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O roli znawstwa politycznego 

w wyst!powaniu efektu patrzenia wstecz

Julita Koszur

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy we Wroc awiu

Celem bada" by a próba ustalenia, czy znawstwo w dziedzinie polityki mo#e os abia$ efekt patrze-

nia wstecz (hindsight bias). Eksperyment I pokaza , #e z udzenie wyst%pi o u znawców politycznych na 

materiale z ich dziedziny, a hipotetyczny model badania generowa  silniejsz% deformacj! ni# pami!ciowy. 

W Eksperymencie II okaza o si!, #e w modelu pami!ciowym znawcy polityki ujawnili s abszy efekt patrze-

nia wstecz ni# laicy, za& w modelu hipotetycznym z udzenie wyst%pi o bez wzgl!du na stopie" zaznajomie-

nia si! z tematem. Eksperyment III (model hipotetyczny) wykaza , #e w przypadku materia u politycznego 

z udzenie pojawi o si! i u laików, i osób bardziej kompetentnych, chocia# u tych ostatnich by o znacznie 

s absze. Na materiale psychologicznym zaobserwowano zaskakuj%cy wynik: deformacja wyst%pi a tylko 

u psychologów, a nie u laików  – studentów politologii. Wyniki bada" nie pozwalaj% na jednoznaczne 

okre&lenie roli znawstwa politycznego w pojawianiu si! omawianego zjawiska. Rezultaty dyskutowane 

s% w kontek&cie poznawczego modelu SARA (Selective Activation, Reconstruction, and Anchoring) oraz 

wyja&nie" motywacyjnych. 

S owa kluczowe: efekt patrzenia wstecz, z udzenie m%dro&ci po fakcie, eksperci polityczni 

Charakterystyka zjawiska

Podj!ta tu  problematyka dotyczy zakresu wyst!powa-

nia efektu patrzenia wstecz (hindsight bias) w&ród osób 

zaznajomionych z dziedzin% polityki. Postawiono pytanie, 

czy znawstwo polityczne mo#e determinowa$ wielko&$ 

tego z udzenia w odniesieniu do materia u z tej dziedzi-

ny. Sfera my&lenia politycznego, podobnie jak inne dzie-

dziny #ycia, jest podatna na szereg z udze" i deformacji 

poznawczych, jakie towarzysz% przetwarzaniu informacji 

(Kahneman, Slovic i Tversky, 1982). Rozwi%zywanie 

problemów czy zajmowanie stanowiska wobec zjawisk 

politycznych niejednokrotnie wymaga wnikliwej i wielo-

stronnej analizy danych (Reykowski, 2002). Nie zawsze 

jednak dysponujemy stosownym aparatem poznawczym 

oraz wystarczaj%cymi zasobami, by móc dog !bnie prze-

analizowa$ dan% sytuacj! i w rezultacie pos ugujemy si! 

uproszczonymi regu ami wnioskowania, heurystykami, 

które prowadz% do ci%g ych b !dów my&lenia. 

Jednym z nich jest efekt patrzenia wstecz, zwany ina-

czej z udzeniem m%dro&ci po fakcie (oba terminy b!d% 

dalej u#ywane zamiennie). Efekt ten po raz pierwszy 

opisa  Baruch Fischhoff (1975). Fischhoff zauwa#y , #e 

post factum przeceniamy prawdopodobie"stwo zaj&cia 

zdarze", które rzeczywi&cie mia y miejsce, i zani#amy 

prawdopodobie"stwo wyst%pienia tych zdarze", które nie 

zaistnia y. Tadeusz Tyszka (1999) przytacza interesuj%cy 

przyk ad z rodzimego #ycia politycznego. Otó# jedyn% 

osob% publiczn%, która w latach 80. XX w. prognozowa a 

upadek komunizmu, by  Leszek Moczulski. Prawie nikt 

nie traktowa  wówczas tych opinii powa#nie. Kiedy jed-

nak okaza o si!, #e system komunistyczny upad , w&ród 

polityków pojawi o si! coraz wi!cej g osów, #e taka sytu-

acja by a do przewidzenia. 

Efekt patrzenia wstecz odnosi si! do zdeformowanej 

reprezentacji wiedzy na temat zdarze" lub faktów, które 

interpretowane s% z perspektywy znajomo&ci ich rezulta-

tów czy konsekwencji, i jako taki efekt ten mo#e by$ roz-

patrywany w kontek&cie innych deformacji poznawczych 

o charakterze temporalnym (por. Sanna i Schwarz, 2004).

Julita Koszur, Szko a Wy#sza Psychologii Spo ecznej Wydzia  
Zamiejscowy we Wroc awiu, ul. Grunwaldzka 98, 50–357 Wro-

c aw, e-mail: jkoszur@swps.edu.pl

Artyku  powsta  w ramach realizacji grantu promotorskiego 

MNiSW N106433433 (rozprawa doktorska przygotowywana 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Dymkowskiego). 

Psychologia Spo eczna

2009  tom 4  4 (12) 239– 254



240      JULITA KOSZUR

Przejawy tego efektu zaobserwowano w  wielu dzie-

dzinach #ycia (Christensen-Szalanski i William, 1991; 

Guilbault, Bryant, Brockway i Posavac, 2004; Hawkins 

i Hastie, 1990), m.in. w diagnozowaniu medycznym 

i psychologicznym, wnioskowaniu historycznym i spo-

 ecznym, werdyktach s%dowych i podejmowaniu decy-

zji prawnych czy w interpretacjach  rezultatu rozgrywek 

sportowych.

Jest to z udzenie powszechne, trudne do modyÞkacji 

i zniekszta caj%ce trafne rozumienie przesz o&ci i jako 

takie mo#e utrudnia$ uczenie si! na podstawie do&wiad-

czenia oraz pogarsza$ jako&$ podejmowanych decyzji 

(Fischhoff, 1975; Hawkins i Hastie, 1990). Spogl%daj%c 

jednak z innej perspektywy, deformacja ta mo#e by$ trak-

towana jako produkt uboczny prawid owo dzia aj%cego 

mechanizmu pami!ci i uaktualniania wiedzy, który cza-

sem mo#e chroni$ przed stosowaniem zdezaktualizowa-

nych informacji  (m.in. Hoffrage, Hertwig i Gigerenzer, 

2000). 

Mechanizmy odpowiedzialne 

za powstawanie efektu patrzenia wstecz

Efekt patrzenia wstecz jest skomplikowanym i niejed-

norodnym zjawiskiem, do tej pory nie opracowano jed-

nolitej teorii wyja&niaj%cej mechanizm jego powstawania, 

jego przejawy oraz wszystkie determinanty. Wi!kszo&$ 

proponowanych uj!$ teoretycznych ma ograniczony za-

si!g, poniewa# dotyczy tylko wybranych aspektów tego 

efektu, natomiast nie charakteryzuje szerzej mechanizmów 

jego powstawania (Blank i Nestler, 2007). Jak zauwa#aj% 

Blank, Musch i Pohl (2007), prawdopodobn% przyczyn% 

takiego stanu rzeczy jest mnogo&$ procesów le#%cych 

u podstaw tej deformacji, m.in. zmiany pewno&ci ocen, 

my&lenie przyczynowo-skutkowe i deterministyczne oraz 

zwi%zane z tym ró#ne sposoby jej badania, np. paradyg-

mat pyta" faktograÞcznych czy narracyjny. 

W a&ciwie od pocz%tku bada" nad tym z udzeniem do-

minuj% koncepcje o charakterze poznawczym. Z czasem  

pojawi y si! te# komplementarne wyja&nienia motywa-

cyjne, które zwracaj% uwag! na czynniki o charakterze 

egotycznym i indywidualnym, ale nie stanowi% spójne-

go systemu (np. Campbell i Tesser, 1983; Pezzo i Pezzo, 

2007; Tykocinski, 2001). 

Poznawcze wyja&nienia efektu patrzenia wstecz odwo-

 uj% si! do automatycznej aktualizacji wiedzy w oparciu 

o nowo nap ywaj%ce informacje, zniekszta conego – bo 

zgodnego ze znanym wynikiem – doboru informacji z pa-

mi!ci d ugotrwa ej oraz procesu stronniczej rekonstrukcji 

oryginalnego s%du. Spójn% teoretyczn% prób% integracji 

tych mechanizmów s% modele: SARA (Pohl, Eisenhauer 

i Hardt, 2003) i RAFT (Hoffrage i in., 2000) opisuj%ce 

ten efekt jako automatyczny i nie&wiadomy proces b!-

d%cy wynikiem zniekszta ce" pami!ci oraz wadliwej re-

konstrukcji s%du. Oba modele s% zaimplementowane jako 

symulacje komputerowe, co jest ich zdecydowan% zalet%, 

nie pozwalaj% jednak na symulowanie wp ywu czynni-

ków metapoznawczych, np.  atwo&ci generowania wyja-

&nie" przyczynowych czy  zaskoczenia wynikiem (Sanna 

i Schwarz, 2007). 

Nieco inn% perspektyw! wyja&niania przyj!to na grun-

cie teorii modelu przyczynowego (Causal Model Theory; 

Nestler, Blank i Collani, 2008), która jest wykorzystywa-

na do interpretacji wyników bada"  w paradygmacie nar-

racyjnym. Zak ada ona, #e poniewa# ludzie chc% nadawa$ 

sens i uzasadnia$ zdarzenia, dlatego tendencyjnie ocenia-

j% ich potencjalne przyczyny, by jak najlepiej wyja&nia y 

dany rezultat. 

Sposoby badania efektu patrzenia wstecz

Istniej% dwa podstawowe sposoby badania efektu pa-

trzenia wstecz: model pami!ciowy (memory design) 

i hipotetyczny (hypothetical design) (Hawkins i Hastie, 

1990; Pohl, 2007). 

W modelu pami!ciowym uczestnicy dokonuj% oceny 

materia u bez znajomo&ci wyniku, potem otrzymuj% pra-

wid ow% odpowied', a nast!pnie s% proszeni o jak naj-

dok adniejsze przypomnienie sobie odpowiedzi, jakich 

udzielali za pierwszym razem. Procedura ta  cz!sto wy-

korzystuje pytania i oszacowania z zakresu wiedzy ogól-

nej (np. „Dhaka to stolica Bangladeszu – to prawda czy 

fa sz?”), czyli tzw. almanac questions, które umo#liwiaj% 

zestawienie wiedzy  powynikowej (hindsight) z przedwy-

nikow% (foresight). Dzi!ki temu otrzymujemy informa-

cj! o zniekszta ceniach pami!ci w zakresie udzielanych 

odpowiedzi, formu owanych predykcji czy oszacowa" 

(porównania „wewn%trz osób”). W eksperymentach pro-

wadzonych w modelu hipotetycznym dokonuje si! po-

równa" „mi!dzy osobami”.  Cz!&$ z nich ocenia materia  
bez podanej odpowiedzi, natomiast pozosta e znaj% roz-

wi%zanie i oceniaj% materia , ignoruj%c informacj! o wy-

niku (odpowiadaj%  tak, jakby nie wiedzieli, jak zako"-

czy a si! dana sytuacja). Model ten pozwala sprawdzi$, 

w jakim stopniu wiedza o rezultatach zdarze" deformuje 

pewno&$ sformu owanych opinii lub percepcj! prawdo-

podobie"stwa. 

Efekt patrzenia wstecz w my leniu politycznym

My&lenie polityczne to procesy umys owe odnosz%-

ce si! do przedmiotów i zjawisk politycznych, których 

przejawem jest formu owanie s%dów wyja&niaj%cych oraz 

prognostycznych (Reykowski, 2002). Wydaje si!, #e oba 

te rodzaje my&lenia politycznego mog% odgrywa$ znacz%-
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c% rol! w powstawaniu efektu patrzenia wstecz, ponie-

wa# odnosz% si! do sfery nadawania sensu wydarzeniom. 

Nieliczna literatura na temat tego zjawiska w kontek&cie 

politycznym koncentruje si! g ównie na deformacjach 

w spostrzeganiu szans na wygran% (partii lub kandydata) 

przed wyborami oraz po og oszeniu ich wyników (Blank, 

Fischer i Erdfelder, 2003), a rezultaty bada" prowadzo-

nych w tym nurcie nie s% jednoznaczne. Pokazuj%, #e 

z udzenie m%dro&ci po fakcie jest widoczne w szacowa-

niu pewno&ci s%dów i prawdopodobie"stwa wyst%pienia 

jakiego& zdarzenia, a nie wyst!puje w przypadku sza-

cunków procentowych (proporcja g osów oddanych na 

parti! czy kandydata). Inne eksperymenty, realizowane 

w paradygmacie narracyjnym (Fischhoff i Beyth, 1975), 

dowiod y, #e efekt patrzenia wstecz wyst!puje równie# 

w odniesieniu do wydarze" o charakterze politycznym 

oraz #e rozczarowanie polityczne (dyskomfort zwi%za-

ny z przegran% popieranego kandydata) nasila efekt pa-

trzenia wstecz (Tykocinski, 2001). Brakuje jednak bada" 

prowadzonych w paradygmacie pyta", które opisywa yby 

efekt patrzenia wstecz w odniesieniu do wiedzy politycz-

nej. Prezentowane tu eksperymenty s% prób% uzupe nie-

nia tej luki.

Efekt patrzenia wstecz u ekspertów 

Dot%d niewiele miejsca po&wi!cono wyja&nieniu rela-

cji mi!dzy znajomo&ci% przedmiotu a zakresem efektu 

patrzenia wstecz. Dwie opublikowane dotychczas meta-

analizy odnosz% si! do tego zagadnienia, ale ich wyniki 

nie przynosz% rozstrzygni!cia, tym bardziej #e dotycz% 

tak ró#nych dziedzin, jak medycyna, Þzyka czy sport 

(Christensen-Szalanski i Willham, 1991; Guilbault i in., 

2004). Niedosyt w tym zakresie wyra'nie pojawia si! 

w kontek&cie my&lenia politycznego. 

Metaanaliza przeprowadzona przez Christensen-Sza-

lanskiego i Willham (1991) dowiod a, #e eksperci i oso-

by zaznajomione z danym tematem wykazuj% mniejsz% 

podatno&$ na zniekszta cenia spowodowane efektem pa-

trzenia wstecz: im wi!ksza znajomo&$ przedmiotu, tym 

mniejsza si a z udzenia. Tym wynikom zdaj% si! jed-

nak przeczy$ rezultaty nowszej metaanalizy Guilbault 

i wspó pracowników (2004). Wynika z nich, #e eksperc-

ko&$ nie ma znaczenia – zarówno laicy, jak i znawcy 

przedmiotu w równym stopniu wpadaj% w pu apk! tego 

z udzenia. Starsza metaanaliza do kategorii znawców za-

licza a zarówno ekspertów (profesjonalistów, np. lekarzy 

psychiatrów), jak i ludzi, którzy byli zaznajomieni z da-

nym zagadnieniem, niekoniecznie b!d%c ekspertami, na-

tomiast w nowszej pracy w kategorii znawców uwzgl!d-

niono tylko sensu stricto ekspertów, czyli osoby, które 

mia y do&wiadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Tak 

wi!c kwestia ewentualnej odporno&ci znawców, w tym 

politycznych, na z udzenie m%dro&ci po fakcie nie zosta a 

dotychczas rozstrzygni!ta. 

Wiedza eksperta a wiedza laika

Eksperci mog% ró#ni$ si! od laików nie tylko ilo&ci% po-

siadanej wiedzy, lecz tak#e jej jako&ci%, m.in. sposobem 

organizacji i wyspecjalizowania schematów poznaw-

czych, g !boko&ci% opracowywania materia u, ilo&ci% cza-

su potrzebnego na analiz! problemu czy  atwo&ci% ucze-

nia si! nowych informacji ze swojej domeny (Chi, 2006). 

Z przegl%du bada" prezentowanego przez Michelene Chi 

(2006) wynika, #e eksperci pod wieloma wzgl!dami (np. 

wykonania oraz trafno&ci dokonywanych predykcji czy 

podejmowanych decyzji) przewy#szaj% osoby niedy-

sponuj%ce tak rozleg % wiedz% i kompetencjami w danej 

dyscyplinie. W obr!bie swojej specjalizacji  przetwarzaj% 

informacje bardziej kompleksowo, a przez to nie pope -
niaj%, tak cz!sto jak laicy, b !dów we wnioskowaniu. 

Na podstawie wyników bada" nad znawstwem politycz-

nym mo#na wyci%gn%$ wniosek, #e eksperci w tej dome-

nie (w porównaniu do laików) wiedz% wi!cej o kwestiach 

politycznych, posiadaj% lepiej powi%zane struktury wie-

dzy, która jest jednocze&nie zdecentralizowana i rozbu-

dowana wokó  du#ej liczby elementów (Judd i Downing, 

1990). W porównaniu do nich laicy dysponuj% bardziej 

scentralizowanymi strukturami wiedzy, zorganizowa-

nej wokó  ma ej liczby zagadnie" (Jones i Read, 2005). 

Eksperci  szybciej  przetwarzaj% informacje polityczne 

(Fiske, Kinder i Larter, 1983), selekcjonuj% zapami!ty-

wane informacje ze wzgl!du na w asne przekonania poli-

tyczne (McGraw i Pinney, 1990) oraz sprawniej przypo-

minaj% potrzebn% wiedz! ze swojej dziedziny (Fiske, Lau 

i Smith, 1990). 

Z drugiej jednak strony istniej% dane wskazuj%ce na 

to, #e eksperci s% w podobnym stopniu nara#eni na 

rozmaite deformacje poznawcze i b !dy w rozumowa-

niu. Na przyk ad wiele ocen i s%dów formu owanych 

przez ekspertów jest nietrafnych (Chi, 2006; Shanteau, 

1992; Tyszka, 1999), a proponowane rozwi%zania nie-

rutynowych problemów s% bardziej sztywne ni# laików 

(Kossowska, Matthaus i N!cka, 1996). Eksperci  okazuj% 

tak#e nadmiern% pewno&$ co do w asnej wiedzy czy ro-

zumienia idei (m.in. Mahajan, 1992; Tyszka, 1999) i cho-

cia#, jak postuluje Chi (2006), w a&ciwo&$ ta wydaje si! 

charakterystyczna tylko dla niektórych typów ekspertów, 

mo#e zwiastowa$ pewn% inklinacj! do ulegania z udze-

niu m%dro&ci po fakcie osób kompetentnych w swojej 

dziedzinie. Na przyk ad z bada" Tetlocka (1999) wy-

nika, #e eksperci  polityczni (wytrawni znawcy danego 

zagadnienia, doradcy polityczni, osoby wypowiadaj%ce 
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si! w mediach jako eksperci) nie formu uj% bardziej traf-

nych prognoz  przysz o&ci politycznej i ekonomicznej, 

ni# przeci!tny cz owiek na bie#%co &ledz%cy tego typu 

wydarzenia. Relatywnie niska trafno&$  formu owanych  

predykcji  cz!sto idzie w parze z nadmiern% pewno&ci% 

ekspertów oraz niech!ci% do zmiany opinii pod wp ywem  

informacji  zaprzeczaj%cych ich wizji przysz o&ci, a to 

z kolei mo#e mie$ zwi%zek z efektem patrzenia wstecz. 

Efektywno&$ ekspertów mo#e zale#e$ od specyÞki 

zada" i w a&ciwo&ci problemów, z jakimi si! stykaj%. 

Zdaniem Jamesa Shanteau (1992) istniej% dziedziny, 

w których eksperci radz% sobie znacznie lepiej ni# nowi-

cjusze (np. przewidywanie pogody), w  innych za& ró#ni-

ca mi!dzy nimi nie jest tak znacz%ca (np. w psychologii 

klinicznej). Shanteau twierdzi, #e ró#nice te mog% wyni-

ka$ z w a&ciwo&ci zada" implikuj%cych okre&lone metody 

formu owania s%dów. W&ród czynników, które potencjal-

nie os abiaj% efektywno&$ decyzji ekspertów, wymienia 

m.in. zmienno&$ i dynamik! warunków (w niektórych 

dziedzinach brak powtarzalno&ci i ci%gle zmieniaj%ce si! 

warunki mog% utrudnia$ uczenie si! na podstawie do-

&wiadczenia i wyników w asnych dzia a"); czynnik ludzki 

(sytuacje, które dotycz% zachowania ludzi, np. stawianie 

diagnoz psychiatrycznych, s% mniej przewidywalne) czy 

te# niedost!pno&$ informacji zwrotnej (w ramach niektó-

rych dziedzin trudniej si! uczy$ na podstawie w asnych 

do&wiadcze", poniewa# nie zawsze ekspert dysponuje 

kompletnymi informacjami o skuteczno&ci podj!tych 

dzia a", np. w sferze polityki). 

Wymagania poznawcze stawiane ekspertom w ramach 

ró#nych dziedzin mog% kszta towa$ specyÞczne dla nich 

preferencje my&lenia czy tendencje do wykorzystywania 

okre&lonych strategii. Sugeruje to, #e pewne dyscypliny 

mog% w wi!kszym stopniu sprzyja$ z udzeniom, inne za& 

kszta tuj% sposób my&lenia i procedury chroni%ce przed 

nimi (Tyszka i Zielonka, 2002).

Je&li przyjrze$ si! typowym sytuacjom problemowym, 

z jakimi maj% do czynienia politolodzy, mo#na zauwa-

#y$ kilka charakterystycznych w a&ciwo&ci: brak jasnych 

kryteriów odno&nie do trafno&ci i poprawno&ci formu o-

wanych opinii czy podejmowanych decyzji, odroczona 

w czasie informacja zwrotna dotycz%ca tych decyzji oraz 

konieczno&$ snucia rozmaitych (czasem przeciwstaw-

nych) scenariuszy, wariantów i interpretacji sytuacji. Dwa 

pierwsze czynniki wydaj% si! sprzyja$ wyst%pieniu efek-

tu patrzenia wstecz, natomiast ostatni, zwi%zany z my-

&leniem wieloaspektowym i niekiedy kontrfaktycznym, 

mo#e ten efekt os abia$. 

Tak wi!c z jednej strony mo#na si! spodziewa$ pewnej 

odporno&ci znawców polityki na z udzenia m%dro&ci po 

fakcie, poniewa# (pospekulujmy) mog% oni preferowa$ 

wielowariantowe przetwarzanie informacji, wi%#%ce si! 

z wi!ksz% dost!pno&ci% poznawcz% tre&ci alternatywnych 

wobec wyniku w momencie retrospektywnego oceniania 

sytuacji, co w konsekwencji mo#e os abia$ efekt patrzenia 

wstecz. Pewn% przes ank% do takiego toku rozumowania 

mog% by$ obserwacje poczynione przez Tetlocka (1992). 

W&ród badanych przez niego ekspertów politycznych nie-

co trafniejsze prognozy formu owali ci, którzy brali pod 

uwag! kilka opozycyjnych scenariuszy i zachowywali 

wzgl!dn% ostro#no&$ przy ich tworzeniu. Z drugiej stro-

ny, odroczona w czasie informacja zwrotna, jak równie# 

nie zawsze jasne kryteria oceny rozwi%za" mog% sprzyja$ 

nadmiernej pewno&ci co do poprawno&ci formu owanych 

opinii i przyczynia$ si! do wyst%pienia u znawców poli-

tyki z udzenia m%dro&ci po fakcie. 

Pewne oczekiwania mo#na te# wyprowadzi$ z modelu 

SARA. Mianowicie u osób kompetentnych w dziedzinie 

polityki i dysponuj%cych wzgl!dnie bogat% wiedz%, w fa-

zie rekonstrukcji s%du, gdy dochodzi do deformacji, istnie-

j% wi!ksze szanse na znalezienie informacji niezgodnych 

z wynikiem (odpowiedzi%, „kotwic%”), ni# w przypadku 

laików nieposiadaj%cych tak rozbudowanej wiedzy. To 

z kolei mog oby sprzyja$ s abszej inklinacji ekspertów do 

wywo ywania efektu patrzenia wstecz. 

Aby sprawdzi$ te przypuszczenia, zaplanowano trzy 

eksperymenty w paradygmacie pyta" faktograÞcznych; 

ich uczestnicy byli ponadprzeci!tnie zaznajomieni z te-

matyk% polityczn%. Byli to g ównie studenci politologii, 

operacyjnie nazwani dalej ekspertami. Wprawdzie okre&-

lenie „ekspert” zarezerwowane jest dla ludzi posiada-

j%cych bogate do&wiadczenie w danej dziedzinie i lata 

praktyki, za& w przypadku studentów bezpieczniej jest 

mówi$ o umiarkowanej kompetencji i pewnej znajomo&ci 

dziedziny, ale dla skrócenia wywodu pos u#ono si! nazw% 

„ekspert”. Pozosta ych uczestników (studentów teologii 

i psychologii) potraktowano jako laików ze wzgl!du na 

ich relatywnie niewielk% wiedz! polityczn%. Dobór tych 

ostatnich grup podyktowany by  dost!pno&ci% i ch!ci% 

uczestnictwa w badaniach. 

Badania mia y charakter g ównie eksploracyjny, dlate-

go nie postawiono hipotez szczegó owych, cho$ spodzie-

wano si! s abszego efektu patrzenia wstecz na tre&ciach 

politycznych u znawców w tej dziedzinie w porównaniu 

do laików i tre&ci niepolitycznych.

Eksperyment I

W badaniu sprawdzano, czy efekt patrzenia wstecz po-

jawi si! na tre&ciach politycznych u osób kompetentnych 

w dziedzinie polityki w modelu hipotetycznym i pami!-

ciowym. 
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Metoda 

Osoby badane. Uczestnikami badania by o 73 studen-

tów politologii Uniwersytetu Wroc awskiego (36 m!#-

czyzn i 37 kobiet). Ze wzgl!du na poziom wiedzy postano-

wiono zbada$ wy %cznie studentów ostatnich lat studiów 

(&rednia wieku 22 lata). Zastosowano losowy przydzia  
do grupy eksperymentalnej (n = 37; w tym 18 m!#czyzn) 

i kontrolnej (n = 36; w tym 18 m!#czyzn). P e$ nie wp y-

wa a na pojawienie si! efektu patrzenia wstecz.

Materia y. Do pomiaru efektu patrzenia wstecz u#yto 

autorsko zmodyÞkowanej procedury Campbell i Tes-

sera (1983). ModyÞkacja polega a g ównie na opraco-

waniu zadania, które by oby aktualne i przystosowane 

do polskich warunków oraz obejmowa o materia  poli-

tyczny. W oryginalnym badaniu zadaniem uczestników 

by a ocena 80 twierdze" pod k%tem ich prawdziwo&ci. 

Twierdzenia by y na tyle trudne, by badani nie znali pra-

wid owej odpowiedzi, ale mogli dokona$ przybli#onego 

oszacowania. 

Wyselekcjonowane w badaniu pilota#owym1 pozy-

cje cechowa y si! raczej wysokim stopniem trudno&ci, 

a tre&ciowo dotyczy y tematyki politycznej (np. wie-

dzy o stosunkach mi!dzynarodowych, wspó czesnej 

Polsce i &wiecie itp.), np. „Ruch rewolucyjny im. Tupaca 

Amaru (MRTA) dzia a w Peru od po owy lat 70. XX w.”.  

W badaniu zastosowano zmodyÞkowan% technik! „jed-

nej alternatywy” (Tyszka, 1999). Zadaniem uczestników 

by o ocenienie, czy dane twierdzenie jest, ich zdaniem, 

fa szywe, czy prawdziwe. Szacunków, podobnie jak 

w oryginalnych badaniach Campbell i Tessera, dokony-

wali na 21-stopniowej skali pewno&ci, gdzie 1 oznacza o, 

#e twierdzenie jest ca kowicie fa szywe, 21 – prawdziwe, 

a &rodek skali, czyli 11 (nie wiem) oznacza  brak wiedzy 

i niemo#no&$ rozstrzygni!cia. Instrukcja sugerowa a, by 

je&li nie zna si! odpowiedzi kierowa$ si! intuicj% i zazna-

cza$ najbardziej prawdopodobn% odpowied', korzystaj%c 

z ca ej rozci%g o&ci skali. 60 twierdze" podzielono na 

pakiety A i B po 30 zada" w ka#dym, przy czym po owa 

pozycji w ka#dym pakiecie by a fa szywa a po owa praw-

dziwa. 

Procedura. Eksperyment odbywa  si! w trakcie za-

j!$ akademickich (1,5 godziny) i obejmowa  procedur! 

pami!ciow% i hipotetyczn%. W warunkach eksperymen-

talnych badani najpierw oceniali pakiet B bez odpowie-

dzi, potem by a 25–minutowa przerwa, w trakcie której 

rozwi%zywali zadania niedotycz%ce przedmiotu bada", 

nast!pnie oceniali pakiet A z odpowiedziami, a na ko"-

cu pakiet B z odpowiedziami. W grupie kontrolnej ko-

lejno&$ pakietów by a taka sama, z tym #e na #adnym 

etapie nie podawano odpowiedzi (zob. schemat badania 

Rysunek 1). 

W przypadku modelu pami!ciowego uczestnicy dwu-

krotnie (powtórzony pomiar) oceniali pakiet twierdze" B: 

za pierwszym razem bez  prawid owej odpowiedzi, na-

tomiast przy powtórnym oszacowaniu obok ka#dego ze 

stwierdze" w nawiasach podawano podpowiedzi – sy-

gnatury F lub P, które oznacza y odpowiednio fa sz lub 

prawd!. W grupie kontrolnej oba pomiary odbywa y si! 

bez podpowiedzi, a przy powtórnej ocenie badanych po-

proszono o przypomnienie sobie wcze&niejszych odpo-

wiedzi.

W modelu hipotetycznym (porównania mi!dzy osoba-

mi) wykorzystano pakiet twierdze" A – materia  inny ni# 

w modelu pami!ciowym. Uczestnicy z grupy ekspery-

mentalnej, oceniaj%c twierdzenia, otrzymali podpowied', 

ale poproszono ich, by si! ni% nie sugerowali („Oce" 

twierdzenia tak, jakby& nie zna  prawid owej odpowie-

dzi”). W grupie kontrolnej badani oceniali twierdzenia 

z pakietu A bez podpowiedzi.

Pomiar i wska"niki efektu patrzenia wstecz. O wielko&ci 

efektu patrzenia wstecz mo#na wnioskowa$ na podstawie 

zmian pewno&ci wydawanych ocen pod wp ywem  pod-

powiedzi w porównaniach mi!dzy osobami (model hipo-

tetyczny pakiet A) oraz wewn%trz osób (model pami!cio-

wy pakiet B). Dla ka#dego modelu obliczono dwa rodzaje 

wska'ników si y z udzenia: (1) oparty na &rednich grupo-

wych – wska'nik „Ocena” oraz (2) wska'nik ró#nicowy 

oparty na ró#nicach mi!dzy ocenami twierdze" z podpo-

wiedzi% i bez niej. Ten ostatni jest miar% dystansu mi!dzy 

oszacowaniem twierdzenia po zapoznaniu si! z wynikiem 

Rysunek 1. 

Schemat badania 1
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oraz bez jego znajomo&ci i wykorzystywany by  przez 

Campbell i Tessera (1983). Uwzgl!dnienie wska'nika 

ró#nicowego – w porównaniu do opartego na &rednich 

grupowych – pozwala stwierdzi$, w jakim stopniu dana 

osoba „dopasowywa a” swoj% ocen! do podanej podpo-

wiedzi w zestawieniu z warunkami kontrolnymi. 

W modelu pami!ciowym wska'nik ró#nicowy skonstru-

owano na podstawie ró#nicy mi!dzy ocen% dokonywan% 

w pomiarze II (z odpowiedzi% w grupie eksperymental-

nej) oraz pomiarze I (bez odpowiedzi). Wcze&niej twier-

dzenia fa szywe odwrócono, aby ujednolici$ je z praw-

dziwymi. Nast!pnie ró#nice te u&redniono osobno dla 

itemów prawdziwych (MP) i fa szywych (MF) oraz zsu-

mowano, tak by powsta  jeden indykator (MEM) – suma 

ró#nic MP i MF. Warto&$ dodatnia wska'nika &wiadczy a 

o wyst%pieniu z udzenia, zbli#ona do zera – o jego bra-

ku, za& ujemna o odwróconym efekcie patrzenia wstecz. 

Równolegle przeprowadzono analizy wariancji z powtó-

rzonym pomiarem, w którym zestawiano &rednie z ocen 

w pomiarze I oraz II (z podpowiedzi%).

Z kolei w modelu hipotetycznym (porównania mi!-

dzy osobami) wska'nik ró#nicowy obliczano, odejmu-

j%c &rednie oceny danego itemu  z grupy kontrolnej od 

poszczególnych ocen z grupy eksperymentalnej (z odpo-

wiedzi%) i kontrolnej. Ponownie osobno obliczono &red-

nie ró#nice dla wszystkich twierdze" prawdziwych (HP) 

i fa szywych (HF) oraz zsumowano je w jeden wska'nik 

(HIP). Podobnie jak w modelu pami!ciowym – im wy#-

sza warto&$, tym silniejsze z udzenie, warto&ci zbli#one 

do zera &wiadczy y o braku deformacji, ujemne za& o od-

wróconym efekcie. Drugi wska'nik si y z udzenia w tym 

modelu stanowi y &rednie oceny twierdze" prawdziwych 

i fa szywych  %cznie („Ocena”). 

W przypadku wszystkich indykatorów kontrolnie prze-

prowadzono tak#e osobne analizy dla twierdze" prawdzi-

wych i fa szywych. 

Wyniki 

Model pami#ciowy (pakiet B). Analiza wariancji z po-

wtórzonym pomiarem dla czynnika grupa (eksperymen-

talna/kontrolna) ujawni a istotn% interakcj! kolejno&ci 

pomiaru i warunków badania: F(1, 71) = 11,79; p < 0,01; 

$2 = 0,142. Z analizy efektu prostego wynika, #e osoby, 

które mia y zaprezentowan% odpowied' nie by y w sta-

nie trafnie przypomnie$ sobie ocen z pierwszej cz!&ci ba-

dania: F(1, 71) = 6,81; p < 0,01 (por. Tabela1). Analizy 

przeprowadzone osobno dla twierdze" prawdziwych 

i fa szywych da y podobne wyniki. 

W grupie kontrolnej równie# nast%pi o przesuni!cie 

ocen przy powtórnym pomiarze, ale w odwrotnym kierun-

ku: F(1, 71) = 5,10; p < 0,05. Badani, których poproszono 

o przypomnienie sobie pierwotnych szacunków wydawa-

li oceny ni#sze (bli#sze &rodka skali 11– „nie wiem”) ni# 

przy pomiarze I. Konieczno&$ dokonania powtórnej oce-

ny najpewniej zmniejszy a pewno&$ odpowiedzi i skiero-

wa a je ku neutralnemu punktowi (centrum skali 11).  

Zbli#one rezultaty otrzymano w wyniku oblicze" na 

wska'nikach ró#nicowych. Jednoczynnikowa analiza 

wariancji dla wska'nika MEM pokaza a, #e eksperci, któ-

rzy otrzymali podpowied' istotnie przesuwali oceny w jej 

kierunku – dystans mi!dzy ocen% oryginaln% i wydawa-

n% post factum by  wi!kszy ni# w grupie kontrolnej, co 

&wiadczy o wyst%pieniu efektu patrzenia wstecz: F(1, 71) 

= 12,25; p < 0,01. Niewielka warto&$ &redniej w grupie 

eksperymentalnej (ME = 1,41) wskazuje, #e wahni!cia 

ocen pod wp ywem otrzymania podpowiedzi nie by y 

du#e, cho$ istotnie ró#ni y si! od analogicznych w grupie 

kontrolnej (MK = –0,36) oraz od warto&ci 0, która &wiad-

czy o braku z udzenia: t(72) = 1,90; p < 0,05. Odr!bne 

analizy dla twierdze" prawdziwych (wska'nik MP) i fa -
szywych (wska'nik MF) da y podobny uk ad zale#no-

&ci – odpowiednio: F(1, 71) = 8,68; p < 0,01 i F(1, 71) 

= 5,84; p < 0,05. 

Model hipotetyczny (pakiet A). W przypadku odmien-

nych tre&ci i modelu testowania wynik okaza  si! podob-

ny. Jednoczynnikowa analiza wariancji przeprowadzo-

na dla dwóch grup (z odpowiedzi%/bez odpowiedzi) na 

wska'niku „Ocena” ujawni a z udzenie m%dro&ci po fak-

cie: F(1, 71) = 46,03; p < 0,01; $2 = 0,393. Osoby z grupy 

eksperymentalnej, a wi!c te, które poproszono o ocen! 

twierdze" tak, jakby nie zna y prawid owej odpowiedzi 

(instrukcja hipotetyczna), przesuwa y swoje oceny w kie-

runku podanej wskazówki (M = 12,82) w porównaniu do 

grupy kontrolnej, która odpowiedzi nie zna a (M = 10,63). 

Ten sam uk ad wyników osi%gni!to w osobnych analizach 

dla twierdze" fa szywych i prawdziwych. 

Analogiczne obliczenia prowadzone z wykorzystaniem 

wska'nika ró#nicowego HIP (opartego na sumie ró#nic 

ocen twierdze" w warunkach eksperymentalnych i &red-

niej kontrolnej) równie# wykaza y wyst%pienie z udze-

Tabela 1. 

)rednie oceny twierdze" w grupie eksperymentalnej i kon-

trolnej w zale#no&ci od kolejno&ci badania. Przy pomiarze II 

osoby z grupy eksperymentalnej zna y poprawn% odpo-

wied' 

Grupa Pomiar I Pomiar II 

Eksperymentalna 11,40 11,80

Kontrolna 11,49 11,15
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nia – &rednia HIP istotnie ró#ni a si! od 0, co &wiadczy 

o wyst%pieniu z udzenia: t(72) = 5,37; p < 0,01. Osoby 

z grupy eksperymentalnej istotnie sugerowa y si! od-

powiedzi% (ME = 4,35) w porównaniu do grupy kontro-

lnej, która odpowiedzi nie zna a (MK = –0,01): F(1, 71) 

= 46,06; p < 0,01. Podobne zale#no&ci otrzymano dla 

twierdze" prawdziwych i fa szywych – odpowiednio: 

F(1, 71) = 17,70; p < 0,01 i F(1, 71) = 29,30; p < 0,01. 

Wnioski

Otrzymane wyniki &wiadcz% o wyst%pieniu efektu pa-

trzenia wstecz na materiale politycznym. Wiedza o wy-

niku zniekszta ca a pewno&$ wydawanych ocen, a de-

formacja by a nieco silniejsza w modelu hipotetycznym: 

$2 = 0,393 ni# pami!ciowym: $2 = 0,142. Mo#na  powie-

dzie$, #e ten pierwszy generowa  wi!ksze z udzenie, bo 

zastosowana manipulacja wyja&nia prawie 40% wariancji 

zmiennej zale#nej w stosunku do modelu pami!ciowe-

go, gdzie manipulacja wyja&nia 14% wariancji. Badanie 

to nie rozstrzyga jednak, czy zaobserwowana asymetria 

w zakresie si y z udzenia wynika a z rodzaju zastosowa-

nego paradygmatu czy typu materia u (pakiet twierdze" 

A vs. B). By$ mo#e tre&ciowo ró#ny materia  skutkowa  
ró#n% si % deformacji. Rezultaty badania nie mówi% rów-

nie# nic o nasileniu efektu patrzenia wstecz u znawców 

politycznych wzgl!dem laików w tej dziedzinie. Dlatego 

w kolejnym eksperymencie uwzgl!dniono tak#e laików 

oraz przetestowano model hipotetyczny na twierdzeniach 

z pakietu B, a pami!ciowy na pakiecie A.

Eksperyment II

W badaniu drugim sprawdzano, czy efekt patrzenia 

wstecz b!dzie s abszy u osób kompetentnych w dziedzi-

nie polityki ni# u niekompetentnych. Postawiono dwie hi-

potezy: (H1) efekt patrzenia wstecz wyst%pi na materiale 

politycznym (replikacja wyniku z poprzedniego badania); 

oraz (H2) osoby o wi!kszej wiedzy politycznej (studenci 

politologii) ujawni% s absze z udzenie ni# laicy (studenci 

teologii). Oprócz tego postanowiono przeanalizowa$ czy 

tak, jak w badaniu 1, si a zwi%zku manipulacji z efektem 

patrzenia wstecz b!dzie wi!ksza w przypadku modelu 

hipotetycznego ni# pami!ciowego. Z tego powodu zmie-

niono schemat badania i w modelu hipotetycznym u#yto 

pakietu B, a w pami!ciowym – pakietu A (odwrotnie ni# 

w eksperymencie I). Je&li manipulacja hipotetyczna sil-

niej wp ywa na efekt patrzenia wstecz ni# manipulacja 

pami!ciowa, wówczas wspó czynnik wielko&ci efektu *2 

powinien by$ wy#szy.  

Dodatkowo do schematu badania w %czono pytania 

kontroluj%ce stopie" zaanga#owania w wykonywanie za-

dania – wysi ek w o#ony w ocen!, wa#no&$ poprawnego 

ocenienia twierdze" oraz spostrzegany zwi%zek znajomo-

&ci tematu z wykszta ceniem kierunkowym i inteligencj%. 

Metoda 

Osoby badane. Ogó em w badaniu analizowano dane 

zebrane od 112 studentów (57 m!#czyzn i 55 kobiet) 

Uniwersytetu Opolskiego i Wroc awskiego, w tym 70 

studentów politologii (eksperci) i 42 teologii (laicy). Do 

analiz wybrano studentów teologii, poniewa# jak wyni-

ka z potocznych obserwacji, zdecydowanie si! ró#ni% 

od politologów zainteresowaniem sprawami polityki. 

Udzia  w eksperymencie by  dobrowolny; losowo przy-

dzielono badanych do grupy eksperymentalnej (n = 54; 

w tym 27 m!#czyzn) i kontrolnej (n = 58; 30 m!#czyzn). 

Wst!pne analizy pokaza y, #e p e$ nie wp ywa a na wy-

st%pienie efektu patrzenia wstecz.

Procedura. Eksperyment odbywa  si! w grupach 

w trakcie zaj!$ akademickich (1,5 godziny) i sk ada  si! 

z czterech etapów. Zastosowano t! sam% procedur! i ma-

teria y, co w poprzednim badaniu, z tym #e w modelu pa-

mi!ciowym testowano twierdzenia z pakietu A, a w hipo-

tetycznym z pakietu B. W warunkach eksperymentalnych 

badani najpierw oceniali pakiet twierdze" A bez odpo-

wiedzi, potem by a 25-minutowa przerwa na rozwi%zy-

wanie zada" buforowych, nast!pnie oceniali pakiet B z 

odpowiedziami, a na ko"cu pakiet A z odpowiedziami. 

W grupie kontrolnej kolejno&$ pakietów by a identycz-

na, ale nie podawano odpowiedzi (zob. schemat badania 

Rysunek 2). 

Na koniec badani odpowiadali na cztery pytania odno-

sz%ce si! do zaanga#owania w zadanie oraz jego istotno&$ 

(oceny na 7–stopniowej skali Likerta). Pytania te doty-

Rysunek 2. 

Schemat badania 2
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czy y: stopnia, do jakiego udzielenie poprawnej odpo-

wiedzi by o wa#ne dla uczestnika, wysi ku, jaki w o#y  
w wykonanie zadania, oraz spostrzeganego zwi%zku mi!-

dzy znajomo&ci% odpowiedzi z wykszta ceniem kierun-

kowym i inteligencj%.

Pomiar i wska"niki efektu patrzenia wstecz. W modelu 

pami!ciowym (pakiet A) przeprowadzono analiz! wa-

riancji z powtórzonym pomiarem  %cznie dla twierdze" 

fa szywych i prawdziwych, w której zestawiano &red-

nie z ocen w pomiarze I oraz II. Ponadto, podobnie jak 

w pierwszym badaniu, przeprowadzono obliczenia na 

wska'niku ró#nicowym MEM, opartym na sumie ró#nic 

mi!dzy ocenami w pomiarze II i I (model pami!ciowy). 

Dodatkowo wykorzystano wska'nik odnosz%cy si! do 

liczby pozycji „przesuni!tych” w kierunku wskazanej 

odpowiedzi (im wy#sza warto&$ wska'nika, tym cz!st-

szy efekt patrzenia wstecz). W grupie eksperymentalnej, 

w której uczestnikom podano odpowiedzi, powinno by$ 

tych przesuni!$ wi!cej ni# w grupie kontrolnej. 

W modelu hipotetycznym (pakiet B) zastosowano 

wska'nik „Ocena” – u&rednione odpowiedzi na pytania 

prawdziwe i fa szywe (im wy#sza warto&$ wska'nika 

w warunkach eksperymentalnych, tym wi!ksza deforma-

cja). Sprawdzano, czy istotnie ró#ni% si! one w warunkach 

eksperymentalnych (z odpowiedzi%) i kontrolnych (bez 

odpowiedzi). Wykorzystano te# wska'nik HIP oparty na 

sumie ró#nic mi!dzy ocenami z grup eksperymentalnych 

i &rednimi ocenami z grupy kontrolnej (im wy#sza dodat-

nia warto&$, tym silniejsze z udzenie). 

Wyniki 

Model pami#ciowy (pakiet A). Dwuczynnikowa analiza 

wariancji (kompetencja: laik/ekspert x grupa: z odpowie-

dzi%/bez odpowiedzi) pokaza a, #e liczba ocen przesuni!-

tych w kierunku poprawnej odpowiedzi by a znacz%co 

wy#sza w grupie eksperymentalnej (M = 12,68) ni# w gru-

pie kontrolnej, która nie zna a odpowiedzi (M = 9,84) 

– efekt g ówny F(1, 108) = 17,73; p < 0,01; $2 = 0,141. 

Zaobserwowano te# istotn% interakcj! poziomu znawstwa 

i warunków: F(1, 108) = 5,77; p < 0,05; $2 = 0,051. Jak 

wida$ na Rysunku 3, laicy (teologowie), którzy otrzymali 

podpowied' znacz%co cz!&ciej przesuwali s%dy w kierun-

ku tej informacji, ni# gdy jej nie otrzymywali (F(1, 108) 

= 17,51; p < 0,01), co wskazuje na wyst%pienie efektu pa-

trzenia wstecz. Eksperci polityczni nie sugerowali si! po-

dan% informacj% (ró#nica mi!dzy grup% eksperymentaln% 

a kontroln% by a nieistotna; p > 0,20). 

Analiza wariancji z powtórzonym pomiarem na wska'-

niku „Ocena” ( %cznie dla pozycji prawdziwych i fa -
szywych) ujawni a istotn% interakcj! kolejno&ci pomiaru 

oraz warunków: F(1, 108) = 14,73; p < 0,01; $2 = 0,120. 

Zgodnie z oczekiwaniami wyj&ciowo uczestnicy nie ró#-

nili si! ocen% twierdze" (MK = 10,74 i ME = 10,60), nato-

miast przy powtórnym pomiarze osoby, którym podano 

odpowied' zniekszta ci y swoje oceny w jej kierunku (ME 

= 11,41; F(1, 108) = 37,02; p < 0,01), za& osoby z grupy 

kontrolnej nie zmieni y oszacowa" (MK = 10,80; p > 0,40). 

Jak wida$ na Rysunku 4, zaobserwowano tak#e marginal-

nie istotn% interakcj! kolejno&ci i znawstwa przedmiotu: 

F(1, 108) = 3,27; p < 0,06; $2 = 0,033. Laicy w sytuacji po-

wtórnej oceny w nieco wi!kszym stopniu zmieniali swoje 

pierwotne oszacowania w kierunku wskazanej odpowie-

dzi (MI = 10,57 vs. MII = 11,25; F(1, 108) = 18,45; p < 

0,01) ni# eksperci (MI = 10,73 vs. MII = 11,00; F(1, 108) 

= 5,71; p < 0,05), którzy równie# ujawnili efekt patrzenia 

wstecz. Interakcja warunków badania, kompetencji i ko-

lejno&ci pomiaru nie by a istotna statystycznie (p > 0,50).

Obliczenia przeprowadzone osobno dla obu rodzajów 

pozycji pokaza y, #e w przypadku twierdze" prawdziwych 

tylko laicy ulegli z udzeniu (F(1, 108) = 10,6; p < 0,01), 

w&ród ekspertów nie zaobserwowano deformacji s%dów 

(p > 0,20). Natomiast w przypadku twierdze" fa szywych 

efekt patrzenia wstecz wyst%pi  zarówno u laików (F(1, 

108) = 11,91; p < 0,01), jak i ekspertów (F(1, 108) = 

10,56; p < 0,01). 

W dalszej kolejno&ci przeprowadzono analizy z wy-

korzystaniem wska'nika ró#nicowego MEM. Okaza o 

si!, #e jego &rednia warto&$ jest istotnie ró#na od war-

to&ci 0, co &wiadczy o wyst%pieniu deformacji: t(111) 

= 4,78; p < 0,01. Na podstawie analizy wariancji (kom-

petencja: laik/ekspert x grupa: z odpowiedzi%/bez odpo-

wiedzi) mo#na wyci%gn%$ wniosek, #e uczestnicy, którzy 

otrzymali podpowied' przy powtórnej ocenie twierdze-

nia (ME = 1,78) przesun!li oszacowania w jej kierunku 

Rysunek 3. 

Cz!sto&$ wyst!powania efektu patrzenia wstecz w warun-

kach eksperymentalnych (z odpowiedzi%) i kontrolnych 

u ekspertów politycznych i laików. Im wy#szy wska'nik, 

tym wi!ksza liczba zdeformowanych s%dów



O ROLI ZNAWSTWA POLITYCZNEGO W WYST(POWANIU EFEKTU PATRZENIA WSTECZ      247 

(w porównaniu do osób z grupy kontrolnej MK = 0,03): 

F(1, 108) = 30,53; p < 0,01; $2 = 0,220. Ponadto okaza o 

si!, #e dystans mi!dzy oryginaln% a powtórn% ocen% by  
wi!kszy u laików ni# ekspertów – efekt g ówny kompe-

tencji: F(1, 108) = 4,00; p < 0,05; $2 = 0,036 (MP = 0,61 

vs. MT = 1,32). Z analizy kontrastów w ramach interakcji 

kompetencji i warunków badawczych (trend: F(1, 108) 

= 2,27; p > 0,13; $2 = 0,021) równie# wynika, #e efekt pa-

trzenia wstecz by  nieco silniejszy u laików ni# ekspertów: 

F(1, 108) = 6,02; p < 0,05 (MEP = 1,33 vs. MET = 2,51); 

analogiczna ró#nica w grupie kontrolnej by a nieistotna 

(MKP = –0,02 vs. MKT = 0,14). Nale#y jednak zaznaczy$, 

#e wahania ocen &wiadcz%ce o efekcie patrzenia wstecz 

pojawi y si! w obu badanych grupach – u politologów: 

F(1, 108) = 10,74; p < 0,01 i teologów: F(1, 108) = 19,81; 

p < 0,01.

W przypadku twierdze" fa szywych uzyskano silniej-

sze przesuni!cie ocen u laików ni# ekspertów: F(1, 108) 

= 4,26; p < 0,05, chocia# w obu grupach wyst%pi a defor-

macja: u politologów F(1, 108) = 7,55; p < 0,01 i teolo-

gów F(1, 108) = 9,54; p < 0,01. Dla pozycji prawdziwych 

deformacj! zaobserwowano w obu grupach, ale u eksper-

tów by a nieco s absza (trend F(1, 108) = 2,74; p < 0,09): 

politolodzy F(1, 108) = 2,74; p < 0,11 i teolodzy F(1, 108) 

= 7,48; p < 0,01.

Model hipotetyczny (pakiet B). W modelu hipotetycz-

nym porównywane by y oceny osób, które zna y popraw-

n% odpowied' (grupa eksperymentalna), z odpowiedziami 

osób, które jej nie zna y.  Otrzymane wyniki poddano ana-

lizie wariancji (kompetencja: laik/ekspert x grupa: ekspe-

rymentalna/kontrolna) na wska'niku „Ocena”. Analiza 

wykaza a efekt g ówny warunków F(1, 108) = 52,01; 

p < 0,01; $2 = 0,325 (interakcja okaza a si! nieistotna p > 

0,40). Z udzenie m%dro&ci po fakcie wyst%pi o zarówno 

u laików (F(1, 108) = 26,20; p < 0,01), jak i ekspertów 

(F(1, 108) = 26,65; p < 0,01) – por. Tabela 2.  

Analizy wariancji osobno dla twierdze" prawdziwych 

i fa szywych wykaza y, #e w przypadku pozycji prawdzi-

wych interakcja kompetencji i warunków by a istotna: 

F(1, 108) = 7,34; p < 0,01; $2 = 0,064; efekt patrzenia 

wstecz pojawi  si! wyra'nie u laików (p < 0,01) oraz tyl-

ko na poziomie trendu u ekspertów (p < 0,06). Natomiast 

dla twierdze" fa szywych, cho$ interakcja nie okaza a si! 

istotna (p > 0,18), to z udzenie równie# wyst%pi o u eks-

pertów (F(1, 108) = 20,88; p < 0,01) oraz tylko &ladowo 

u laików (p < 0,07).

Si a zale#no&ci w ramach efektu g ównego warunków 

($2 = 0,325) jest zbli#ona do wielko&ci efektu zaobserwo-

wanego w badaniu 1 ($2 = 0,393). W obu przypadkach 

procedura hipotetyczna jest odpowiedzialna za ponad 

30% zmienno&ci zmiennej zale#nej. Oznacza to, #e bez 

wzgl!du na tre&$ sytuacja, w której badani oceniaj% twier-

dzenia, znaj%c prawid ow% odpowied', generuje nieco 

silniejsz% deformacj! ni# warunki pami!ciowe, w których 

osoby przypominaj% sobie wcze&niejsze oceny.

Analizy na wska'niku ró#nicowym HIP (suma ró#nic 

mi!dzy ocenami z grup eksperymentalnych i &redni-

mi ocenami z grupy kontrolnej) da y podobne rezultaty. 

Wska'nik ten istotnie ró#ni  si! od 0, co wskazuje na wy-

st%pienie deformacji: t(111) = 5,72; p < 0,01. Wskazanie 

prawid owej odpowiedzi skutkowa o przesuni!ciem ocen 

w jej kierunku (efekt g ówny grupy: F(1, 108) = 46,66; 

p < 0,01; $2 = 0,302; ME = 2,94 vs. MK = 0,03). Z udzenie 

pojawi o si! u laików (MET = 3,22 vs. MKT = 0,05; F(1, 108) 

= 21,34; p < 0,01) i osób bardziej kompetentnych w za-

kresie polityki (MEP = 2,76 vs. MKP = 0,02; F(1, 108) 

= 26,83; p < 0,01). 

Analiza kontrastów w ramach interakcji kompetencji 

i warunków (F(1, 108) = 4,20; p < 0,05; $2 = 0,037) dla 

pozycji prawdziwych pokaza a, #e nieco s abszy efekt 

patrzenia wstecz wyst%pi  u osób kompetentnych ni# 

laików: F(1, 108) = 9,00; p < 0,01, chocia# pojawi  si! 

w obu grupach – u politologów trend: F(1, 108) = 3,20; 

p < 0,08 i u teologów: F(1, 108) = 15,89; p < 0,01. 

Rysunek 4. 

Oszacowania twierdze" przez ekspertów politycznych i la -

 ików. W  wypadku pomiaru II osoby z grupy eksperymental-

nej zna y prawid ow% odpowied'

Tabela 2. 

)rednie oceny w grupie eksperymentalnej (z odpowiedzi%) 

i kontrolnej (bez odpowiedzi) w zale#no&ci od zaznajomie-

nia z tematem

Z odpowiedzi% Bez odpowiedzi

Eksperci polityczni 12,63 11,25

Laicy 12,67 10,91
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W przypadku twierdze" fa szywych marginalnie s ab-

sz% deformacj! zaobserwowano u laików ni# ekspertów 

(trend F(1, 108) = 3,54; p < 0,07). U teologów z udzenie 

ujawni o si! jedynie w postaci trendu (F(1, 108) = 3,39; 

p < 0,07), a u politologów by o istotne (F(1, 108) = 20,88; 

p < 0,01).

Ostatni etap analiz dotyczy  ewentualnych ró#nic w za-

anga#owaniu w wykonywane zadanie mi!dzy laikami 

a ekspertami w domenie polityki. Analiza wariancji na 

wska'niku „Ocena” nie pokaza a zasadniczych ró#nic 

mi!dzy laikami i ekspertami oraz mi!dzy grup% kontro-

ln% i eksperymentaln%. Wyj%tek stanowi y odpowiedzi na 

pytanie dotycz%ce zbie#no&ci tematyki z wykszta ceniem 

badanych: F(1, 108) = 42,95; p < 0,01 – eksperci (polito-

lodzy) oceniali tematyk! jako znacz%co bli#sz% ich wy-

kszta ceniu ni# laicy (teolodzy).  

Wnioski 

Wyniki potwierdzi y H1 o wyst%pieniu efektu patrzenia 

wstecz na materiale politycznym prezentowanym jako 

pytania faktograÞczne, co stanowi replikacj! rezultatów 

badania 1. H2 zak adaj%ca, #e osoby o wi!kszej wiedzy 

politycznej ujawniaj% s absze z udzenie ni# laicy, znala-

z a potwierdzenie tylko w przypadku pami!ciowej proce-

dury badania; w modelu hipotetycznym wyniki jedynie 

dla twierdze" prawdziwych wskazuj% na nieco s absz% 

deformacj! u studentów politologii. Warto doda$, #e oba 

rodzaje wykorzystanych wska'ników: &rednie grupo-

we oraz suma ró#nic mi!dzy pierwsz% i powtórn% ocen% 

twierdzenia da y podobne rezultaty. 

Zgromadzone dane pokazuj% jednocze&nie, #e uczest-

nicy nie zmieniali radykalnie swoich ocen pod wp ywem 

znajomo&ci wyniku. By y to raczej subtelne, ale istotne 

statystycznie zmiany pewno&ci co do poprawno&ci od-

powiedzi. Wi!kszo&$ ocen oscylowa a w granicach &rod-

kowego punktu skali (11), który oznacza  niepewno&$ 

i nieznajomo&$ odpowiedzi, za& wska'niki ró#nicowe nie 

wykazywa y drastycznych odchyle" od warto&ci 0, ozna-

czaj%cej brak z udzenia. Najprawdopodobniej przyczyn% 

niewielkiego rozmiaru tych zmian by a do&$ du#a trud-

no&$ materia u.

Z dotychczasowych analiz wynika ponadto, #e z u-

dzenie m%dro&ci po fakcie pojawi o si! w obu modelach 

badawczych – pami!ciowym i hipotetycznym – przy 

czym w przypadku tego ostatniego by o nieco silniejsze. 

Manipulacja hipotetyczna wyja&nia a oko o 30% wariancji 

zmiennej zale#nej, a pami!ciowa oko o 12%, co jest rezul-

tatem zbli#onym do otrzymanego w poprzednim badaniu. 

Poniewa# w obu eksperymentach analizy odbywa y si! na 

innych, cho$ podobnych tre&ciach, opisany tu wynik mo#-

na uzna$ za replikacj! dla innego typu materia u.

Uzyskane rezultaty sugeruj%, #e osoby bardziej zazna-

jomione ze sfer% polityki mog% ujawnia$ s absze z udze-

nie m%dro&ci po fakcie ni# laicy, ale nie przes%dzaj%, czy 

kluczowa jest tu kompetencja, czy charakterystyczny dla 

tego typu znawców (politologów) sposób my&lenia i oce-

niania. W kolejnym badaniu postanowiono sprawdzi$, 

w jakim zakresie materia  polityczny i niepolityczny 

wp ywaj% na efekt patrzenia wstecz u osób kompetent-

nych w tej dziedzinie.

Eksperyment III

Eksperyment trzeci dotyczy  zwi%zku mi!dzy kom-

petencj%, rodzajem opracowywanego materia u a si % 

z udzenia m%dro&ci po fakcie. Oczekiwano, #e eksperci 

polityczni w mniejszym stopniu ni# laicy b!d% ulega$ 

z udzeniu na tre&ciach ze swojej dziedziny (H1) oraz #e 

silniejsza deformacja wyst%pi u nich na materiale niepo-

litycznym (H2). Jednocze&nie przypuszczano, #e osoby 

dysponuj%ce wi!ksz% wiedz% psychologiczn% mog% by$ 

mniej ni# laicy podatne na ten efekt na „swoim” mate-

riale (H3).

Metoda 

Osoby badane. Uczestnikami badania byli studenci 

dzienni i zaoczni starszych lat politologii i europeistyki 

z Uniwersytetów Szczeci"skiego, Opolskiego i Wro-

c awskiego (n = 38; wiek M = 23 lata) oraz studenci star-

szych lat psychologii SWPS (n = 74; wiek M = 25 lat). 

W przypadku materia u politycznego znawcami byli po-

litolodzy, a laikami – psycholodzy, za&  dla tre&ci psycho-

logicznych by o odwrotnie. Udzia  w badaniu by  dobro-

wolny i anonimowy. Uczestników losowo przydzielano 

do grupy eksperymentalnej (n = 58, w tym 20 politolo-

gów) i kontrolnej (n = 54, w tym 18 politologów). 

Materia y. Do pomiaru efektu patrzenia wstecz opra-

cowano pakiet nowych 40 twierdze" z zakresu nauk 

politycznych oraz psychologii. Materia  polityczny ró#-

ni  si! od zastosowanego w poprzednich badaniach, po-

niewa# cz!&$ zagadnie" zd%#y a zdezaktualizowa$ si! 

i konieczne by o opracowanie nowych (tylko niektóre 

pozycje si! powtórzy y). Na podstawie badania pilota-

#owego wyselekcjonowano twierdzenia, które okaza y 

si! relatywnie trudne dla studentów. Po owa z nich by a 

fa szywa, np. „Poj!cie wzajemnego determinizmu wi%-

#e si! z nazwiskiem Alfreda Adlera” (F), „Pod kontrol% 

pakista"sk% znajduje si! przewa#aj%ca cz!&$ terytorium 

Kaszmiru” (F), a po owa prawdziwa, np.  „Paralaksa ru-

chowa umo#liwia spostrzeganie g !bi” (P), „Mobutu Sese 

Seko zmieni  nazw! Kongo na Zair” (P).
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Procedura. Badanie by o realizowane z wykorzysta-

niem komputera i oprogramowania MediaLab. Z uwagi 

na jego indywidualny charakter i czasoch onno&$ (czas 

sesji przy komputerze dla  jednej osoby wynosi  ok. 30 

minut), eksperyment zaprojektowano tylko w modelu hi-

potetycznym. Uczestnicy oceniali ka#de z 40 twierdze" 

na skali 11-stopniowej, gdzie 1 oznacza o twierdzenie 

ca kowicie fa szywe, 11 – ca kowicie prawdziwe, warto&$ 

6 – „nie wiem” (ze wzgl!du na czytelno&$ prezentowa-

nia informacji na ekranie komputera skrócono oryginaln% 

skal! Campbell i Tessera, 1983). Osoby z grupy ekspery-

mentalnej obok ka#dego twierdzenia mia y podan% pra-

wid ow% odpowied', któr% wed ug instrukcji nie powinny 

si! sugerowa$ podczas oceniania. W grupie kontrolnej nie 

prezentowano odpowiedzi.  Dodatkowo brano pod uwag! 

czas podejmowania decyzji wyra#ony w milisekundach. 

Eksperyment zaplanowano w dwuczynnikowym sche-

macie ANOVA – kompetencja: laik/ekspert x grupa: 

z odpowiedzi%/bez odpowiedzi. Analizy przeprowadzo-

no osobno dla materia u politycznego i psychologiczne-

go. Tak jak w poprzednim badaniu, si ! efektu patrzenia 

wstecz analizowano na podstawie wska'ników „Ocena” 

( %czne &rednie oceny twierdze" prawdziwych i fa szy-

wych po odwróceniu) oraz HIP (sumy ró#nic mi!dzy 

ocenami z grup eksperymentalnych i ocenami z odpo-

wiednich grup kontrolnych). Poniewa# da y one bar-

dzo podobne rezultaty, przytoczono tylko obliczenia na 

wska'niku ró#nicowym.

Wyniki 

Materia  polityczny. W pierwszej kolejno&ci spraw-

dzano, czy warto&ci wska'nika HIP istotnie ró#ni% si! od 

zera, które oznacza brak z udzenia. Okaza o si!, #e efekt 

patrzenia wstecz wyst%pi  t(111) = 4,73; p < 0,01.

Analiza wariancji wykaza a efekt g ówny warunków 

F(1, 108) = 20,49; p < 0,01; $2 = 0,160 (interakcja nie-

istotna; p > 0,40). Z udzenie pojawi o si! bez wzgl!du na 

poziom kompetencji: u laików (ME = 1,93 vs. MK = –0,01; 

F(1, 108) = 20,77; p < 0,01; $2 = 0,296) i ekspertów po-

litycznych (ME = 1,37 vs. MK = –0,01; F(1, 108) = 5,31; 

p < 0,02; $2 = 0,083). 

Z analizy interakcji kompetencji i warunków dla po-

zycji fa szywych (F(1, 108) = 4,29; p < 0,05) wynika, 

#e u ekspertów politycznych efekt patrzenia wstecz nie 

wyst%pi  (p > 0,30), ale wyra'nie pojawi  si! u  laików 

(F(1, 108) = 24,29; p < 0,01). W przypadku twierdze" 

prawdziwych z udzenie pojawi o si! u laików: F(1, 108) 

= 4,02; p < 0,05) i ekspertów politycznych: F(1, 108) 

= 5,89; p < 0,05 (interakcja by a nieistotna p > 0,40; efekt 

g ówny warunków: F(1, 108) = 9,87; p < 0,01).

Materia  psychologiczny. Wst!pne analizy na wska'ni-

ku HIP wykaza y, #e efekt patrzenia wstecz wyst%pi  – 

&rednie by y istotnie ró#ne od 0 (t(111) = 3,99; p < 0,01).

Analiza wariancji oprócz efektu g ównego warun-

ków (F(1, 108) = 11,10; p < 0,01; $2 = 0,093) wykaza a 

istotn% interakcj!: F(1, 108) = 6,07; p < 0,01; $2 = 0,053. 

Deformacja ocen by a widoczna tylko u znawców z za-

kresu psychologii (ME = 2,05 vs.  MK = –0,01; F(1, 108) 

= 24,79; p < 0,01), natomiast nieoczekiwanie nie pojawi-

 a si! u laików-politologów (ME = 0,31 vs.  MK = –0,01; 

p > 0,60). 

Dalsze analizy wykaza y, #e efekt patrzenia wstecz 

wyst%pi  tylko u psychologów: w przypadku twierdze" 

prawdziwych: F(1, 108) = 21,78; p < 0,01 (interakcja: 

F(1, 108) = 4,70; p < 0,05; $2 = 0,042) oraz fa szywych: 

F(1, 108) = 10,45; p < 0,01 (interakcja: F(1, 108) = 2,86; 

p < 0,09; $2 = 0,026); u politologów analogiczne ró#nice 

by y nieistotne – odpowiednio: p > 0,50 i p > 0,80.

Rodzaj znawstwa i materia u a efekt patrzenia wstecz. 

Poniewa# okaza o si!, #e si y z udzenia na materiale po-

litycznym i psychologicznym s% skorelowane: r = 0,70; 

p < 0,01 w warunkach eksperymentalnych oraz r = 0,57; 

p < 0,01 w obu warunkach badawczych – postanowiono 

sprawdzi$, czy rodzaj materia u wp ywa na efekt patrze-

nia wstecz.

Porównanie &rednich z warunków eksperymentalnych 

dla obu rodzajów tre&ci pokaza o, #e w gruncie rzeczy 

generuj% one porównywalne z udzenie (wska'nik ró#ni-

cowy): MPO = 1,73 (SD = 2,10) i MPS  = 1,44 (SD = 2,34); 

p > 0,40 (test dwustronny). Do podobnych wniosków 

sk aniaj% nieodbiegaj%ce zbytnio od siebie oceny wiel-

ko&ci efektów g ównych warunków eksperymentalnych 

– materia  polityczny: $2 = 0,160 i psychologiczny: $2 = 

0,093.

Odr!bne analizy dla politologów nie potwierdzi y ocze-

kiwa" (H2), #e efekt patrzenia wstecz b!dzie s abszy na 

materiale ze swojej ni# „obcej” dziedziny: MPS = 0,30 

(SD = 2,15) vs. MPO = 1,36 (SD = 2,70); p > 0,17. Warto 

jednak zauwa#y$, #e uk ad &rednich by  odwrotny do spo-

dziewanego i wskazywa  na s absz% deformacj! na tre-

&ciach psychologicznych. 

W przypadku psychologów oba rodzaje materia u 

wzbudza y z udzenie o podobnej sile (p > 0,80).

Aby przekona$ si!, w której grupie znawców wyst%-

pi o silniejsze z udzenie po %czono u&rednione warto&ci 

wska'ników ró#nicowych dla tre&ci politycznych i psy-

chologicznych w jedn% zmienn% wyra#aj%c% &redni% 

si ! efektu patrzenia wstecz dla ka#dej osoby badanej. 

Porównanie politologów i psychologów w warunkach 

eksperymentalnych pokaza o, #e silniejsza deformacja 
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pojawi a si! u tych ostatnich: MPS = 1,99 vs. MPO = 0,83 

– F(1, 108) = 7,31; p < 0,01.

Zmienne kontrolowane. W dalszej kolejno&ci spraw-

dzono, czy zwi%zek mi!dzy ekspercko&ci% a z udzeniem 

m%dro&ci po fakcie mo#e by$ modyÞkowany przez czas 

podejmowania decyzji (oceny). Przeprowadzona w tym 

celu ANCOVA wed ug schematu: warunki badawcze 

x kompetencja ze &rednim czasem decyzji jako zmien-

n% po&rednicz%c% nie ujawni a po&rednicz%cej roli tej 

zmiennej. Mimo #e politolodzy generalnie szybciej po-

dejmowali decyzje (MPO = 7296,84 milisekundy) ni# 

psycholodzy (MPS = 8537,52 milisekundy), a psycho-

lodzy d u#ej zastanawiali si! nad materia em ze swojej 

dziedziny (M = 9662,73 milisekundy) ni# politycznym 

(M = 7412,31 milisekund), to czas oceny twierdze" po-

litycznych i psychologicznych nie odgrywa  roli w poja-

wieniu si! z udzenia.

Wnioski 

Otrzymane rezultaty tylko cz!&ciowo wspieraj% hipo-

tez! o s abszym efekcie patrzenia wstecz u ekspertów 

politycznych ni# laików w odniesieniu do materia u 

z ich dziedziny – oczekiwany efekt zaobserwowano tyl-

ko w przypadku pozycji fa szywych. Interesuj%ce wyniki 

pojawi y si! w przypadku ekspertów psychologicznych, 

którzy w obr!bie swojej specjalizacji ujawnili silniejszy 

efekt patrzenia wstecz ni# laicy (politolodzy). Studenci 

politologii generalnie okazali si! mniej podatni na z u-

dzenie ni# studenci psychologii –  bez wzgl!du na rodzaj 

opracowywanego materia u (zarówno gdy byli znawca-

mi, jak i wówczas, gdy nimi nie byli). Oba rodzaje tre&ci 

wzbudza y zasadniczo podobn% si ! z udzenia, chocia# 

w przypadku politologów zaobserwowano nieco s absz% 

deformacj! na tre&ciach psychologicznych, czyli spoza 

w asnej dziedziny. 

Dyskusja wyników

Celem bada" by o stwierdzenie, w jakim stopniu 

znawstwo polityczne wp ywa na efekt patrzenia wstecz. 

Otrzymane wyniki wskazuj% na to, #e z udzenie to po-

jawi o si! w odniesieniu do materia u zaprezentowanego 

jako twierdzenia z zakresu wiedzy o polityce, co jest o ty-

le istotne, #e wcze&niejsze badania prowadzone w tym 

paradygmacie dotyczy y wiedzy ogólnej (np. Campbell 

i Tesser, 1983), a nie wyspecjalizowanego materia u. 

Rezultaty cz!&ciowo pozostaj% w zgodzie z doniesie-

niami Christensen-Szalanskiego i Willham (1991), #e im 

lepsza znajomo&$ materia u poddawanego ocenie, tym 

s abszy efekt patrzenia wstecz. Ustalono, #e w przypadku 

osób kompetentnych politycznie w modelu pami!ciowym 

znajomo&$ przedmiotu  agodzi a zakres tego z udzenia 

– by o ono s absze ni# u laików i rzadziej wyst!powa o 

(mniejsza liczba zniekszta conych ocen). W przypadku 

modelu hipotetycznego uk ad zale#no&ci nie by  ju# tak 

jasny: efekt patrzenia wstecz wyst%pi  w podobnym stop-

niu u politologów, co u laików, chocia# czasami by  nieco 

s abszy lub zanika  – dla twierdze" prawdziwych w bada-

niu 2 i fa szywych w badaniu 3.

Interpretacji tych wyników mo#na dokona$, odwo uj%c 

si! do poznawczego modelu SARA (Selective Activation, 

Reconstruction, and Anchoring; Pohl, Eisenhauer i Hardt, 

2003) oraz koncepcji d ugotrwa ej pami!ci roboczej 

Ericssona i Kintscha (1995). Wed ug SARA mechanizm 

powstawania efektu patrzenia wstecz opiera si! na dwóch 

procesach: (1) wybiórczej aktywacji informacji zgodnych 

z wynikiem (odpowiedzi%) oraz (2) zniekszta conym  do-

borze informacji z pami!ci (biased sampling) w momen-

cie rekonstruowania pierwotnej odpowiedzi. Oba procesy 

prowadz% do przywo ania danych zakotwiczonych we 

wskazanym wyniku. Je#eli  ocena dokonana bez znajo-

mo&ci wyniku (foresight) nie mo#e by$ odtworzona z pa-

mi!ci, dochodzi do jej rekonstrukcji poprzez reewaluacj!, 

kiedy to cz owiek stara si! wydoby$ wiedz!, na której 

oparta by a pierwotna opinia. Znajomo&$ rezultatu sta-

nowi wskazówk! dla wydobywania informacji z pami!ci 

d ugotrwa ej, co skutkuje zniekszta conym przeszukiwa-

niem i odtwarzaniem informacji. Dzieje si! tak, poniewa# 

wskazówka jest mocno asocjacyjnie powi%zana z wiedz% 

do niej podobn% i tak% te# pomaga wydoby$, co prowadzi 

do powstania efektu patrzenia wstecz. 

W przypadku ekspertów politycznych etap rekonstruk-

cji oceny móg  by$ mniej zniekszta cony ze wzgl!du 

na specyÞczne w a&ciwo&ci pami!ci znawców w danej 

dziedzinie. Wiele bada" pokazuje, #e eksperci sprawniej 

zapami!tuj% i przypominaj% sobie informacje ze swojej 

bran#y (Ericsson, Charness, Feltovich i Hoffman, 2006). 

Na przyk ad Fiske i wspó pracownicy (1990) zaobserwo-

wali, #e eksperci polityczni spontanicznie zapami!tywali 

wi!cej informacji po przeczytaniu artyku ów prasowych 

dotycz%cych lokalnej polityki ni# osoby mniej kom-

petentne. Podobne zale#no&ci pojawi y si! w ekspery-

mencie Pohla (1992, za: Hertwig, Fanselow i Hoffrage, 

2003), w którym nowicjusze – studenci drugiego roku 

psychologii i eksperci – do&wiadczeni badacze dokony-

wali oszacowa" materia u psychologicznego, nast!pnie 

informowano ich o prawid owej odpowiedzi i proszono 

o przypomnienie sobie oryginalnej oceny. Eksperci psy-

chologiczni lepiej odtworzyli wówczas swoje pierwot-

ne oszacowania (33%) ni# nowicjusze (19%), co mo#e 

wskazywa$ na ich lepsz% pami!$ epizodyczn%. Zgodnie 

z koncepcj% Ericssona i Kintscha (1995) eksperci prze-
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chowuj% nap ywaj%ce informacje zwi%zane z ich domen% 

w tzw. d ugotrwa ej pami!ci roboczej (long-term working 

memory). Nowe dane wi%#% oni z zestawem wskazówek 

wydobycia, tworz%c tzw. struktur! wydobycia (retrieval 

structure), której aktywacja pozwala na szybkie przywo-

 anie z pami!ci d ugotrwa ej informacji oraz oryginalnych 

warunków ich kodowania. 

Z punktu widzenia poznawczych mechanizmów po-

wstawania efektu patrzenia wstecz te specyÞczne w a&ci-

wo&ci pami!ci mog y sprawi$, #e w modelu pami!ciowym 

osoby o wi!kszej znajomo&ci spraw politycznych lepiej 

pami!ta y pierwotne oceny materia u ze swojej dziedziny, 

dzi!ki czemu w fazie rekonstrukcji oceny te by y dla nich 

bardziej dost!pne poznawczo ni# dla laików i w mniej-

szym stopniu zakotwiczone w informacji o wyniku, co 

skutkowa o relatywnie s abszym z udzeniem. U osób 

o mniejszej znajomo&ci kwestii politycznych (studentów 

teologii w eksperymencie II) etap rekonstrukcji orygi-

nalnych ocen przypuszczalnie przebiega  w odmienny 

sposób. Mo#na spekulowa$, #e w mniejszym stopniu za-

pami!tywali oni oryginalne oszacowania, które nie by y 

zgodne z ich zainteresowaniami, co sprawia o, #e w fazie 

rekonstrukcji w wi!kszym zakresie ni# eksperci kierowali 

si!  kontekstowymi wskazówkami, np. informacj% o wy-

niku. 

K opotów interpretacyjnych przysparzaj% natomiast 

wyniki badania 3 pokazuj%ce, #e politolodzy ulegli efek-

towi patrzenia wstecz, maj%c do czynienia ze znajomym 

materia em, ale nie gdy chodzi o o materia  psycholo-

giczny, natomiast u psychologów z udzenie pojawi o si! 

zarówno w odniesieniu do materia u z ich dziedziny, jak 

i politycznego. Rezultat ten sk ania do reßeksji nad czyn-

nikami motywacyjnymi mog%cymi skutkowa$ silniejszym 

zniekszta ceniem ocen na tre&ciach z w asnej dziedziny. 

Rozwa#ania w tym zakresie maj% charakter spekulacji, 

ale warto je tu przytoczy$. Badanie 3, w przeciwie"stwie 

do poprzednich, realizowane by o w warunkach indywi-

dualnych (a wi!c mniejszej anonimowo&ci), nie mo#na 

wi!c wykluczy$ wp ywu usi owa" autoprezentacyjnych, 

mimo zapewnienia o anonimowo&ci procedury (Musch, 

2003). Mo#liwe zatem, #e politolodzy w wi!kszym stop-

niu kierowali si! mniej lub bardziej &wiadom% ch!ci% po-

kazania si! w lepszym &wietle podczas oceniania twier-

dze" ze swojej dyscypliny, za& podobna motywacja nie 

musia a im przy&wieca$ przy tre&ciach psychologicznych, 

st%d s abszy efekt patrzenia wstecz.

W przypadku studentów psychologii dodatkow% rol! 

móg  odegra$ jeszcze jeden czynnik, mianowicie bada-

nie prowadzi a eksperymentatorka, któr% niektórzy z nich 

mogli zna$ z widzenia. Zatem motywacja autoprezenta-

cyjna mog a by$ podobna w przypadku obu typów tre&ci, 

st%d zbli#ona si a z udzenia w przypadku materia u „zna-

jomego” i „obcego”.

Nie mo#na te# wykluczy$, #e studenci psychologii bio-

r%cy udzia  w wielu eksperymentach i znaj%cy tematyk! 

psychologiczn% mogli domy&la$ si! celu badania i chcie$ 

„pomóc” eksperymentatorce (chocia# wywiady postek-

sperymentalne nie wskazywa y na to).

Warto si! tak#e zastanowi$, dlaczego u politologów za-

obserwowano nieco s absz% tendencj! do ulegania efekto-

wi patrzenia wstecz ni# u psychologów – bez wzgl!du na 

rodzaj materia u (badanie 3). Mo#na tu spekulowa$, co od-

ró#nia osoby zajmuj%ce si! sfer% polityki od psychologów. 

Jak zauwa#aj% Voss i Wiley (2006), polityka  jest dziedzi-

n% szczególnie s abo ustrukturyzowan%: nie ma tu jasnych 

kryteriów poprawno&ci rozwi%zywania problemów (mo#e 

istnie$ kilka poprawnych interpretacji, liczy si! sposób 

argumentowania); od ekspertów oczekuje si! raczej inter-

pretacji i wieloaspektowej analizy problemu, ani#eli jed-

noznacznych rozwi%za"; istnieje tak#e spora niepewno&$ 

odno&nie do przyczyn i nast!pstw zdarze" (wielu czynni-

ków nie da si! przewidzie$ i kontrolowa$). Skutkiem tego 

mo#e by$ wi!ksza ostro#no&$ w formu owaniu pewnych, 

jednoznacznych opinii. Z kolei psychologia, jako bardziej 

pokrewna naukom przyrodniczym i wykorzystuj%ca apa-

rat empiryczny, jest nieco lepiej ustrukturyzowana, co 

umo#liwia wi!ksz% kontrol! nad procesem wnioskowania 

i w miar! mo#liwo&ci okre&lenie bardziej jednoznacznych 

rozstrzygni!$ (zw aszcza w praktyce naukowej). St%d 

mog aby wynika$ nieco silniejsza inklinacja do ulegania 

efektowi patrzenia wstecz w typowym my&leniu studen-

tów psychologii, w porównaniu do politologów, którzy w  

mniejszym stopniu nastawieni s% na wiedz! dostarczaj%c% 

jednoznacznych rozwi%za". 

Niestety, na podstawie otrzymanych wyników nie spo-

sób jednoznacznie rozstrzygn%$, w jakim stopniu o takim 

uk adzie zale#no&ci decydowa y motywy autoprezenta-

cyjne, silniejsze u psychologów oraz w odniesieniu do 

materia u z w asnej dziedziny, a w jakim specyÞczne dla 

obu grup preferencje my&lenia i sposoby przetwarzania 

informacji. By si! o tym przekona$, trzeba lepiej wzbu-

dza$ przekonanie o anonimowo&ci oraz w %czy$ do bada" 

zupe nie innego typu znawców, przede wszystkim spo-

za psychologii i mo#liwie ró#nych od politologów pod 

wzgl!dem stylu my&lenia, np. przedstawicieli nauk &ci-

s ych maj%cych w wi!kszym stopniu do czynienia z pro-

cedurami probabilistycznymi. 

Generalnie rola znawstwa w powstawaniu efektu pa-

trzenia wstecz nie wydaje si! jednoznaczna, a przy tym 

mo#e zale#e$ od dziedziny, w której funkcjonuje ekspert. 

Jak wida$, poruszone w tych badaniach zagadnienie jest 

nies ychanie trudne, co znajduje odzwierciedlenie w nie-
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spójnych wynikach metaanaliz. Problem wymaga du#ego 

wysi ku teoretycznego i badawczego, a dotychczas nie 

zaprezentowano koherentnego modelu wyja&niaj%cego, 

w jakich warunkach ró#nego typu eksperci ujawniaj% sil-

niejszy lub s abszy efekt patrzenia wstecz.

Osobnego komentarza wymagaj% rezultaty dwóch 

pierwszych eksperymentów wskazuj%ce na to, #e s ab-

sze deformacje wyst%pi y w modelu pami!ciowym ni# 

hipotetycznym, jakkolwiek oba prowadzi y do powstania 

z udzenia. Podobny uk ad pojawia si! do&$ systematycz-

nie, otrzymano go m.in. w badaniach Campbell i Tessera 

(1983) czy Fischhoffa i Beyth (1975), cho$ w metaanali-

zie Guilbaulta i in. (2004) sposób badania (pami!ciowy 

versus hipotetyczny) nie okaza  si! istotnym moderato-

rem efektu patrzenia wstecz. Wynik ten mo#na wyja&ni$, 

odwo uj%c si! do koncepcji SARA (Pohl i in., 2003). 

S abszy efekt  manipulacji pami!ciowej przypuszczalnie 

wynika z tego, #e chocia# poprawna odpowied' podana 

przy powtórnym pomiarze stanowi a istotn% wskazówk! 

wydobycia, to jaki& &lad oryginalnej oceny zosta  w pa-

mi!ci, co mog o u atwi$ jej rekonstrukcj!. W przypadku 

manipulacji hipotetycznej jedyn% wskazówk% by a za-

prezentowana odpowied', która przy trudnym materiale, 

z jakim mieli do czynienia badani, mog a zaw!#a$ pul! 

przeszukiwanych w pami!ci informacji do niemal wy-

 %cznie zgodnych ze wskazanym rezultatem, co silnie za-

kotwicza o formu owane oceny. 

Warto zaznaczy$, #e zmiany ocen &wiadcz%ce o wy-

st%pieniu efektu patrzenia wstecz nie by y du#e. Mo#na 

je raczej opisywa$ jako subtelne, aczkolwiek do&$ syste-

matyczne i istotne statystycznie wahni!cia pewno&ci do-

konywanych ocen. Przypuszczalnie przyczyn% tego by a 

du#a trudno&$ materia u, za któr% przemawia wi!kszo&$ 

ocen oscyluj%cych wokó  punktu „nie wiem”. Pewn% rol! 

móg  tu te# odgrywa$ ma o naturalny charakter zadania, 

z którym na co dzie" znawcy raczej si! nie stykaj%. Z tej 

perspektywy trafniejszy ekologicznie wydaje si! para-

dygmat narracyjny. 

Nale#y równie# wspomnie$ o ograniczeniach w wy-

ci%ganiu wniosków na podstawie prezentowanych wyni-

ków bada". Istotn% kwesti% jest dobór grup badawczych. 

Traktowanie studentów jako znawców w dziedzinie po-

lityki i psychologii mo#e wzbudza$ uzasadnione w%tpli-

wo&ci, chocia# w literaturze spotyka si! tak#e szerokie 

deÞniowanie ekspercko&ci, jako zaznajomienia z te-

matem, o czym &wiadczy np. metaanaliza Christensen-

-Szalanskiego i Willham (1991). Studenci maj%cy czte-

ro– i pi!cioletnie do&wiadczenie z pewno&ci% nie s% 

w takim stopniu kompetentni, jak osoby, które maj% do 

czynienia z dan% tematyk% przez wiele lat, np. publicy&ci 

polityczni, politycy czy naukowcy. W %czenie do bada" 

prawdziwych ekspertów mog oby rzuci$ nowe &wiat o na 

dotychczasowe rezultaty. 

Uzyskane wyniki nie pozwalaj% na jednoznaczne inter-

pretacje równie# dlatego, #e w ostatnim eksperymencie 

nie testowano procedury pami!ciowej, co uniemo#liwia 

porównania mi!dzy ró#nymi materia ami w ramach tego 

modelu. Zestawienie tre&ci  psychologicznych i politycz-

nych w modelu pami!ciowym mog oby by$ szczególnie 

interesuj%ce z punktu widzenia mechanizmów rekonstruk-

cji oryginalnej oceny i zniekszta ce" pami!ci spowodo-

wanych prezentacj% odpowiedzi. Zw aszcza ciekawa jest 

kwestia, w jakim zakresie procesy pami!ciowe by yby 

zaanga#owane w os abianie z udzenia u ekspertów poli-

tycznych na materiale spoza ich dziedziny.

Przy interpretacji wyników nale#y równie# uwzgl!d-

ni$ to, #e w badaniu 2 i 3 bra y udzia  inne grupy laików  

(teolodzy i psycholodzy), przy czym teolodzy (w badaniu 

2) nie oceniali materia u ze swojej dziedziny. Poniewa#, 

jak wspomniano wcze&niej, eksperci w ró#nych dome-

nach mog% korzysta$ z nieco innych strategii rozumowa-

nia i typu umys owo&ci, nie mo#na wykluczy$, #e w obu 

badanych tu grupach laików politycznych materia  poli-

tyczny przysparza  ró#nych problemów. 

Kolejna kwestia to sposób prezentowania materia u 

bod'cowego. Opisywane badania prowadzono w para-

dygmacie pyta", który stwarza nieco odmienne proble-

my i anga#uje inne procesy poznawcze, ni# paradygmat 

narracyjny wykorzystuj%cy opisy zdarze" (por. Fischhoff 

i Beyth, 1975). Mo#liwe, #e narracje dotycz%ce wyda-

rze" politycznych (np. konßiktów mi!dzynarodowych) 

s% bardziej odpowiednie do badania z udzenia m%dro&ci 

po fakcie u ekspertów, poniewa# maj% bardziej naturaln% 

konstrukcj!, ni# pytania wykorzystane w opisywanych tu 

eksperymentach i odzwierciedlaj% sytuacje, z jakimi na 

co dzie" spotykaj% si!  znawcy tej dziedziny. 

Zaprezentowane w artykule eksperymenty mog% przy-

czyni$ si! do zrozumienia wp ywu efektu patrzenia 

wstecz na poznawcze funkcjonowanie znawców polityki. 

Chocia# wyniki tych ekspertów nie pozwalaj% na jedno-

znaczne okre&lenie roli znawstwa politycznego w wyst!-

powaniu tego efektu, to sugeruj%, #e w pewnych warun-

kach osoby bardziej kompetentne politycznie ujawniaj% 

s absze z udzenie ni# osoby b!d%ce laikami w tej dzie-

dzinie. Omawiane rezultaty s% jedynie wst!pem do dal-

szych bada" i wymagaj% weryÞkacji z u#yciem innych 

sposobów manipulacji oraz przede wszystkim w %czenia 

do&wiadczonych ekspertów politycznych. 
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PRZYPISY

1. W badaniu pilota#owym politolodzy pracuj%cy na uczelni, 

doktoranci oraz studenci V roku (n = 43) oceniali ka#de stwier-

dzenie pod k%tem jego trudno&ci oraz adekwatno&ci w stosunku 

do wiedzy przeci!tnego studenta politologii. Na tej podstawie 

z puli 163 twierdze" wy oniono 60 pozycji.

Role of political expertise in hindsight bias

Julita Koszur

Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Wroc aw Faculty

Abstract

The studies sought  to clarify whether political competence can attenuate hindsight bias in this domain. 

The Þrst experiment indicated that hindsight bias occurred among political experts in political task and was 

stronger in the hypothetical than the memory design. In the second experiment political experts showed 

weaker hindsight bias than laymen (memory design); competence did not reduce the distortion in hypotheti-

cal design. The third study was conducted only in the hypothetical design. In the case of political material 

both groups of participants, with high and low level of knowledge, showed hindsight bias, however politi-

cal science students revealed a slightly weaker distortion. The psychological content yielded surprising 

results: the bias occurred only among psychological experts, but not among laymen. The experiments did 

not provide clear evidence about the role of political expertise in hindsight bias. Results are discussed in 

terms of the cognitive model SARA (Selective Activation, Reconstruction, and Anchoring) and motivational 

factors. 

Key words: hindsight bias, I knew it all along, political expertise
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