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Pozytywna tendencyjno!"
w pami#ci $ród a informacji na w asny temat
Agnieszka Nied$wie%ska, Jacek Neckar
Uniwersytet Jagiello!ski, Instytut Psychologii

Zniekszta cenia pami#ciowe pod wp ywem ludzkich pragnie% cz#sto przyjmuj& posta" tendencyjnego przypominania sobie pozytywnych dla osoby zdarze% i zachowa%. Celem prezentowanej pracy by o sprawdzenie, czy podobny efekt zachodzi równie' w przypominaniu sobie sk&d pochodzi dana informacja. (ród o
informacji jest równocze!nie wskazówk& jej wiarygodno!ci, zatem oczekiwali!my, 'e uczestnicy badania
b#d& tendencyjnie przypomina" sobie korzystne dla siebie informacje jako pochodz&ce z wiarygodnego
$ród a, a niekorzystne jako pochodz&ce ze $ród a niewiarygodnego. Badani (N = 120) wype niali dwa komputerowe narz#dzia do pomiaru osobowo!ci. Jedno zosta o przedstawione jako warto!ciowy kwestionariusz,
a drugie jako wst#pna wersja testu projekcyjnego. Po ka'dym narz#dziu uczestnicy otrzymali wymy!lon&
informacj# zwrotn& sk adaj&c& si# z 26 pozycji (pozytywnych i negatywnych). Po 30-minutowej przerwie
mieli sobie przypomnie", z którego $ród a pochodzi a ka'da z tych informacji. Osoby bardzo szybko identyÞkuj&ce $ród o informacji tendencyjnie przypomina y sobie pozytywne informacje jako pochodz&ce ze
$ród a wiarygodnego. Wyniki wspieraj& za o'enie o automatycznym dzia aniu motywu podnoszenia w asnej warto!ci.
S owa kluczowe: autowaloryzacja, pami"# $ród a informacji, zniekszta cenia pami"ciowe

Popularno!" i znaczenie samowiedzy jako konstruktu wyja!niaj&cego ludzkie zachowania wynika w du'ej
mierze z odwo ywania si# ró'nych koncepcji psychologicznych do motywów, w których troska o obraz siebie
jest kluczowa (self-motives; Leary, 2007). W!ród tych
motywów wa'ne miejsce przypada motywowi podnoszenia w asnej warto!ci (self-enhancement), który – jak
si# przyjmuje (Krusemark, Campbell, Clementz, 2008)
– automatycznie wp ywa na szybko podejmowane decyzje i dzia ania. Ponad 20 lat bada% dostarczy o przekonuj&cych danych o istnieniu tendencji do utrzymywania nierealistycznie pozytywnych przekona% na w asny
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temat (por. przegl&d bada% Heine, Buchtel, 2009; równie'
Cyprya%ska, 2005; Doli%ski, 2001; Neckar, 2009) oraz
o mechanizmach, dzi#ki którym ta tendencja si# realizuje
(Sedikides, Gregg, 2008).
Podstawowym efektem pami#ciowym, jakiego mo'na
si# spodziewa" w kontek!cie motywu podnoszenia w asnej warto!ci, jest lepsze pami#tanie tre!ci stawiaj&cych
osob# w pozytywnym !wietle ni' informacji $le o niej
!wiadcz&cych (Nied$wie%ska, 2005). Poznawcze mechanizmy stoj&ce za lepszym pami#taniem pozytywnych informacji, które by y przedmiotem bada% empirycznych,
obejmuj& zró'nicowane kodowanie (Sedikides, Green,
2000), selektywne przeszukiwanie pami#ci (Sanitioso,
Kunda, Fong, 1990) oraz zniekszta cenia w fazie przypominania (Wilson, Ross, 2001).
Wszystkie dotychczasowe badania nad pozytywn&
tendencyjno!ci& dotyczy y pami#ci tre!ci informacji, na
przyk ad pami#tania otrzymanych informacji zwrotnych.
Tymczasem równie wra'liwa na oddzia ywanie motywu
podnoszenia w asnej warto!ci powinna by" pami#" $róda, z którego pochodzi informacja. Po pierwsze, powi&zanie mi#dzy informacj& i $ród em nie jest przypominane
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bezpo!rednio, ale jest bardzo podatnym na b #dy procesem rekonstrukcji (por. przegl&d Johnson, 1997). Po
drugie, $ród o decyduje o wiarygodno!ci informacji,
a zatem mo'na poprawi" w asny wizerunek, tendencyjnie przypominaj&c sobie korzystne dla siebie informacje
jako pochodz&ce ze $ród a wiarygodnego, a niekorzystne
– z niewiarygodnego.
Przeprowadzony eksperyment mia na celu sprawdzenie, czy po otrzymaniu informacji zwrotnych z dwóch
$róde – jednego wiarygodnego, drugiego niewiarygodnego – w te!cie pami#ci $ród a pojawi& si# systematyczne,
nieprzypadkowe b #dy, ukierunkowane na podniesienie
wiarygodno!ci informacji pozytywnych oraz obni'enie
wiarygodno!ci informacji negatywnych. Taka pozytywna
tendencyjno!" w pami#ci $ród a informacji na swój temat
nie by a dotychczas – wedle naszej wiedzy – analizowana
empirycznie. Jednak skutki pami#ciowe relacji otrzymanych informacji do w asnych przekona% i pragnie% oraz
wiarygodno!ci tych informacji pokazano w innych obszarach. W badaniach Gordon, Franklin i Beck (2005) osoby
zapoznawa y si# z zestawem przewidywa% dotycz&cych
przysz o!ci o po'&danym i niepo'&danym charakterze,
które rzekomo pochodzi y od wiarygodnej i niewiarygodnej wró'ki. W te!cie pami#ci $ród a wyst&pi a tendencja do b #dnego przypisywania po'&danych predykcji
do $ród a wiarygodnego, a niepo'&danych do niewiarygodnego. Z kolei w klasycznych ju' badaniach Jonesa
i Kohler (1958) uczestnikom prezentowano wiarygodne
i niewiarygodne argumenty, z których cz#!" wspiera a
ich postaw# wobec segregacji rasowej, a cz#!" wspieraa postaw# przeciwn&. Z puli argumentów wiarygodnych
osoby potraÞ y przypomnie" sobie wi#cej argumentów
wspieraj&cych ich postaw# ni' wspieraj&cych postaw#
przeciwn&, a z puli argumentów niewiarygodnych pami#tali wi#cej tych sprzecznych z w asnymi przekonaniami.
Planuj&c eksperyment, oczekiwali!my, 'e osoby b#d&
bardziej sk onne pope nia" b &d nietrafnego przypisania
$ród u wiarygodnemu informacji pozytywnych na swój
temat ni' informacji negatywnych. W konsekwencji, je!li chodzi o tre!ci pochodz&ce z niewiarygodnego $ród a
trafno!" pami#ci $ród a b#dzie ni'sza dla informacji pozytywnych ni' negatywnych (hipoteza 1). Oczekiwali!my
równie', 'e osoby b#d& bardziej sk onne pope nia" b &d
nietrafnego przypisania do $ród a niewiarygodnego informacji negatywnych ni' pozytywnych. W konsekwencji
je!li chodzi o tre!ci pochodz&ce z wiarygodnego $róda, trafno!" pami#ci $ród a b#dzie ni'sza dla informacji
negatywnych ni' pozytywnych (hipoteza 2). Zgodnie
z za o'eniem o automatycznym charakterze motywu podnoszenia w asnej warto!ci oczekiwali!my, 'e efekty opisane w hipotezach 1 i 2 b#d& silniejsze w grupie szybko

rozwi&zuj&cej test pami#ci $ród a ni' w grupie rozwi&zuj&cej go wolniej (hipoteza 3).

METODA
W eksperymencie zastosowali!my plan mieszany
z czasem reakcji w te!cie pami#ci $ród a jako czynnikiem
mi#dzygrupowym (osoby szybko reaguj&ce/wolno reaguj&ce) oraz dwoma czynnikami wewn&trzgrupowymi: walencj& informacji zwrotnej (pozytywna/negatywna) oraz
wiarygodno!ci& $ród a, z którego informacja pochodzi a
(wysoka/niska). Zmienn& zale'n& by a trafno!" identyÞkowania $ród a informacji.
W badaniu wzi# o udzia 120 osób, w tym 79 kobiet
(!redni wiek 21,53; SD = 2,55). Byli to studenci ró'nych
kierunków humanistycznych, przyrodniczych i medycznych, którzy za swój udzia otrzymywali punkty ECTS.
Do przeprowadzenia badania wykorzystano specjalnie
do tego celu napisany program komputerowy. Pierwsza
plansza informowa a uczestników, 'e ich osobowo!"
b#dzie badana z u'yciem kwestionariusza i testu projekcyjnego. Przedstawiono im równie' charakter obu narz#dzi: wnioskowanie o osobowo!ci na postawie samoopisu
badanego lub na podstawie jego skojarze% do obrazków,
podkre!laj&c przy tym s abo!ci drugiego typu wnioskowania. Kwestionariusz zaprezentowano jako narz#dzie
sprawdzone, czyli dostarczaj&ce pewnych i wiarygodnych informacji o osobie, a test projekcyjny jako narz#dzie w fazie konstrukcji, dostarczaj&ce znacznie mniej
pewnych informacji. Badanie mia o rzekomo s u'y" analizie tego, na ile trafny jest niedawno skonstruowany test
projekcyjny.
Po owa osób jako pierwszy wype nia a kwestionariusz,
pozosta e jako pierwszy wype nia y test projekcyjny.
Kwestionariusz osobowo!ci zosta zaadaptowany do celów bie'&cego eksperymentu na podstawie 100-pozycyjnego kwestionariusza Goldberga (1999), mierz&cego model pi#cioczynnikowy, w t umaczeniu jednego z autorów.
Po wype nieniu kwestionariusza pojawia a si# informacja, 'e program oblicza wyniki i trwa o to oko o minuty.
Nast#pnie prezentowano 26 krótkich twierdze% wy onionych na podstawie bada% pilota'owych, z których po owa
by a pozytywna, a po owa negatywna. Aby przej!" dalej,
osoba badana musia a przy ka'dym twierdzeniu zaznaczy", czy twierdzenie opisuje j& trafnie czy nietrafnie.
Ten element procedury mia na celu sk onienie badanych
do uwa'nego zapoznania si# z informacj& zwrotn&. W te!cie projekcyjnym osoba by a proszona, aby przy ka'dym
zaprezentowanym jej obrazku zaznaczy a t# odpowied$,
która jej zdaniem najlepiej opisuje to, co dzia o si# na
ilustracji. Po zako%czeniu testu równie' przez chwil# by wy!wietlany komunikat o obliczaniu wyników.

POZYTYWNA TENDENCYJNO*+ W PAMI,CI (RÓD-A INFORMACJI NA W-ASNY TEMAT

WYNIKI
W te!cie t Welcha, uwzgl#dniaj&cym nierównoliczno!"
porównywanych grup, nie stwierdzono ró'nic ze wzgl#du
na p e" ani w zakresie trafno!ci identyÞkacji $ród a (dla
'adnego typu informacji zwrotnej), ani jego szybko!ci.
*rednie czasy reakcji badanych przy identyÞkacji $róda jednej informacji mie!ci y si# w przedziale od 1960 do
7039 milisekund (M = 3970; SD = 1059). Uczestników
podzielono wed ug mediany (3783 ms) na grup# szybko i wolno reaguj&c&. Na wynikach w zakresie trafno!ci
identyÞkacji $ród a przeprowadzono mieszan& analiz#
wariancji, z jednym czynnikiem mi#dzygrupowym (czas
reakcji w te!cie pami#ci $ród a: grupa szybka/wolna)
oraz dwoma czynnikami wewn&trzgrupowymi: walencj&
informacji zwrotnej oraz wiarygodno!ci& jej $ród a (patrz
rysunek 1).
Uzyskano istotny efekt g ówny walencji, F(1, 118) =
5,74; p < 0,05; %2p = 0,05, wynikaj&cy z wy'szej trafno!ci
identyÞkacji $ród a informacji negatywnych ni' pozytywnych. Interakcja walencji informacji i wiarygodno!ci
informacji zbli'a a si# do poziomu istotno!ci statystycznej, F(1, 118) = 3,68; p = 0,057; %2p = 0,03. Analiza efektów prostych wykaza a, 'e wy'sza trafno!" identyÞkacji
$ród a informacji negatywnych osi&gn# a poziom istotno!ci statystycznej tylko dla $ród a niewiarygodnego,
F(1, 118) = 9,01; p < 0,01; %2p = 0,07. Najwa'niejszym
wynikiem by a przewidywana w hipotezie 3 istotna
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Nast#pnie, analogicznie jak po kwestionariuszu, osobie
badanej przedstawiono 26 charakterystyk (po ow# pozytywnych i po ow# negatywnych), które rzekomo wyliczono z testu projekcyjnego. Podobnie jak w pierwszej cz#!ci
badany musia si# ustosunkowa" do ka'dego okre!lenia,
zaznaczaj&c, czy dobrze go opisuje.
Po zaprezentowaniu wyników obu narz#dzi proszono
badanych, aby zagrali w kilka gier komputerowych, co
trwa o oko o 30 minut. Po przerwie instrukcja informowa a, 'e przechodz& teraz do testu pami#ciowego i ich zadaniem b#dzie przypomnie" sobie, na podstawie którego
z dwóch narz#dzi podano im charakterystyki opisuj&ce
ich osob#. Nast#pnie prezentowano wszystkie 52 charakterystyki, z którymi wcze!niej osoby si# zapozna y, prosz&c o przypisanie ich do $ród a – kwestionariusza lub testu projekcyjnego – przez klikni#cie w odpowiednie pole.
W zakresie ka'dego rodzaju informacji zwrotnych (pozytywne z wiarygodnego $ród a; negatywne z wiarygodnego, pozytywne z niewiarygodnego, negatywne z niewiarygodnego) osoba mog a uzyska" w te!cie pami#ci $ród a
wynik od 0 do 13 punktów. Dodatkowo mierzono czas
wykonania ka'dego zadania identyÞkacji $ród a informacji (dla ka'dej informacji zwrotnej).
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Rysunek 1. *rednia trafno!" identyÞkowania $ród a informacji. Kolejno: pozytywnych i negatywnych z wiarygodnego
oraz niewiarygodnego $ród a z podzia em na osoby wolno
i szybko reaguj&ce.
(ród o: wyniki analizy wariancji zosta y przygotowane w programie Statistica 10.

interakcja szybko!ci identyÞkacji $ród a, walencji informacji i wiarygodno!ci $ród a, F(1, 118) = 9,28; p < 0,01;
%2p = 0,07. Analiza efektów prostych wykaza a, 'e w grupie osób wolno odpowiadaj&cych nie by o istotnych ró'nic mi#dzy trafno!ci& identyÞkacji informacji pozytywnych i negatywnych dla 'adnego ze $róde , natomiast
takie ró'nice wyst&pi y w grupie osób szybko odpowiadaj&cych. U tych ostatnich odno!nie do $ród a niewiarygodnego trafno!" pami#ci $ród a informacji pozytywnych by a ni'sza (M = 6,42; SD = 2,53) ni' informacji
negatywnych (M = 7,68; SD = 2,60), F(1, 118) = 14,07;
p < 0,001; %2p = 0,11, co potwierdza hipotez# 1. W zakresie przewidywanej w hipotezie 2 ni'szej trafno!ci pami#ci
$ród a informacji negatywnych (M = 7,08; SD = 2,38) ni'
pozytywnych (M = 7,65; SD = 2,48) przy $ródle wiarygodnym, w grupie szybko odpowiadaj&cej wyst&pi a jedynie tendencja, F(1, 118) = 2,87; p = 0,09; %2p = 0,02.
Pozosta e efekty g ówne i interakcje nie by y istotne statystycznie (warto!ci F < 1).
Na wynikach w zakresie czasu identyÞkacji $ród a, potraktowanej jako zmienna ci&g a, przeprowadzono analiz# wariancji z dwoma czynnikami wewn&trzgrupowymi:
walencj& informacji zwrotnej oraz wiarygodno!ci& jej
$ród a. Jedynym istotnym efektem by efekt g ówny walencji, F(1, 119) = 14,19; p < 0,001; %2p = 0,11, wynikaj&cy z faktu, 'e identyÞkacji $ród a informacji negatywnych
osoby po!wi#ca y wi#cej czasu (M = 4106 ms) ni' identyÞkacji $ród a informacji pozytywnych (M = 3834 ms).

138

AGNIESZKA NIED(WIE)SKA, JACEK NECKAR

DYSKUSJA
Przeprowadzony przez nas eksperyment po raz pierwszy pokaza pozytywn& tendencyjno!" w przypominaniu
$ród a informacji na w asny temat, czyli systematyczne
b #dy zwi#kszaj&ce wiarygodno!" informacji pozytywnych. Zgodnie z oczekiwaniami, osoby, które bardzo
szybko bez zastanowienia identyÞkowa y $ród o, mia y
sk onno!" do b #dnego przypisywania informacji pozytywnych do $ród a wiarygodnego.
Oczekiwany przez nas drugi efekt – obni'ania wiarygodno!ci informacji negatywnych (nietrafnego przypisywania ich do niewiarygodnego $ród a) – zaznaczy si#
jedynie na poziomie s abej tendencji. Mo'e to sugerowa",
'e przynajmniej przy identyÞkacji $ród a motywacja do
wzmacniania pozytywnych informacji na w asny temat
jest silniejsza ni' motywacja do os abiania negatywnych.
Wzorzec wyników sugeruje równie' inn& interpretacj#.
Wydaje si#, 'e oprócz pozytywnej tendencyjno!ci w!ród
osób szybko odpowiadaj&cych, w ca ej badanej grupie
pojawi a si# sk onno!" do uwa'niejszego przypisywania
$ród u informacji negatywnych ni' pozytywnych – sugeruje to zarówno d u'szy czas po!wi#cany tym informacjom w te!cie $ród a, jak i ostatecznie wy'sza trafno!" odpowiedzi. Sk onno!" ta mog a wzmocni" efekt tendencji
do nietrafnego przypisywania $ród u wiarygodnemu informacji pozytywnych, ale nie negatywnych (by a z nim
spójna), natomiast os abi" efekt tendencji do nietrafnego
przypisywania $ród u niewiarygodnemu informacji negatywnych, ale nie pozytywnych (by a z nim sprzeczna).
Mo'na tylko spekulowa" na temat przyczyn wi#kszej
uwa'no!ci przy identyÞkacji $ród a informacji negatywnych – by" mo'e badani chcieli szczególnie unikn&" sytuacji przypisania sobie negatywnych cech, które ze wzgl#du na s abo!" ich $ród a mo'na by o atwo oddali".
Efekt pozytywnej tendencyjno!ci w pami#ci $ród a
wymaga replikacji, która uwzgl#dni ograniczenia naszego eksperymentu. Po pierwsze, dwa zastosowane $ród a
ró'ni y si# nie tylko informacj& o ich wiarygodno!ci, ale
i form&, która mog a w niekontrolowany sposób wp yn&" na wyniki. Po drugie, aby lepiej zrozumie" mechanizm tendencyjno!ci warto dodatkowo analizowa" efekty
walencji i wiarygodno!ci $ród a w fazie kodowania, na
przyk ad mierz&c równie' czas zapoznawania si# z informacj& zwrotn&. By" mo'e tendencyjno!" pami#ci $ród a
jest mo'liwa równie' dzi#ki zró'nicowanemu poziomowi
kodowania informacji o sobie.
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POZYTYWNA TENDENCYJNO*+ W PAMI,CI (RÓD-A INFORMACJI NA W-ASNY TEMAT

Positivity bias in memory of the source of self-information
Agnieszka Nied$wie%ska, Jacek Neckar
Jagiellonian University, Institute of Psychology

ABSTRACT
It has been widely recognized that memory can be distorted to make it appear that our performance or
judgment was better than it actually was or it can be biased toward positive feedback about ourselves. The
current work examines whether similar phenomenon occurs in identifying the source of a memory. Given
that the source of information indicates its credibility, we hypothesized that participants would be biased
toward recollecting favorable information from the alleged reliable source and non favorable information
from the unreliable source. A total of 120 students were administered a computerized version of two personality measures differing in their a priori validity. The Þrst one was an ostensibly reputable personality
inventory and the other one was an alleged projective test which reliability and validity was to be veriÞed.
After each measure participants received a bogus feedback proÞle that consisted of 26 behaviors (negative
and positive). After 30-minute delay, they attempted to recall the source of each item. The participants who
completed the memory test very quickly were biased toward recollecting favorable information from the
reliable source. The pattern of results supports the assumed automaticity of self-enhancement.
Key words: self-enhancement, source-monitoring, memory distortions
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