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By bystry i na pewno mia w!sy!
Efekty zapami"tywania informacji zwi!zane
z przetwarzaniem tre#ci sprawczych i wspólnotowych
Aleksandra Szymków
SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Wydzia Zamiejscowy w Sopocie

W artykule zaprezentowano dwa badania ukazuj!ce pami"ciowe konsekwencje aktywizacji dwóch podstawowych wymiarów postrzegania innych – sprawczo#ci oraz wspólnotowo#ci. Wcze#niejsze dane wskazuj!, $e my#lenie w kategoriach sprawczych zwi!zane jest z konkretnym poziomem przetwarzania informacji, podczas gdy skupianie si" na wspólnotowo#ci wi!$e si" z przetwarzaniem abstrakcyjnym. W zwi!zku
z tym przewidywa am, $e my#lenie o sprawczo#ci postrzeganej osoby b"dzie prowadzi% do lepszego rozpoznawania szczegó ów zwi!zanych z t! osob! w porównaniu ze skupianiem si" na wspólnotowo#ci, co
zosta o potwierdzone w prezentowanych badaniach empirycznych. Dodatkowo wyniki badania 2 wykaza y
po#rednicz!c! rol" poziomu abstrakcyjno#ci my#lenia we wp ywie aktywizacji okre#lonych tre#ci na trafno#% rozpoznawania.
S owa kluczowe: sprawczo!", wspólnotowo!", pami#", spostrzeganie innych, poziom przetwarzania informacji

O dwóch podstawowych wymiarach postrzegania spoecznego – sprawczo#ci i wspólnotowo#ci – psychologia
spo eczna powiedzia a ju$ bardzo du$o. Wiemy, $e wymiary
te stanowi! podstaw" warto#ciowania zarówno siebie, jak
i innych, a tak$e ca ych grup spo ecznych (Abele, Wojciszke,
2007; Cuddy, Fiske, Glick, 2008; Fiske, Cuddy, Glick,
2007; Judd, James-Hawkins, Yzerbyt, Kashima, 2005).
Liczne badania potwierdzi y, $e wymiar wspólnotowy,
zwi!zany ze zdobywaniem i utrzymywaniem satysfakcjonuj!cych relacji spo ecznych, jest szczególnie wa$ny
w percepcji innych osób, podczas gdy wymiar sprawczy
nabiera du$ego znaczenia, gdy my#limy o sobie (Wojciszke,
Abele, 2008). Coraz wi"cej wiemy o emocjach zwi!zanych
z przetwarzaniem tre#ci obu wymiarów (Wojciszke, Abele,
Dzi"kuj" Anecie B aszczyk, Wioletcie Lakowskiej oraz Magdalenie
Majewskiej za pomoc w przeprowadzeniu bada'. Dzi"kuj" te$
Bogdanowi Wojciszke oraz Micha owi Parzuchowskiemu za komentarze do wcze#niejszej wersji manuskryptu.
Przygotowanie artyku u by o mo$liwe dzi"ki stypendium Narodowego
Centrum Nauki przyznanemu autorce (projekt Maestro,
nr 2012/04/A/HS6/00581, kierownik Bogdan Wojciszke).
Korespondencj" w sprawie artyku u nale$y kierowa% na adres:
Aleksandra Szymków-Sudziarska, SWPS, ul. Polna 16/20,
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Bary a, 2009; Wojciszke, Szymków, 2003), a tak$e o roli,
jak! odgrywaj! oba wymiary w kontek#cie samooceny (Wojciszke, Bary a, Parzuchowski, Szymków, Abele,
2011). Wydaje si" natomiast, $e mniej eksploatowanym
empirycznie obszarem, dotycz!cym wymiaru sprawczo#ci
i wspólnotowo#ci, jest obszar poznawczy, który odnosi
si" do zwi!zków obu wymiarów z okre#lonymi stylami
przetwarzania informacji, jak te$ konsekwencji poznawczych, jakie mog! p yn!% z pos ugiwania si" jednym b!d&
drugim wymiarem. W artykule tym prezentuj" dwa badania
ukazuj!ce pami"ciowe konsekwencje aktywizacji tre#ci
sprawczych i wspólnotowych w kontek#cie spostrzegania innych, jak te$ wskazuj" na potencjalny mechanizm
omawianych efektów.

PRZETWARZANIE TRE CI
SPRAWCZYCH I WSPÓLNOTOWYCH
Dotychczasowe badania, dotykaj!ce poznawczych aspektów operowania tre#ciami sprawczymi i wspólnotowymi,
skupiaj! si" g ównie na ró$nicach w selekcji danych (Abele,
Wojciszke, 2007; Wojciszke, Abele, 2008), chronicznej
dost"pno#ci okre#lonych tre#ci i szybko#ci ich przetwarzania (Abele, Bruckmüller, 2011; Willis, Todorov, 2006).
Zebrane dane uk adaj! si" w do#% spójny obraz dzia ania
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umys u zarówno w sytuacjach spostrzegania innych osób,
jak i siebie.
Gdy oceniamy innych, przypisujemy szczególn! wag"
tre#ciom wspólnotowym (Abele, Wojciszke, 2007; Brambilla, Rusconi, Sacchi, Cherubini, 2010; De Bruin, Van
Lange, 1999; Wojciszke, 1994). Jest to w pe ni zrozumia e, gdy$ adaptacyjne jest, aby w pierwszej kolejno#ci
móc podj!% trafn! decyzj" odno#nie do nowo napotkanej
osoby – o tym, czy jej unika%, czy nie. Monitorowanie
tre#ci wspólnotowych jest dla podj"cia takiej decyzji
bardziej sensowne, gdy$ to w a#nie cechy wspólnotowe
(zwi!zane silnie z moralno#ci!) informuj! nas o intencjach
i zamiarach drugiej osoby (Ybarra, 2002). Ta adaptacyjna
wa$no#% doprowadzi a do tego, $e ludzie s! niezwykle
sprawni w dokonywaniu ocen zwi!zanych z wymiarem
wspólnotowym. Decyzj" o tym, czy osoba jest zagra$aj!ca, czy nie, jeste#my w stanie podj!% nawet na podstawie
bod&ca eksponowanego jedynie przez 39 ms, a korelacja
mi"dzy tym oszacowaniem a ocen! twarzy eksponowanej
w czasie optymalnym jest bardzo wysoka (Bar, Neta,
Linz, 2006, badanie 1). Oszacowanie inteligencji, a wi"c
cechy typowo sprawczej, nie jest tak b yskawiczne (Bar
i in., 2006). Wyniki te s! zgodne z doniesieniami Janine
Willis i Alexandra Todorova (2006), którzy wykazali, $e
w bardzo krótkim okresie ludzie dokonuj! trafniejszych
ocen zwi!zanych z wymiarem wspólnotowym (konkretnie
wzbudzanego poziomu zaufania) ni$ sprawczym. Tak$e
badania eksploruj!ce przetwarzanie samych cech sprawczych i wspólnotowych ukazuj! wa$no#% cech wspólnotowych na wczesnych etapach przetwarzania informacji:
rozpoznawania, kategoryzacji oraz wnioskowania. W serii
bada' Andrea Abele i Susanne Bruckmüller (2011) dowodz!, $e ludzie szybciej rozpoznaj! cechy wspólnotowe
ni$ sprawcze, z wi"ksz! atwo#ci! kategoryzuj! cechy
wzgl"dem walencji, gdy zwi!zane s! one z wymiarem
wspólnotowo#ci ni$ sprawczo#ci, a tak$e szybciej wyci!gaj! wnioski o wspólnotowo#ci ni$ o sprawczo#ci, gdy
zapoznaj! si" z opisem z o$onych zachowa'.
Gdy oceniamy siebie, sytuacja wygl!da odmiennie.
Z perspektywy w asnej to cechy sprawcze wydaj! si"
wa$niejsze – cokolwiek robimy, lepiej gdy robimy to
sprawnie. W zwi!zku z tym w sytuacji oceny samego siebie
sprawczo#% odgrywa pierwszoplanow! rol", dominuj!c
w tre#ciach samoopisów (Abele, Wojciszke, 2007) oraz
we wp ywie na samoocen" (Wojciszke i in., 2011). Co
wi"cej, z perspektywy w asnej cechy sprawcze s! bardziej
po$!dane ni$ cechy wspólnotowe (Abele, Wojciszke, 2007).
Podobne wzorce danych obserwuje si" tak$e dla ocen
osób nam bliskich (Abele, Wojciszke, 2007; Wojciszke,
Abele, 2008).
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SPRAWCZO ! I WSPÓLNOTOWO !
A POZIOM PRZETWARZANIA INFORMACJI
Czy tre#ci sprawcze i wspólnotowe wi!$! si" z odmiennym poziomem przetwarzania? Czy mo$na oczekiwa%, $e
jedne z nich b"d! w wi"kszym stopniu reprezentowane
na poziomie konkretnym, a drugie na poziomie abstrakcyjnym? Wydaje si", $e odpowied& na to pytanie jest
twierdz!ca. Tre#ci wspólnotowe zdaj! si" mie% wszelkie
w a#ciwo#ci przypisywane reprezentacjom wysokiego
poziomu (high-level construals; Trope, Liberman, 2010).
Po pierwsze, s! tre#ciami bardziej centralnymi ani$eli tre#ci
sprawcze w postrzeganiu innych osób. Wyniki wielu bada'
dowodz!, $e ocena globalna w wi"kszym stopniu zale$y od
postrzeganych w a#ciwo#ci wspólnotowych ni$ sprawczych
(De Bruin, Van Lange, 1999; Fiske i in., 2007; Wojciszke,
1994, 1997; Wojciszke, Bazi'ska, Jaworski, 1998; Ybarra,
2002; Ybarra, Chan, Park, 2001). Ponadto reprezentacje
abstrakcyjne s! bardziej pojemne i zawieraj! wi"cej informacji odno#nie do ogólnego znaczenia i oceny obiektów,
ludzi czy ich dzia a' (Semin, Fiedler, 1988). To powoduje,
$e przetwarzanie informacji na wysokim, abstrakcyjnym
poziomie prowadzi do prostszych i bardziej jednolitych
reprezentacji w porównaniu z przetwarzaniem informacji
na poziomie konkretnym (Trope, Liberman, 2010). Bez
w!tpienia w przypadku dwóch podstawowych wymiarów
postrzegania to w a#nie s!dy wspólnotowe s! tymi bardziej
jednolitymi i prostszymi ni$ s!dy dotycz!ce sprawczo#ci. Jak
ju$ wspomina am wy$ej, oceny wspólnotowe s! niezb"dne
do tego, aby podj!% szybk! decyzj" odno#nie do spostrzeganego obiektu. Zbytnia ich z o$ono#% uniemo$liwia aby
skuteczno#% takiego procesu. Dane empiryczne sprzyjaj!
takiemu wnioskowi. Po pierwsze, wskazuj! na wi"ksze
zintegrowanie ocen wspólnotowych w porównaniu ze
sprawczymi – w jednym z bada' oceny 10 cech wspólnotowych tworzy y jeden czynnik dla 44% badanych, podczas
gdy oceny cech sprawczych tworzy y spójny czynnik tylko
dla 22% uczestników badania (Wojciszke i in., 1998). To
pokazuje, $e cechy wspólnotowe s! szersze znaczeniowo
i $e wi"cej mo$emy wywnioskowa% z pojedynczej cechy
wspólnotowej ni$ z pojedynczej cechy sprawczej. Na
przyk ad – wiedz!c, $e nowo napotkana osoba jest godna
zaufania, mo$emy z atwo#ci! za o$y%, $e jest lojalnym
partnerem i uczciwym pracownikiem. Z kolei wiedza
o kompetencji tej osoby nie daje nam w a#ciwie podstaw
do wnioskowania o innych cechach sprawczych, co wi"cej,
kompetencja w jednej dziedzinie niekoniecznie wi!$e si"
z kompetencj! w innym obszarze.
Powy$sze przes anki teoretyczne by y inspiracj! do linii
bada', testuj!cej zwi!zek pomi"dzy poziomami przetwarzania informacji a tre#ciami sprawczymi i wspólnoto-
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wymi (Szymków, Wojciszke, Abele, w przygotowaniu).
Niezale$nie od zastosowanej manipulacji poziomem przetwarzania i od zastosowanych miar skupiania si" na tre#ciach sprawczych b!d& wspólnotowych w percepcji innych
konsekwentnie uzyskiwali#my ten sam efekt – aktywizacja
abstrakcyjnego poziomu przetwarzania prowadzi a do wi"kszej wagi tre#ci wspólnotowych, podczas gdy aktywizacja
konkretnego poziomu przetwarzania skutkowa a wi"ksz!
wag! tre#ci sprawczych. Na przyk ad w jednym z bada'
prosili#my uczestników o przyjrzenie si" szczegó om
twarzy ocenianej osoby (warunek konkretny; local focus)
b!d& owalowi tej twarzy (warunek abstrakcyjny; global
focus), a nast"pnie prosili#my o przypisanie tej osobie
cech. Zgodnie z oczekiwaniami osoby badane przypisywa y postrzeganej osobie wi"cej cech wspólnotowych ni$
sprawczych po aktywizacji abstrakcyjnego przetwarzania
informacji, podczas gdy odwrotna zale$no#% wyst!pi a po
aktywizacji przetwarzania konkretnego. Podobny wzorzec
wyników uzyskali#my dla oceny zachowa', które mog y
by% interpretowane jednocze#nie jako sprawcze b!d& jako
wspólnotowe. Uczestnicy badania, którym zaktywizowano
abstrakcyjny poziom przetwarzania, byli bardziej sk onni
akcentowa% wspólnotowy aspekt zachowa', natomiast
ci, którym zaktywizowano konkretne przetwarzanie, byli
bardziej skoncentrowani na aspektach sprawczych (tam$e).

EFEKTY ZAPAMI"TYWANIA INFORMACJI
ZWI#ZANE Z PRZETWARZANIEM
TRE CI SPRAWCZYCH I WSPÓLNOTOWYCH

Dotychczasowe badania z zakresu tematyki Wielkiej
Dwójki, w których analizowane s! efekty pami"ciowe,
skupiaj! si" na dwóch g ównych problemach. Pierwszy
z nich dotyczy poszukiwania zwi!zków sprawczo#ci i wspólnotowo#ci z orientacjami motywacyjnymi (Bakan, 1966;
Hagemeyer, Neyer, 2012; McAdams, Hoffman, Mansfield,
Day, 1996). W badaniach tych na podstawie wspomnie'
autobiograficznych osób badanych wnioskuje si" o motywacjach, jakie nimi kierowa y w przywo ywanych zdarzeniach.
Wyniki wskazuj! jednoznacznie, $e sprawczo#% dodatnio
koreluje z motywacj! osi!gni"%, w adzy oraz dominacji
i wyra$a si" w d!$eniu do poczucia si y i odniesienia sukcesu. Wspólnotowo#% natomiast zwi!zana jest z potrzeb!
afiliacji i wyra$a si" w d!$eniu do tworzenia i utrzymywania ciep ych i bliskich relacji z innymi (McAdams
i in., 1996). Drugi problem podejmowany w badaniach,
w których analizuje si" pami"% uczestników, to wysycenie wspomnie' tre#ciami sprawczymi i wspólnotowymi.
W badaniach tych przypominanie sobie zdarze' z w asnej
perspektywy skutkowa o dominacj! tre#ci sprawczych w ich
zawarto#ci, podczas gdy przyjmowanie perspektywy innych

osób prowadzi o do odwrotnego wzorca wyników (Abele,
Wojciszke, 2007). W obu tych przypadkach badana by a
zawarto#% tre#ci pami"ciowych, a nie trafno#% pami"ci czy
jej skuteczno#%. W moich badaniach interesowa o mnie,
co si" dzieje z pami"ci! na pierwszym etapie jej dzia ania,
a wi"c w fazie kodowania informacji, w sytuacjach, w których przetwarzane s! tre#ci sprawcze lub wspólnotowe.
Innymi s owy, w centrum mojej uwagi znajduj! si" poznawcze „efekty uboczne” skupiania si" na jednym i drugim
rodzaju tre#ci. Jednym z takich efektów ubocznych jest, jak
s!dz", odmienna trafno#% w rozpoznawaniu szczegó ów.
W prezentowanych tu badaniach przewiduj", $e ludzie
b"d! wykazywa% wi"ksz! trafno#% rozpoznawania szczegó ów po sytuacji skupiania si" na tre#ciach sprawczych
w porównaniu ze skupianiem si" na tre#ciach wspólnotowych. Hipoteza ta wyp ywa bezpo#rednio z omówionych
wy$ej zwi!zków sprawczo#ci z konkretnym przetwarzaniem
informacji i wspólnotowo#ci z przetwarzaniem abstrakcyjnym. Badania dowodz!, $e aktywizacja konkretnego
przetwarzania informacji prowadzi do wi"kszego skupiania si" na szczegó ach pola percepcyjnego w porównaniu z aktywizacj! przetwarzania abstrakcyjnego (Förster,
Dannenberg, 2010; Navon, 1977). W zwi!zku z tym mo$na
przewidywa%, $e my#lenie o sprawczo#ci b"dzie skutkowa%
wi"kszym skupianiem uwagi na szczególe w porównaniu
z my#leniem o wspólnotowo#ci, a w konsekwencji b"dzie
prowadzi% do lepszego rozpoznawania tych szczegó ów.

PREZENTOWANE BADANIA
W artykule prezentuj" dwa badania empiryczne, w których g ówne zadania uczestników skupiaj! si" wokó
spostrzegania m"$czyzny ze zdj"cia. W pierwszym badaniu
uczestnicy przypisuj! cechy sprawcze b!d& wspólnotowe
m"$czy&nie (w zale$no#ci od warunku eksperymentalnego), w drugim za# zapoznaj! si" z jego opisem, który
przedstawia zachowania sprawcze lub wspólnotowe. W obu
badaniach g ówn! zmienn! zale$n! jest pami"% szczegó ów
zwi!zanych z postaci! m"$czyzny (elementy garderoby, wygl!du), a dok adnie trafno#% ich rozpoznawania.
Mierzony jest tak$e poziom przetwarzania informacji po
wzbudzonej manipulacji, jako potencjalnego mediatora
opisywanego efektu.

BADANIE 1
Metoda
Uczestnicy badania. W badaniu wzi" o udzia 100 kobiet
w wieku od 18 do 56 lat (M = 35,73; SD = 8,93). Uczestniczki rekrutowane by y z sopockiego wydzia u SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospo ecznego, a tak$e z grona
znajomych eksperymentatorek.

BY( BYSTRY I NA PEWNO MIA( W)SY! EFEKTY ZAPAMI*TYWANIA INFORMACJI…

Materia$y i procedura.
Aktywizacja tre ci sprawczych i wspólnotowych. Osoby
zapraszane by y do wzi"cia udzia u w badaniu dotycz!cym
tego, w jaki sposób przypisujemy cechy osobom, których
nie znamy. Nast"pnie uczestniczki otrzymywa y zdj"cie
m odego m"$czyzny Tomasza (rysunek 1) i instrukcj",
aby zastanowi y si" i zaznaczy y, w jakim stopniu osoba ta
posiada wymienione cechy. Zadanie to s u$y o jako manipulacja skupiania si" na tre#ciach sprawczych (pozytywnych
lub negatywnych) b!d& wspólnotowych (pozytywnych lub
negatywnych). Tak wi"c w jednej grupie uczestniczki przypisywa y jedynie cechy sprawcze pozytywne (np. sprawny,
ambitny, wytrwa y), w drugiej – cechy sprawcze negatywne
(np. bezmy#lny, g upi, niezaradny), w trzeciej – wspólnotowe pozytywne (np. przyjazny, moralny, lojalny), a w czwartej – wspólnotowe negatywne (np. egoistyczny, fa szywy,
k amliwy). Badane proszone by y o zaznaczanie swoich
odpowiedzi na skali od 1 – posiada t# cech# w niewielkim
stopniu do 7 – posiada t# cech# w du$ym stopniu. W ka$dym warunku uczestniczki przypisywa y po osiem cech,
które zosta y wybrane w taki sposób, aby w najwi"kszym
stopniu odzwierciedla y dany wymiar i walencj" (Abele,
Wojciszke, 2007). Na samym ko'cu tej cz"#ci uczestniczki
by y proszone o wskazanie, jak oceniaj! m"$czyzn" ze
zdj"cia z u$yciem skali od 1 – bardzo negatywnie do 7
– bardzo pozytywnie.

Rysunek 1. Zdj"cie m"$czyzny prezentowane uczestniczkom bada' 1 i 2.
+ród o: rysunki 1–3 – opracowanie w asne.

Pomiar poziomu interpretacji. W nast"pnej kolejno#ci
uczestniczki otrzymywa y zadanie maj!ce na celu pomiar
poziomu interpretacji. W zwi!zku z tym, $e zrealizowanie
tego zadania zajmuje oko o 15 minut, stanowi o ono dobr!

127

przerw" pomi"dzy zapoznaniem si" z m"$czyzn! na zdj"ciu
a pomiarem trafno#ci rozpoznawania. Do pomiaru poziomu
interpretacji wykorzystano miar" powszechnie stosowan!
w badaniach waliduj!cych teori" poziomów interpretacji
(np. Liberman, Sagristano, Trope, 2002), w której zadanie
badanych polega na rozdzieleniu listy rzeczy przydatnych
podczas wycieczki w góry (np. kapelusz, latarka, lina) do
tylu kategorii, ile uczestnicy uwa$aj! za s uszne. Badani,
którzy funkcjonuj! na niskim, konkretnym poziomie interpretacji, tworz! wi"cej drobniejszych kategorii, podczas
gdy uczestnicy przyjmuj!cy wysoki abstrakcyjny poziom
interpretacji tworz! mniej, ale za to szerszych kategorii.
W prezentowanym badaniu uczestniczki zapoznawa y si"
z nast"puj!c! instrukcj!: „Wyobra& sobie, $e przygotowujesz
si" do wycieczki w góry. Poni$ej znajduje si" alfabetyczna
lista rzeczy, które mog! by% Ci przydatne w czasie takiej
wycieczki. Twoim zadaniem jest posegregowanie tych rzeczy do dowolnej liczby kategorii”. Wska&nikiem poziomu
interpretacji by a liczba stworzonych kategorii – im wi"ksza, tym bardziej konkretny poziom przyjmowa y badane.
Pomiar trafno ci rozpoznawania. Na samym ko'cu badania nast"powa pomiar g ównej zmiennej zale$nej – pami"ci,
a dok adniej trafno#ci rozpoznawania. Dotyczy on pami"ci
szczegó ów m"$czyzny ze zdj"cia. Uczestniczkom zadano
osiem pyta' typu: „Czy osoba przedstawiona na zdj"ciu mia a okulary?” i „Czy osoba przedstawiona na zdj"ciu
mia a koszul" w krat"?”, przy czym cztery pytania sformuowane by y tak, aby odpowied& na nie by a twierdz!ca,
a pozosta e cztery tak, aby odpowied& by a przecz!ca. Osoby
badane proszone by y o udzielenie odpowiedzi na sze#ciostopniowej skali zaadaptowanej za Arthurem Graesserem
(1981), gdzie 1 oznacza o: jestem zdecydowanie pewna,
$e nie, 2 – jestem pewna, $e nie, 3 – nie jestem pewna, ale
zgaduj#, $e nie, 4 – nie jestem pewna, ale zgaduj#, $e tak,
5 – jestem pewna, $e tak, 6 – jestem zdecydowanie pewna,
$e tak. Uzyskany wska&nik trafno#ci rozpoznania stanowi
#redni! obliczon! dla wszystkich o#miu pyta' – wy$szy
wynik wskazuje lepsz! trafno#%.
Wyniki
Wska%nik trafno&ci rozpoznawania. Obliczono rzetelno#% dla o#miu pyta' dotycz!cych rozpoznawania
szczegó ów ze zdj"cia i w zwi!zku z tym, $e wska&nik
rzetelno#ci by zadowalaj!cy (% Cronbacha = 0,73) u#redniono odpowiedzi na te pytania. Przeprowadzono analiz"
wariancji w schemacie 2 (rodzaj cech: sprawcze vs. wspólnotowe) × 2 (walencja cech: pozytywne vs. negatywne)
dla utworzonego wska&nika pami"ci. Analiza wykaza a
tylko jeden istotny efekt g ówny rodzaju cech, F(1, 96) =
13,48; p < 0,001; &2p = 0,12, który oznacza, $e niezale$nie
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Średnia trafność rozpoznawania (skala 1–6)

od walencji aktywizowanych cech osoby, które przypisywa y Tomaszowi cechy sprawcze, charakteryzowa y si"
lepszym rozpoznawaniem szczegó ów ze zdj"cia (M = 5,12;
SD = 0,72) ni$ osoby przypisuj!ce mu cechy wspólnotowe
(M = 4,49; SD = 0,99).
W celu dok adniejszej analizy wp ywu aktywizacji sprawczo#ci i wspólnotowo#ci na pami"% przeanalizowano wyniki
z uwzgl"dnieniem dwóch efektów pami"ciowych – trafie'
(prawid owych rozpozna', $e dany element by na zdj"ciu,
gdy faktycznie tam by ) oraz fa szywych alarmów (nieprawid owych wskaza', $e dany element by na zdj"ciu, gdy
faktycznie go nie by o). W tym celu obliczono wska&nik
trafie' (dla czterech pozycji wskazuj!cych na elementy,
które by y na zdj"ciu – im wy$szy wyniki, tym lepsza
pami"%) oraz wska&nik fa szywych alarmów (dla czterech
pozycji wskazuj!cych na elementy, których nie by o na
zdj"ciu – im wy$szy wynik, tym gorsza pami"%). Nast"pnie
przeprowadzono analiz" wariancji w schemacie 2 (rodzaj
cech: sprawcze vs. wspólnotowe) × 2 (walencja cech: pozytywne vs. negatywne) × 2 (efekty pami"ciowe: trafienia
vs. fa szywe alarmy) z ostatni! zmienn! na powtarzanym
pomiarze, dla zmiennej trafno#ci rozpoznawania szczegó ów ze zdj"cia. Uzyskano spodziewany efekt g ówny
funkcjonowania pami"ci, F(1, 96) = 233,14; p < 0,001;
&2p = 0,71, oznaczaj!cy, $e poziom trafie' by wy$szy
(M = 4,68; SD = 1,11) od poziomu fa szywych alarmów
(M = 2,05; SD = 1,03). Co wa$niejsze, analiza pokaza a
istotn! interakcj" efektów pami"ciowych oraz rodzaju cech,
F(1, 96) = 13,48; p < 0,001; &2p = 0,12, która – jak pokazuje
rysunek 2 – oznacza, $e uczestniczki badania wykazywa y istotnie wy$szy poziom trafie', gdy przypisywa y
6
Trafienia
5

Fałszywe alarmy

4
3
2
1

sprawcze wspólnotowe

sprawcze wspólnotowe

Aktywizowane treści

Rysunek 2. ,redni poziom trafno#ci rozpoznania szczegóów w zale$no#ci od aktywizowanych tre#ci sprawczych
b!d& wspólnotowych dla badania 1 (panel lewy) i dla badania 2 (panel prawy).

wcze#niej cechy sprawcze (M = 5,05; SD = 0,92), ni$ gdy
przypisywa y cechy wspólnotowe (M = 4,30; SD = 1,16;
t(98) = 3,60; p < 0,001). Odwrotna sytuacja wyst!pi a
w przypadku fa szywych alarmów. Te b "dy pami"ciowe
pope niane by y w wi"kszym stopniu po skupianiu si" na
wspólnotowo#ci (M = 2,31; SD = 1,16) w porównaniu
ze skupianiem si" na sprawczo#ci (M = 1,80; SD = 0,81;
t(98) = 2,54; p < 0,05). Tak wi"c skupianie si" na sprawczo#ci prowadzi o do lepszego rozpoznawania elementów,
które by y na zdj"ciu, i pope niania w mniejszym stopniu
b "dów – twierdzenia, $e dany element by na zdj"ciu,
gdy faktycznie go nie by o. Aktywizacja wspólnotowo#ci
– odwrotnie: sprzyja a pope nianiu takich b "dów.
Poziom interpretacji. Przeprowadzono analiz" wariancji
w schemacie 2 (rodzaj cech: sprawcze vs. wspólnotowe) × 2
(walencja cech: pozytywne vs. negatywne) dla zmiennej
liczby stworzonych kategorii. Miara ta pokaza a jedynie
granicznie istotn! interakcj" rodzaju cech oraz ich walencji,
F(1, 96) = 3,07; p = 0,083; &2p = 0,03. Tendencja, na któr!
wskazuje ta interakcja, jest taka, $e spodziewany efekt
wy$szej abstrakcyjno#ci w przypadku cech wspólnotowych wyst!pi jedynie w przypadku cech pozytywnych
(M = 4,04; SD = 1,33), ale nie negatywnych (M = 3,52;
SD = 0,65; t(33,118) = 1,73; p < 0,05, jednostronnie).
Poziom abstrakcyjno#ci po aktywizacji cech sprawczych
by taki sam, zarówno dla cech pozytywnych (M = 3,31;
SD = 1,32), jak i negatywnych (M = 3,64; SD = 1,41; t < 1).
Ocena ogólna. Przeprowadzono analiz" wariancji w schemacie 2 (rodzaj cech: sprawcze vs. wspólnotowe) × 2
(walencja cech: pozytywne vs. negatywne) dla zmiennej
oceny ogólnej ocenianego m"$czyzny ze zdj"cia. Wyst!pi
jedynie s aby, ale istotny efekt g ówny rodzaju cechy,
F(1,96) = 4,00; p < 0,05; &2p = 0,04, który oznacza, $e
m"$czyzna wywiera lepsze wra$enie, gdy uczestniczki
przypisywa y mu cechy wspólnotowe (M = 5,41; SD = 1,26)
ani$eli sprawcze (M = 4,88; SD = 1,34). Jest to wynik
zgodny z powszechn! tendencj! ludzi do przypisywania
wi"kszej wagi tre#ciom wspólnotowym ni$ sprawczym
w ocenie innych ludzi (Wojciszke, Abele, 2008).
Dyskusja
Wyniki badania 1 potwierdzi y g ówne przewidywania
– aktywizacja tre#ci sprawczych prowadzi a do wi"kszej trafno#ci w rozpoznawaniu szczegó ów zwi!zanych
z postrzegan! osob! w porównaniu z aktywizacj! tre#ci
wspólnotowych. Skupianie si" na wspólnotowo#ci skutkowa o wi"ksz! liczb! b "dów pami"ciowych – przekonania,
$e dany element wyst!pi na zdj"ciu, podczas gdy faktycznie
go nie by o. Niestety w badaniu 1 nie uda o si" potwierdzi%
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po#rednicz!cej roli poziomu przetwarzania informacji.
Osoby badane wykazywa y taki sam poziom abstrakcyjno#ci zarówno po skupianiu si" na sprawczo#ci, jak i po
my#leniu o wspólnotowo#ci spostrzeganej osoby. Jedynie
w przypadku my#lenia o pozytywnej wspólnotowo#ci
pojawi a si" tendencja do wchodzenia na wy$szy poziom
abstrakcyjno#ci, jest ona jednak zbie$na z przes ankami
teoretycznymi. Badania pokazuj! bowiem, $e z jednej strony
wspólnotowo#% wi!$e si" z abstrakcyjnym przetwarzaniem
informacji (Szymków i in., w przygotowaniu), a z drugiej
strony pozytywny nastrój jest #ci#le zwi!zany z abstrakcyjnym stylem przetwarzania (Gasper, Clore, 2002). W badaniu
prezentowanym w niniejszym artykule dopiero zetkni"cie
si" tych dwóch warunków spowodowa o u osób badanych
wy$szy poziom abstrakcyjnego my#lenia. To niestety zbyt
ma o, aby móc mówi% o istotnym mediatorze. Przyczyny
braku oczekiwanego efektu upatruj" w niedoskona o#ci
zastosowanej miary. Poniewa$ test ten wzbudza u wi"kszo#ci uczestników bada' du$e zniech"cenie (jest to zadanie
dosy% $mudne i czasoch onne), w badaniu zastosowa am
jedynie jego cz"#%, podczas gdy w oryginalnych badaniach
(Liberman i in., 2002) uczestnicy eksperymentu otrzymuj!
a$ cztery zestawy atrybutów do kategoryzowania. U$ycie
przeze mnie tylko jednego zestawu jest prawdopodobn!
przyczyn! s abej rzetelno#ci. W zwi!zku z tym w badaniu 2
zastosowa am inn! miar" poziomu przetwarzania.

BADANIE 2
Badanie 2 zosta o skonstruowane jako zmodyfikowana
replikacja badania 1 i mia o za zadanie realizacj" dwóch
celów: replikacj" wyników uzyskanych w badaniu 1 dla
trafno#ci rozpoznawania szczegó ów oraz sprawdzenie
za o$enia o po#rednicz!cej roli poziomu abstrakcyjno#ci
we wp ywie tre#ci na rozpoznawanie z zastosowaniem
innej, ni$ u$yta w badaniu 1, miary poziomu przetwarzania.
W badaniu 2 zmodyfikowano sposób aktywizacji tre#ci
sprawczych i wspólnotowych – jego uczestnicy, zamiast
przypisywa% m"$czy&nie ze zdj"cia okre#lone cechy, mieli
zapozna% si" z opisem jego zachowa' sprawczych b!d&
wspólnotowych. Wprowadzono te$ dodatkow! miar" pami"ci – rozpoznawanie cech, o których uczestnicy wnioskowali
z zachowa' prezentowanego m"$czyzny.
Metoda
Uczestnicy badania. W badaniu wzi" o udzia 60 kobiet
w wieku od 25 do 42 lat (M = 33,57; SD = 5,11), zatrudnionych w sektorze finansowym na terenie Trójmiasta.
Materia$y i procedura.
Aktywizacja tre ci sprawczych i wspólnotowych. Podobnie jak w badaniu 1, uczestniczki zapraszane by y do
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wzi"cia udzia u w badaniu dotycz!cym tego, w jaki sposób
przypisujemy cechy osobom, których nie znamy. Nast"pnie
otrzymywa y zdj"cie tego samego m"$czyzny, Tomasza
(rysunek 1), i instrukcj", aby zapozna y si" z informacjami na jego temat. Zamiast przypisywania konkretnych
cech osoby badane czyta y 10 zda', które reprezentowa y
10 cech sprawczych pozytywnych (np. „Tomasz d!$y do
celu i nie zra$a si" przeciwno#ciami”, „Tomasz uzyska
wysoki wynik w te#cie inteligencji”) lub 10 cech wspólnotowych pozytywnych (np. „Tomasz jest osob!, której
mo$na powierzy% swoje sekrety”, „Tomasz znalaz na
ulicy portfel z dokumentami i pieni"dzmi, po czym niezw ocznie zwróci go w a#cicielowi”)1. W tym badaniu
ograniczono si" jedynie do cech pozytywnych z uwagi
na brak efektów zwi!zanych z walencj! w badaniu 1. Na
samym ko'cu uczestniczki by y proszone o wskazanie,
jak oceniaj! m"$czyzn" ze zdj"cia z u$yciem skali od 1 –
bardzo negatywnie do 7 – bardzo pozytywnie.
Pomiar poziomu interpretacji. W nast"pnej kolejno#ci,
podobnie jak w badaniu 1, uczestniczki otrzymywa y zadanie maj!ce na celu pomiar poziomu interpretacji. W tym
badaniu zastosowano miar" Robina Vallachera i Daniela
Wegnera (1987; Behavior Identification Form, BIF) stosowan! zarówno do okre#lania ró$nic dyspozycyjnych
w przyjmowanym poziomie interpretacji (np. Freitas,
Salovey, Liberman, 2001), jak i ró$nic tymczasowych,
wywo anych zastosowan! manipulacj! (np. Smith, Trope,
2006). Miara ta sk ada si" z listy czynno#ci (np. „mycie
z"bów”), a zadaniem badanego jest wybra% jeden z dwóch
opisów danej czynno#ci – taki, który jest w danym
momencie najbli$szy temu, w jaki sposób badany rozumie okre#lon! czynno#%. W ka$dym przypadku jeden
opis jest abstrakcyjnym przedstawieniem danej czynno#ci
(np. „zapobieganie próchnicy”), a drugi – konkretnym
(np. „przesuwanie szczoteczk! po z"bach”). W omawianym badaniu zastosowano 16 pozycji z tej skali i kodowano odpowiedzi w taki sposób, $e odpowied& konkretna
to 0, a odpowied& abstrakcyjna to 1. Dla ka$dej osoby
zsumowano wybrane odpowiedzi, uzyskuj!c wska&nik
abstrakcyjno#ci – wy$szy wynik wskazuje na bardziej
abstrakcyjny poziom interpretacji.
1 W badaniu zastosowano dwie wersje zda' sprawczych oraz
dwie wersje zda' wspólnotowych (reprezentuj!cych odmienne
cechy), które zosta y w dalszej cz"#ci badania po !czone w jeden test
pami"ci. Tak uzyskano dwa testy rozpoznania – jeden zawieraj!cy
20 tre#ci sprawczych (z obu wersji) oraz drugi zawieraj!cy 20 tre#ci
wspólnotowych. W ten sposób 10 cech zawartych w te#cie rozpoznania by o dla po owy uczestniczek „nowych” (nie czyta y o nich na
pocz!tku badania), a dla drugiej po owy by y one ju$ znane (zawarte
w zdaniach o Tomaszu). I odwrotnie dla pozosta ych 10 cech.
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Pomiar trafno ci rozpoznawania. Podobnie jak w badaniu 1, na samym ko'cu badania nast"powa pomiar g ównej zmiennej zale$nej – trafno#ci rozpoznawania. W tym
badaniu jednak miary pami"ci dotyczy y dwóch aspektów
– trafno#ci rozpoznawania szczegó ów ze zdj"cia, a tak$e
rozpoznawania cech, które by y wyra$ane przez zdania opisuj!ce m"$czyzn" ze zdj"cia. W przypadku rozpoznawania
szczegó ów ze zdj"cia zadane pytania by y dok adnie takie
same jak w badaniu 1 i nast"powa y tu$ po pomiarze poziomu interpretacji. Po nich za# nast"powa a cz"#% dotycz!ca
rozpoznawania cech. Uczestniczki badania otrzymywa y
instrukcj" tej tre#ci: „Poni$ej znajduje si" lista cech, które
by y opisane zdaniami w pierwszej cz"#ci badania. Oprócz
tych, które by y opisane, znajduj! si" równie$ takie cechy,
o których nie by o mowy. Postaraj si" wi"c przypomnie%
sobie zdania, które czyta a#, i okre#l, na jakie cechy charakteru te zdania wskazywa y”. Osoby badane udziela y
odpowiedzi na skali od 1 do 6, takiej samej jak zosta a
u$yta w badaniu 1.
Wyniki
Wska%nik rozpoznawania szczegó$ów ze zdj'cia.
Podobnie jak w badaniu 1, obliczono rzetelno#% dla o#miu
pyta' dotycz!cych rozpoznawania szczegó ów ze zdj"cia.
Wska&nik rzetelno#ci by wy$szy ni$ w badaniu 1 i wysoce
zadowalaj!cy (% Cronbacha = 0,87), w zwi!zku z czym
u#redniono odpowiedzi na te pytania. Jednoczynnikowa analiza wariancji przeprowadzona dla utworzonego wska&nika
rozpoznawania wykaza a efekt g ówny rodzaju aktywizowanych tre#ci, F(1, 58) = 3,93; p = 0,05; &2p = 0,06, oznaczaj!cy, $e osoby, które zapoznawa y si" ze sprawczo#ci!
Tomasza, podobnie jak w badaniu 1, charakteryzowa y si"
lepszym rozpoznawaniem szczegó ów ze zdj"cia (M = 5,02;
SD = 0,70) ni$ osoby przypisuj!ce mu cechy wspólnotowe
(M = 4,58; SD = 0,99).
Nast"pnie, tak samo jak w badaniu 1, stworzono wska&nik
trafie' i fa szywych alarmów i przeprowadzono analiz"
wariancji w schemacie 2 (aktywizowane tre#ci: sprawcze
vs. wspólnotowe) × 2 (efekty pami"ciowe: trafienia vs.
fa szywe alarmy) z ostatni! zmienn! na powtarzanym
pomiarze, dla zmiennej rozpoznawania szczegó ów ze
zdj"cia. Uzyskano spodziewany efekt g ówny efektów
pami"ciowych, F(1, 58) = 139,09; p < 0,001; &2p = 0,71,
oznaczaj!cy, $e poziom trafie' by wy$szy (M = 4,92;
SD = 0,87) od poziomu fa szywych alarmów (M = 2,31;
SD = 1,06). Co wa$niejsze, podobnie jak w badaniu 1, analiza pokaza a interakcj" efektów pami"ciowych oraz rodzaju
cech, F(1, 58) = 3,92; p = 0,05; &2p = 0,06, która wskaza a
na ró$nice w rozpoznawaniu mi"dzy aktywizacj! sprawczo#ci i wspólnotowo#ci tylko w przypadku fa szywych

alarmów. Jak pokazuje prawy panel rysunku 2, uczestnicy
badania pope niali wi"cej b "dów pami"ciowych (fa szywe
alarmy), gdy wcze#niej skupiali si" na wspólnotowo#ci
Tomasza (M = 2,60; SD = 1,27), ni$ gdy skupiali si" na
jego sprawczo#ci [M = 2,02; SD = 0,72; t(45,850) = 2,16;
p < 0,05]. W przypadku trafie' spodziewana tendencja
w postaci lepszego rozpoznawania po skupianiu si" na
sprawczo#ci (M = 5,07; SD = 0,87) ni$ na wspólnotowo#ci
(M = 4,77; SD = 0,85) nie osi!gn" a istotno#ci statystycznej
(p = 0,182). Uzyskany w tym badaniu wyra&nie s abszy
efekt interakcji w porównaniu z badaniem 1 sugeruje, $e
skupianie si" na samych cechach aktywizuje okre#lony
wymiar sprawczo#ci b!d& wspólnotowo#ci istotnie silniej.
Do tej kwestii odnosz" si" szerzej w dyskusji wyników.
Podsumowuj!c, wyniki uzyskane w badaniu 2 replikuj!
dane z badania 1 – skupianie si" na sprawczo#ci prowadzi
do lepszego rozpoznawania szczegó ów ni$ skupianie si"
na wspólnotowo#ci, szczególnie gdy analizujemy b "dy
pami"ciowe.
Wska%nik rozpoznawania cech. Obliczono rzetelno#%
dla 20 pyta' dotycz!cych rozpoznawania cech (10 dotycz!cych cech, na które wskazywa y zdania o Tomaszu, oraz
10 dotycz!cych cech, na które one nie wskazywa y, i te
ostatnie zrekodowano). Wska&nik rzetelno#ci by wysoki
i zadowalaj!cy (% Cronbacha = 0,78), w zwi!zku z czym
u#redniono odpowiedzi, tworz!c wska&nik rozpoznawania – im wy$sza warto#%, tym lepszy wynik rozpoznania.
Jednoczynnikowa analiza wariancji przeprowadzona dla
utworzonego wska&nika nie wykaza a istotnego efektu tre#ci,
F < 1. Oznacza to, $e osoby badane w równym stopniu
rozpoznawa y aktywizowane tre#ci sprawcze (M = 3,84;
SD = 0,51) oraz wspólnotowe (M = 3,93; SD = 0,55). Trzeba
tu jednak zwróci% uwag" na generalnie nisk! pewno#%,
jak! mieli badani odno#nie do cech, o które byli pytani.
,rednie uzyskane dla pami"ci cech sprawczych i wspólnotowych mieszcz! si" w przedziale mi"dzy odpowiedzi! 3 (nie jestem pewien, ale zgaduj#, $e nie) a odpowiedzi! 4 (nie jestem pewien, ale zgaduj#, $e tak), w zwi!zku
z czym mo$na wnioskowa% o du$ej trudno#ci, jak! mia y
uczestniczki z wywnioskowaniem cech z zachowa', o których czyta y na wst"pie badania. Istnieje jeszcze inne
mo$liwe uzasadnienie braku wyst!pienia istotnych ró$nic
dla tej zmiennej. Otó$ teoria poziomów interpretacji przewiduje – co zosta o potwierdzone w kilku seriach bada' – $e
skupianie si" na cechach wi!$e si" z bardziej abstrakcyjnym
poziomem interpretacji w porównaniu ze skupianiem si" na
zachowaniach (Nussbaum, Trope, Liberman, 2003; Rim,
Uleman, Trope, 2009). Zadanie pami"ciowe wymagaj!ce
od osób badanych wywnioskowania cech z zapami"tanych
zachowa' mog o stanowi% wi"c niezamierzon! manipulacj"
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skutkuj!c! wzrostem poziomu abstrakcyjno#ci. To z kolei
mog o istotnie os abi% efekt wcze#niejszej manipulacji
sprawczo#ci! i wspólnotowo#ci!.
Analizy z podzia em wska&ników pami"ciowych na
trafienia i fa szywe alarmy tak$e nie przynios y $adnych
efektów – interakcja pomi"dzy rodzajem aktywizowanych
tre#ci a rodzajem efektów pami"ciowych by a nieistotna,
F < 1.
Poziom interpretacji. Obliczono wska&nik abstrakcyjno#ci przez zsumowanie odpowiedzi badanych na ka$d!
z pozycji kwestionariusza BIF. Nast"pnie przeprowadzono
jednoczynnikow! analiz" wariancji dla utworzonego wska&nika. Uzyskano istotny efekt g ówny aktywizowanych tre#ci,
F(1, 58) = 5,35; p < 0,05; &2p = 0,08, który oznacza, $e
zgodnie z oczekiwaniami skupianie si" na tre#ciach wspólnotowych skutkowa o wy$szym poziomem abstrakcyjno#ci
(M = 9,10; SD = 4,85) w porównaniu ze skupianiem si" na
tre#ciach sprawczych (M = 6,30; SD = 4,52).
W zwi!zku z przewidywaniami, $e poziom interpretacji
stanowi zmienn! po#rednicz!c! pomi"dzy aktywizacj!
tre#ci sprawczych b!d& wspólnotowych a trafno#ci! rozpoznania, przeprowadzono analiz" mediacji. Jak pokazuje
rysunek 3, aktywizacja okre#lonych tre#ci wp ywa na
rozpoznawanie szczegó ów, co ju$ wykazano w analizach
powy$ej, ' = –0,25; t(58) = 1,98; p = 0,05. Wprowadzenie
do modelu drugiego predyktora trafno#ci rozpoznania
w postaci poziomu abstrakcyjno#ci pokazuje jednak, $e
w sposób istotny przewiduje on trafno#% rozpoznawania
szczegó ów, ' = –0,32; t(57) = 2,54; p < 0,05, przy jednoczesnym zniesieniu wp ywu aktywizowanych tre#ci,
' = –0,16; t(57) = 1,25; p = 0,218. Test Sobela wskazuje,
$e ta zmiana jest istotna, z = 2,30; p < 0,05. Dodatkowo
metoda bootstrappingu (Preacher, Hayes, 2008) pozwoli a
dowie#%, $e dla 20 tys. wylosowanych próbek efekt mediacji

Treści sprawcze
vs. wspólnotowe

(β = –0,25*), β = –0,16

β = 0,29*

Trafność
rozpoznawania
szczegółów

β = –0,32*

Abstrakcyjność

* p - 0,05.

Rysunek 3. Analiza mediacyjna wp ywu aktywizacji tre#ci
sprawczych i wspólnotowych na trafno#% rozpoznania szczegó ów za po#rednictwem poziomu abstrakcyjno#ci.
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mie#ci si" w przedziale od –0,33 do –0,0025 (95% CI).
Tak wi"c zgodnie z przypuszczeniami aktywizacja tre#ci
sprawczych zmniejsza poziom abstrakcyjno#ci w porównaniu z aktywizacj! tre#ci wspólnotowych, co przek ada
si" na lepsze rozpoznawanie szczegó ów.
Ocena ogólna. Przeprowadzono jednoczynnikow! analiz" wariancji dla wp ywu aktywizowanych tre#ci na ocen"
ogóln! m"$czyzny na zdj"ciu. Podobnie jak w badaniu 1,
uzyskano istotny efekt g ówny aktywizowanych tre#ci,
F(1, 58) = 4,15; p < 0,05; &2p = 0,07, który wskazuje, $e
Tomasz ze zdj"cia by oceniany wy$ej, gdy przedstawiony
by jako wspólnotowy (M = 6,00; SD = 0,95) ni$ sprawczy
(M = 5,57; SD = 0,68).

DYSKUSJA WYNIKÓW
W dwóch badaniach empirycznych testowano pami"ciowe konsekwencje aktywizacji tre#ci sprawczych oraz wspólnotowych w postrzeganiu innych osób. Hipotezy opiera y
si" na dwóch przes ankach teoretycznych: (1) my#lenie
w kategoriach sprawczych wi!$e si" z relatywnie bardziej
konkretnym poziomem przetwarzania ni$ my#lenie w kategoriach wspólnotowych (Szymków i in., w przygotowaniu);
(2) konkretny poziom przetwarzania informacji implikuje
wi"ksze skupianie uwagi na szczegó ach pola percepcyjnego. W zwi!zku z tym przewidywano, $e (1) skupianie
si" na tre#ciach sprawczych w my#leniu o innej osobie
b"dzie prowadzi% do lepszego rozpoznawania szczegó ów
zwi!zanych z t! osob! w porównaniu ze skupianiem si" na
tre#ciach wspólnotowych oraz (2) zmienn! po#rednicz!c!
owego efektu b"dzie poziom przetwarzania informacji.
Oba badania potwierdzi y g ówne przewidywanie: osoby
badane wykazywa y lepsz! trafno#% w rozpoznawaniu
szczegó ów zwi!zanych z sylwetk! postrzeganej osoby,
gdy my#la y o jej cechach sprawczych w porównaniu ze
skupianiem si" na jej cechach wspólnotowych. Natomiast
po#rednicz!c! rol" poziomu przetwarzania uda o si" ukaza%
jedynie w badaniu 2: osoby zapoznaj!ce si" ze sprawczym
opisem prezentowanej osoby charakteryzowa y si" bardziej
konkretnym poziomem przetwarzania informacji w porównaniu z osobami zapoznaj!cymi si" z opisem wspólnotowym
i zmienna ta by a istotnym mediatorem wp ywu rodzaju
aktywizowanych cech na rozpoznawanie szczegó ów.
Specjalnego komentarza wymagaj! dwie kwestie. Pierwsza dotyczy braku ukazania po#rednicz!cej roli poziomu
przetwarzania informacji w badaniu 1. Jak ju$ wspomina am
wy$ej, brak efektu by prawdopodobnie spowodowany
nisk! rzetelno#ci! zastosowanej miary. W prezentowanym badaniu osoby by y proszone o przyporz!dkowanie
wymienionych elementów przydatnych na wyprawie do tylu
kategorii, ile uzna y za w a#ciwe. W badaniu oryginalnym
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autorzy stosowali a$ cztery zadania tego typu w celu uzyskania dobrej rzetelno#ci pomiaru (Liberman i in., 2002).
Decyzja o u$yciu tylko jednego zadania podyktowana
by a wcze#niejszymi do#wiadczeniami z t! miar!, która
wywo ywa a u osób badanych du$e zniech"cenie i opór.
W badaniu 2 zastosowa am inn!, bardziej przyjazn! dla
osób badanych miar" poziomu przetwarzania.
Druga kwestia zwi!zana jest z brakiem istotnego efektu
pami"ci dla przypisywanych tre#ci sprawczych i wspólnotowych w badaniu 2. Jego uczestniczki, oprócz testu
rozpoznawania szczegó ów zwi!zanych z prezentowan!
na zdj"ciu osob!, proszone by y tak$e o rozpoznanie cech,
o których czyta y w cz"#ci aktywizacji tre#ci sprawczych
i wspólnotowych. By o to trudne zadanie, gdy$ osoby badane nie zapoznawa y si" z konkretnymi cechami wprost,
ale musia y je wywnioskowa% z przedstawionych zachowa', a nast"pnie, pod koniec badania, wskaza%, które
cechy przejawia y si" w zachowaniach, a które nie. O ile
cz"#% pierwsza, polegaj!ca na inferencji cech, z pewno#ci! nie powodowa a trudno#ci (ludzie wyci!gaj! wnioski o cechach w sposób automatyczny; Gilbert, Malone,
1995; Jones, Davis, 1965), o tyle test rozpoznania móg
je rodzi%. Wywnioskowana przez osoby badane cecha
nie musia a bowiem mie% dok adnie takiego brzmienia,
jakie mia a w te#cie rozpoznania. Jedni mogli postrzega%
prezentowan! osob" jako mi !, a inni jako uprzejm!, co
mog o w konsekwencji przek ada% si" na odpowiedzi
w te#cie rozpoznania. Trudno#% ta uwidacznia si" zreszt!
w wynikach – zarówno w przypadku cech sprawczych, jak
i wspólnotowych osoby badane deklarowa y umiarkowan!
pewno#% co do tego, $e okre#lone cechy by y lub nie by y
przedstawione w pocz!tkowych opisach postaci. Poza tym
zadanie w badaniu 1 by o w wi"kszym stopniu anga$uj!ce
– uczestniczki by y proszone o zastanowienie si", w jakim
stopniu m"$czyzna ze zdj"cia ma okre#lone cechy, co zmusza o do g "bszego przetwarzania tych tre#ci. W badaniu 2
za# jedynie czyta y informacje o Tomaszu. W tym sensie
wzbudzenie kategorii z pewno#ci! by o s absze. Inn! mo$liwo#ci!, tak$e wspomnian! wy$ej, jest zniesienie efektu
ukonkretniania poziomu interpretacji przez cechy sprawcze
przez zastosowane zadanie wymagaj!ce skupienia si" na
cechach, które s! konstruktami o charakterze globalnym
i abstrakcyjnym (Rim i in., 2009). Je#li my#lenie o sprawczo#ci skutkuje wi"kszym skupianiem si" na szczegó ach,
to zdecydowanie lepsz! miar! by yby pytania dotycz!ce
szczegó ów zawartych w opisach zachowa'. Gdyby by y
one bogatsze tre#ciowo i zawiera y wi"cej szczegó ów,
mo$na by z powodzeniem tak! miar" zastosowa%, ale to
ju$ zadanie do zrealizowania w przysz ych badaniach.
Potencjalny mechanizm opisywanych efektów, jakim
jest po#rednicz!ca rola poziomu przetwarzania informacji

we wp ywie aktywizowanych tre#ci na rozpoznawanie
szczegó ów, znalaz jak dotychczas potwierdzenie tylko
w jednym prezentowanym badaniu. To oczywi#cie zbyt
ma o, aby móc jednoznacznie stwierdzi%, $e jest on prawdziwy. Dlatego warto w tym miejscu zwróci% uwag" na
inny potencjalny mechanizm, który móg by t umaczy%
uzyskane efekty. Otó$ lepsza trafno#% w rozpoznawaniu
szczegó ów mo$e by% efektem wi"kszej g "boko#ci przetwarzania tre#ci sprawczych ni$ wspólnotowych. Poniewa$
decyzja o tym, czy nowo spotkana osoba ma dobre, czy
z e intencje wzgl"dem nas, jest kluczowa dla ochrony
naszego interesu, a w przesz o#ci by a wr"cz kluczowa
dla przetrwania, ludzie maj! niezwyk ! atwo#% w dokonywaniu ocen na wymiarze wspólnotowym (por. Abele,
Bruckmüller, 2011; Abele, Wojciszke, 2007). To sugeruje,
$e oceny te dokonywane s! automatycznie i bezwysi kowo
(Willis, Todorov, 2006). I chocia$ ludzie maj! du$! atwo#%
wnioskowania o wszelakich cechach innych osób (Gilbert,
Malone, 1995), nale$a oby si" spodziewa%, $e oceny na
wymiarze sprawczym nie b"d! dokonywane z tak du$!
atwo#ci!, przynajmniej w odniesieniu do innych osób
(Abele, Wojciszke, 2007). Bior!c to pod uwag", mo$na
przewidywa%, $e przetwarzanie tre#ci wspólnotowych
charakteryzuje si" wi"ksz! p ytko#ci! ni$ przetwarzanie
tre#ci sprawczych o innych osobach. Gdy jednak dok adnie
przeanalizujemy ide" p ytkiego i g "bokiego przetwarzania
informacji (shallow vs. deep processing; Craik, Lockhart,
1972), to odkrycie semantycznego aspektu tre#ci (a wi"c
ich znaczenia) jest ju$ charakterystyk! przetwarzania g "bokiego. Przetwarzanie p ytkie to skupianie si" na strukturze
tre#ci i jej aspektu fonemicznego. Z tej perspektywy idea
g "bszego przetwarzania tre#ci sprawczych ni$ wspólnotowych wydaje si" nader w!tpliwa. Wszelkie badania
z zakresu dwóch wymiarów postrzegania wskazuj!, $e
to w a#nie znaczenie okre#lonych tre#ci jest wa$ne – co
wi"cej, to znaczenie jest aspektem ró$nicuj!cym tre#ci
sprawcze od wspólnotowych. Przypisanie znaczenia jest
wi"c wa$ne w przypadku cech obu wymiarów, z tym $e
– jak sugeruj! badania – z przypisaniem znaczenia informacjom wspólnotowym radzimy sobie znacznie szybciej
(Abele, Bruckmüller, 2011). Wyj!tkiem mog oby by%
skupianie si" na w asnej sprawczo#ci i wspólnotowo#ci.
Jak wynika z bada', ludzie przypisuj! wi"ksz! wag" swojej
sprawczo#ci ni$ wspólnotowo#ci i ta ma znacz!cy wp yw
na ich samoocen" (Wojciszke i in., 2011). Mo$na wi"c
przypuszcza%, $e ludzie maj! wi"cej skojarze' z w asn!
sprawczo#ci! i wymiar ten jest szerzej reprezentowany
w sieci semantycznej ni$ wymiar w asnej wspólnotowo#ci. Je#li tak jest, to informacje o w asnej sprawczo#ci
powinny by% przetwarzane g "biej. Niemniej w przypadku
postrzegania innych nie ma podstaw, by s!dzi%, $e tre#ci
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sprawcze przetwarzane s! na g "bszym poziomie ni$ tre#ci
wspólnotowe. Jak si" wydaje, takich ró$nic mo$na by si"
spodziewa% w sytuacji porówna' spo ecznych, a wi"c wtedy, gdy ludzie motywowani s! do odniesienia informacji
o innych osobach do siebie.
Jednym z problemów, na które warto zwróci% uwag", jest
mo$liwo#% wzbudzenia odmiennego poziomu przetwarzania informacji w badaniach 1 i 2. Teoria poziomów interpretacji przewiduje wy$szy poziom abstrakcyjno#ci w przypadku my#lenia o cechach okre#lonej osoby ni$ w przypadku
skupiania si" na jej zachowaniach (np. Nussbaum i in.,
2003). I faktycznie w badaniu 1 aktywizowano wymiary
sprawczo#ci i wspólnotowo#ci za pomoc! przypisywania
cech, podczas gdy w badaniu 2 – za pomoc! zachowa'.
Istnieje wi"c mo$liwo#%, $e w badaniu 1 wy$sza trafno#%
pami"ci dla cech sprawczych wynika z obni$enia przez
aktywizacj" sprawczo#ci wysokiego poziomu abstrakcyjno#ci wywo anego cechami, podczas gdy w badaniu 2
aktywizacja wspólnotowo#ci doprowadzi a do zwi"kszenia
poziomu abstrakcyjno#ci po skupianiu si" na zachowaniach,
skutkuj!c tym samym efektem gorszej pami"ci. Bez grupy
kontrolnej nie da si" jednak na ten moment stwierdzi%, czy
tak by o w istocie.
Niezwykle interesuj!c! kwesti! s! potencjalne moderatory
zaobserwowanego efektu. Czy s! takie warunki, w których
to aktywizacja wspólnotowo#ci b"dzie prowadzi% do lepszej
pami"ci rozpoznania? Badania pokazuj!, $e w obszarze
pami"ci twarzy przetwarzanie konkretne prowadzi do
istotnego spadku jako#ci w testach rozpoznania (Dodson,
Johnson, Schooler, 1997; Macrae, Lewis, 2002; Westerman,
Larsen, 1997), podczas gdy wzbudzenie przetwarzania
abstrakcyjnego istotnie t" jako#% poprawia (Macrae, Lewis,
2002). Je#li wi"c przetwarzanie abstrakcyjne facylituje
my#lenie w kategoriach wspólnotowych (Szymków i in.,
w przygotowaniu), mo$na si" spodziewa%, $e w przypadku
pami"ci twarzy to skupianie si" na tre#ciach wspólnotowych,
a nie sprawczych, b"dzie prowadzi% do lepszych efektów
w testach rozpoznania. Idea ta otwiera szereg ciekawych
implikacji. Jedna z nich sugeruje, $e powinni#my lepiej
rozpoznawa% w t umie twarze osób, które zaklasyfikowali#my w umy#le jako mi e, uprzejme czy aroganckie, a gorzej
te, o których my#leli#my w kategoriach sprawczych („by
bardzo inteligentny”). Inny potencjalny moderator efektu
dotyczy obszaru percepcyjnego. Wszystkie pytania, na które
odpowiadali uczestnicy prezentowanych bada', dotyczy y
postrzeganej osoby – np. takich elementów, jak koszula,
okulary, w!sy. Co by si" sta o, gdyby pytania dotyczy y
t a, a nie centralnej figury? Z racji tego, $e abstrakcyjne
przetwarzanie informacji wi!$e si" z szerszym zasi"giem
uwagi, mo$na by przewidywa%, $e pami"% elementów t a
b"dzie lepsza na skutek aktywizacji wspólnotowo#ci, a nie
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sprawczo#ci. W zwi!zku z tym, $e sprawczo#% aktywizuje
konkretne przetwarzanie i skupianie na detalach, zaw"$a
uwag", co powinno prowadzi% do gorszej pami"ci t a.
To interesuj!ce zale$no#ci do sprawdzenia w kolejnych
badaniach.
Podsumowuj!c – w artykule zaprezentowano wst"pne dowody empiryczne na szczególnego rodzaju „efekt
uboczny” skupiania si" na sprawczo#ci i wspólnotowo#ci
postrzeganych osób, a mianowicie na lepsz! trafno#%
w rozpoznawaniu szczegó ów w przypadku my#lenia
o sprawczo#ci, a tak$e wskazano potencjalny mediator tego
zwi!zku – poziom przetwarzania informacji. Dotychczasowe
badania nie zg "bia y zmian poznawczych, jakie niesie za
sob! przetwarzanie tre#ci obu omawianych wymiarów.
Jest to jednak bardzo ciekawy obszar – otwiera on wiele
interesuj!cych w!tków testowalnych empirycznie, które
z pewno#ci! wzbogac! rozumienie Wielkiej Dwójki.
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Memory effects of processing agentic
and communal information
Aleksandra Szymków
University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Sopot

ABSTRACT
Two studies investigated the memory consequences of focusing on agentic and communal content in
perception of others. Previous studies showed that concrete processing increases the importance of agentic
qualities in the perception of others, while abstract processing increases the importance of communal traits
in the perception of others. Since concrete processing turns attention to details of the perceptual field it was
predicted and confirmed that focusing on agency of perceived person leads to a better memory of details
connected with that person comparing to focusing on one’s communal qualities. Additionally, the results of
Study 2 indicate that level of processing is the plausible mediator of the effect.
Key words: agency, communion, memory, perception of others, level of processing
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