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WPŁYW NASTROJU NA PAMIĘĆ PODCZAS 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEZ ANALOGIĘ 

 
 

1. Wprowadzenie 
 

Rozwiązywanie problemów za pomocą analogii polega na zastoso-
waniu rozwiązania problemu ze znanej dziedziny (problemu źródłowego) do 
problemu pochodzącego z nieznanej dziedziny (problemu docelowego) 
(Gentner 2002a; Dunbar, Fugelsang 2005). Na przykład, w badaniach Gick 
i Holyoaka (1980, 1983), po zapoznaniu się z problemem z dziedziny militar-
nej, osoby badane miały za zadanie rozwiązać tzw. problem radiacji, który po-
chodził z dziedziny medycznej (załącznik 1A i C). Ci badani, którzy potrafili 
zastosować do niego rozwiązanie z poznanego wcześniej problemu źródło-
wego (militarnego), w istocie rozwiązali ten problem za pomocą analogii. 

Problemy i ich rozwiązania są reprezentowane w umyśle jako schema-
ty o określonej strukturze, składającej się z: celu, ograniczeń, zasobów, sposo-
bów użycia tych zasobów w celu osiągnięcia celu oraz rezultatu (Gick, 
Holyoak 1980; 1983). Wspomniany wcześniej problem militarny i problem 
medyczny mają identyczną strukturę. Dzięki temu można o nich powiedzieć, 
że są analogiczne. Różni je jednak treść i właśnie z tego powodu, można o 
nich powiedzieć, że pochodzą z różnych dziedzin. 

Aby rozwiązać dany problem za pomocą analogii, muszą być spełnio-
ne dwa warunki. Po pierwsze, z pamięci musi być wydobyty taki schemat 
problemu źródłowego, który ma identyczną strukturę, jak problem docelowy 
(analogical retrieval). Po drugie, na problem docelowy muszą zostać 
przeniesione te elementy problemu źródłowego, które zawierają rozwiązanie 
problemu docelowego (analogical inferencje projection) (Gentner 2002a). W 
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badaniach Gick i Holyoaka (1980), zaledwie 30% badanych poprawnie roz-
wiązywało problem docelowy. Wielu badaczy próbowało wytłumaczyć, dla-
czego tak się dzieje i sugerowało, co zrobić, aby usprawnić ten proces 
(Schumacher, Gentner 1987; Ross 1984; Gentner, Ratterman, Forbus 1993; 
Loewenstein, Thompson, Gentner 2003; Contrambone, Holyoak 1989; Gicz, 
Peterson 1993; Novick 1988; Corkill, Fager 1995). 

Na przykład, Loewenstein, Thompson i Gentner (2003) zaproponowali 
technikę określaną mianem kodowania na bazie analogii (analogical 
encoding). Polega ona na tym, że aby nabyć schemat, który później ma zostać 
wykorzystany do rozwiązania problemu w danej dziedzinie, należy porównać 
ze sobą dwa inne problemy źródłowe, które są do siebie podobne 
strukturalnie, ale różne powierzchniowo. Innymi słowy, takie problemy, które 
posiadają podobną strukturę, ale pochodzą z różnych dziedzin. W ten sposób, 
podczas ich porównania jest bardziej prawdopodobne, ze zostanie wyabstraho-
wany schemat potrzebny do rozwiązania problemu docelowego, niż wtedy, 
gdy osoba rozwiązująca problem zapoznaje się tylko z jednym problemem 
źródłowym, a jeśli nawet z dwoma, to z osobna i bez możliwości porównania. 

 
 
Zależność pamięci od nastroju 
 
Wyniki wielu badań wskazują na to, że proces wydobywania danych z 

pamięci jest wrażliwy na kontekst emocjonalny (np. Fazio i in. 1986; Glaser, 
Glaser 1989; Bargh i in. 1992; Klauer, Musch 2002 – za: Kolańczyk 2003). 
Klasycznym przykładem takiego wpływu jest zjawisko pamięci zależnej od 
nastroju (mood dependent memory). Polega ono na tym, że treści zapamiętane 
w określonym stanie emocjonalnym lub nastroju później są najłatwiej przypo-
minane w tym samym stanie lub nastroju (Eich 1995). Badania Bowera, 
Monteiro i Gilligana (1978) dobrze obrazują ten efekt. Każda z osób badanych 
miała nauczyć się listy słów, albo będąc w nastroju radosnym, albo smutnym. 
Nastroje indukowano za pomocą sugestii hipnotycznej. Poziom przypomnie-
nia sobie słów z każdej z list był mierzony w sytuacji, gdy osoba czuła się 
radosna lub smutna. Stwierdzono, że jeśli nastrój w momencie odtwarzania 
słów z listy był podobny do nastroju w trakcie ich zapamiętywania, to średni 
wynik dla tej grupy wynosił ok. 70% poprawnie odtworzonych słów. Jeśli 
natomiast nastroje nie były zgodne ze sobą, wówczas badani poprawnie 
odtwarzali jedynie 46% słów. Innymi słowy, w sytuacji, gdy nastrój w fazie 
uczenia się listy słów zgadzał się z nastrojem w fazie ich odtwarzania, to oso-
by badane wypadały lepiej niż w sytuacji, gdy nastrój w fazie uczenia się 
i nastrój w fazie odtwarzania nie zgadzały się ze sobą. Wynik ten jest zgodny 
z funkcjonalną definicją nastroju, jaką podają Ekman i Davidson (1999), 
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a mianowicie, że nastrój nasila pamięciową dostępność jednych treści i osłabia 
dostępność drugich. 

O sile zależności między dostępnością pamięciową pewnych treści a 
zgodnością nastroju w fazie nabywania i przypominania, decyduje charakter 
tych treści. Johnson i Raye (1981, 1992) wyróżniają treści wewnętrzne oraz 
treści zewnętrzne. Te pierwsze takie, których źródłem są wewnętrzne procesy 
poznawcze, jak na przykład myślenie, wnioskowanie czy wyobraźnia. Te dru-
gie to takie, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych, a do pamięci trafiają na 
skutek procesów percepcyjnych. Badania Eicha i Matcalfe (1989) wykazały, 
że w fazie wydobywania danych z pamięci, treści wewnętrzne są bardziej 
wrażliwe na wskazówki emocjonalne niż treści o pochodzeniu zewnętrznym 
(na przykład eksponowane im przez badaczy). 

W jednym z eksperymentów Eicha (1995) osoby badane zostały 
najpierw wprowadzone w nastrój pozytywny lub negatywny, a następnie mu-
siały nauczyć się dwóch list z parami słów. Listy te różniły się między sobą 
drugim słowem w każdej parze. Pierwsza lista zawierała typowe pary słów 
(np. river – valley). Natomiast druga lista zawierała pary, w których zamiast 
drugiego słowa znajdowała się tylko pierwsza litera tego słowa (np. river – 
v…). Dlatego zanim osoby badane przeszły do uczenia się tej listy, musiały 
uzupełnić brakujące litery drugiego słowa. W związku z tym lista pierwsza 
zawierała treści zewnętrze (badani nie musieli angażować się poznawczo w 
podanie drugiego członu tej pary), a druga – treści wewnętrzne (badani 
musieli wygenerować drugie słowo każdej pary). Po dwóch dniach badani 
zostali ponownie wprowadzeni w nastrój zgodny lub niezgodny z nastrojem, w 
którym byli w trakcie zapamiętywania oraz otrzymali polecenie odtworzenia 
pary słów z każdej z list. Otrzymane wyniki wskazują, że w warunkach 
zgodności nastrojów osoby badane przypominały sobie więcej par słów z listy, 
którą sami współtworzyli (treści wewnętrzne) niż z listy, którą dali im badacze 
(treści zewnętrzne). Innymi słowy, zgodność nastrojów będzie pomagała w 
przypominaniu sobie pewnych treści, ale raczej w warunkach, gdy są one 
produktem naszych procesów poznawczych. 
 
 

Podsumowanie i hipotezy badawcze 
 
W procesie rozwiązywaniu problemów, w tym również za pomocą 

analogii, istnieją pewne treści psychiczne, które najpierw muszą zostać zako-
dowane w pamięci, aby następnie mogły zostać wydobyte i zastosowane w 
nowej sytuacji. Uchwycenie związku między schematem problemu i schema-
tem jego rozwiązania jest właśnie tego przykładem. Przyswajaną treścią, która 
określa warunki zadania może być także nastrój. Oznacza to, że efekt pamięci 
zależnej od nastroju powinien także występować w procesie rozwiązywania 
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problemów przez analogię. Osoby badane, które nabywają schemat w tym sa-
mym nastroju, w jakim później będą rozwiązywać problem, wymagający jego 
zastosowania, lepiej sobie z tym problemem poradzą, czyli: 

H1: Zgodność nastrojów między fazą nabywania schematu a fazą jego 
wydobycia z pamięci w celu rozwiązania analogicznego problemu sprzyja 
częstszemu udzielaniu poprawnego rozwiązania niż brak takiej zgodności. 

Zgodnie z rozróżnieniem na treści wewnętrzne i zewnętrzne, schemat 
może być przez osoby badane samodzielnie wyabstrahowany z analogicznych 
opowiadań (schemat wewnętrzny) lub przedstawiony im przez eksperymenta-
tora np. w postaci podanych podobieństw (schemat zewnętrzny) (por. Johnson, 
Raye 1981; 1992). Ponadto, z badań Eicha (1995) wiadomo, że treści 
wewnętrzne są bardziej wrażliwe na efekt pamięci zależnej od nastroju. W 
związku z tym istnieją podstawy by przypuszczać, że pomocnicza rola zgod-
ności nastrojów przyniesie większe korzyści w sytuacji posługiwania się sche-
matem wewnętrznym niż zewnętrznym. Dlatego można postawić hipotezę, że: 

H2: Zgodność nastrojów między fazą nabywania schematu, a fazą 
wydobywania tego schematu z pamięci sprzyja częstszemu udzielaniu 
poprawnych odpowiedzi w warunkach schematu wewnętrznego niż w 
warunkach schematu zewnętrznego. 

 
 

2. Metoda 
 
W badaniu wzięło udział 160 osób (70 mężczyzn i 90 kobiet). Wszyst-

kie osoby badane to studenci różnych kierunków Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Średnia wieku wyniosła M = 21,55 a odchylenie 
standardowe SD = 2,94. 

Zaprojektowany eksperyment przebiegał w dwóch etapach. W pierw-
szym etapie, osoby badane zostały wprowadzone w nastrój pozytywny lub 
negatywny, a następnie nabywały schemat problemu wraz z jego rozwiąza-
niem. W drugim etapie osoby badane zostały ponownie wprowadzone w 
nastrój pozytywny lub negatywny, a następnie został im przedstawiony prob-
lem do rozwiązania. Prawidłowe rozwiązanie tego problemu wymagało wydo-
bycia z pamięci schematu, który osoby badane nabyły w pierwszym etapie 
badania. 

Badanie rozpoczęło się od wprowadzenia osób badanych w odpowied-
ni nastrój. Metodą indukcji nastroju była emisja radosnego lub smutnego 
utworu muzycznego poprzedzonego następującą instrukcją: 

„Za chwilę usłyszycie pewną melodię. Wsłuchajcie się w nią i posta-
rajcie się odczytać, jakie emocje w Was budzi. Następnie przypomnijcie sobie 
wydarzenie z własnego życia, kiedy czuliście się podobnie. Opiszcie to wyda-
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rzenie na kartce w kilku zdaniach. Wydarzenie, które opiszecie nie jest przed-
miotem badania, dlatego nie oddawajcie nam tej kartki. Kiedy muzyka przy-
cichnie, będzie to dla Was sygnał, aby przestać pisać. Dostaniecie wtedy 
arkusz z odpowiednim zadaniem.” 

Osoby znajdujące się w grupie z nastrojem negatywnym odsłuchały 
utworu, który wywołuje smutny nastrój, a osoby znajdujące się w grupie z 
nastrojem pozytywnym odsłuchały utworu radosnego. 

Utwory muzyczne, które zostały użyte do indukcji nastroju zostały 
wybrane za pomocą metody sędziów kompetentnych. Grupa 14 osób odsłu-
chała po kolei 12 utworów instrumentalnych, różniących się między sobą nas-
trojem, jaki wywołują w słuchaczach. Zadaniem sędziów kompetentnych było 
ocenienie na skali, jaki nastrój budzi w nich każdy z wysłuchanych utworów. 
W tym celu sędziowie kompetentni otrzymali arkusz oceny, w którym znajdo-
wało się 12 skal – po jednej na każdy utwór. Skale obejmowały kontinuum od 
−10 („bardzo negatywny nastrój”) do +10 („bardzo pozytywny nastrój”). 

Po ściszeniu muzyki, osoby badane otrzymały arkusz z dwoma 
opowiadaniami. Były to opisy dwóch problemów, które należało między sobą 
porównać. Pierwszy problem pochodził z dziedziny militarnej (opowiadanie 
pt. „Dyktator”), a drugi z dziedziny tropikalnej (opowiadanie pt. „Komary”). 
Zarówno struktura, jak i rozwiązania obu tych problemów są analogiczne. 
Opierają się one na wspólnym schemacie, który składa się z ośmiu elementów 
(tab. 1; sposób reprezentowania schematu w poszczególnych opowiadaniach – 
załącznik 1). Arkusz zawierał również 5-punktową skalę, za pomocą której 
osoby badane oceniały nastrój, jaki towarzyszył im w chwili badania. Była to 
skala, która zawierała kontinuum od −2 do +2, gdzie −2 oznaczało „bardzo 
negatywny”, a +2 „bardzo pozytywny”. 
 

Tab. 1. Schemat problemu militarnego i tropikalnego 

Schemat Problem tropikalny Problem militarny 

Istnieje pewien cel, 
który należy osiągnąć 

Zniszczyć gniazdo komarów Zdobyć fortecę 

Cel ma położenie 
centralne 

Gniazda komarów 
zlokalizowane na wyspie 

pośrodku jeziora 

Forteca zlokalizowana w 
centrum kraju 

Cel jest otoczony 
przez obszary, które 
nie mogą ucierpieć z 
powodu prowadzonej 

akcji 

Woda, która nie może 
zostać zatruta pestycydami 

Wioski, które nie mogą 
ucierpieć od wybuchu min 

Istnieją pewne duże 
środki, których należy 

użyć, aby osiągnąć 
cel 

Pestycydy Wojsko 
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W razie 
skumulowanego 

użycia tych środków, 
akcja zakończyłaby 

się fiaskiem 

Gdyby próbowano przenieść 
wszystkie pestycydy razem, 

zawaliłby się most 

Gdyby całe wojsko 
ruszyło jedną drogą, 
zdetonowano by miny 

Środki muszą zostać 
podzielone na 

mniejsze jednostki 

Pestycydy muszą zostać 
rozdysponowane między 
małe grupki tubylców 

Wojsko musi się podzielić 
w mniejsze pododdziały 

Środki muszą zostać 
skierowane na cel 
jednocześnie i z 
różnych stron 

Grupki tubylców z 
pestycydami muszą w tym 
samym czasie ruszyć na 
wyspę za pomocą wielu 

mostów 

Mniejsze pododdziały 
muszą w tym samym 

czasie ruszyć w kierunku 
twierdzy różnymi 

drogami, prowadzącymi 
do niej 

Środki muszą 
ponownie 

skumulować się przy 
celu 

Dopiero, kiedy wszystkie 
grupki niosące pestycydy 
dotrą na wyspę, będzie 

możliwe przeprowadzenie 
skutecznej akcji 

Atak zakończy się 
sukcesem, dopiero, kiedy 
wszystkie pododdziały 

spotkają się pod twierdzą 

 
W pierwszym etapie eksperymentu osoby badane uczyły się schematu 

opowiadania, połowa wewnętrznego, a druga połowa – zewnętrznego. Badani, 
którzy nabywali schemat wewnętrzny otrzymali tabelę 1, z której usunięto 
zawartość kolumny pierwszej. Ich zadaniem było uzupełnienie zapisów w tej 
kolumnie na podstawie danych zawartych w dwóch pozostałych kolumnach. 
Innymi słowy, osoby badane dowiadywały się z drugiej i trzeciej kolumny, 
które elementy opowiadań korespondują ze sobą, a ich zadaniem było napisa-
nie w pierwszej kolumnie, na czym polega podobieństwo między tymi ele-
mentami. Z kolei grupa nabywająca schemat zewnętrzny uzupełniała drugą 
i trzecią kolumnę w oparciu o wypełnioną już kolumnę pierwszą. Innymi sło-
wy, osoby badane dowiadywały się z pierwszej kolumny, jakie podobieństwo 
łączy obydwa opowiadania, a ich zadaniem było zapisanie w drugiej i trzeciej 
kolumnie, które elementy opowiadań tworzą to podobieństwo (załącznik 2). 
Po wykonaniu tego zadania, pierwszy etap badania dobiegł końca. 

Drugi etap badania, podobnie, jak pierwszy, rozpoczął się od indukcji 
nastroju. Połowa osób badanych została wprowadzona w nastrój pozytywny, a 
połowa w negatywny. Podobnie, jak w pierwszym etapie, osoby badane 
wysłuchały smutnego lub radosnego utworu muzycznego oraz dostały instruk-
cję, aby opisać wydarzenie, które kojarzy im się z utworem.  

Po ściszeniu muzyki, osoby badane otrzymały arkusz ze skalą oceny 
nastroju oraz klasyczny „problemem radiacji” (Duncker 1926). Jest to problem 
wymagający zastosowania tego samego schematu, co problemy zawarte w 
opowiadaniu „Komary” i „Dyktator”. Dotyczy on jednak innej sytuacji, a mia-
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nowicie usunięcia guza otoczonego przez zdrową tkankę. Pochodzi więc z in-
nej dziedziny wiedzy niż przedstawione wcześniej problemy (załącznik 1). 

Tabele wypełnione w pierwszym etapie badania, zostały przekazane 
dwóm niezależnym sędziom kompetentnym, którzy oceniali poziom znajo-
mości nabytego schematu. Za każdy poprawnie uzupełniony wiersz sędzia 
przypisywał jeden punkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdoby-
cia w obydwu grupach wynosiła 7. 

Aby dowiedzieć się, jaką rolę w rozwiązywaniu problemów za pomocą 
analogii odgrywa rodzaj schematu problemu, konieczne było, aby obydwie 
grupy nabyły ten schemat w równym stopniu. Gdyby jedna z grup nabyła 
schemat w większym stopniu niż druga, to oznaczałoby to, że o wpływie na 
poprawność rozwiązania „problemu radiacji” decydował właśnie poziom 
znajomości schematu, a nie jego charakter (wewnętrzny lub zewnętrzny). 
Dlatego tabele uzupełnione przez osoby badane były oceniane przez niezależ-
nych sędziów kompetentnych, którzy nie znali hipotez badawczych. 

Metoda sędziów kompetentnych posłużyła także do oceny poprawnoś-
ci rozwiązań udzielanych przez osoby badane dla „problemu radiacji”. Udzie-
lone odpowiedzi sędziowie kategoryzowali jako poprawne lub niepoprawne. 

 
 

3. Wyniki 
 
Wstępne analizy 
 
Ze względu na poziom znajomości schematu, mierzony liczbą po-

prawnie nabytych elementów tego schematu, różnica między grupą, która 
nabywała schemat zewnętrzny (M = 3,92; SD = 1,28) a grupą, która nabywała 
schemat wewnętrzny (M = 3,55; SD = 1,78), okazała się nieistotna statysty-
cznie t(133) = −1,494; p<0,138. Wynik ten oznacza, że zarówno grupa ze sche-
matem zewnętrznym, jak i grupa ze schematem wewnętrznym nabyły schemat 
w równym stopniu. 

Osoby badane, które nabywały schemat w nastroju pozytywnym, 
oceniły swój nastrój jako pozytywny (M = 0,93; SD = 1,06), natomiast osoby, 
które nabywały schemat w nastroju negatywnym, oceniły swój nastrój jako 
negatywny (M = −0,53; SD = 0,98). Różnica między uzyskanymi nastrojami w 
procesie nabywania schematu jest istotna statystycznie t(158) = 9,039; p<0,001. 
Wynik taki oznacza, że użyta do indukcji nastroju metoda okazała się sku-
teczna, tzn. grupa, która nabywała schemat w nastroju negatywnym, faktycz-
nie została wprowadzona w zamierzony nastrój negatywny, a grupa, która 
nabywała schemat w nastroju pozytywnym, faktycznie została wprowadzona 
w zamierzony nastrój pozytywny. 
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Osoby, które wydobywały schemat w nastroju pozytywnym, oceniły 
swój nastrój jako pozytywny (M = 0,98; SD = 1,10), natomiast osoby, które 
wydobywały schemat w nastroju negatywnym oceniły swój nastrój jako nega-
tywny (M = −0,46; SD = 0,96). Różnica między uzyskanymi nastrojami jest 
istotna statystycznie t(156) = 8,803; p<0,001. Wynik ten potwierdza skutecz-
ność użytej metody indukcji nastroju. 
 
 

Zgodność nastroju a poprawność  
rozwiązania analogicznego problemu 
 
Zgodnie z hipotezą H1, zgodność nastrojów między fazą nabywania 

schematu a fazą jego wydobycia z pamięci w celu rozwiązania analogicznego 
problemu, sprzyja częstszemu udzielaniu poprawnego rozwiązania niż brak ta-
kiej zgodności. W grupie ze zgodnością nastrojów odpowiedzi poprawnych 
udzieliło 13 badanych (17,7%), a niepoprawnych – 45 (82,3%). Natomiast w 
grupie z niezgodnością nastrojów odpowiedzi poprawnych udzieliło jedynie 4 
badanych (3,7%), a niepoprawnych aż 98 (96,7%). Różnica między tymi gru-
pami jest istotna statystycznie, chi2(1) = 8,276; p<0,004 (rys. 1). Wynik ten 
oznacza, że w osoby badane, które nabywały schemat w tym samym nastroju, 
w którym później wydobywały go z pamięci, udzieliły więcej poprawnych 
rozwiązań, niż osoby, które nabywały i wydobywały schemat w różnych nas-
trojach. W związku z tym można powiedzieć, że hipoteza została potwierdzo-
na. 
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Rys. 1. Procent poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi udzielonych 

w warunkach zgodności i w warunkach niezgodności nastrojów 
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Rodzaj schematu i zgodność nastroju  
a poprawność rozwiązania analogicznego problemu 
 
Hipoteza H2, głosząca, iż zgodność nastrojów między fazą nabywania 

schematu, a fazą wydobywania tego schematu z pamięci sprzyja częstszemu 
udzielaniu poprawnych odpowiedzi w warunkach schematu wewnętrznego niż 
w warunkach schematu zewnętrznego, także została potwierdzona. Okazało 
się, że w warunkach zgodności nastrojów między fazą nabywania schematu a 
fazą wydobywania schematu z pamięci w grupie ze schematem wewnętrznym 
udzielono 12 (27%) poprawnych i 63 (73%) niepoprawnych odpowiedzi, a w 
grupie ze schematem zewnętrznym – 2 (9,5%) poprawnych i 80 (91,5%) 
niepoprawnych odpowiedzi. Różnica między tymi grupami jest istotna 
statystycznie, chi2(1) = 4,133; p<0,042 (rys. 2). Oznacza to, że spośród osób, 
które nabywały i wydobywały schemat w tym samym nastroju, więcej 
poprawnych odpowiedzi udzielili ci badani, którzy posługiwali się schematem 
wewnętrznym niż ci, którzy posługiwali się schematem zewnętrznym. 

 

27

9,5

73

91,5

0

20

40

60

80

100

zgodność

nastrojów przy

schemacie

wewnętrznym

zgodność

nastrojów przy

schemacie

zewnętrznym

%
 u
d
z
ie
lo
n
y
c
h
 o
d
p
o
w
ie
d
z
i

popraw ne

niepopraw ne

 
Rys. 2. Procent poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi udzielonych w warunkach 

zgodności nastrojów w grupie ze schematem wewnętrznym  
oraz w grupie ze schematem zewnętrznym 

 
Interesujące wyniki uzyskano także w rezultacie porównania danych 

dotyczących zgodności dwóch pozytywnych nastrojów ze zgodnościami 
dwóch negatywnych nastrojów w grupie ze schematem wewnętrznym. W wa-
runkach zgodności dwóch pozytywnych nastrojów udzielono 10,5% popraw-
nych i 89,5% niepoprawnych odpowiedzi, podczas gdy w warunkach zgod-
ności dwóch negatywnych nastrojów udzielono 44,5% poprawnych i 55,6% 
niepoprawnych odpowiedzi. Różnica między tymi grupami jest istotna statys-
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tycznie, chi2(1) = 4,133; p<0,042 (rys. 3). Wynik ten oznacza, że w warunkach 
posługiwania się schematem wewnętrznym, więcej poprawnych odpowiedzi 
udzieliła grupa, która nabywała i wydobywała schemat w nastroju 
negatywnym niż grupa, która nabywała i wydobywała schemat w nastroju 
pozytywnym. 
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Rys. 3. Grupa ze schematem wewnętrznym: procent poprawnych i niepoprawnych 
odpowiedzi udzielonych w warunkach zgodności dwóch nastrojów pozytywnych  

i w warunkach zgodności dwóch nastrojów negatywnych 
 
 

4. Dyskusja 
 
Uzyskane wyniki pozwalają sformułować następujące wnioski: 
Po pierwsze, efekt pamięci zależnej od nastroju występuje w procesie 

rozwiązywania problemów przez analogię. Osoby badane, które nabywały 
schemat w tym samym nastroju, w którym później rozwiązywały problem, 
wymagający zastosowania tego schematu, częściej udzielały poprawnych 
odpowiedzi niż osoby, które nabywały schemat, a później wydobywały go w 
różnych nastrojach. Świadczy to o facylitującym wpływie zgodności nastroju 
między fazą nabywania rozwiązania a fazą jego zastosowania w rozwiązy-
waniu problemów za pomocą analogii. Zatem o sukcesie w rozwiązywaniu 
problemów za pomocą analogii decyduje m. in. zgodność nastrojów między 
fazą, kiedy uczymy się jakiegoś rozwiązania a fazą, kiedy to rozwiązanie by-
łoby użyteczne do rozwiązania analogicznego problemu. Jest to wynik zgodny 
z definicją nastroju, jaką podaje Davidson (1999), zgodnie z którą nastrój peł-
ni funkcję modulatora, nasilającego dostępność jednych treści, a osłabiającego 
dostępność innych. 

Po drugie, pomocnicza rola zgodności nastrojów przynosi większe 
korzyści w sytuacji posługiwania się schematem wewnętrznym niż zewnętrz-
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nym. Oznacza to, że efekt pamięci zależnej od nastroju jest szczególnie po-
mocny w sytuacji, gdy osoby badane same dochodzą do zbudowania schema-
tu. Jest to wniosek zgodny z wynikami, jakie uzyskał Eich (1995), a miano-
wicie, że o sile zależności między dostępnością pamięciową pewnych treści a 
zgodnością nastroju w fazie nabywania i w fazie przypominania decyduje cha-
rakter tych treści. Eich twierdzi, że pamięć treści wewnętrznych jest o wiele 
bardziej wrażliwa na nastrój niż pamięć treści zewnętrznych. Treści wygene-
rowane przez same osoby badane będą w większym stopniu powiązane z nas-
trojem tych osób niż treści o pochodzeniu zewnętrznym. 

Po trzecie, facylitującą rolę w rozwiązywaniu problemów przez analo-
gię pełni przede wszystkim zgodność nastroju negatywnego. Najczęściej po-
prawne rozwiązania proponowali ci badani, którzy nabywali schemat w nas-
troju negatywnym, a potem wydobywali go również w tym samym nastroju. 
Wynik ten można wytłumaczyć odwołując się do koncepcji ewolucyjnych (np. 
Buss 2001). Otóż informacje zapamiętane w nastroju negatywnym posiadają 
większą wagę niż zapamiętane w nastroju pozytywnym, ponieważ w więk-
szym stopniu decydują o efektywnym przystosowaniu się do otoczenia. Ze 
względów adaptacyjnych bardziej korzystne jest, aby pamiętać te informacje, 
które wiążą się z nastrojem negatywnym niż te, które wiążą się z nastrojem 
pozytywnym. Bardziej „opłaca się” pamiętać o informacjach zagrażających, 
aby móc ich w przyszłości uniknąć, niż o informacjach, które nie stanowią za-
grażania, bo te w mniejszym stopniu decydują o przetrwaniu w danym środo-
wisku. Zgodnie z informacyjną koncepcją emocji również nastrój informuje o 
tym, co dzieje się w otoczeniu, np. czy znajdują się w nim czynniki zagrażają-
ce (Davidson, Ekman 1999). Wprowadzenie osób badanych w nastrój nega-
tywny uczula je na dochodzące do nich informacje, powodując, że są one le-
piej zapamiętywane. Być może właśnie dzięki temu osoby badane znajdujące 
się w nastroju negatywnym w momencie nabywania schematu i później, w 
momencie, gdy należało go wydobyć z pamięci, poradziły sobie szczególnie 
dobrze z zadaniem, które wymagało jego zastosowania. 

Z powyższego eksperymentu wynika kilka ważnych wskazówek dla 
osób zajmujących się zawodowo przekazywaniem wiedzy, np. nauczycielom. 
Jednym z ważnych celów edukacji jest nauczenie jej odbiorców, aby wiedza 
lub rozwiązania przekazane im w formie jednych przykładów, dotyczących 
określonych sytuacji zostały przez nich zastosowane w innych, nowych sytu-
acjach. Okazuje się, że rola nastroju w takim transferze wiedzy jest bardzo 
istotna. Po pierwsze, zgodność nastrojów między fazą nabywania tej wiedzy a 
jej wykorzystaniem, pomaga w jej efektywnym zastosowaniu. Po drugie, dzie-
je się tak szczególnie wtedy, gdy wiedza ta została „wytworzona” przez same 
osoby uczące się, a nie jedynie zaprezentowana im, np. za pomocą projekcji 
multimedialnej. Chcąc wykorzystać pomocniczą rolę nastroju w transferze 
wiedzy, powinno się stosować metody angażujące uczniów w jej pozyskanie, 
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np. aktywne porównywanie przykładów reprezentujących jakieś wspólne 
rozwiązanie lub zasadę. Po trzecie, w transferze wiedzy pomaga bardziej 
zgodność nastrojów negatywnych. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 
 
A. Opowiadanie tropikalne: „KOMARY” 
 
Tropikalne państewko miało na swoim terytorium jezioro, które 

dostarczało wody pobliskim wioskom. Rok temu, ich mieszkańcy zaczęli 
umierać. Postanowiono wezwać lekarza. Lekarz szybko zdiagnozował chorobę 
jako przenoszoną przez komary, które miały swoje gniazda na wysepce 
pośrodku jeziora. Posiadano duże ilości pestycydów. Gdyby zrzucono je na 
wyspę za jednym razem, to zniszczono by wszystkie gniazda. Istniało kilka 
mostów łączących ląd z wyspą. Jednak były one tak stare, że każdy z nich 
mógłby się łatwo zerwać. Szczególnie, gdyby w jednym czasie korzystali z 
niego wszyscy ludzie, potrzebni do przetransportowania na wyspę wymaganej 
ilości pestycydów. Zerwanie się mostu w takiej sytuacji oznaczałoby dostanie 
się do wody pestycydów i zatrucie jeziora. Z drugiej strony, jeśli tylko kilku 
ludzi dostałoby się na wyspę i rozproszyło tam tyle pestycydów, ile zdołaliby 
ze sobą wziąć, to gniazda i tak by przetrwały. Aby tego uniknąć, lekarz 
zdecydował podzielić ludzi na 2-3-osobowe grupki. Następnie wysłał każdą z 
nich na początek któregoś z mostów. Kiedy wszystko było gotowe, doktor dał 
sygnał i wszystkie grupki jednocześnie ruszyły przez mosty w stronę wyspy. 
Wszyscy dotarli na wyspę w tym samym czasie i jednocześnie zaczęli 
rozpraszać na niej pestycydy. Tak oto zniszczono gniazda komarów. 

 
B. Opowiadanie militarne: „DYKTATOR” 
 
Pewnym małym krajem rządził dyktator, zajmujący silną fortecę. 

Znajdowała się ona w środku kraju, więc otoczona była wieloma wioskami 
i farmami. Wiele dróg prowadziło do fortecy przez te wsie. Generał Janicki 
wiedział, że atak całymi jego siłami pozwoliłby mu zdobyć fortecę. Zebrał 
swoją armię przy jednej z dróg i był gotowy do przeprowadzenia bezpośred-
niego ataku na pełną skalę. Jednak wkrótce dowiedział się, że dyktator roz-
mieścił miny na każdej z dróg. Miny rozłożone były w taki sposób, że małe 
grupki ludzi mogłyby bezpiecznie je ominąć. Przecież sam dyktator również 
musiał wysyłać swoje oddziały na wieś i z powrotem. Jednak jakakolwiek 
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duża siła idąca drogą zdetonowałaby miny. Wtedy nie tylko zniszczono by 
drogę, ale też sąsiadujące z nią wioski. Dlatego zdobycie fortecy wydawało 
się niemożliwe. Mimo to, generał opracował bardzo prosty plan. Podzielił 
swoją armię na małe oddziały i wysłał każdy z nich, aby zajął pozycje przy 
początku różnych dróg. Kiedy wszystko było gotowe, generał dał sygnał i 
wszystkie oddziały ruszyły swoją drogą. Każdy z oddziałów szedł w stronę 
fortecy, aż w końcu wszystkie spotkały się pod jej murami w tym samym 
czasie. W ten sposób generał zdobył fortecę i obalił dyktatora. 
 

C. Problem medyczny: „RADIACJA” 
 
Grupa lekarzy ma do rozwiązania następujący przypadek. Pewien pac-

jent cierpi na taki guz żołądka, którego nie można zoperować za pomocą 
narzędzi chirurgicznych. Lekarze dysponują źródłem promieniowania, które 
przy odpowiedniej intensywności niszczy tkankę organiczną. Lekarze zastana-
wiają się, w jaki sposób można zniszczyć guz za pomocą tego promienio-
wania, unikając jednocześnie zniszczenia zdrowej tkanki, która go otacza. 
Będąc jednym z lekarzy, jakie rozwiązanie byś zaproponował? 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2. 
 

Instrukcja i tabela dla grupy nabywającej schemat wewnętrzny: 
 

„Poniższa tabela odnosi się do opowiadań. Twoim zadaniem jest 

uzupełnić kolumnę pt. „Podobieństwa między opowiadaniami”. W tym celu 

posłuż się informacjami z kolejnych dwóch kolumn. Są w nich przykłady, 

obrazujące dane podobieństwo. Pierwszy przykład pochodzi z opowiadania 

„Komary” a drugi z opowiadania „Dyktator”. Na ich podstawie nazwij 

podobieństwo, które obrazują. Przykładu dostarczy Ci pierwszy wiersz. Masz 

na to zadanie 15 minut. Pamiętaj, aby pisać wyraźnie. Powodzenia!” 

 

Podobieństwa między 
opowiadaniami 

Przykład z opowiadania 
„Komary” 

Przykład z opowiadania 
„Dyktator” 

 

Zniszczyć gniazdo 
komarów 

Zdobyć fortecę 

 

Gniazda komarów 
zlokalizowane na wyspie 

pośrodku jeziora 

Forteca zlokalizowana w 
centrum kraju 



78                                                                               Dominik Wieczorek, Piotr Francuz 

  

 

Woda, która nie może 
zostać zatruta 
pestycydami 

Wioski, które nie mogą 
ucierpieć od wybuchu 

min 

 Pestycydy  Wojsko 

 

Gdyby próbowano 
przenieść wszystkie 
pestycydy razem, 
zawaliłby się most 

Gdyby całe wojsko 
ruszyło jedną drogą, 
zdetonowano by miny 

 

Pestycydy muszą zostać 
rozdysponowane między 
małe grupki tubylców 

Wojsko musi się 
podzielić w mniejsze 

pododdziały 

 

Grupki tubylców z 
pestycydami muszą w 

tym samym czasie ruszyć 
na wyspę za pomocą 

wielu mostów  

Mniejsze pododdziały 
muszą w tym samym 

czasie ruszyć w kierunku 
twierdzy różnymi 

drogami, prowadzącymi 
do niej 

 

Dopiero, kiedy wszystkie 
grupki niosące pestycydy 
dotrą na wyspę, będzie 

możliwe 
przeprowadzenie 
skutecznej akcji  

Atak zakończy się 
sukcesem, dopiero, kiedy 
wszystkie pododdziały 

spotkają się pod twierdzą 

 
 
 

Instrukcja i tabela dla grupy nabywającej schemat zewnętrzny: 
 

„Poniższa tabela odnosi się do opowiadań. Pierwsza kolumna zawiera 

podobieństwa między opowiadaniami. Twoim zadaniem jest podać dla 

każdego z tych podobieństw dwa przykłady. W kolumnie drugiej wpisz 

przykład pochodzący z opowiadania „Komary”, a w kolumnie trzeciej 

przykład, pochodzący z opowiadania „Dyktator”. Obydwa przykłady muszą 

odnosić się do tego samego podobieństwa. Przykładu dostarczy Ci pierwszy 

wiersz. Masz na to zadanie 15 minut. Pamiętaj, aby pisać wyraźnie. 

Powodzenia!” 
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Podobieństwa między 
opowiadaniami 

Przykład z 
opowiadania 
„Komary” 

Przykład z 
opowiadania 
„Dyktator” 

Istnieje pewien cel, który 
należy osiągnąć 

 
 

Cel ma położenie centralne   

Cel jest otoczony przez 
obszary, które nie mogą 

ucierpieć z powodu 
prowadzonej akcji 

  

Istnieją pewne duże środki, 
których należy użyć, aby 

osiągnąć cel 
  

W razie skumulowanego 
użycia tych środków, akcja 
zakończyłaby się fiaskiem 

  

Środki muszą zostać 
podzielone na mniejsze 

jednostki 
  

Środki muszą zostać 
skierowane na cel 

jednocześnie i z różnych stron 
  

Środki muszą ponownie 
skumulować się przy celu 

  

 


