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THE IMPACT OF SCRIPT AND SUGGESTION  

ON THE CREATION OF FALSE RECOGNITIONS 

Abstract. False recognitions typically emerge in situations relevant to a certain script 
or as a result of the imagery of a certain action. The current study tries to answer the 
question whether the influence of imagination appears in situations irrelevant to  
a certain script. Subjects (N = 180) viewed a movie depicting an academic lecture in 
which the lecturer performed some typical, moderately typical and atypical actions. 
Next, subjects answered a number of questions. Some of the questions contained mis-
leading suggestions about the actions performed by the lecturer. It was assumed that 
answering misleading questions triggers the acts of imagination. The results show that 
more false recognitions developed in typical situations and after repeated suggestions. 
False recognitions were also present in atypical situations and again, the effect of 
repeated suggestions was observed. Atypical correct recognitions were associated with 
the highest confidence and the shortest reaction times. Moderately typical correct re-
cognitions and typical false recognitions were associated with the highest confidence 
and the longest reaction times. The shortest reaction times were observed for mode-
rately typical and atypical false recognitions. Concluding, the results provide evidence 
that creation of false recognitions is influenced not only by the script but also by 
imagery. 

PROCESY PROWADZĄCE DO POWSTAWANIA  
ZNIEKSZTAŁCEŃ PAMIĘCIOWYCH 

Zniekształcenia pamięciowe moŜna podzielić na dwie ogólne kategorie: błędy 
„pominięcia”, które polegają na braku przypominania sobie przeszłych zda-
rzeń, oraz błędy „popełnienia”, polegające na przypominaniu sobie zdarzeń 
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(lub ich elementów), które nigdy nie miały miejsca (Niedźwieńska, 2004).  
W psychologii istnieje wiele terminów szczegółowych na określenie błędów 
„popełnienia”, szczególnie popularny jest termin „fałszywe wspomnienia”. Bu-
dzi on jednak duŜe kontrowersje z powodu swojej ogólności i nadmiernych 
generalizacji, do których moŜe prowadzić (DePrince i in., 2004). Ponadto błędy 
„popełnienia” często powstają w wyniku działania mechanizmów niepamię-
ciowych, przez co posługiwanie się terminem „fałszywe wspomnienia” jest 
mylące (Polczyk, 2007)1. Z tych powodów w niniejszym artykule będzie uŜy-
wane określenie „fałszywe rozpoznania”. Odnosi się ono do wymiaru behawio-
ralnego, nazywając charakter reakcji osób badanych; jest wolne takŜe od zało-
Ŝenia o wyłącznie pamięciowym charakterze mechanizmów prowadzących do 
tych reakcji. Ponadto wskazuje na sposób pomiaru błędów pamięciowych, któ-
rym jest test rozpoznawania, a nie np. swobodne odtwarzanie czy teŜ przypo-
minanie ze wskazówką. 

Zasadniczo istnieją dwa procesy, które mogą prowadzić do błędów pamię-
ciowych: zniekształcający wpływ zgeneralizowanych struktur wiedzy, takich 
jak schematy, skrypty i stereotypy, oraz błędne monitorowanie źródła infor-
macji (Niedźwieńska, 2004). Pierwszy proces opiera się na rekonstrukcyjnej 
naturze pamięci, zgodnie z którą przypominanie nie jest w pełni świadomym  
i dokładnym odwzorowywaniem zakodowanych wcześniej informacji, ale ak-
tywnym konstruowaniem przeszłych doświadczeń na podstawie dotychczaso-
wej wiedzy (Bartlett, 1932; Neisser, 1967). Szczególną rolę w tym procesie 
odgrywa skrypt, czyli wiedza jednostki o wydarzeniach pojawiających się  
w róŜnych sytuacjach społecznych, określająca zachowania właściwe dla danej 
sytuacji (Reber, 2000). Według teorii script pointer plus tag (SP+T theory; 
Graesser i in., 1980) zaobserwowanie jakiejkolwiek sytuacji odnoszącej się do 
określonego skryptu skutkuje powstaniem śladu pamięciowego, który składa 
się z dwóch elementów: (1) wskaźnika (pointer), który podczas przypominania 
odsyła do ogólnego skryptu zawierającego cały zbiór czynności typowych dla 
tego skryptu; (2) znacznika (tag) – odsyłającego do elementów wyróŜniających 
się, a więc do zbioru czynności, które są nietypowe dla danego skryptu. Zgod-
nie z teorią, fałszywe rozpoznania będą powstawały znacznie częściej w przy-
padku sytuacji typowych dla danego skryptu i znacznie rzadziej w przypadku 
sytuacji nietypowych. Predykcje te zostały empirycznie potwierdzone w wielu 
badaniach, w których wykorzystywano albo werbalne opisy działań pewnych 
osób (Bower, Black, Turner, 1979; Graesser i in., 1980; Holst, Pezdek, 1992; 
Lampinen i in., 2000; Macrae i in., 2002; Garcia-Bajos, Migueles, 2003), albo 
bardziej złoŜony materiał, najczęściej fragment filmu, który przedstawiał na-
turalną sytuację, typową dla jakiegoś schematu czy skryptu (Mantwill, Köhn-
ken, Aschermann, 1995; Neuschatz i in., 2002). 

Drugi proces prowadzący do powstawania zniekształceń pamięciowych, 
błędne monitorowanie źródła informacji, opiera się na teorii monitorowania 
źródła (source monitoring theory), według której czynność przypominania jest 
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za kaŜdym razem procesem decyzyjnym (Johnson, Hashtroudi, Lindsay, 
1993). Proces ten polega na ocenie doświadczeń mentalnych, które towarzyszą 
wspomnieniom. Jeśli pewnym reprezentacjom pamięciowym towarzyszy mało 
informacji percepcyjnych, czasowych i przestrzennych, za to są one bogate  
w informacje o operacjach poznawczych, takich jak na przykład generowanie 
wyobraŜeń, zostaną one prawdopodobnie uznane jako wspomnienie czegoś, 
co sobie wyobraŜaliśmy, a nie czegoś, w czym naprawdę uczestniczyliśmy.  
W sytuacji odwrotnej, jeśli naszym wspomnieniom towarzyszy wiele szczegóło-
wych cech percepcyjnych, kontekstualnych i emocjonalnych, a mało cech 
świadczących o wykonywaniu dodatkowych operacji poznawczych na etapie 
zapamiętywania, wtedy zaklasyfikujemy dane doświadczenie jako takie,  
w którym naprawdę uczestniczyliśmy. Zniekształcenia pamięciowe powstają 
wówczas, gdy podejmowana jest błędna decyzja odnośnie do źródła danego 
wspomnienia (np. źródłem wspomnienia jest tylko wyobraźnia, ale osoba po-
dejmuje decyzję, Ŝe wspomnienie to jest zapisem rzeczywistości).  

ROLA WYOBRAŹNI  
W POWSTAWANIU FAŁSZYWYCH ROZPOZNAŃ 

Wyobraźnia jest jednym z najwaŜniejszych czynników, który według teorii 
monitorowania źródła moŜe przyczyniać się do powstawania fałszywych roz-
poznań. Jeśli procesy wyobraŜeniowe są na tyle silne, Ŝe tworzą wyraziste, 
bogate w percepcyjne charakterystyki obrazy umysłowe, to przywoływanie 
tych obrazów na etapie przypominania moŜe skutkować uznawaniem ich za 
zapis rzeczywistości. W licznych badaniach eksperymentalnych potwierdzono 
tę hipotezę. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe o zaangaŜowaniu procesów wyobra-
Ŝeniowych wnioskowano zazwyczaj pośrednio, stosując warunki eksperymen-
talne, które w załoŜeniu je aktywizują. Szczególnie często procedurę taką sto-
sowano w badaniach nad dezinformacją, w których osoby badane zapoznają 
się z sytuacją (czytają opis zdarzenia albo oglądają fragment filmu), a następ-
nie odpowiadają na pytania dotyczące tej sytuacji. W pytaniach tych wystę-
pują sugestie, czyli fałszywe informacje, Ŝe w opisie lub na filmie wystąpiło 
coś, co tak naprawdę nie miało miejsca. U osób odpowiadających na takie py-
tania wykształca się większa liczba fałszywych rozpoznań, niŜ u osób nie odpo-
wiadających na nie (Zaragoza, Lane, 1994; Ackil, Zaragoza, 1998). Wnioskuje 
się, Ŝe próba udzielenia odpowiedzi na pytanie z fałszywym załoŜeniem pro-
wadzi do większego zaangaŜowania wyobraźni. Co więcej, wielokrotne zasto-
sowanie dezinformacji (np. odpowiadanie na kilka pytań zawierających takie 
same sugestie) skutkuje większą liczbą fałszywych rozpoznań (Zaragoza, Mit-
chell, 1996; Mitchell, Johnson, Mather, 2003). Efekt ten skłania do wniosku, 
Ŝe odpowiadanie na kilka pytań z tym samym błędnym załoŜeniem powoduje 
kilkakrotne wyobraŜanie sobie danej sytuacji, co zwiększa zarówno ilość per-
cepcyjnych szczegółów, jak i ryzyko popełnienia błędu monitorowania źródła. 
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FAŁSZYWE ROZPOZNANIA NIETYPOWYCH ZDARZEŃ 

Głównym problemem badawczym leŜącym u podstaw badań własnych jest 
pytanie o to, czy efekt fałszywych rozpoznań przypisywany wpływowi proce-
sów wyobraŜeniowych jest rzeczywiście rezultatem aktywności wyobraźni, czy 
teŜ moŜe wynikać ze zniekształcającego wpływu skryptów. NaleŜy zauwaŜyć, 
Ŝe wszystkie fałszywe informacje pojawiające się w badaniach nad efektem 
dezinformacji były typowe dla przedstawianej historii, czyli były typowymi 
elementami jakiegoś schematu (Ackil, Zaragoza, 1998; Zaragoza, Lane, 1994; 
Zaragoza, Mitchell, 1996). Co więcej, dobór takich sugestii był celowy, a auto-
rzy sami podkreślali, Ŝe ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa wy-
kształcenia się fałszywych rozpoznań. Pomimo to, Ŝe badacze wprost podkre-
ślają ten fakt, a nawet nazywają wykorzystywany materiał eksperymentalny 
jako zgodny ze schematem (schema-consisted; Zaragoza, Lane, 1994, s. 936), to 
w dyskusji wyników w ogóle nie odwołują się do teorii skryptów. Nie sposób 
więc rozstrzygnąć, czy efekt fałszywych rozpoznań wynika z wyobraŜania so-
bie treści sugestii, i w konsekwencji z błędnego monitorowania źródła infor-
macji, czy teŜ ze zniekształcającego wpływu zgeneralizowanych struktur wie-
dzy. Nawet wielokrotne odpowiadanie na pytania zawierające taką samą fał-
szywą informację nie jest argumentem na rzecz tego, Ŝe aktywizowana jest 
wyobraźnia. Wielokrotne powtarzanie danej sugestii równie dobrze moŜe 
wzmacniać przetwarzanie oparte na skrypcie, za kaŜdym razem pobudzając 
ten skrypt i wszystkie jego składowe, niezaleŜnie od tego, czy były one rzeczy-
wiście zaobserwowane, czy teŜ nie. 

Rozstrzygnięcie zarysowanej wyŜej wątpliwości moŜe przynieść analiza 
tego, czy liczba fałszywych rozpoznań będzie wzrastać wraz z odpowiadaniem 
na większą liczbę pytań zawierających sugestie nietypowe dla danego skryptu. 
Tylko taki efekt byłby potwierdzeniem słuszności załoŜenia, Ŝe odpowiadanie 
na pytania zawierające fałszywe informacje aktywizuje wyobraźnię. Gdyby 
bowiem kontakt z sugestiami aktywizował przetwarzanie oparte na skrypcie, 
to – zgodnie z predykcjami teorii script pointer plus tag – liczba nietypowych 
fałszywych rozpoznań powinna być mniejsza, poniewaŜ elementy nietypowe 
stanowią wyróŜniającą się część śladu pamięciowego i ludzka pamięć z łatwo-
ścią odróŜnia te z nich, które rzeczywiście się wydarzyły, od tych, które były 
tylko sugerowane.  

W dotychczasowych badaniach dotyczących nietypowych błędów pamię-
ciowych nie stawiano pytania o to, czy ich powstawanie spowodowane jest 
wpływem wyobraźni, czy teŜ zniekształcającym wpływem skryptów. Analizu-
jąc pamięć autobiograficzną stwierdzano jedynie, Ŝe z powodu braku wiedzy 
opartej na skrypcie nie jest moŜliwe wykształcenie się fałszywych przekonań 
odnośnie do sytuacji, których prawdopodobieństwo pojawienia się oceniane 
jest bardzo nisko (Pezdek, Finger, Hodge, 1997; Pezdek, Hodge, 1999; Pezdek, 
Blandon-Gittlin, Gabbay, 2006). Nietypowe błędy pamięciowe obserwowano 
natomiast w badaniach, w których albo zmieniano przekonania co do prawdo-
podobieństwa występowania nietypowych sytuacji (Spanos i in., 1999; Maz-
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zoni, Loftus, Kirsch, 2001), albo stosowano materiał sztuczny, nie odnoszący 
się ani do pamięci autobiograficznej, ani do wykształconego w toku doświad-
czenia skryptu (Thomas, Loftus, 2002; Thomas, Bulevich, Loftus, 2003).  

BADANIA WŁASNE 

W badaniach własnych postanowiono sprawdzić, czy wielokrotne odpowiada-
nie na pytania z nietypowymi fałszywymi informacjami przyczyni się do po-
wstawania większej liczby nietypowych fałszywych rozpoznań. W konstrukcji 
eksperymentu postanowiono oprzeć się na naturalnym skrypcie i przebadać 
osoby, dla których skrypt ten jest aktualny i wykształcony w toku doświadcze-
nia. Przewidywano, Ŝe liczba fałszywych rozpoznań będzie wzrastać wraz ze 
wzrostem typowości tych czynności dla skryptu, a takŜe wraz ze wzrostem licz-
by sugestii odnoszących się do czynności nieobecnych w materiale bodźcowym.  

Planowano testować takŜe czasowe usytuowanie pytań z sugestiami 
względem zapamiętywania i rozpoznawania. W dotychczasowych badaniach, 
w których wykorzystywano test monitorowania źródła jako sposób pomiaru 
fałszywych rozpoznań, pytania te zadawane były zaraz po prezentacji sytuacji, 
która była przedmiotem zapamiętywania (Ackil, Zaragoza, 1998; Zaragoza, 
Lane, 1994; Zaragoza, Mitchell, 1996). Inne usytuowanie sugestii testowano  
w klasycznych badaniach nad efektem dezinformacji, w których wykorzysty-
wano standardowy test rozpoznawania z wymuszonym wyborem (Loftus, 
Miller, Burns, 1978, eksperyment trzeci). Uzyskano wtedy największą liczbę 
fałszywych rozpoznań u osób, które na pytania z sugestiami odpowiadały po 
tygodniu od zapoznania się z materiałem bodźcowym. W badaniach tych nie 
wykorzystywano jednak naturalnego i wykształconego w toku doświadczenia 
skryptu jako podstawy konstrukcji materiału bodźcowego.  

METODA 

Osoby badane 

W preteście uczestniczyło 40 studentów (20 męŜczyzn i 20 kobiet, M = 22,81; 
SD = 1,83). We właściwym eksperymencie wzięło udział 180 studentów  
(97 kobiet i 83 męŜczyzn, M = 21,72; SD = 1,89). Badanymi byli studenci kilku 
lubelskich uczelni; za udział w eksperymencie nie otrzymali wynagrodzenia 
ani punktów kredytowych. 
 

Materiały i przebieg bada ń 

Projektując eksperyment, oparto się na skrypcie „uczestniczenie w wykładzie 
akademickim”. Na potrzeby pretestu utworzono listę 116 czynności, które 
moŜe wykonać wykładowca w trakcie wykładu akademickiego. 40 studentów 
oceniło czynności pod względem ich typowości na 7-stopniowej skali, gdzie „1” 
oznaczało zdecydowanie nietypowe, a „7” – zdecydowanie typowe. Na podstawie 
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wyników wybrano 48 czynności, po 16 typowych, średnio typowych i nietypo-
wych (czynności typowe: M = 6,15; SD = 0,95; czynności średnio typowe: 
M = 4,04; SD = 1,68; czynności nietypowe: M = 1,46; SD = 0,86).  

Na potrzeby właściwego eksperymentu skonstruowano film wideo przed-
stawiający sytuację wykładu akademickiego. W rolę wykładowcy wcielił się 
pracownik naukowy jednej z lubelskich uczelni. Wygłosił on półgodzinny wy-
kład na temat percepcji przestrzeni. Następnie film poddano obróbce monta-
Ŝowej. Ostateczna wersja filmu trwała 17 minut. Znalazły się na niej 24 czyn-
ności, które wykładowca wykonał na filmie (8 typowych, 8 średnio typowych  
i 8 nietypowych – spośród 48 wyodrębnionych w preteście).  

Pytania z sugestiami, na które odpowiadały osoby badane po obejrzeniu 
filmu, stanowiły część kwestionariusza dezinformacji. Został on skonstru-
owany na podstawie procedury zastosowanej przez Zaragozę i Mitchell (1996) 
oraz Mitchell i współautorów (2003), zmodyfikowanej poprzez uwzględnienie 
trzech poziomów typowości czynności znajdujących się w treści pytań. Kwe-
stionariusz składał się z 54 pytań, na które badani musieli odpowiedzieć „tak” 
albo „nie”; 24 pytania zawierały fałszywe załoŜenia. Treść kaŜdej sugestii do-
tyczyła zawsze jednej z 18 czynności, których wykładowca nie wykonał na 
filmie (6 typowych, 6 średnio typowych i 6 nietypowych – spośród 48 wyodręb-
nionych w preteście). Przed prezentacją kwestionariusza badanym podana 
została następująca instrukcja: „Aby Twoje odpowiedzi były poprawne, posta-
raj się przypomnieć i wyobrazić sobie konkretną scenę filmu, do której odnosi 
się dane pytanie”. 

Osoby badane dokonywały równieŜ oceny filmu pod względem jego przy-
datności dla celów dydaktycznych. Ocena polegała na ustosunkowaniu się do 
pięciu prostych stwierdzeń poprzez zaznaczenie odpowiedniej cyfry na 7-stop-
niowej skali. Badani zostali poinformowani, Ŝe ocena filmu jest jedynym celem 
badania.  

Ostatnim etapem eksperymentu był test monitorowania źródła. Składał 
się on z ułoŜonej w przypadkowej kolejności listy 48 czynności, które zostały 
wyodrębnione na etapie pretestu. Badani udzielali odpowiedzi na 7-stopniowej 
skali, najpierw na pytanie „Czy dana czynność pojawiła się na filmie?”, a po-
tem na pytanie „Czy dana czynność pojawiła się w pytaniach?” Przed udziela-
niem odpowiedzi badanym została podana następująca instrukcja: „Pamiętaj, 
Ŝe niektóre czynności pojawiły się tylko na filmie, a niektóre tylko w pyta-
niach. Niektóre pojawiły się zarówno na filmie, jak i w pytaniach, a niektóre 
nie pojawiły się ani na filmie, ani w pytaniach”. Osoby badane zostały więc 
ostrzeŜone, Ŝe treść pytań nie była wiernym odwzorowaniem tego, co wyda-
rzyło się na oglądanym przez nich filmie. W ocenie badaczy (Greene, Flynn, 
Loftus, 1982) takie ostrzeŜenie przed dezinformacją prowadzi do staranniej-
szej analizy materiału i wzmacnia tendencję do polegania na własnej pamięci 
podczas udzielania odpowiedzi.  

Wszystkie materiały w wersji elektronicznej zostały umieszczone w pro-
gramie komputerowym prezentowanym osobom badanym we właściwym eks-
perymencie. 
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Manipulacja zmiennymi niezale Ŝnymi 

Zmienną niezaleŜną pierwszą był poziom typowości czynności, pojawiających 
się jako treść sugestii w pytaniach w kwestionariuszu dezinformacji (czynno-
ści typowe, średnio typowe i nietypowe). Poziom ten ustalony został na etapie 
pretestu. 

Zmienną niezaleŜną drugą była liczba sugestii pojawiających się w pyta-
niach w kwestionariuszu dezinformacji (brak sugestii, jedna sugestia, trzy 
sugestie). Treść filmu wideo podzielona została na 18 części. UłoŜono 18 pytań, 
po jednym do kaŜdej z części. W kwestionariuszu serię tych pytań powtarzano 
trzy razy, za kaŜdym razem pytając o nieco inny aspekt sceny. W treść niektó-
rych pytań wplecione były sugestie, które mogły pojawić się we wszystkich 
trzech pytaniach, tylko w jednym albo w Ŝadnym.  

Zmienną niezaleŜną trzecią było czasowe usytuowanie sugestii względem 
etapu zapamiętywania i rozpoznawania. Wyodrębniono trzy grupy badanych:  
grupa 1 – usytuowanie sugestii bezpośrednio po etapie zapamiętywania i bez-
pośrednio przed etapem rozpoznawania; grupa 2 – usytuowanie sugestii bez-
pośrednio po etapie zapamiętywania i tydzień przed etapem rozpoznawania; 
grupa 3 – usytuowanie sugestii tydzień po etapie zapamiętywania i bezpo-
średnio przed etapem rozpoznawania.  

Pomiar zmiennych zale Ŝnych 

Zmienną zaleŜną pierwszą była liczba wykształconych fałszywych rozpoznań. 
Mierzono ją za pomocą proporcji, określanej jako stosunek wszystkich wy-
kształconych fałszywych rozpoznań do wszystkich moŜliwych do wykształce-
nia fałszywych rozpoznań. Wskaźnik ten przyjmował wartości od 0 do 1; im 
był on większy, tym większa była całkowita liczba wykształconych fałszywych 
rozpoznań. 

Zmienną zaleŜną drugą była pewność towarzysząca fałszywym i prawdzi-
wym rozpoznaniom. Jej miarą było zróŜnicowanie odpowiedzi między trzema 
ostatnimi punktami na skali w teście monitorowania źródła: „5” – raczej tak, 
„6” – w duŜym stopniu tak i „7” – zdecydowanie tak. 

Zmienną zaleŜną trzecią był czas podejmowania decyzji w teście rozpo-
znawania. Był on mierzony przez komputer w milisekundach i obejmował 
okres od prezentacji pytania w teście rozpoznawania do udzielenia odpowiedzi 
poprzez naciśnięcie przez osobę badaną odpowiedniego klawisza na klawiatu-
rze komputera. 

WYNIKI 

Liczba wykształconych fałszywych rozpozna ń 

Przeprowadzono analizę wariancji w układzie 3 x 3 x 3 (poziom typowości 
czynności, liczba sugestii w pytaniach, czasowe usytuowanie sugestii) z po-
miarami powtarzanymi w obrębie dwóch pierwszych czynników. Efekt główny 
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poziomu typowości okazał się istotny: F(2, 354) = 162,22; p<0,001; η2 = 48%. 
Najwięcej fałszywych rozpoznań wykształciło się w przypadku czynności ty-
powych dla skryptu (M = 0,43; SD = 0,29), mniej w przypadku czynności śred-
nio typowych (M = 0,32; SD = 0,27; p<0,001), a najmniej w przypadku czynno-
ści nietypowych (M = 0,12; SD = 0,16; p<0,001). RóŜnica między fałszywymi 
rozpoznaniami dla elementów średnio typowych i nietypowych była istotna 
(p<0,001).  

Zaobserwowano efekt główny liczby sugestii: F(2, 354) = 89,07; p<0,001;  
η2 = 33%. Najwięcej fałszywych rozpoznań wykształciło się odnośnie do tych 
czynności, które jako sugestie pojawiły się w pytaniach trzykrotnie (M = 0,40; 
SD = 0,27). Było ich więcej niŜ dla pojedynczych sugestii (M = 0,30; SD = 0,25; 
p<0,001) oraz więcej niŜ dla braku sugestii (M = 0,18; SD = 0,17; p<0,001). 
RóŜnica między fałszywymi rozpoznaniami dla pojedynczych sugestii i dla 
braku sugestii była istotna (p<0,001). 

Istotny okazał się efekt główny czasowego usytuowania sugestii: F(2, 177) 
= 91,07; p<0,001; η2 = 51%. Najwięcej fałszywych rozpoznań wykształciło się  
u osób z grupy 3, badanej w schemacie: zapamiętywanie – tydzień przerwy – 
sugestie – rozpoznawanie (M = 0,47; SD = 0,15). Było ich więcej niŜ u osób  
z grupy 2, badanej w schemacie: zapamiętywanie – sugestie – tydzień przerwy 
– rozpoznawanie (M = 0,26; SD = 0,14; p<0,001), a takŜe więcej niŜ u osób  
z grupy 1, badanej w schemacie: zapamiętywanie – sugestie – rozpoznawanie, 
bez Ŝadnej przerwy czasowej (M = 0,14; SD = 0,12; p<0,001). RóŜnica między 
osobami z grupy 2 a osobami z grupy 1 była istotna (p<0,001). Statystyki od-
nośnie do liczby wykształconych fałszywych rozpoznań znajdują się w tabeli 1. 

 

Tabela 1.  
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej liczba fałszywych 
rozpoznań odnośnie do wszystkich poziomów trzech zmiennych niezaleŜnych 

Zmienne niezaleŜne 
 

poziom typowości 
 czynności 

liczba sugestii  
w pytaniach 

czasowe 
usytuowanie sugestii 

Liczba 
fałszy-
wych 

rozpoznań 

typowe średnio 
typowe nietypowe 0 1 3 grupa 

1 
grupa 

2 
grupa 

3 

M 0,43 0,32 0,12 0,18 0,30 0,40 0,14 0,26 0,47 

SD 0,29 0,27 0,16 0,17 0,25 0,27 0,12 0,14 0,15 

 
 
Zaobserwowano takŜe istotny efekt interakcji poziomu typowości i liczby 

sugestii: F(4, 708) = 3,74; p<0,006; η2 = 2%. Analizy efektów prostych dowio-
dły, Ŝe wpływ poziomu typowości był istotny na kaŜdym poziomie zmiennej 
liczba sugestii, ale w przypadku trzech sugestii nie było róŜnic pomiędzy 
czynnościami typowymi i średnio typowymi. Wpływ liczby sugestii był istotny 
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na kaŜdym poziomie zmiennej poziom typowości: dla elementów typowych  
F(2, 358) = 18,42; p<0,001; η2 = 9%; dla elementów średnio typowych:  
F(2, 358) = 50,88; p<0,001; η2 = 22%; dla elementów nietypowych: F(2, 358) = 
= 37,29; p<0,001; η2 = 11%. Graficzna prezentacja efektu interakcji znajduje 
się na rysunku 1. 
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Rys. 1. Efekt interakcji poziomu typowości i liczby sugestii dla zmiennej liczba fałszy-
wych rozpoznań (pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności) 
 

Pewno ść towarzysz ąca prawdziwym i fałszywym rozpoznaniom 

Analiza dla zmiennej zaleŜnej drugiej wykazała, Ŝe większa pewność towarzy-
szyła prawdziwym rozpoznaniom (M = 6,75; SD = 0,25) niŜ fałszywym rozpo-
znaniom (M = 6,19; SD = 0,62; t(171) = 13,88; p<0,001). Rodzaj rozpoznań 
(fałszywe lub prawdziwe) – jako zmienną niezaleŜną – wprowadzono do ana-
lizy wariancji razem ze zmienną niezaleŜną pierwszą (poziom typowości). 
Przeprowadzono analizę wariancji w układzie 2 x 3, z pomiarami powtarza-
nymi w obrębie obydwu czynników. Uzyskano istotny efekt interakcji:  
F(2, 132) = 24,39; p<0,001; η2 = 27%. Był on wynikiem tego, Ŝe w przypadku 
fałszywych rozpoznań najwyŜsza pewność towarzyszyła elementom typowym 
(M = 6,27; SD = 0,55), a niŜsza średnio typowym (M = 6,05; SD = 0,72)  
i nietypowym (M = 5,86; SD = 0,84). W przypadku prawdziwych rozpoznań 
było odwrotnie: najwyŜsza pewność towarzyszyła elementom nietypowym  
(M = 6,77; SD = 0,24) i średnio typowym (M = 6,75; SD = 0,28), a najniŜsza ty-
powym (M = 6,56; SD = 0,40). Statystyki odnośnie do pewności towarzyszącej 
prawdziwym i fałszywym rozpoznaniom znajdują się w tabeli 2. Graficzną pre-
zentację efektu interakcji rodzaju rozpoznań i poziomu typowości przedstawia 
rysunek 2. 
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Tabela 2. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej pewność towarzy-
sząca rozpoznaniom w zaleŜności od rodzaju rozpoznań i poziomu typowości 

Rodzaj rozpoznań 
 

fałszywe rozpoznania prawdziwe rozpoznania 

Średnia 
pewności typowe średnio 

typowe nietypowe typowe średnio 
typowe nietypowe 

M 6,27 6,05 5,86 6,56 6,75 6,77 

SD 0,55 0,72 0,84 0,40 0,28 0,24 
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Rys. 2. Efekt interakcji poziomu typowości i rodzaju rozpoznań dla zmiennej pewność 
towarzysząca rozpoznaniom (pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności) 
 

Czas podejmowania decyzji  
w teście monitorowania źródła 

Analizy zostały przeprowadzone na danych przekształconych logarytmicznie. 
Okazało się, Ŝe podejmowanie decyzji, których wynikiem było wykształcanie 
się fałszywych rozpoznań, zajmowało istotnie więcej czasu (M = 0,687;  
SD = 0,124) niŜ podejmowanie decyzji, których wynikiem były prawdziwe roz-
poznania (M = 0,632; SD = 0,093; t(158) = 7,46; p<0,001). Następnie przepro-
wadzono analizę wariancji w układzie 2 x 3, z pomiarami powtarzanymi  
w obrębie dwóch czynników: rodzaj rozpoznań i poziom typowości. Zaobser-
wowano istotny efekt interakcji: F(2, 110) = 17,81; p<0,001; η2 = 24%. Czasy 
reakcji podczas wykształcania się fałszywych rozpoznań były najdłuŜsze dla 
czynności typowych (M = 0,709; SD = 0,137), a krótsze dla czynności średnio 
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typowych (M = 0,613; SD = 0,137) i nietypowych (M = 0,592; SD = 0,167). 
Odwrotnie było podczas wykształcania się prawdziwych rozpoznań. Czasy 
reakcji były najkrótsze dla czynności typowych (M = 0,589; SD = 0,098)  
i nietypowych (M = 0,604, SD = 0,111), a najdłuŜsze w przypadku czynności 
średnio typowych (M = 0,640; SD = 0,010). Statystyki odnośnie do czasu podej-
mowania decyzji w teście monitorowania źródła znajdują się w tabeli 3. Gra-
ficzną prezentację efektu interakcji rodzaju rozpoznań i poziomu typowości 
przedstawia rysunek 3. 

 

Tabela 3. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej czas reakcji w za-
leŜności od rodzaju rozpoznań i poziomu typowości 

Rodzaj rozpoznań 
 

fałszywe rozpoznania prawdziwe rozpoznania 

Czas 
reakcji typowe średnio 

typowe nietypowe typowe średnio 
typowe nietypowe 

M 0,709 0,613 0,592 0,589 0,640 0,604 

SD 0,137 0,137 0,167 0,098 0,010 0,111 
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Rys. 3. Efekt interakcji poziomu typowości i rodzaju rozpoznań dla zmiennej czas po-
dejmowania decyzji (pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności) 
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DYSKUSJA 

Wyniki badań potwierdziły wcześniejsze rezultaty, zgodnie z którymi fałszywe 
rozpoznania kształtują się łatwiej, jeśli dotyczą elementów typowych dla skryp-
tu (Bower, Black, Turner, 1979; Graesser i in., 1980; Lampinen i in., 2000; 
Garcia-Bajos, Migueles, 2003; Holst, Pezdek, 1992; Neuschatz i in., 2002; 
Mantwill i in., 1995). W porównaniu z badaniami przytaczanymi w dotychcza-
sowej literaturze przedmiotu badania własne opierały się na skrypcie, w któ-
rym precyzyjnie wyodrębniono nie tylko elementy typowe i nietypowe, ale 
równieŜ średnio typowe. Liczba fałszywych rozpoznań dotycząca tych ostat-
nich była istotnie mniejsza od elementów typowych, ale istotnie większa od 
elementów nietypowych. Czynności średnio typowe nie poddawały się łatwej 
klasyfikacji, a ich reprezentacje umysłowe były zapewne inne niŜ przewi-
dywane przez teorię SP+T dwa elementy śladu pamięciowego: odsyłający do 
ogólnego skryptu wskaźnik i odsyłający do elementów wyróŜniających się 
znacznik (Graesser i in., 1980).  

Potwierdziła się równieŜ hipoteza, zgodnie z którą większa liczba sugestii 
powodować będzie powstawanie większej liczby fałszywych rozpoznań. Wynik 
ten jest zgodny z rezultatami poprzednich badań (Zaragoza, Lane, 1994; Zara-
goza, Mitchell, 1996; Ackil, Zaragoza, 1998; Mitchell, Johnson, Mather, 2003). 
Wyjaśnienie tego efektu opiera się na teorii monitorowania źródła informacji 
(Johnson, Hoshotr 1993), według której odpowiadanie na pytania z sugestiami 
skłania osoby badane do konstruowania w wyobraźni obrazów, które na etapie 
przypominania błędnie traktowane są jako zapis rzeczywistego doświadczenia.  

Analiza wyników wykazała, Ŝe fałszywe rozpoznania powstają równieŜ  
w przypadku elementów nietypowych i takŜe wtedy efekt ten jest większy  
w wyniku stosowania większej liczby sugestii. Wydaje się, Ŝe jest to – jak do-
tąd – jedyny empirycznie potwierdzony dowód na istnienie takiego zjawiska 
odnośnie do naturalnego i wykształconego w toku doświadczenia skryptu. Jest 
to silny argument na rzecz tezy, Ŝe kontakt z sugestiami aktywizuje wyobraź-
nię. Pojawia się jednak kilka wątpliwości dotyczących takiej interpretacji 
otrzymanych rezultatów. Po pierwsze, nie sposób zweryfikować, czy osoba od-
powiadająca na pytanie z fałszywym załoŜeniem rzeczywiście wyobraŜa sobie 
dane zdarzenie i w jakim stopniu takie wyobraŜenie jest szczegółowe i bogate 
w percepcyjne charakterystyki. Po drugie, zaobserwowany efekt moŜna wyja-
śnić, odwołując się do innych koncepcji teoretycznych. Przykładem mogą być 
badania nad efektem prawdziwości (Hasher, Goldstein, Toppino, 1977; Bacon, 
1979; Schwartz, 1982; Gigerenzer, 1984), w których kilkakrotne powtarzanie 
komunikatu sprawia, Ŝe jest on traktowany jako bardziej prawdziwy. Efekt 
ten jest największy w przypadku trzy- lub czterokrotnego powtarzania. Po-
nadto uŜytecznych wyjaśnień dostarcza „hipoteza płynności”, zgodnie z którą 
częsty kontakt z jakimś elementem sprzyja uznawaniu go za bardziej auten-
tyczny w wyniku większej szybkości i płynności przywoływania go z pamięci 
na etapie przypominania (Jacoby, Dallas 1981; Jacoby, Woloshyn, Kelley, 
1989). Wreszcie, jak wskazuje Polczyk (2007), do powstawania fałszywych 
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rozpoznań w wyniku kontaktu z dezinformacją mogą prowadzić mechanizmy 
niepamięciowe. Osoby badane mogą dysponować całkowicie poprawnymi za-
pisami pamięciowymi, wolnymi od błędów wynikających na przykład z posłu-
giwania się wyobraźnią. Mimo to, z jakichś powodów, mogą decydować się na 
udzielanie odpowiedzi zgodnych z dezinformacją, sądząc, iŜ jest ona prawdziwa. 

Uzyskane wyniki potwierdziły równieŜ hipotezy formułowane w odniesie-
niu do zmiennej czasowe usytuowanie sugestii. Okazało się, Ŝe więcej fałszy-
wych rozpoznań wykształciło się w przypadku tygodniowej przerwy między 
odpowiadaniem na pytania z sugestiami a testem rozpoznawania niŜ w przy-
padku braku takiej przerwy. Rezultat taki potwierdza przewidywania teorii 
rozmytego śladu (Reyna, 2000), według której ślad pamięciowy, składający się 
z informacji o treści wydarzenia i jego źródle, ulega dysocjacji i w miarę 
upływu czasu elementy te oddzielają się od siebie, a informacja o źródle roz-
pada się szybciej. Co więcej, najwięcej fałszywych rozpoznań wykształciło się  
u osób, które badane były w schemacie zapamiętywanie – tydzień przerwy – su-
gestie – rozpoznawanie. Efekt ten wynika zapewne z mniejszej zdolności do 
zauwaŜania rozbieŜności między filmem a sugestiami, która spowodowana jest 
upływem czasu (por. Loftus, Miller, Burns, 1978).  

Analizowano równieŜ pewność towarzyszącą rozpoznaniom i czas podej-
mowania decyzji w teście monitorowania źródła. Okazało się, Ŝe największa 
pewność i zarazem najkrótsze czasy reakcji towarzyszą jedynie nietypowym 
prawdziwym rozpoznaniom. Świadczy to o silnej wyróŜnialności tych repre-
zentacji w strukturach pamięciowych, zgodnie z predykcjami teorii SP+T. 
Odwoływanie się do nich na etapie przypominania jest szybkie i cechuje się 
duŜym stopniem pewności. Z kolei największa pewność i zarazem najdłuŜsze 
czasy reakcji towarzyszą średnio typowym prawdziwym rozpoznaniom i typo-
wym fałszywym rozpoznaniom. W przypadku średnio typowych prawdziwych 
rozpoznań dzieje się tak zapewne z powodu niejednoznacznego wkomponowa-
nia ich w struktury wiedzy ogólnej. W przypadku typowych fałszywych rozpo-
znań dochodzi z kolei do zaktywizowania przetwarzania opartego na skrypcie, 
które zajmuje więcej czasu niŜ odwoływanie się do obrazów umysłowych po-
wstałych w wyniku działania wyobraźni. Najkrótsze czasy reakcji towarzyszą 
natomiast powstawaniu średnio typowych i nietypowych fałszywych rozpo-
znań. Oznacza to, Ŝe tworzenie wyobraŜeń jest łatwiejsze w wyniku zetknięcia 
się ze średnio typowymi i nietypowymi sugestiami (w porównaniu z typowymi 
sugestiami). Odwoływanie się do powstałych w ten sposób obrazów umysło-
wych przekłada się na szybki przebieg procesu monitorowania, prowadzący 
jednak do błędnego uznawania wyobraŜeń za zapis rzeczywistości. 

Zestawienie ze sobą powyŜszych danych wskazuje na to, Ŝe krótkie czasy 
reakcji są wskaźnikiem odpowiedzi typu „pamiętam” (czyli mogę odwołać się 
do obrazów umysłowych), a długie czasy reakcji – wskaźnikiem odpowiedzi 
typu „wiem” (mam poczucie, Ŝe coś się wydarzyło, ale nie mogę odwołać się do 
danych mentalnych). W dotychczasowych badaniach odpowiedzi typu „pamię-
tam” i „wiem” operacjonalizowane były jedynie poprzez samoopis dokonywany 
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przez osobę badaną (Lampinen i in., 2000; Lampinen, Copeland, Neuschatz, 
2001; Neuschatz i in., 2002). 

Uzyskanym wynikom i ich interpretacjom towarzyszą dwie wątpliwości. 
Po pierwsze, naleŜy rozstrzygnąć, czy powtarzanie sugestii rzeczywiście uru-
chamia procesy wyobraŜeniowe czy teŜ jakieś inne mechanizmy prowadzące 
do powstawania fałszywych rozpoznań. Wskazywano bowiem na istnienie 
konkurencyjnych wyjaśnień tego zjawiska, takich jak efekt prawdziwości czy 
hipoteza płynności. Po drugie, za procesami opartymi na skrypcie i procesami 
błędnego monitorowania moŜe kryć się identyczny albo przynajmniej bardzo 
podobny proces umysłowy. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zniekształcający wpływ 
skryptu równie dobrze moŜe być opisany jako błędne monitorowanie źródła 
informacji. Jednak zamiast mylenia rzeczywistości z wyrazistymi obrazami 
umysłowymi, dochodziłoby w takim wypadku do mylenia rzeczywistości z za-
pisami pochodzącymi z ogólnych struktur wiedzy. Informacja pochodząca ze 
zgeneralizowanej reprezentacji umysłowej byłaby błędnie traktowana jako 
informacja pochodząca z rzeczywistości z powodu swej typowości dla pewnego 
fragmentu tej rzeczywistości. W odniesieniu do dotychczasowej literatury 
przedmiotu jest to nowa propozycja teoretyczna, wymagająca dalszych badań. 
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