogólnej,
ale i ka#dej cechy, nie za! jako skojarzenie z odr"bnym
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w"z em afektu”. Zgodnie z tym uj"ciem, „postaw% utajon%
jest reakcja afektywna o komponentach Þzjologicznych:
mózgowo–mi"!niowo–wegetatywnych oraz doznawanie
preferencji lub awersji w stosunku do reprezentowanego poznawczo obiektu, stanowi%ce funkcjonaln% ca o!'.
Postaw" utajon% tworzy na przyk ad skojarzenie w"z a
poj"cia (kwiat) z w"z em afektu (pozytywny) oraz konstelacja pobudze$ Þzjologicznych, w tym mi"!niowo–wegetatywnych” (Kola$czyk, 2009a, s. 63). Co wi"cej, afekt
stanowi jedno z kryteriów uporz%dkowania w sieci semantycznej – bliskie sobie s% bowiem w"z y o podobnym
zabarwieniu afektywnym. Zjawisko to stanowi podstaw"
badania utajonych postaw w metodzie Fazio (2001) czy
IAT (Greenwald, McGhee i Schwartz, 1998).
Je!li okre!lony obiekt jest u#yteczny z punktu widzenia
danego zadania lub celu, informacja na jego temat staje si" relatywnie bardziej pozytywna ni# wtedy, gdy cel
nie zosta wzbudzony b%d& gdy zadanie zosta o ju# uko$czone (Ferguson i Bargh, 2004; Kwiecie$1, Puchalska
i Parzuchowski, 2009). Wzmaga to bowiem ch"' d%#enia
ku obiektowi i zwi"ksza szans" jego u#ycia w rozwi%zaniu problemu. Co wi"cej, zwi"kszona pozytywno!' mo#e
zosta' osi%gni"ta na dwa sposoby – wzrostu dost"pno!ci
informacji pozytywnych b%d& hamowania informacji negatywnych (Ferguson i Bargh, 2004).
Niejawna, nieu!wiadamiana ocena obiektów nie jest
sta a, lecz zmienia si" wraz z aktualnymi celami i priorytetami podmiotu. Wed ug Kola$czyk (2009a, s. 55)
„(…) motywacja «wybiera» automatycznie to, co jest
potrzebne do jej spe nienia”. Oznacza to, i# w sposób
mimowolny dochodzi do upozytywnienia przedmiotów
i zjawisk, przy jednoczesnej dewaluacji innych. Pozwala
to na udost"pnianie znacze$ funkcjonalnych dla zadania
(w"z ów sieci semantycznej), co zwi"ksza efektywno!'
dzia ania. Osoby twórcze upozytywniaj% na przyk ad
tre!ci stanowi%ce rozwi%zanie zadania dywergencyjnego
(Szyma$ska i Kola$czyk, 2002). Ferguson i Bargh (2004)
wykazali natomiast, i# osoby spragnione niejawnie oceniaj% p yny nadaj%ce si" do picia jako bardziej pozytywne,
w porównaniu do osób, które dopiero co ugasi y pragnienie. Automatyczne oceny odzwierciedlaj% zatem funkcjonalno!' obiektów wobec aktualnych d%#e$ – pozytywna
ocena obiektów zwi%zanych z celem nie jest wi"c funkcj%
zwyk ej dost"pno!ci poznawczej. Wykazano ponadto, #e
zaanga#owanie w realizacj" zadania wp ywa na waluacj"
jedynie tych obiektów, które s% silnie zwi%zane z celem
(woda i sok zaspokajaj%ce pragnienie, a ju# nie kawa
i herbata).
Równie istotn% rol" w efektywnym rozwi%zywaniu
problemów pe ni odrzucenie z jego przestrzeni tre!ci
niefunkcjonalnych, a wi"c niezwi%zanych z zadaniem
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i z tego powodu przeszkadzaj%cych jego wykonaniu.
Badania zespo u Brendl, Markman i Messner (2003)
wskazuj% na dewaluacj" tego typu obiektów. Badani,
u których zapachem popcornu w pomieszczeniu wzbudzono g ód, obni#ali ocen" obiektów niejadalnych (np.
p yty DVD). Podobne przewarto!ciowania obserwuje si"
w przypadku bod&ców, które – cho' immanentnie z problemem zwi%zane – nie s u#% jego rozwi%zaniu, a wr"cz
je utrudniaj%, stanowi%c szum informacyjny. Raymond,
Fenske i Westoby (2005) udowodnili, i# dystraktory s%
tym ni#ej oceniane, im bli#ej sygna u si" znajduj%, a wi"c
im bardziej przeszkadzaj% w detekcji. Mo#na wi"c wnioskowa', i# automatyczna ocena jest wra#liwa nie tylko na
stopie$ spe niania celu, ale równie# na stopie$ trudno!ci
w ró#nicowaniu bod&ców, na które trzeba reagowa'.
Aktywno!' celowa modyÞkuje oceny, dostosowuj%c je
funkcjonalnie do realizowanego d%#enia. Jest jednak pewien warunek – owo przewarto!ciowanie utrzymuje si",
o ile trwa stan teliczny i cel nie zostanie osi%gni"ty. Wiele
lat temu Owsiankina (za: ,ukaszewski, 2006) stwierdzia, i# istnieje spontaniczna tendencja do ko$czenia rozpocz"tych, acz przerwanych dzia a$, jakby zadanie w dalszym ci%gu „pracowa o” w umy!le. W ten sposób mo#na
wyja!ni' efekt zaobserwowany przez Zeigarnik (1927,
za: Reber, 1985) – lepszego pami"tania w a!nie zada$
nieuko$czonych, prawdopodobnie zwi%zany z wci%#
dost"pn% aktywacj% sieci semantycznej, „do adowan%”
dodatkowo przez znaczenie afektywne nadane okre!lonym obiektom (Kola$czyk, 2009a; Kola$czyk, 2009b).
W a!nie ow% zwi"kszon% dost"pno!' tre!ci zwi%zanych
z motywacj% Kuhl nazywa markerem zaanga#owania
(Goschke i Kuhl, 1993). Badania wskazuj%, i# osi%gni"cie
celu prowadzi do wyhamowania dost"pno!ci tre!ci z nim
zwi%zanych (Ferguson i Bargh, 2004). Badani, którym
zapowiedziano, i# uko$czyli ju# rozwi%zywanie anagramów, nie upozytywniali s ów stanowi%cych poprawne
odpowiedzi lub ich fragmenty, w przeciwie$stwie do grupy, któr% nastawiono na dalsz% prac" z anagramami po
ma ej przerwie (Ferguson i Bargh, 2004).
Cho' badacze twierdz%, i# „lubienie pozostaje w s u#bie dzia ania” (z ang. liking is for doing; tytu artyku u
Ferguson i Bargha, 2004), zgodnie z uj"ciem Kola$czyk
(Kola$czyk, Kwiecie$ i Sterczy$ski, 2010) niejawna
ewaluacja obiektów w aktywno!ci celowej pozostaje
w s u#bie uwagi. Afekt pozytywny powsta y w wyniku
waluacji sygnalizuje uwadze, co jest wa#ne w perspektywie realizacji celu. Afekt negatywny powsta y na skutek
dewaluacji tre!ci niezwi%zanych z celem (niefunkcjonalnych) wyrzuca je poza uwag", a tym samym z dalszego
kontrolowanego przetwarzania. W takim uj"ciu, nie tylko
zadanie, ale równie# stan umys u musi w du#ym stopniu

decydowa' o tym, co w danej sytuacji jest preferowane.
Inne s% na przyk ad upodobania podmiotu, realizuj%cego
cel w nastawieniu promocyjnym, a inne – w prewencyjnym (Higgins, 1997). Badania demonstruj% bowiem odmienny wp yw owych motywacyjnych stanów na procesy
poznawcze (Crowe i Higgins, 1997), reakcje emocjonalne (Higgins, Shah i Friedman, 1997) oraz strategie w zachowaniu, np. w relacjach interpersonalnych (Higgins,
Roney, Crowe i Hymes, 1994). Dla osób w nastawieniu
prewencyjnym kluczowe jest bezpiecze$stwo, sk%d wynika ich sk onno!' do monitorowania !rodowiska pod
k%tem mo#liwych zagro#e$ dla osi%gni"cia celu. W motywacji promocyjnej przewa#a nastawienie na spe nienie
zwi%zane z potrzeb% rozwoju, co sprzyja kontroli polegaj%cej na szukaniu obiektów spe nienie to umo#liwiaj%cych, koherentnych z celem (por. tak#e Kola$czyk, 2008).
Higgins (1997) twierdzi, i# osoby w motywacji prewencyjnej s% bardziej uwra#liwione na strat", tj. skupiaj% si"
na informacjach dotycz%cych obecno!ci i nieobecno!ci
bod&ców negatywnych, podczas gdy osoby promocyjne
cechuje nastawienie na zysk, a wi"c na wyst"powanie lub
brak zdarze$ pozytywnych. Higgins i Tykocinski (1992)
wykazali, i# osoby nastawione na monitorowanie rozbie#no!ci z obranym kierunkiem dzia ania pami"taj% inne
szczegó y z przeczytanego eseju na temat #ycia ich kolegi
studenta ni# osoby nastawione na spe nienie. Podczas gdy
osoby prewencyjne przypomina y sobie takie wydarzenia, jak !cisk w metrze czy dzie$ wolny od wyj%tkowo
trudnych zaj"' (tj. obecno!' i nieobecno!' negatywnych
wydarze$), osoby promocyjne lepiej pami"ta y np. znalezienie 20 dolarów na ulicy czy nieobecno!' sympatii na
randce (wyst"powanie i brak pozytywnych epizodów).
Okaza o si" równie#, i# ludzie o osobowo!ciowej sk onno!ci do nastawienia prewencyjnego stosuj% np. inne strategie zawierania i podtrzymywania znajomo!ci ni# osoby
o chronicznym nastawieniu promocyjnym. Ci pierwsi stosuj% taktyk" unikania zdarze$ nieprzyjemnych czy negatywnych (np. „unikam utraty kontaktu”), natomiast ci drudzy skupiaj% si" na d%#eniu do zdarze$ pozytywnych – np.
„jestem wsparciem dla przyjació ” (Higgins i in., 1994).
Postawa prewencyjna uwra#liwia na negatywne rezultaty dzia a$, co skutkuje ci%g ym monitorowaniem b "dów oraz ch"ci% unikni"cia kolejnych pomy ek w dziaaniu, sprzyjaj%c strategii czujno!ci. Korzystaj%c z terminologii zaczerpni"tej z teorii detekcji sygna ów (Tanner
i Swets, 1954), mo#na powiedzie', i# osoba w nastawieniu prewencyjnym poszukuje prawid owych odrzuce$ (tj.
zapewnia eliminacj" negatywnych wyników), by unikn%'
b "dów fa szywego alarmu (zaakceptowania niepoprawnego bod&ca). Osoby nastawione promocyjnie cechuje natomiast bardziej ryzykowny wzór reakcji, a wi"c
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przewaga fa szywych alarmów nad b "dami omini"cia.
Crowe i Higgins (1997) dowiedli, i# osoby o nastawieniu
promocyjnym ch"tniej naciska y „tak” w odpowiedzi na
pytanie, czy s owo, które pojawi o si" na ekranie, by o
prezentowane we wcze!niejszej cz"!ci eksperymentu, natomiast osoby prewencyjne cz"!ciej odpowiada y „nie”.
Rezultaty bada$ wskazuj%, i# nastawienie regulacyjne modyÞkuje warto!ciowanie tre!ci odnosz%cych si"
do celu. Ukierunkowanie na spe nienie oraz inklinacja
pozytywno!ci w nastawieniu promocyjnym sprzyjaj%
przyjmowaniu wszelkich rozwi%za$ zbli#aj%cych do zao#onego wyniku (Kola$czyk, 2008). Takie sprawdzanie
spójno!ci z celem oznacza preferencj" do potwierdzania
informacji kosztem próby ich falsyÞkowania (Lewicka,
1993). Jest to przejaw konÞrmacyjnej strategii w my!leniu, polegaj%cej na poszukiwaniu warunków „wystarczaj%co dobrych” do osi%gni"cia celu (Lewicka, 1993). Ta
strategia uwra#liwia wi"c na kryteria spójne z zadaniem.
W nastawieniu prewencyjnym uwaga nakierowana jest
na unikanie strat, co mo#e zwi"ksza' dost"pno!' negatywnych informacji o !rodowisku. W zwi%zku z monitorowaniem rozbie#no!ci dzia ania z d%#eniem zwi"ksza si"
dost"pno!' poznawcza przeszkód w rozwi%zaniu zadania.
W zale#no!ci od tego, czy podmiot jest w stanie przeszkody ignorowa' automatycznie, czy musi podda' je kontroli
uwagi, mo#na si" spodziewa' ró#nych ewaluacji. Szum
informacyjny, bod&ce ca kiem niezwi%zane z celem powinny zosta' ocenione negatywnie. Usuni"cie bod&ców
niefunkcjonalnych z pola uwagi poprzez dewaluacj" ma
znaczenie szczególnie w przypadku du#ego obci%#enia
pami"ci roboczej, w a!ciwego nastawieniu prewencyjnemu. Obecno!' „szumu” zabiera bowiem zasoby poznawcze konieczne do rozwi%zania zadania (Kola$czyk,
Kwiecie$, ,azarska i Sterczy$ski, 2010). Funkcjonalna
dewaluacja mia aby wi"c na celu zapewnienie optymalnego dzia ania.
Wa#na dla zrozumienia my!lenia w nastawieniu prewencyjnym jest analiza ocen bod&ców, które, cho' zawarte w tre!ci zadania, stanowi% przeszkod" w jego realizacji
(np. czarne szachy przeciwnika). Umys stale monitoruj%cy potencjalne i rzeczywiste przeszkody nie mo#e ich
zignorowa', z jego perspektywy pe ni% one istotn%, chocia# negatywn% funkcj". St%d mo#e wynikn%' paradoks
upozytywnienia obiektów przeszkadzaj%cych w realizacji celu, a dzi"ki temu w %czania ich w zakres kontroli.
Zgodnie z trybem my!lenia preferowanym w prewencji,
uwra#liwienie na mo#liwe b "dy w dzia aniu sprawia, i#
nie mo#na usun%' poza pole uwagi bod&ców stanowi%cych fa szywy alarm. Ci%g e monitorowanie odchyle$ od
obranego kierunku dzia ania wymaga obj"cia ich uwag%,
co dokonuje si" za po!rednictwem waluacji.
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Podobnemu pozytywnemu warto!ciowaniu naturalnie
musz% zosta' poddane bod&ce, które spe niaj% wymogi
zadania. Jest to raczej wynik aktywizacji celu (Ferguson
i Bargh, 2004), a nie okre!lonego nastawienia regulacyjnego. W nastawieniu promocyjnym, na spe nienie, przy
poszukiwaniu informacji spójnych z celem waluacja tre!ci s u#%cych jego realizacji powinna by' jeszcze wyrazistsza.
Przedmiotem bada$ jest sprawdzenie, w jaki sposób
nastawienie regulacyjne modyÞkuje niejawne warto!ciowanie obiektów zwi%zanych z realizacj% celu. Samo
wprowadzenie manipulacji nastawieniem prewencyjnym
i promocyjnym zmienia ocen" bod&ców. Efekty reewaluacji pod wp ywem zadania trudno by oby oddzieli' od
wp ywu owego nastawienia, st%d zmiany w warto!ciowaniu pod wp ywem okre!lonego ukierunkowania powinny
by' odniesione do grup kontrolnych, tj. takich, w których
nie manipulowano nastawieniem regulacyjnym. Z tego
wzgl"du zdecydowano o zbudowaniu dwóch schematów eksperymentalnych. Celem pierwszego badania by o
sprawdzenie, w jaki sposób nastawienie prewencyjne
zmienia wp yw aktywizacji zadania na oceny automatyczne. Celem drugiego badania by a analiza tego wp ywu w przypadku nastawienia promocyjnego. Wychodz%c
z za o#enia, #e afekt powsta y w aktywno!ci celowej na
skutek niejawnych ewaluacji jest „stra#nikiem uwagi”,
postawiono nast"puj%ce hipotezy:
Hipoteza 1. Osoby o nastawieniu prewencyjnym:
1a. dewaluuj% obiekty niefunkcjonalne wobec zadania, to
znaczy stanowi%ce szum informacyjny, obci%#aj%ce niepotrzebnie zasoby uwagi,
1b. upozytywniaj% obiekty, które spe niaj% kryteria zadania,
1c. upozytywniaj% obiekty, które mog% s u#y' monitorowaniu, a wi"c sprawdzeniu rozbie#no!ci z celem.
Hipoteza 2. Osoby o nastawieniu promocyjnym upozytywniaj% obiekty s u#%ce realizacji celu.
BADANIE 1
Celem pierwszego badania by a weryÞkacja Hipotezy 1,
mówi%cej o wp ywie nastawienia prewencyjnego na ocen" obiektów o ró#nej funkcjonalno!ci wobec celu.
Metoda
Uczestnicy badania
W badaniu pierwszym uczestniczy o 117 uczniów gimnazjum w wieku od 14 do 16 lat (M = 14,78; SD = 0,85).
W eksperymencie wzi" o udzia 58 ch opców oraz
59 dziewcz%t z ró#nych klas. Wszyscy uczestnicy uko$czyli badanie, natomiast ze wzgl"du na pope nienie
przez 4 osoby znacznej liczby b "dów w procedurze
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poprzedzania afektywnego, ostatecznej analizie poddano
wyniki 113 osób.
Materia y
Manipulacja motywacj"
Manipulacja motywacj% odbywa a si" za pomoc% przygotowanego dla tego celu Þlmu, trwaj%cego oko o 1 minuty. Przedstawia on ch opca graj%cego w gr" komputerow%, której przedmiotem s% wy!cigi. Do Þlmu dograno
g os lektora opisuj%cy my!li, uczucia i motywacje bohatera. W tre!ci przewa#aj% komunikaty o charakterze prewencyjnym (na przyk ad: bohater czuje presj" i nie chce
by' gorszy od swoich rywali). Dodatkowo, badani dostali
kartki A5, a ich zadaniem by o opisanie zaobserwowanej
w Þlmie sytuacji w postaci krótkiej notatki w pami"tniku
gracza (w pierwszej osobie liczby pojedynczej). Zabieg
ten mia na celu wzbudzenie rzeczywistej motywacji prewencyjnej przez odwo anie si" do Ja. Badanie pilota#owe sprawdzaj%ce skuteczno!' manipulacji wykonano za
pomoc% testu uwagi. Wybrano Test Zegarków autorstwa
Marcjusza Moronia (za: Szymura i S abosz, 2002), umo#liwiaj%cy sprawdzenie przebiegu detekcji. Uzyskano
istotn% ró#nic" w liczbie przeskanowanych ikon (SPEED)
mi"dzy grup% prewencyjn% (M = 262,43; SD = 29,99)
a grup% kontroln% (M = 324,93; SD = 3,20), t(19,88) =
2,84; p < 0,01. Zakres przeskanowany w czasie dwóch
minut mo#na uzna' za wska&nik ostro#no!ci, pokazuj%cy, #e osoby prewencyjne pracowa y wolniej (np. Förster,
Higgins i Bianco, 2003).
Zadanie detekcyjne
Dla potrzeb badania stworzono zadanie detekcyjne,
przypominaj%ce popularn% w!ród m odzie#y gr" Snake.
Badani mieli wcieli' si" w rol" kelnera w restauracji wegetaria$skiej. Ich zadaniem mia o by' sterowanie kelnerem w taki sposób, aby apa na sw% tac" tylko te dania,
które z ch"ci% spo#yliby go!cie tej restauracji – czyli dania
wegetaria$skie. Jednocze!nie w przestrzeni zadania pojawia y si" obiekty niewegetaria$skie (potrawy z mi"sa).
Obiekty pojawia y si" jako s owa w losowo wybranych
lokalizacjach. Badani otrzymywali równie# informacj",
i# za ka#dy poprawnie z apany produkt wegetaria$ski
otrzymaj% 3 punkty, je!li za! z api% danie niewegetaria$skie – 3 punkty zostan% odj"te od ich wyniku.
Pomiar zmiennej zale!nej –
metoda poprzedzania afektywnego
Oceniane obiekty. W zadaniu z poprzedzaniem afektywnym korzystano z 15 obiektów. W badaniu pilota#owym sprawdzano, na ile typowe i afektorodne s% obiekty o ró#nym zwi%zku z zadaniem. Na podstawie analizy

cz"sto!ci wyst"powania, a nast"pnie !rednich ocen nadawanych przez s"dziów kompetentnych wybrano 5 obiektów wegetaria$skich (np. surówka, racuchy), 5 obiektów
niewegetaria$skich (np. klops, #eberka) oraz 5 obiektów niejadalnych, ale zwi%zanych z jedzeniem (np. stó ,
y#ka).
Przymiotniki (bod#ce docelowe). List" przymiotników
do procedury poprzedzania afektywnego wybrano spo!ród pozytywnych i negatywnych przymiotników o najwi"kszej cz"sto!ci wyst"powania w wyszukiwarce internetowej Google. Uzyskan% w ten sposób list" 31 przymiotników przedstawiono 28 osobom do oceny na skali
od 1 – zdecydowanie negatywny do 5 – zdecydowanie
pozytywny. Ostateczna lista zawiera a 10 pozytywnych
(np. radosny, przyjazny) i 10 negatywnych przymiotników (np. wstr"tny, smutny).
Pomiar zmiennej zale!nej. Badanie zmiennej zale#nej
za pomoc% procedury poprzedzania afektywnego (z ang.
evaluative priming paradigm; Fazio, 2001) zosta o przygotowane w programie Inquisit 3.0.3.2. W standardowym
paradygmacie s owa poprzedzaj%ce s% zestawiane w pary
z przymiotnikami pozytywnymi i negatywnymi, a zadaniem badanego jest ocenienie przymiotnika. Badani reaguj%, naciskaj%c na klawiaturze klawisz oznaczony jako
„+”, gdy s owo jest pozytywne, a „–”, gdy s owo jest
negatywne. Zmienn% zale#n% jest tu czas reakcji oceny
przymiotników jako funkcja prymy. W naszym eksperymencie s owa poprzedzaj%ce by y nazwami obiektów wyst"puj%cych w zadaniu.
Badania nad poprzedzaniem afektywnym wskazuj%, i#
reakcja na przymiotniki jest przyspieszana, gdy obiekty
i przymiotniki maj% t" sam% walencj" (tzn. gdy pozytywny obiekt poprzedza pozytywny przymiotnik albo gdy
negatywny obiekt poprzedza negatywny przymiotnik).
Reakcja nast"puje wolniej, gdy wyst"puje niespójno!'
afektywna (tzn. pozytywny obiekt – negatywny przymiotnik albo negatywny obiekt – pozytywny przymiotnik; Fazio, 2001).
W opisywanym badaniu zastosowano trzy typy obiektów jako prymy. Dwa rodzaje obiektów mia y charakter
funkcjonalny, czyli by y zwi%zane z zadaniem: obiekty
pomagaj%ce (tj. b"d%ce rozwi%zaniem zadania, dzia aj%ce jak sygna y – obiekty wegetaria$skie) oraz obiekty
przeszkadzaj%ce (tj. wskazuj%ce, czego nie robi', by nie
przegra' – obiekty niewegetaria$skie). Trzeci typ stanowi y obiekty niefunkcjonalne, niezwi%zane z zadaniem
(niejadalne).
W celu stworzenia procedury poprzedzania afektywnego skorzystano z tej przyj"tej przez Ferguson i Bargha
(2004), wprowadzaj%c konieczne zmiany. Ka#da próba
rozpoczyna a si" od prezentacji punktu Þksacji na !rodku
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ekranu przez 500 ms (aby wzrok badanego od pocz%tku
skupiony by w miejscu prezentacji bod&ców), nast"pnie
przez 100 ms prezentowany by obiekt (skrócenie o 50
ms w stosunku do procedury Ferguson i Bargha wynika o
z ch"ci unikni"cia jawnego przetwarzania tre!ci obiektów
przy braku maskowania), kolejno pusty ekran (150 ms),
a potem przymiotnik. Pozostawa on na ekranie, dopóki
osoba badana nie zareagowa a, wciskaj%c klawisz „+”
albo „–”. Przymiotniki by y losowane mi"dzy próbami.
Przerwa mi"dzy próbami wynosi a 2000 ms. Badani wykonywali cztery próby 'wiczebne. Ka#dy z 15 obiektów
zosta skojarzony w parze raz z przymiotnikiem pozytywnym, raz z negatywnym.
Schemat badania
Badanie wykonano w schemacie: 2 (motywacja: prewencyjna vs. kontrolna) × 2 (aktywizacja celu: zadanie
vs. brak zadania) × 3 (typ obiektu: funkcjonalny wobec
zadania – pomagaj%cy vs. funkcjonalny wobec zadania
– przeszkadzaj%cy vs. niefunkcjonalny). Dwie pierwsze
zmienne by y interindywidualne, trzecia – intraindywidualna. Zmienn% zale#n% stanowi czas reakcji na przymiotniki negatywne i pozytywne, wyst"puj%ce w parze
z obiektami. Zgodnie z za o#eniami (Fazio, 2001) przyj"to, i# wska&nikiem pozytywnej postawy b"dzie istotnie
krótszy czas reakcji przy pozytywnym ni# przy negatywnym przymiotniku, natomiast wska&nikiem negatywnej
postawy – istotnie krótszy czas reakcji przy przymiotniku
negatywnym ni# pozytywnym. Brak ró#nic traktowany
jest jako postawa neutralna.
Procedura
Osoby badane zosta y w sposób losowy przyporz%dkowane do jednego z czterech warunków eksperymentalnych. Zosta y one poinformowane o tym, i# bior% udzia
w badaniu eksperymentalnym, którego wyniki zostan%
poddane obróbkom statystycznym i nie b"d% interpretowane indywidualnie. W eksperymencie uczestniczy y
jednocze!nie po trzy osoby. Badani pracowali indywidualnie przy biurku z laptopem, odwróceni do siebie plecami, na ka#dym stanowisku znajdowa y si" kartka i d ugopis. Wszyscy wykonywali ca % procedur" w s uchawkach.
Uczestników informowano, i# bior% udzia w badaniach nad koordynacj% wzrokowo-ruchow%. Nast"pnie
w dwóch grupach dokonywano manipulacji nastawieniem regulacyjnym. Badani w grupie prewencyjnej byli
proszeni o zapoznanie si" z trwaj%cym minut" Þlmem,
którego bohater wykorzystuje koordynacj" wzrokowo-ruchow% w grze komputerowej. Dalsza cz"!' historii fasadowej g osi a, i# badania ameryka$skich naukowców dowodz%, #e przyj"cie perspektywy bohatera mo#e wp yn%'
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na rzeczywiste umiej"tno!ci gracza. Proszono wi"c, aby
badany wczu si" w jego sytuacj", a po obejrzeniu Þlmu
opisa j% w postaci krótkiej notatki w pami"tniku. Osoby
w grupie kontrolnej, tj. bez manipulacji motywacj%, nie
zosta y poddane #adnym oddzia ywaniom.
Nast"pnie po owie badanych prezentowano tre!' gry
„Wegetaria$ski kelner”. Dodatkowo uczestnicy przed
przej!ciem do nast"pnej cz"!ci badania mieli wyobrazi'
sobie kilka produktów, które kelner ch"tnie by wybiera ,
a tak#e tych, których by unika . W ten sposób zadanie zosta o zaktywizowane, ale nie uko$czone. Badanych poinformowano, #e zanim wezm% udzia w grze, b"d% 'wiczy' prac" z klawiatur% w zadaniu oceniania s ów. Druga
po owa badanych nie zosta a zapoznana z tre!ci% zadania
„Wegetaria$ski kelner”.
W ostatniej cz"!ci eksperymentu we wszystkich grupach badanych dokonywano pomiaru zmiennej zale#nej
za pomoc% procedury poprzedzania afektywnego, utworzonej w oprogramowaniu Inquisit. Uczestników proszono o prac" szybk% i dok adn%.
Na koniec badani, którym przedstawiono tre!' zadania,
przez 3 minuty grali w gr" „Wegetaria$ski kelner”, a eksperymentator zapisywa uzyskane przez nich wyniki. Po
przebadaniu wszystkich uczestników eksperymentu, zostali oni poinformowani o jego prawdziwym celu, a po
dokonaniu oblicze$ przedstawiono im wyniki badania.
Wyniki
Analizie poddano tylko poprawne odpowiedzi, tj. gdy
na pozytywny przymiotnik osoba badana reagowa a, naciskaj%c „+”, oraz gdy na negatywny przymiotnik osoba
badana reagowa a, naciskaj%c „–”. W grupie 117 badanych wska&nik b "du wyniós 9%. Czasy reakcji powy#ej i poni#ej trzech odchyle$ standardowych dla danej
osoby zosta y odrzucone z bazy. Usuni"to równie# czasy
reakcji poni#ej 250 ms. W ten sposób w bazie pozosta o
113 osób. Analizy wykonano na danych zlogarytmizowanych, natomiast wykresy i tabele przedstawiaj% w a!ciwe
czasy reakcji.
U!rednione i zlogarytmizowane czasy reakcji na przymiotniki (dla trzech grup obiektów) zosta y poddane analizie wariancji (ANOVA) z powtarzanymi pomiarami.
Czynniki mi"dzyobiektowe stanowi y motywacja oraz
wprowadzenie zadania, a czynnikami wewn%trzobiektowymi by y typ obiektu oraz znak przymiotnika. Do oblicze$ u#yto systemu analizy danych Statistica.
Nieistotny okaza si" zarówno efekt g ówny motywacji F(1, 104) = 2,67; p > 0,05, $2 = 0,02, jak i zadania,
F(1, 104) = 1,14; p > 0,05, $2 = 0,01. Testy efektów wewn%trzobiektowych wskaza y na brak efektów g ównych
obiektu oraz afektu (oba: F < 1).
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Tabela 1.
Warto!ci !rednich i odchyle$ standardowych czasów reakcji
dla interakcji mi"dzy zadaniem a znakiem przymiotnika dla
grupy o nastawieniu prewencyjnym
Warunek

Znak przymiotnika
pozytywny

negatywny

brak zadania
M
SD

769,63
042,43

741,65
045,73

zadanie
M
SD

774,78
039,50

813,83
042,57

Uzyskano istotn% interakcj" mi"dzy motywacj%, zadaniem, typem obiektu i znakiem afektywnym przymiotnika, F(2, 208) = 7,91; p < 0,001, $2 = 0,07. Kszta t ocen
dla poszczególnych obiektów zmienia si" w zale#no!ci
od czynnika zadania jedynie dla prewencji, F(2, 108)
= 20,15; p < 0,001, $2 = 0,27, natomiast interakcja jest
nieistotna dla grupy kontrolnej, F(2, 100) = 1,76; p > 0,05.
W grupie prewencyjnej uzyskano istotn% interakcj" mi"dzy zadaniem a znakiem przymiotnika, F(1, 62)
= 8,01; p < 0,001, $2 = 0,11. Tabela 1 pokazuje, i# w przypadku braku zadania badani w nastawieniu prewencyjnym istotnie szybciej reagowali na negatywny ni# pozytywny przymiotnik (p = 0,06), natomiast przy aktywizacji
zadania sytuacja by a odwrotna (p < 0,05).

Rysunek 1.
(rednie czasy reakcji jako funkcja znaku przymiotnika i typu obiektu w grupie prewencyjnej w podziale wzgl"dem zadania
(Badanie 1).
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Rysunek 1 przedstawia czasy reakcji na poszczególne
obiekty w zale#no!ci od znaku przymiotnika w grupie
prewencyjnej, w podziale ze wzgl"du na zadanie.
Osoby, które nie zna y tre!ci zadania, reagowa y szybciej na obiekty niewegetaria$skie przy negatywnym ni#
przy pozytywnym przymiotniku, p < 0,05. Pozosta e
efekty okaza y si" nieistotne, p > 0,05.
Badani w grupie, której przedstawiono zadanie, szybciej reagowali na przymiotniki pozytywne ni# negatywne
przy obiektach wegetaria$skich (p < 0,001) oraz niewegetaria$skich (p < 0,05). Mo#na powiedzie', #e lubi y
obie kategorie potraw. Natomiast dla obiektów niefunkcjonalnych wobec zadania wyniki s% odwrotne – badani
szybciej reagowali, gdy po obiekcie niefunkcjonalnym
pojawia si" negatywny ni# pozytywny przymiotnik
(p < 0,001).
Dyskusja
Wyniki dowodz%, #e nastawienie regulacyjne oraz aktualnie realizowane cele zmieniaj% warto!ciowanie obiektów
zwi%zanych z d%#eniem. Jedynie uczestnicy o nastawieniu prewencyjnym, którym zaprezentowano tre!' zadania,
ujawniali pozytywn% postaw" wobec obiektów, stanowi%cych tego zadania rozwi%zanie (da$ wegetaria$skich),
o czym !wiadczy krótszy czas reakcji na przymiotniki pozytywne ni# negatywne, pojawiaj%ce si" po obiektach wegetaria$skich. Co wi"cej, badani w tej grupie wykazywali
si" pozytywn% postaw% wobec obiektów stanowi%cych
przeszkod" w realizacji celu (da$ niewegetaria$skich).
Zgodnie z hipotezami, w nastawieniu prewencyjnym upozytywnieniu ulegaj% poj"cia, które s u#% monitorowaniu
rozbie#no!ci z celem. Dodatkowo uczestnicy w tej grupie
wykazywali si" negatywn% postaw% wzgl"dem obiektów
niefunkcjonalnych wobec zadania, tj. niejadalnych. Tre!ci
stanowi%ce szum informacyjny s% dewaluowane, by nie
obci%#a' niepotrzebnie zasobów uwagi. W przypadku
grupy prewencyjnej bez zadania widoczna jest jedynie
negatywna postawa wobec mi"sa. Powy#szych efektów
nie mo#na zaobserwowa' w przypadku grupy kontrolnej,
w której nie manipulowano motywacj%. Warto równie#
zwróci' uwag" na fakt, i# w przypadku grupy o nastawieniu prewencyjnym brak zadania sprzyja negatywnym
ocenom (krótsze czasy reakcji na przymiotniki negatywne
ni# pozytywne). Ta tendencja zmieni a si" jednak w sytuacji w %czenia czynnika zadania – nast%pi o wtedy upozytywnienie obiektów ze !rodowiska.
BADANIE 2
Celem drugiego badania by a weryÞkacja Hipotezy 2
o wp ywie nastawienia promocyjnego na ocen" obiektów
spe niaj%cych za o#enia zadania.
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Metoda
Uczestnicy
Uczestnikami badania drugiego by o 120 uczniów innego (ni# w Badaniu 1) gimnazjum w wieku od 14 do
16 lat (M = 15,12; SD = 0,47). W eksperymencie wzi" o
udzia 60 ch opców oraz 60 dziewcz%t z ró#nych klas tej
szko y. Wszyscy uczestnicy uko$czyli badanie, natomiast
ze wzgl"du na znaczn% liczb" b "dów w procedurze poprzedzania afektywnego, ostatecznej analizie poddano
wyniki 117 osób.
Materia y
W Badaniu 2 skorzystano z dok adnie tych samych
materia ów, co w Badaniu 1, z wyj%tkiem materia u do
manipulacji motywacj%. Procedura manipulacji przebiega a w identyczny sposób, natomiast tre!' odnosi a si" do
komunikatów zwi%zanych z nastawieniem promocyjnym
(np. bohater dzi"ki tej grze mo#e odnie!' sukces, ma te#
mo#liwo!' rozwijania swoich umiej"tno!ci).
Schemat badania
Badanie wykonano w schemacie: 2 (motywacja: promocyjna vs. kontrolna) × 2 (aktywizacja celu: zadanie vs.
brak zadania) × 3 (typ obiektu: funkcjonalny wobec zadania – pomagaj%cy vs. funkcjonalny wobec zadania – przeszkadzaj%cy vs. niefunkcjonalny) . Dwie pierwsze zmienne by y interindywidualne, trzecia – intraindywidualna.
Zmienn% zale#n% stanowi czas reakcji na przymiotniki
negatywne i pozytywne, wyst"puj%ce w parze z obiektami (daniami wegetaria$skimi, mi"snymi i przedmiotami
niejadalnymi).
Procedura
Przebieg procedury badawczej przedstawia si" identycznie, jak w Badaniu 1.
Wyniki
Podobnie jak w Badaniu 1, analizie poddano tylko poprawne odpowiedzi (wska&nik b "du wyniós 4%). Czasy
reakcji powy#ej i poni#ej trzech odchyle$ standardowych
dla danej osoby zosta y odrzucone z bazy. Usuni"to równie# czasy reakcji poni#ej 250 ms. W ten sposób w bazie
pozosta o 117 osób. Analizy wykonano na danych zlogarytmizowanych, natomiast wykresy i tabele przedstawiaj%
w a!ciwe czasy reakcji.
U!rednione i zlogarytmizowane czasy reakcji na
przymiotniki (dla trzech grup obiektów) zosta y poddane analizie wariancji (ANOVA) z powtarzanymi pomiarami. Czynnikami mi"dzyobiektowymi by y motywacja oraz wprowadzenie zadania, a czynnikiem
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wewn%trzobiektowym by typ obiektu. Do oblicze$ u#yto
systemu analizy danych Statistica.
Nieistotny okaza si" zarówno efekt g ówny motywacji F(1, 109) = 1,27; p > 0,05, $2 = 0,01, jak i zadania,
F(1, 109) = 2,57; p > 0,05, $2 = 0,02. Testy efektów wewn%trzobiektowych wskaza y na brak efektu g ównego typu obiektu, F(1, 109) = 2,77; p > 0,05, $2 = 0,02,
oraz istotny efekt g ówny znaku przymiotnika. Ogólnie,
badani szybciej reagowali na przymiotnik pozytywny
(M = 807,05; SD = 119,79) ni# negatywny (M = 852,22;
SD = 121,47).
Uzyskano istotn% interakcj" mi"dzy motywacj%, zadaniem, typem obiektu i znakiem przymiotnika, F(2, 218)
= 3,39; p < 0,05, $2 = 0,03. Kszta t ocen dla poszczególnych obiektów zmienia si" w zale#no!ci od czynnika

zadania jedynie dla promocji, F(2, 112) = 2,58; p = 0,08,
$2 = 0,04, natomiast interakcja by a nieistotna dla grupy
kontrolnej, F(2, 106) = 0,92; p > 0,05.
W grupie osób o nastawieniu promocyjnym uzyskano istotny efekt g ówny znaku przymiotnika, F(1, 54)
= 23,98; p < 0,001, $2 = 0,31. Osoby badane istotnie szybciej reagowa y na przymiotnik pozytywny (M = 844,22;
SD = 131,31) ni# negatywny (M = 886,19; SD = 129,88).
Rysunek 2 przedstawia interakcj" mi"dzy motywacj%,
zadaniem, typem obiektu i znakiem przymiotnika dla grupy promocyjnej w podziale ze wzgl"du na zadanie.
Osoby w grupie promocyjnej, które nie zna y tre!ci
zadania, reagowa y szybciej przy przymiotniku pozytywnym ni# przy negatywnym zarówno w przypadku obiektów niejadalnych, p < 0,05, jak i niewegetaria$skich,

Rysunek 2.
(rednie czasy reakcji jako funkcja znaku przymiotnika i typu obiektu w grupie promocyjnej w podziale wzgl"dem zadania
(Badanie 2).
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p < 0,05. Dla obiektów wegetaria$skich ró#nica okaza a
si" nieistotna, p > 0,05.
Badani w grupie, której przedstawiono zadanie, szybciej reagowali na przymiotniki pozytywne ni# negatywne jedynie przy obiektach wegetaria$skich (p < 0,01).
Pozosta e efekty okaza y si" nieistotne, p > 0,05.
Dyskusja
Zgodnie z Hipotez% 2, osoby o nastawieniu promocyjnym, którym przedstawiono tre!' zadania, wykazywa y
si" pozytywn% postaw% jedynie wobec obiektów stanowi%cych rozwi%zanie zadania (dania wegetaria$skie).
Brak tutaj dewaluacji obiektów, które przeszkadzaj%
w realizacji celu (dania niewegetaria$skie) b%d& nie s%
z nim zwi%zane (obiekty niejadalne). Te tre!ci oceniane
s% w sposób neutralny (brak istotnych ró#nic w czasach
reakcji na przymiotniki pozytywne i negatywne). W przypadku grupy, której nie zaprezentowano tre!ci zadania,
mo#na zauwa#y' inklinacj" pozytywn%, polegaj%c% na
pozytywnym nastawieniu do ocenianych obiektów. Co
wi"cej, w przypadku osób o nastawieniu promocyjnym
mo#na zauwa#y' ogóln% tendencj" ku pozytywno!ci,
przejawiaj%c% si" krótszym czasem reakcji na przymiotniki pozytywne ni# negatywne, niezale#nie od czynnika
zadania. Ponownie, podobnie jak w Badaniu 1, wszelkie
efekty nie maj% miejsca w przypadku grupy kontrolnej,
w której nie manipulowano motywacj%.
Grupy kontrolne
Zarówno w Badaniu 1, jak i Badaniu 2, interakcja pomi"dzy zadaniem, typem obiektu i znakiem przymiotnika
by a nieistotna dla grupy kontrolnej, tj. bez manipulacji nastawieniem regulacyjnym. Ze wzgl"du na fakt, i#
obie grupy kontrolne pochodzi y z jednorodnej populacji
(gimnazjalistów z jednej miejscowo!ci), a tak#e poniewa# mi"dzy tymi grupami nie wyst"powa y istotne ró#nice w przewarto!ciowaniach wzgl"dem zadania (F < 1),
zdecydowano o zaprezentowaniu zbiorczych analiz wyników grup kontrolnych.
Wyniki
Testy efektów wewn%trzobiektowych wskaza y na nieistotny efekt g ówny obiektu (F < 1) oraz istotny efekt
g ówny znaku przymiotnika, F(1, 97) = 6,98; p < 0,001,
$2 = 0,07, wskazuj%cy, i# badani w grupie kontrolnej szybciej reagowali na przymiotnik pozytywny (M = 844,22;
SD = 111,31) ni# negatywny (M = 886,19; SD = 119,88).
Efekt g ówny zadania okaza si" istotny, F(1, 97)
= 7,76; p < 0,001, $2 = 0,07, wskazuj%c, i# w sytuacji aktywizacji zadania badani z grup kontrolnych reagowali
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Tabela 2.
Czasy reakcji w milisekundach w zale#no!ci od aktywizacji
zadania, typu obiektu i rodzaju przymiotnika dla osób bez
manipulacji motywacj% (zbiorcza analiza grup kontrolnych)
Warunek

Znak przymiotnika
pozytywny

negatywny

846,10
211,38

988,30
347,42

obiekty niewegetaria$skie
M
SD

914,35
223,16

921,20
263,29

obiekty niefunkcjonalne
M
SD

900,87
230,93

903,21
217,44

749,48
212,52

797,92
272,79

obiekty niewegetaria$skie
M
SD

735,77
197,48

795,67
228,74

obiekty niefunkcjonalne
M
SD

752,29
192,71

755,71
158,89

Brak zadania
obiekty wegetaria$skie
M
SD

Grupa z zadaniem
obiekty wegetaria$skie
M
SD

na wszystkie s owa istotnie szybciej (M = 764,47; SD =
107,21) ni# w przypadku braku zadania (M = 912,34; SD
= 123,46).
Efekt interakcji pomi"dzy zadaniem, obiektem a znakiem przymiotnika w analizie zbiorczej równie# okaza si" nieistotny, F(2, 194) = 1,80; p > 0,05, $2 = 0,02.
Tabela 2 przedstawia !rednie czasy reakcji dla poszczególnych poziomów zmiennych w grupie kontrolnej.
Dyskusja
Analiza wyników grup kontrolnych ujawni a, i# zadane
d%#enie aktywizuje sie' semantyczn% poj"' z nim zwi%zanych, co przejawia si" w skróconym reagowaniu na
prezentowane bod&ce. Jest to jednak niewystarczaj%ce dla
zaistnienia mechanizmu funkcjonalnego przewarto!ciowania wzgl"dem celu, co wykaza y oba prezentowane
badania. Wydaje si", i# narzucone zadanie mo#e nie by'
wystarczaj%co anga#uj%ce i konieczne staje si" „do adowanie” w postaci nastawienia regulacyjnego.
Dyskusja ogólna
Uzyskane wyniki potwierdzaj% postawione hipotezy – rzeczywi!cie mo#na mówi' o wp ywie nastawienia
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regulacyjnego i d%#enia do celu na ocen" obiektów o ró#nej funkcjonalno!ci wobec celu. Wp yw ten objawia si"
zmian% oceny obiektu zale#n% od jego funkcji, a tak#e od
nastawienia regulacyjnego, modyÞkuj%cego ow% u#yteczno!' wzgl"dem okre!lonych standardów pracy umys u.
Zgodnie z wynikami poprzednich bada$ (np. Ferguson
i Bargh, 2004; Szyma$ska i Kola$czyk, 2002), ocena
obiektów nie jest sta a, a zale#y od realizowanych w danym momencie celów – wzbudzonych potrzeb czy zadanych problemów. Badani, zarówno w grupie prewencyjnej, jak i promocyjnej, upozytywniaj% tre!ci stanowi%ce
rozwi%zanie zadania, o ile poznali wcze!niej jego tre!'.
W ten sposób informacja afektywna jest s u#ebna wobec
rozwi%zywanych problemów. W tym sensie funkcj% afektu jest orientacja w otoczeniu – mo#e on bowiem stanowi' wskazówk" wyboru obiektów z puli sieci semantycznej i w %czania ich w pole uwagi (Kola$czyk, Kwiecie$,
,azarska i Sterczy$ski, 2010). W przypadku obiektów
stanowi%cych rozwi%zanie zadania, ich waluacja stanowi
oczywisty warunek poprawnego wykonania, niezale#nie
od nastawienia regulacyjnego.
Zmiana automatycznych ewaluacji podyktowana jest
zarówno zadanym d%#eniem, jak i nastawieniem regulacyjnym. Nastawienie na unikanie strat zwi"ksza dost"pno!' negatywnych informacji o obiektach (Kola$czyk,
2008), niezale#nie od d%#enia do celu, czym mo#na
t umaczy' obni#enie wszystkich automatycznych ocen
bod&ców w warunkach braku zadania w grupie prewencyjnej. Ta strategia w przypadku w %czenia zadania ma
na celu wyszukiwanie odchyle$ od zamierzonego celu, co
wi%#e si" z wi"ksz% kontrol% !rodowiska. W przypadku
bod&ców, które stanowi% tre!' zadania, ale mog% przeszkodzi' w jego realizacji, „zbli#enie” dzi"ki pozytywnemu afektowi pe ni funkcj" weryÞkuj%c%, sprawdzaj%c%
niew a!ciwe tropy my!lowe. Za spraw% pozytywnego
afektu prawdopodobnie utrzymywane s% w polu uwagi
te bod&ce utrudniaj%ce wykonanie zadania, które nale#y „mie' pod kontrol%”. Zgodnie z hipotez% Kola$czyk
(Kola$czyk, Kwiecie$, ,azarska i Sterczy$ski, 2010),
waluacja pozwala tu wi"c na w %czenie obiektów w pole
uwagi, zgodnie z trybem my!lenia preferowanym w nastawieniu prewencyjnym.
Takiego upozytywnienia nie mo#na zaobserwowa' ani
w grupie kontrolnej, ani w nastawieniu promocyjnym (na
co wskazuj% tak#e badania ,azarskiej, 2010). O ile obiekty niewegetaria$skie by y oceniane pozytywnie w grupie
promocyjnej bez zadania (ogólny efekt lubienia w tej
grupie), o tyle pozytywno!' ta zanika a w sytuacji zadaniowej. Nastawienie promocyjne charakteryzuje tendencja do stosowania konÞrmacyjnej strategii w my!leniu,
a wi"c poszukiwania warunków „wystarczaj%co dobrych”

– jak to opisa a Lewicka (1993) w stosunku do emocji pozytywnych. Podstaw% strategii tego rodzaju jest uwra#liwienie na tre!ci spójne z zadaniem. St%d sformu owanie
zadania powoduje waluacj" tych przedmiotów, które s u#%
rozwi%zaniu. Ocena pozosta ych obiektów jest neutralna.
Wa#n% funkcj" w skutecznej realizacji celów pe ni odrzucenie z przestrzeni zadanego problemu tre!ci niefunkcjonalnych, a wi"c niezwi%zanych z zadaniem i nies u#%cych jego realizacji. Obiekty te po!rednio by y jednak
tak#e zwi%zane z tre!ci% zadania (np. stó czy widelec),
stanowi%c szum informacyjny. W naszych badaniach
nast%pi a dewaluacja tych tre!ci jedynie w przypadku
uczestników w nastawieniu prewencyjnym. Wyja!nienia
wymaga mechanizm, na podstawie którego w nastawieniu prewencyjnym tre!ci niefunkcjonalne s% automatycznie oceniane negatywnie. Wed ug Kola$czyk (2008)
afekt negatywny (dewaluacja okre!lonych tre!ci) pe ni
symetryczn% funkcj" do waluacji. Bod&ce niezwi%zane
z zadaniem usuwane s% z przestrzeni problemowej obj"tej uwag%. Afekt pozytywny jest rodzajem niejawnego
motywatora, negatywny za! „zniech"ca” do danej tre!ci
w my!leniu. Jest to funkcjonalne, gdy# ograniczone mo#liwo!ci przetwarzania w pami"ci operacyjnej wymagaj%
selektywno!ci uwagi.
Naturaln% jest rzecz%, #e efektu tego nie mo#na zaobserwowa' w przypadku nastawienia promocyjnego,
w którym cz owiek !ledzi szanse, a nie straty. W tym
przypadku obiekty niefunkcjonalne z punktu widzenia
celu pozostaj% neutralne. Efekt ten t umaczymy odmiennym trybem my!lenia i zwi%zanym z nim nakierowaniem
uwagi. Podczas gdy osoby w nastawieniu prewencyjnym
charakteryzuj% si" bardziej analitycznym sposobem przetwarzania informacji, osoby w nastawieniu promocyjnym cechuje wi"ksza globalno!' percepcji i ujmowania
danych w my!leniu (np. Förster i Higgins, 2005; Förster
i in., 2003; Kola$czyk, 2009b). Analityczny tryb pracy
wymaga wi"kszych zasobów uwagi, a obiekty w %czane w jej przestrze$ s% odr"bnymi jednostkami analizy.
Z tego wynika konieczno!' ograniczania szumów mog%cych zak óci' prac" aparatu wykonawczego. W przypadku osób „promocyjnych” globalno!' ujmowania jest
równoznaczna z u#ywaniem pojemniejszych kategorii,
nieobci%#aj%cych poznawczo, co mo#e mie' znaczenie
dla relatywnego ignorowania, a nie t umienia szumów.
W ten sposób kszta tuje si" wi"ksza dost"pno!' bod&ców
z ró#nych, pozornie niezwi%zanych z zadaniem obszarów,
sprzyjaj%ca kreatywno!ci my!lenia (np. atwo!ci tworzenia nowych skojarze$; Friedman i Förster, 2001).
Wyniki przeprowadzonych bada$ dowiod y równie#, i#
przewarto!ciowania tre!ci zadania zachodz% tylko w przypadku motywacji nasilonej manipulacj% nastawieniem
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regulacyjnym. Zarówno w badaniu pierwszym, jak
i drugim nie zaobserwowano zmian szacowania obiektów wzgl"dem zadania w grupach kontrolnych. Cho'
Ferguson i Bargh (2004) nie planowali bada$ z udziaem nastawienia regulacyjnego, zastosowana przez nich
w Eksperymencie 1 instrukcja dla zaktywizowania motywacji osi%gni"' dotyczy a wzmocnienia standardów
prewencyjnych (wynik osi%gni"ty przez badanych mia
wskazywa' poziom ich akademickich osi%gni"', a tak#e
mia by' porównywany z wynikami innych studentów).
Brak „do adowania” motywacyjnego mo#e skutkowa'
ni#szym zaanga#owaniem w dzia anie.
Warto zweryÞkowa' wynik powy#szych bada$ w oparciu o standardy osobowo!ciowe z udzia em si y motywacji. Równie ciekaw% !cie#k% przysz ych docieka$ mog aby by' kwestia dopasowania regulacyjnego (regulatory
Þt; Spiegel, Grant-Pillow i Higgins, 2004) mi"dzy osobowo!ciowym nastawieniem prewencyjnym vs. promocyjnym a sytuacyjnie wzbudzanymi wskazówkami, np.
manipulacj% czy instrukcj% do zadania. Badania z tego
zakresu wskazuj% na wi"ksze zaanga#owanie jednostek
w sytuacji dopasowania, co przek ada si" na wy#sz% satysfakcj" z pracy nad zadaniem, ch"' jego kontynuowania
oraz wytrwa o!' w dzia aniu.
Szczególnie interesuj%ca mog aby by' próba zbadania,
czy i w jaki sposób automatyczna ocena bod&ców funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wi%#e si" z efektywno!ci% w dzia aniu, a wi"c czy okre!lony typ przeszacowa$
wp ywa na skuteczno!' rozwi%zywania zadania. Wyniki
bada$ pokazuj% na przyk ad, i# nastawienie prewencyjne sprzyja efektywnemu rozwi%zywaniu niektórych
wersji zadania Wasona, wymagaj%cego falsyÞkacyjnego
podej!cia (Jakitowicz, 2008). Friedman i Förster (2001)
wykazali z kolei, #e kreatywno!ci sprzyja nastawienie
promocyjne. Powy#sze badania nie wi%#% jednak efektywno!ci w dzia aniu z odpowiedni% ocen% obiektów,
a raczej z okre!lonym trybem my!lenia. Prób" tak% podj"y Szyma$ska i Kola$czyk (2004), pokazuj%c, i# funkcjonalne przewarto!ciowania (cho' tu oceny badano w sposób jawny) wyst"puj% w a!nie u osób bardziej twórczych.
Podobnie w badaniu ,azarskiej (2010), niejawne oceny
obiektów zmienia y si" funkcjonalnie jedynie w grupie
osób, które poprawnie rozwi%za y zadanie Wasona. Nasze
badania stanowi% podstaw" do wniosku, #e funkcj% afektu (automatycznych ewaluacji) w procesie my!lenia i podejmowania decyzji jest w %czenie odpowiednich tre!ci
w przestrze$ uwagi, co skutkuje efektywno!ci% w rozwi%zaniu problemu. W przypadku my!lenia analitycznego,
w a!ciwego nastawieniu prewencyjnemu, wa#n% rol" odgrywa afekt negatywny, który wyhamowuje tre!ci stanowi%ce szum (informacje-!mieci).
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CEL U(WI)CA (RODKI, A NIEKIEDY PRZESZKODY? PREFERENCJE ZALE*NE OD…

Automatic evaluation as a function
of regulatory focus and goal pursuit
Marta Roczniewska, Alina Kola$czyk
Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Sopot

Abstract
Ferguson and Bargh (2004) demonstrated that objects related to current goal pursuit are rated as more positive which allows to include them into attention and action. We hypothesized that the above relevance is
assigned differently depending on regulatory states. In his theory of self-regulation Higgins (1997) distinguishes between promotion (ideals and aspirations) and prevention (responsibility and safety) focus which
strongly inßuence individual’s cognition, emotion and decision making processes. In two studies we aimed
to test the impact of regulatory focus on goal pursuit, namely – the affect that is assigned to objects of different relation to the goal. We manipulated regulatory state and goal activation. We tested attitudes towards
objects implicitly. The studies showed, that both preventive and promotive participants rated objects that
fulÞll task criteria as more positive. While prevention was associated with vigilance, preventive participants
also expressed positive attitude towards impediments to the goal. The latter group devaluated stimuli irrelevant to goal pursuit (cognitive noise).
Key words: regulatory focus, goal pursuit, automatic evaluation
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