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Zastosowania paradygmatu decyzji leksykalnych
do badania aktywizacji stereotypów
Marcin Bukowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello!ski

W artykule podj!to prób! systematyzacji wiedzy na temat rodzaju efektów uzyskiwanych za pomoc" zadania decyzji leksykalnych oraz krytyczn" analiz! zastosowa# tej metody w dziedzinie bada# nad poznaniem spo ecznym. Zwrócono uwag! na $ród a metody w problematyce z pogranicza psychologii poznania
i psycholingwistyki, zwi"zanej z procesami rozpoznawania s ów i dost!pu leksykalnego. Zaprezentowano
mo%liwe warianty tej metody (w po "czeniu z procedur" prymowania semantycznego i jako osobnej procedury) oraz obszary jej adaptacji w badaniach nad dost!pno&ci" wiedzy stereotypowej i z o%onych kategorii spo ecznych. Przedstawiono równie% inne aplikacje owej procedury, wskazuj"ce na uwarunkowania
procesu automatycznej aktywizacji stereotypów. Omówiono mo%liwe ograniczenia paradygmatu decyzji
leksykalnych oraz dziedziny bada# nad procesami stereotypizacji, w których konieczne jest zastosowanie
miar wychodz"cych poza badanie skojarze# mi!dzy poj!ciami.
S owa kluczowe: aktywizacja stereotypów, paradygmat decyzji leksykalnych, prymowanie semantyczne

pomoc". W niniejszym tek&cie podj!to prób! krytycznej
analizy adaptacji procedury decyzji leksykalnych w dziedzinie psychologii poznania spo ecznego, koncentruj"c
si! na najszerszym obszarze jej zastosowa# – bada# nad
aktywizacj" wiedzy stereotypowej.

Tematyka dost!pno&ci poznawczej wiedzy stanowi a
od pocz"tków rozwoju nurtu poznania spo ecznego jedno z kluczowych zagadnie#. Eksperymentalne badanie
aktywizacji struktur poj!ciowych wymaga o zaadaptowania nowych metodologii, które ju% wcze&niej stosowano
na gruncie bada# podstawowych w obszarze psychologii poznawczej. Jedn" z popularniejszych metod, nadal
wykorzystywanych przez psychologów z nurtu poznania spo ecznego, sta o si! zadanie decyzji leksykalnych,
w którym osoby badane klasyÞkuj" pojawiaj"ce si! na
ekranie zlepki liter pod wzgl!dem ich znaczenia, dziel"c
je na dwie kategorie: s owo vs. pseudos owo (st"d nazwa:
Lexical Decision Task – LDT). Adekwatno&' zastosowa#
tego paradygmatu do badania dost!pno&ci poznawczej
poj!' zach!ci a psychologów spo ecznych do wykorzystania go w badaniach nad dost!pno&ci" ró%norodnych
elementów wiedzy spo ecznej (cech, zachowa#, celów
itp.). Wraz ze wzrostem popularno&ci tej metody w nurcie
poznania spo ecznego pojawi y si! nowe, twórcze aplikacje LDT, które wi"za y si! z mo%liwo&ciami nadu%y',
wzgl!dnie nadinterpretacji wyników uzyskanych za jego

ród!a metodologii LDT
Pocz"tek „kariery” paradygmatu decyzji leksykalnych wi"%e si! z jednymi z kluczowych pyta# psycholingwistyki, a mianowicie: w jaki sposób rozpoznajemy
s owa oraz dochodzimy do rozumienia zda# i tekstów?
W klasycznych teoriach rozpoznawania s ów przyjmowano za o%enie, %e aby rozpozna' dane s owo, podmiot
musi powi"za' informacje sensoryczne (z poziomu ortograÞcznego lub fonologicznego) z wewn!trzn" reprezentacj" leksykaln" tego s owa (Becker, 1976; Forster, 1979;
Morton, 1969). W badaniach prowadzonych z u%yciem
paradygmatu decyzji leksykalnych (czyli rozró%niania
s ów od pseudos ów), jak równie% metodologii wypowiadania s ów (odczytywania na g os prezentowanych s ów),
koncentrowano si! na procesach dost!pu leksykalnego,
ujmowanego jako rozpoznanie s owa bez konieczno&ci
wp ywu bardziej z o%onych procesów konstruowania jego
znaczenia. Po latach podj!to krytyk! tych teorii, wskazuj"c na wyniki bada#, które dowodz", %e czas potrzebny do
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rozpoznania s owa przez osoby badane odzwierciedla dost!p leksykalny do jego znaczenia, jak równie% elementy
strategicznego przetwarzania, zwi"zane z oczekiwaniami
i procesami sprawdzania zwi"zku znaczeniowego z innymi, prezentowanymi w zadaniu s owami (Harley, 1995).
Co wi!cej, stwierdzono, %e znaczenie s owa mo%e by'
dost!pne przed jego rozpoznaniem dzi!ki efektom prymowania przez powi"zane z nim i równocze&nie aktywne
reprezentacje (Balota, 1990). Szczególnie w badaniach
z wykorzystaniem LDT zaobserwowano istotny wp yw
semantycznego poziomu analizy s ów – zwi"zanego ze
stopniem zaznajomienia z danym s owem (familiarity),
jego pozycj" na wymiarze konkretno&ci–abstrakcyjno&ci oraz zakresem znaczeniowym (polisemi" w przypadku wielo&ci znacze#) – na czasy decyzji leksykalnych
(Balota, Ferraro i Connor, 1991). W ramach podej&cia
koneksjonistycznego zaproponowano, aby zrezygnowa'
z terminu „dost!p leksykalny”, poniewa% sugeruje on
przechowywanie jednostek leksykalnych w postaci statycznych reprezentacji, i wyja&nia' proces rozpoznawania s ów, odwo uj"c si! do równoleg ego integrowania informacji sensorycznej oraz kontekstowej ze znaczeniem
danego s owa (Seidenberg, 1990). Wyniki bada# nad
rozpoznawaniem s ów z wykorzystaniem paradygmatu
LDT zasadniczo potwierdzi y za o%enie, %e na podstawie
prostej reakcji na rozpoznanie s owa mo%na wnioskowa'
o stopniu dost!pno&ci pami!ciowej okre&lonego obszaru wiedzy. Równocze&nie wskutek umieszczenia s owa
w kontek&cie innych s ów (podobnie jak w przypadku zagnie%d%enia s ów w zdaniach i tekstach) powstaj" efekty
wzajemnej facylitacji i inhibicji znacze#, czyli u atwiania
b"d$ hamowania dost!pu pami!ciowego do okre&lonych
skojarze# mi!dzy poj!ciami. Wp yw kontekstu na rozpoznawanie s ów badano w szczególno&ci przy u%yciu paradygmatu decyzji leksykalnych jako elementu procedury
prymowania.
Lashley (1951) – wyja&niaj"c, w jaki sposób rozumiemy j!zyk mówiony – u%y terminu prymowanie (priming)
w odniesieniu do aktywizacji przez kontekst zdania
spójnych z nim struktur poj!ciowych. Na gruncie eksperymentalnym efekty prymowania semantycznego zademonstrowali w swych badaniach (u%ywaj"c decyzji leksykalnych) Meyer i Schvaneveldt (1971). W klasycznym
eksperymencie z zastosowaniem tego paradygmatu osobom badanym eksponowano na ekranie komputera s owo
(np. „chleb”) , a po jego znikni!ciu – inne s owo, powi"zane znaczeniowo z poprzednim (np. „mas o”), niepowi"zane z nim (np. lekarz) lub pozbawiony znaczenia ci"g
liter (np. „mes o”). Zadaniem badanego by o okre&lenie,
czy na ekranie pojawia y si! poprawne s owa w j!zyku,
w którym przeprowadzano badanie, czy te% pozbawione

55

znaczenia zlepki liter imituj"ce s owa. W&ród s ów sensownych wyst!powa y wyrazy powi"zane oraz niepowi"zane znaczeniowo z prym". Wyniki badania interpretowano zgodnie z za o%eniami teorii sieci semantycznych
oraz rozprzestrzeniaj"cej si! aktywizacji (Collins i Loftus, 1975; Collins i Quillian, 1969). Teorie te przewiduj",
%e pobudzenie jednego w!z a rozprzestrzenia si! na inne,
powi"zane z nim na zasadzie blisko&ci semantycznej.
Rozpoznanie s owa powi"zanego znaczeniowo z innym,
wcze&niej prezentowanym, powinno by' zatem szybsze
ni% w przypadku s ów nieskojarzonych ze sob" znaczeniowo. Posner i Synder (1975) zwrócili uwag!, %e efekty
prymowania semantycznego zasadniczo maj" charakter
silnie zautomatyzowany, lecz mo%liwe jest równie% strategiczne przetwarzanie zwi"zku znaczeniowego mi!dzy
par" bod$ców. Efektywno&' tego typu przetwarzania zale%y, ich zdaniem, w g ównej mierze od odst!pu czasu,
dziel"cego prym! od s owa docelowego. Wed ug autorów
tej koncepcji strategiczne przetwarzanie jest mo%liwe tylko w warunkach d u%szego odst!pu mi!dzy prezentowanymi s owami, czyli wtedy, gdy badani dysponuj" wi!ksz" pul" wolnych zasobów poznawczych.
W kolejnych badaniach z zastosowaniem prymowania
semantycznego, po&wi!conych procesom zaanga%owanym w rozumienie tekstów, sprawdzano wp yw odst!pu
czasu mi!dzy pojawieniem si! prymy a pojawieniem si!
s owa docelowego na proces aktywizacji poj!' (Neely,
1977). Neely udowodni , %e w procedurze poprzedzania
semantycznego krótkie (poni%ej 300 ms) odst!py czasu
mi!dzy prezentacj" prymy oraz bod$ca docelowego (tzw.
stimulus onset asynchrony – SOA) wywo uj" efekt facylitacji, polegaj"cy na szybszym rozpoznawaniu znaczenia
s ów powi"zanych semantycznie. Nawet je&li w instrukcji uprzedzono badanych, %e s owa mog" by' niepowi"zane znaczeniowo ze sob", to tego efektu nie uda o si!
zmodyÞkowa'. Jedynie w warunku eksperymentalnym,
w którym odst!py czasowe by y d u%sze, taka strategiczna modyÞkacja efektu facylitacji by a mo%liwa.
Eksperyment ten dostarczy dowodów na potwierdzenie
tezy dotycz"cej znikomej elastyczno&ci dobrze wyuczonych skojarze# mi!dzy poj!ciami w pami!ci semantycznej, a tak%e zainspirowa badaczy poznania spo ecznego
do stosowania metod poprzedzania semantycznego jako
narz!dzi s u%"cych do oceny automatyzacji skojarze#
mi!dzy poj!ciami.
W tradycji spo ecznego poznania zada# decyzji leksykalnych u%ywano zarówno jako elementu procedury prymowania semantycznego, jak i samodzielnej procedury
(Gaertner i McLaughlin, 1983; Macrae, Bodenhausen,
Milne i Jetten, 1994). Powszechne sta y si! zastosowania zadania decyzji leksykalnych zwi"zane z badaniem
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dost!pno&ci poszczególnych struktur wiedzy, które mog y zosta' zaktywizowane nie tylko przez wcze&niej prezentowane poj!cia (jak to ma miejsce w paradygmacie
prymowania sekwencyjnego), lecz równie% oddzia uj"cy w danym momencie szerszy kontekst sytuacyjny lub
spo eczny.
Adaptacja paradygmatu decyzji leksykalnych
do badania dost"pno#ci wiedzy spo!ecznej
Jeden z pierwszych kroków w kierunku adaptacji metody poprzedzania semantycznego do badania zjawisk
spo ecznych uczyni Higgins, który dowiód , %e efekty
poprzedzania mog" równie% oddzia ywa' na ocen! cech
osobowo&ci Þkcyjnej osoby (Higgins, Bargh i Lombardi, 1985). Opisa równie% dynamik! aktywizacji wiedzy
(Higgins, 1996), wskazuj"c, %e aby okre&lona wiedza
mog a wywiera' wp yw na dalsze etapy przetwarzania
informacji, musz" by' spe nione dwa warunki. Najpierw
musz" istnie' w pami!ci podmiotu potencjalnie osi"galne
elementy wiedzy (availability), które na dalszym etapie
mog" ulec zaktywizowaniu i dzi!ki temu zyska' wi!ksz" dost!pno&' poznawcz" (accessibility). W kolejnych
fazach przetwarzania informacji oceniana jest stosowalno&' tej wiedzy do wymogów sytuacji. Gdy ocena jest
pozytywna, dopiero wtedy zaktywizowana wiedza mo%e
by' wykorzystana do formu owania s"dów lub przekona#
(applicability). Paradygmat decyzji leksykalnych szybko
zyska znaczn" popularno&' w dziedzinie spo ecznego
poznania ze wzgl!du na jego zastosowania do badania
dost!pno&ci poznawczej i aktywizacji struktur pami!ciowych zwi"zanych z bod$cami spo ecznymi.
Kategorie spo eczne – takie jak rasa czy p e' – mo%na
traktowa' jako bod$ce wyzwalaj"ce okre&lon" sie' skojarze# w pami!ci semantycznej, za& czas potrzebny do
rozpoznania poszczególnych s ów – jako wska$nik stopnia aktywizacji tej reprezentacji poj!ciowej. Zastosowana
w studiach nad procesami stereotypizacji metodologia decyzji leksykalnych i prymowania semantycznego okaza a
si! szczególnie adekwatna do badania fazy aktywizacji
stereotypu. Sam fakt aktywizacji wiedzy stereotypowej
nie oznacza jednak, %e zostanie ona wykorzystana na dalszych etapach przetwarzania informacji (Gilbert i Hixon,
1991). Wydaje si!, %e proces ten s u%y wyselekcjonowaniu z posiadanej przez jednostk! wiedzy na temat danej
grupy spo ecznej dominuj"cej reprezentacji poj!ciowej,
która b!dzie w znacz"cym stopniu ukierunkowywa' dalsze fazy przetwarzania informacji odnosz"cych si! do tej
grupy.
Zadanie decyzji leksykalnych znalaz o szerokie zastosowanie jako miara dost!pno&ci struktur wiedzy odnosz"cych si! do ró%norodnych obszarów rzeczywisto&ci

spo ecznej. Paradygmat decyzji leksykalnych stosowano
z powodzeniem w badaniach dotycz"cych takich zagadnie#, jak ocena dost!pno&ci celów osoby badanej oraz
asocjacji pomi!dzy celami i &rodkami do osi"gni!cia tych
celów (np. powi"zania s ów „wykszta cenie” – „studiowa'”) (Kruglanski i in., 2002). Badano równie% wp yw
okre&lonego typu &rodowiska (np. biblioteki) na aktywizacj! poj!' spójnych z przypisywanymi do niego normami behawioralnymi (np. „szepta'”) (Aarts i Dijksterhuis,
2003). Inne przyk adowe aplikacje tej metody pozwoli y
odkry' równie% istnienie szybszych skojarze# mi!dzy
poj!ciami oznaczaj"cymi posiadanie w adzy i poj!ciami
zwi"zanymi z relacjami seksualnymi w próbie m!%czyzn,
którzy uzyskali wysokie wyniki na skalach molestowania i agresji seksualnej (Bargh, Raymond, Pryor i Strack,
1995). Wyniki nowszych bada# z zastosowaniem zadania
decyzji leksykalnych wykaza y te% istnienie powi"za#
mi!dzy nadrz!dnymi kategoriami spo ecznymi a przypisywanymi im rodzajami zachowa# (Jonas i Sassenberg,
2006).
Powy%sze przyk ady wskazuj" na mo%liwo&ci zastosowania procedury decyzji leksykalnych do badania ró%nego typu struktur wiedzy jednostki. Warto podkre&li',
%e wiedza ta nie zawiera elementów ewaluacyjnych.
W przeciwie#stwie do metod, w których s owo klasyÞkuje si! na wymiarze (dobry–z y) (metodologia oceny
walencji skojarze# w dziedzinie bada# nad postawami
– zob. Fazio, Sanbonmatsu, Powell i Kardes, 1986), klasyÞkacja s ów w procedurze decyzji leksykalnych mówi
jedynie o sile skojarzenia semantycznego mi!dzy dwoma poj!ciami lub dost!pno&ci pewnego obszaru wiedzy.
Procedura ta nie dostarcza informacji dotycz"cej ogólnej
oceny osoby spostrzeganej, lecz jedynie oceny jej specyÞcznych charakterystyk. Rzetelnego przegl"du bada# nad
mo%liwo&ciami u%ycia metod prymowania sekwencyjnego (w których zadaniem osoby badanej mo%e by' decyzja
leksykalna, pozytywna vs. negatywna ewaluacja s owa,
wymawianie s owa czy te% kategoryzacja przymiotnikowa) dokonano w ostatnich latach na amach literatury
po&wi!conej spo ecznemu poznaniu (Bargh i Chartrand,
2000; Brauer, Wasel i Niedenthal, 2000; Fazio i Olson,
2003; Musch i Klauer, 2003). Przegl"d taki wykracza by
poza ramy niniejszego artyku u, dlatego w dalszej cz!&ci
tekstu skoncentrujemy si! jedynie na najcz!stszych zastosowaniach procedury decyzji leksykalnych (jako odr!bnego zadania i jako elementu procedury prymowania
semantycznego) w badaniach nad aktywizacj" wiedzy
stereotypowej, staraj"c si! przedstawi' krytyczne uj!cie
zalet i ogranicze# tej metodologii.
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Zastosowania LDT w badaniach
nad aktywizacj$ wiedzy stereotypowej
Jednym z powodów, dla których psychologowie spoeczni zainteresowali si! stosowaniem paradygmatu decyzji leksykalnych do pomiaru dost!pno&ci pami!ciowej
stereotypów, by y wzgl!dy metodologiczne. Procedura
ta dostarcza a bowiem mo%liwo&ci omini!cia tendencji
osób badanych do kontrolowania swoich odpowiedzi
i kierowania si! motywami autoprezentacyjnymi. Wraz
ze zmianami norm kulturowych, które zacz! y promowa'
poprawno&' polityczn" i unikanie wyra%ania wprost swoich przekona# na temat innych grup spo ecznych, jawne
miary stereotypów przesta y pe ni' dobrze swoj" funkcj!
diagnostyczn" i prognostyczn", umo%liwiaj"c" przewidywanie zachowania (Brauer i in., 2000).
Wzgl!dy pragmatyczne by y wa%nym, cho' niewystarczaj"cym powodem zainteresowania badaczy poznania
spo ecznego metodologi" decyzji leksykalnych. W sensie
teoretycznym metody, za których pomoc" da si! zbada'
si ! asocjacji pomi!dzy nadrz!dn" kategori" spo eczn"
a przypisywanymi jej cechami, charakterystykami i zachowaniami – s" doskonale dopasowane do poznawczo-spo ecznego sposobu rozumienia reprezentacji stereotypowych jako sieci skojarzeniowych (Stangor i Lange,
1994). Badacze procesów stereotypizacji wychodz"
z za o%enia, %e w warunkach laboratoryjnych podobnie
jak s owo „chleb” u atwia rozpoznanie s owa „mas o”,
s owo „bibliotekarz” powinno u atwia' rozpoznanie s owa „spokojny”, a zatem regu y aktywizacji skojarze#
dotycz"cych kategorii spo ecznych i powi"zanych z nimi
znaczeniowo cech s" identyczne jak w przypadku innych
kategorii, jedyna ró%nica dotyczy ich tre&ci.
W jednym z pierwszych zastosowa# paradygmatu decyzji leksykalnych w badaniach nad stereotypizacj" Gaertner
i McLaughlin (1983) prosili uczestników eksperymentu
o okre&lenie, czy jednocze&nie prezentowana na ekranie
komputera para bod$ców to s owa sensowne czy pozbawione znaczenia. Za o%enie dotycz"ce szybszych reakcji
w przypadku par spójnych znaczeniowo przeniesiono na
grunt bod$ców spo ecznych, a zatem, je&li dana osoba ma
silnie utrwalone w pami!ci skojarzenia pomi!dzy kategori" stereotypizowanej grupy (w omawianych badaniach
byli to Afroamerykanie) a cech" typow" dla tej grupy
(np. „leniwy”), to reakcje powinny by' szybsze w warunkach, kiedy kategoria i cecha s" spójne ze stereotypem
ni% w warunkach braku takiej spójno&ci. W omawianych
badaniach zaobserwowano, %e badani szybciej reagowali
na powi"zania s ów pozytywnych z kategori" grupy w asnej („bia y”) ni% grupy obcej („czarny”). Reakcje na powi"zania s ów negatywnych z grup" obc" nie okaza y si!
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jednak wbrew hipotezom szybsze ni% w przypadku grupy
w asnej.
W modyÞkacji tego badania, dokonanej przez Dovidio,
Evans i Tylera (1986), zastosowano paradygmat prymowania kategori" „bia y” lub „czarny” (prezentowan" nadprogowo przez dwie sekundy), aby potem zapyta' badanych, czy prezentowana cecha mo%e by' przypisana danej
grupie czy nie. Wyniki ujawni y, %e facylitacja wyst!powa a zawsze w przypadku spójnych powi"za# kategorii
i cech stereotypowych niezale%nie od tego, czy cechy
by y pozytywne, czy negatywne. Badanie to dowiod o,
%e je&li kategorie s" prezentowane wcze&niej ni% cechy,
mo%na zaobserwowa' na poziomie szybko&ci reagowania
aktywizacj! struktury znaczeniowej stereotypu. Nie mo%na by o jednak – jak przyznali sami autorzy eksperymentu
– w pe ni wykluczy' tendencji osób badanych do kontroli
swych reakcji, poniewa% prezentacja prym przebiega a
powy%ej progu &wiadomo&ci.
Wittenbrink, Judd i Park (1997) zastosowali zatem modyÞkacj! zadania leksykalnego w wersji z prymowaniem
semantycznym – z t" ró%nic", %e bod$ce poprzedzaj"ce
(równie% kategoria „czarny” vs. „bia y”) prezentowano
podprogowo (15 ms). Bod$cami, oprócz kategorii stereotypowych, by y s owa neutralne i ci"gi znaków (np. rz"d
liter X), za& s owami docelowymi – cechy stereotypowe
dla Afroamerykanów (pozytywne i negatywne) i bia ych
Amerykanów (równie% pozytywne i negatywne) oraz
pseudos owa. W eksperymencie tym zdo ano zasadniczo
potwierdzi', na poziomie nie&wiadomego przetwarzania, wcze&niejsze wyniki Dovidio i wspó pracowników
(1986), wskazuj"ce na wyst!powanie facylitacji powi"za# stereotypowych – zarówno pozytywnych cech bia ych
Amerykanów z kategori" „bia y”, jak i negatywnych cech
Afroamerykanów z kategori" „czarny”. Dodatkowym
interesuj"cym rezultatem tych bada# by o ujawnienie
istotnych dodatnich korelacji (r = 0,41) pomi!dzy czasami reakcji uzyskanymi w LDT a bezpo&redni" miar"
rasizmu w postaci odpowiedzi w Modern Racism Scale
(MRS) (McConahay, 1986). Autorzy sugeruj", %e miary
bezpo&rednie nie mierz" innych struktur wiedzy ni% miary po&rednie, s" jedynie bardziej odporne na tendencje
osób badanych do kszta towania swych przekona# stosownie do oczekiwa#. Co wi!cej, badania Wittenbrinka
i wspó pracowników wykaza y, %e aktywizacja stereotypu nie jest procesem niezró%nicowanym i zachodz"cym
u wszystkich cz onków danej kultury w taki sam sposób,
lecz zale%y od jawnie mierzonego ustosunkowania do
grupy obcej. Zgodnie z modelem dysocjacyjnym Devine
(1989) ze wzgl!du na powszechno&' kulturow" wiedzy
stereotypowej jej aktywizacja w zetkni!ciu z przedstawicielem grupy obcej jest automatyczna, czyli tendencja do
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kategoryzowania osób w sposób zgodny ze stereotypem
powinna wyst!powa' niezale%nie od &wiadomej akceptacji lub odrzucenia tre&ci danego stereotypu. Metodologia
u%yta przez Wittenbrinka pozwoli a bardziej precyzyjnie
wskaza', jakie aspekty stereotypu s" aktywizowane automatycznie oraz ujawni' ich zwi"zek z miarami jawnymi.
W kolejnych badaniach Wittenbrinka, Judda i Park
(2001) podj!to prób! okre&lenia stopnia specyÞki efektów aktywizacji stereotypów, uzyskanych za pomoc" prymowania semantycznego, gdy porówna si! je z wynikami
w zadaniu prymowania ewaluatywnego. W przypadku
zastosowania poprzedzania semantycznego zasadniczo
potwierdzono wcze&niejsze wyniki &wiadcz"ce o aktywizacji tylko cech zgodnych znaczeniowo ze stereotypem.
Natomiast gdy zadaniem osoby badanej nie by o podejmowanie decyzji leksykalnych, lecz – tak jak w przypadku prymowania ewaluatywnego – ocena pozytywno&ci lub negatywno&ci s ów, zaobserwowano uogólnion"
aktywizacj! s ów o walencji negatywnej w odniesieniu
do grupy obcej i walencji pozytywnej w odniesieniu do
grupy w asnej, niezale%nie od tego czy dana cecha wchodzi a w zakres znaczeniowy stereotypu, czy nie. Badania
te dostarczy y kolejnych dowodów &wiadcz"cych o tym,
%e czasy decyzji leksykalnych mog" by' wiarygodnym
$ród em informacji dotycz"cych si y aktywizacji specyÞcznych tre&ci pami!ciowych, zgodnych lub sprzecznych
ze stereotypami kulturowymi.
Procedura decyzji leksykalnych
i problematyka z!o%onych kategorii spo!ecznych
Obszar bada#, w którym procedura decyzji leksykalnych (w wersji bez prymowania) znalaz a interesuj"ce zastosowanie, dotyczy prezentowania z o%onych kategorii
spo ecznych (np. kategorii kobiety chi#skiego pochodzenia lub czarnoskórego lekarza). W badaniach Macrae’a,
Bodenhausena i Milne’a (1995) prezentowano osobom
badanym krótki Þlm wideo, w którym aktorka pochodzenia azjatyckiego zachowywa a si! zgodne z aspektem
stereotypu kobiety (malowanie twarzy) lub stereotypu
Azjatki (jedzenie pa eczkami). Po obejrzeniu Þlmu badani
wype niali test decyzji leksykalnych, w którym nale%a o
wy "cznie odró%nia' s owa od pseudos ów. W zale%no&ci
od grupy eksperymentalnej, do której osoba badana
by a przydzielona (aktywizacja stereotypu kobiety lub
Azjatki), oczekiwano ró%nic tak%e w szybko&ci reagowania na cechy zwi"zane ze stereotypem kobiety lub Azjatki
w LDT. Wyniki wykaza y, %e wcze&niejsza aktywizacja
jednej z dwóch kategorii spo ecznych, do których mog a
zosta' przypisana aktorka w prezentowanym Þlmie, odzwierciedli a si! na poziomie czasów reakcji w zadaniu
decyzji leksykalnych. Zaobserwowano relatywn" facyli-

tacj! cech kobiecych i inhibicj! cech osoby pochodzenia
azjatyckiego w warunku aktywizacji stereotypu kobiety
i odwrotny wzorzec wyników w warunku aktywizacji stereotypu Azjatki. Wyniki uzyskane przy u%yciu procedury
LDT wskazuj" zatem, %e zadanie to mo%e zarówno dostarczy' informacji o aktywizacji pewnych cech spójnych
ze stereotypem, jak i wskaza' na hamowanie niespójnych
skojarze# (przejawiaj"ce si! wyd u%eniem czasów reakcji
w tych warunkach zadaniowych) (Bodenhausen i Macrae, 1998).
W badaniach Sinclair i Kundy (1999) podj!to podobny problem podwójnej kategoryzacji osoby spostrzeganej
– z t" ró%nic", %e badaczki interesowa o to, czy silniejsza
aktywizacja cech zwi"zanych z jedn" kategori" opisuj"c" t! osob! (w tym przypadku by to czarnoskóry lekarz)
b!dzie zale%a a od rodzaju uzyskanej wcze&niej od owej
osoby informacji zwrotnej (pozytywnej lub negatywnej)
dotycz"cej sposobu wykonania testu zdolno&ci interpersonalnych. Zgodnie z za o%eniami w przypadku otrzymania
od czarnoskórego lekarza negatywnej informacji zwrotnej w wykonywanym pó$niej LDT silniej aktywizowane
powinny by' s owa opisuj"ce go jako Afroamerykanina,
natomiast w przypadku informacji pozytywnej – s owa
opisuj"ce go jako lekarza. Zadanie decyzji leksykalnych
sk ada o si! ze s ów charakteryzuj"cych zarówno lekarza,
jak i Afroamerykanina. Na podstawie ró%nicy w czasach
reakcji na te dwie grupy s ów w warunkach pozytywnej vs. negatywnej informacji zwrotnej wnioskowano
o wzgl!dnej aktywizacji lub inhibicji okre&lonego aspektu stereotypu. Wyniki badania Sinclair i Kundy (1999)
potwierdzi y ich za o%enia. Grupa osób badanych otrzymuj"cych negatywn" informacj! zwrotn" aktywizowa a
cechy zgodne ze stereotypem Afroamerykanina i wyhamowywa a cechy zgodne ze stereotypem lekarza, za&
grupa uzyskuj"ca pozytywn" informacj! zwrotn" dzia a a
dok adnie na odwrót – aktywizowa a elementy stereotypu
lekarza i wyhamowywa a elementy zgodne z stereotypem
Afroamerykanina.
U%ycie LDT w badaniach z o%onych kategorii wskazao na równoczesne wspó dzia anie procesów aktywizacji
i inhibicji cech, zachodz"ce podczas konstruowania obrazu drugiej osoby. Prosty wska$nik, jakim jest czas reakcji
rozpoznawania s owa, wydaje si! zatem trafnie odzwierciedla' dynamiczny i motywowany charakter stereotypowego przetwarzania informacji. Za pomoc" tej metody
uda o si! te% uchwyci' bardziej ekologiczny aspekt poznania spo ecznego, polegaj"cy na spostrzeganiu osób
na kilku p aszczyznach równocze&nie (p e', pochodzenie
etniczne, zawód itp.).
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Zastosowanie LDT w badaniach
nad uwarunkowaniami
procesu aktywizacji stereotypów
Metodologi! LDT stosowano nie tylko jako miar! relatywnego dost!pu do jednej z kilku dost!pnych poznawczo
kategorii, lecz równie% w celu ukazania braku aktywizacji stereotypowych skojarze#. Przyk adem warunków,
w których efekt automatycznej aktywizacji stereotypowych skojarze# zostaje „zawieszony”, jest oddzia ywanie celów przetwarzania informacji, jak równie% treningu
okre&lonego nastawienia umys owego.
Galinsky i Moskowitz (2000) wykazali, %e trening
w przyjmowaniu perspektywy innej osoby mo%e agodzi'
automatyczne efekty aktywizacji stereotypu, wykryte
przy u%yciu zadania decyzji leksykalnych. W swych badaniach nawi"zali do zjawiska zwi!kszonej aktywizacji
cech stereotypowych (deÞniowanej jako szybsze czasy
reakcji na cechy stereotypowe w zadaniu decyzji leksykalnych) pod wp ywem wcze&niejszych usi owa# st umienia my&li stereotypowych przez jednostk! (Macrae i in.,
1994). W badaniach Galinsky’ego i Moskowitza (2000)
osoby badane otrzyma y fotograÞ! starszego m!%czyzny
i poproszono je o napisanie eseju na temat jednego dnia
z jego %ycia. Jedna grupa eksperymentalna otrzyma a instrukcj!, aby podczas pisania eseju stara a si! nie my&le'
w sposób stereotypowy o tej starszej osobie, drug" grup!
poproszono o przyj!cie perspektywy tej osoby (zwi!kszenie podobie#stwa z w asn" osob"), za& grupa kontrolna
pisa a esej bez dodatkowych instrukcji. Zmienn" zale%n"
w tym eksperymencie by y czasy reakcji na s owa zgodne
ze stereotypem lub neutralne, uzyskane w zadaniu decyzji leksykalnych. Okaza o si!, %e zastosowana przez autorów instrukcja dotycz"ca przyjmowania perspektywy,
czyli nieu%ywania w eseju stereotypowych kategorii do
opisu starszej osoby, praktycznie zniwelowa a efekt aktywizacji stereotypu uzyskany w LDT. Natomiast grupa,
która mia a za zadanie t umi' stereotypowe my&li, potraÞ a kontrolowa' ekspresje stereotypu na poziomie tre&ci
opisywanych w eseju, lecz na poziomie czasów decyzji
leksykalnych reagowa a szybciej na s owa zgodne ze stereotypem. Badania te wykaza y, %e dost!pno&' stereotypowych charakterystyk mo%e by' modyÞkowana przez
wcze&niej jawnie aktywizowane cele jednostki. Inna interesuj"ca konkluzja z tych bada# dotyczy mo%liwo&ci u%ywania miary LDT do okre&lenia poziomu, na jakim osoby
badane kontroluj" swe stereotypowe my&li. Korzystaj"c
z tej procedury, mo%na stwierdzi', czy niekomunikowanie stereotypowych tre&ci wynika ze strategicznych zachowa# podmiotu, czy te% tego, %e odpowiednie stereotypowe skojarzenia nie zosta y zaktywizowane w pami!ci
(np. dzi!ki uprzedniemu treningowi).
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Wyniki o podobnym znaczeniu, wskazuj"ce na brak
aktywizacji stereotypowych kategorii pod wp ywem
uprzedniego treningu pewnego nastawienia umys owego, uzyskali w swych badaniach Sassenberg i Moskowitz
(2005). Prosili oni osoby badane o my&lenie o epizodach
ze swego %ycia, w których zachowa y si! kreatywnie lub
rozwa%nie, a nast!pnie dali im do rozwi"zania zadanie
decyzji leksykalnych w wersji z prymowaniem semantycznym. Prym! stanowi obrazek osoby czarnoskórej,
a decyzje leksykalne dotyczy y stereotypowo przypisywanych czarnoskórym cech. Zaobserwowano, %e badani wprowadzeni w nastawienie umys owe na kreatywne
zachowanie – w porównaniu z osobami z drugiej grupy,
nastawionej na rozwa%ne zachowanie oraz grupy kontrolnej – reagowa y istotnie wolniej na s owa stereotypowe.
Autorzy interpretuj" te wyniki, odwo uj"c si! do hamuj"cego wp ywu wzbudzonego nastawienia umys owego na
dost!pno&' stereotypowych skojarze# (mierzonych przy
u%yciu LDT). Z bada# Galinsky’ego i Moskowitza (2000)
oraz Sassenberga i Moskowitza (2005) mo%na wyprowadzi' wspóln" konkluzj! metodologiczn", %e wzbudzenie
okre&lonego nastawienia mentalnego (na empati! lub kreatywno&'), które jest niezgodne z my&leniem stereotypowym, blokuje dost!p do tre&ci stereotypowych, mierzony
szybko&ci" podejmowania decyzji klasyÞkacyjnych. LDT
wydaje si! zatem wra%liwe na kontekstowo uruchomione
poznawcze nastawienia na okre&lony sposób przetwarzania informacji.
Zagadnienie wp ywu bardziej podstawowych zmiennych poznawczych, takich jak cele przetwarzania informacji (np. przetwarzanie na poziomie semantycznym lub
percepcyjnym), na dost!pno&' leksykaln" s ów zgodnych
z stereotypem kulturowym podj!to w eksperymencie
Macrae’a i wspó pracowników (Macrae, Bodenhausen,
Milne, Thorn i Castelli, 1997). Uczestnikom podawano
ró%ne zestawy instrukcji (cele przetwarzania informacji): dotycz"cych przeszukiwania prezentowanych obrazków pod k"tem obecno&ci na nich czarnych kropek
(detekcja cech) lub klasyÞkowania pojawiaj"cych si!
na obrazkach obiektów na o%ywione i nieo%ywione (decyzje semantyczne). W&ród prezentowanych obrazków
znajdowa y si! zdj!cia przedstawiaj"ce kobiece twarze
lub przedmioty codziennego u%ytku. Bezpo&rednio po
ekspozycji obrazka osoby badane podejmowa y decyzje leksykalne. Eksponowane ci"gi liter zawiera y s owa
zgodne i niezgodne ze stereotypem kobiety oraz bezsensowne. Okaza o si!, %e grupa osób, której wyznaczonym
celem by a detekcja cech, nie zaktywizowa a stereotypu
p ci (nie by o istotnych ró%nic w czasach reakcji na cechy
zgodne i niezgodne ze stereotypem), natomiast grupa,
która klasyÞkowa a obrazki, aktywizowa a ów stereotyp.
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Wyniki te autorzy traktuj" jako dowód na poparcie koncepcji uwarunkowanego kontekstem i nie w pe ni automatycznego charakteru procesu aktywizacji stereotypów.
Interpretacja ta wynika z tego, %e nie wystarczy sama
prezentacja kategorii wzbudzaj"cej stereotyp, aby jednocze&nie uruchomi' sie' skojarze# z ni" powi"zanych, lecz
konieczne jest przetwarzanie prezentowanych bod$ców
na poziomie semantycznym. Wheeler i Fiske (2005) nawi"zuj"c do bada# nad znaczeniem celów przetwarzania
informacji jako czynników moderuj"cych aktywizacj!
stereotypów, udowodni y, %e konieczny jest cel kategoryzacji zdj!', aby badani mogli reagowa' szybciej na cechy
zgodne ze stereotypem tej grupy osób (np. zdj!cie osoby
czarnoskórej i cechy stereotypowe). Autorki wykaza y
równie%, %e kiedy cel dotyczy zindywidualizowanego
spostrzegania twarzy lub traktowania zdj!' wy "cznie
jako bod$ców wizualnych, aktywizacja stereotypowych
skojarze# mierzona za pomoc" zadania decyzji leksykalnych nie wyst!powa a.
W badaniach nawi"zuj"cych do tej tematyki zastosowano metod! LDT w celu pomiaru wp ywu specyÞcznych trybów przetwarzania informacji (processing modes) na dost!pno&' stereotypowych skojarze# stereotypu
(Bukowski, 2006). Osoby badane w zale%no&ci od warunku eksperymentalnego uczestniczy y najpierw w treningu
klasyÞkacji neutralnych s ów lub zapami!tywania tego
samego zestawu s ów w celu ich pó$niejszego rozpoznania. Trening s u%y wprowadzeniu badanych w tryb
przetwarzania informacji zwi"zany z kategoryzowaniem
lub rozpoznawaniem zapami!tanych wcze&niej s ów.
Nast!pnie osoby badane wykonywa y LDT w wersji
z prymowaniem semantycznym, w którym prym" by a
kategoria stereotypowa (zadanie testowa o aktywizacj!
stereotypu Romów) lub neutralna, za& s owami docelowymi, z którymi wi"za y si! decyzje leksykalne, by y cechy
zgodne i niezgodne ze stereotypem, neutralne oraz pseudos owa (procedura analogiczna do zastosowanej przez
Wittenbrinka i in., 1997). Wyniki badania dowiod y, %e
aktywizacja skojarze# stereotypowych zachodzi a wy"cznie w warunku treningu kategorialnego przetwarzania, nie wyst!powa a za& wtedy, gdy umys badanych by
nastawiony na przetwarzanie indywidualnych egzemplarzy, bez dokonywania stara# "czenia ich z nadrz!dnymi
kategoriami. Automatyczny efekt aktywizacji stereotypu
mo%e by' zatem ograniczony nie tylko poprzez typ aktywno&ci umys owej, uruchomionej podczas wykonywania LDT, ale i bezpo&redni kontekst sytuacyjny zwi"zany
z rodzajem aktywno&ci umys owej podejmowanej przed
pomiarem stereotypu. Typ aktywno&ci poznawczej niezgodny z kategorialnym sposobem przetwarzania s ów
(jak podczas klasyÞkacji s ów w LDT), zwi"zany za&

z zapami!tywaniem poszczególnych egzemplarzy, mo%e
os abi' lub nawet zniwelowa' efekty uzyskiwane za pomoc" tego zadania, interpretowane jako automatyczna
aktywizacja skojarze# stereotypowych.
Mo%liwo#ci i ograniczenia paradygmatu
decyzji leksykalnych w badaniach
nad aktywizacj$ kategorii spo!ecznych
Wykorzystanie zadania decyzji leksykalnych jako miary dost!pu semantycznego do reprezentacji stereotypu
pozwoli o na lepsze uchwycenie tych elementów wiedzy stereotypowej, które wi"%" si! z istnieniem pewnych
skojarze# pomi!dzy naczelnymi kategoriami a przypisywanymi im charakterystykami, a których bezpo&redni
pomiar (wymagaj"cy np. odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe) by podatny na b !dy. To samo narz!dzie
przyczyni o si! zarazem do os abienia przekonania co do
silnie zautomatyzowanego charakteru stereotypowych
skojarze#; za pomoc" LDT mo%liwe by o wychwycenie
subtelnych efektów oddzia ywania motywacji i celów
jednostki oraz bezpo&redniego kontekstu przetwarzania
informacji (Blair, 2002; Kunda i Spencer, 2003). Na podstawie wyników uzyskanych przy u%yciu LDT autorzy
bada# byli tak%e w stanie wnioskowa' na temat struktury
wiedzy stereotypowej – na przyk ad badania nad z o%onymi kategoriami wykaza y, %e nie jest ona uporz"dkowana
hierarchicznie, lecz zgodnie z celami jednostki, zale%na
od wymogów &rodowiskowych i funkcji owej reprezentacji, jak" ma pe ni' w trakcie interakcji spo ecznej.
Paradygmat decyzji leksykalnych znajduje zatem zastosowanie w badaniu problematyki selekcji okre&lonego
sposobu i poziomu kategoryzacji, która ma istotne implikacje teoretyczne zwi"zane z organizacj" wiedzy spoecznej podmiotu (Bargh, 2006).
Czy jednak efektów aktywizacji struktur poj!ciowych
za pomoc" LDT mo%na u%ywa' do badania trwa ych i stabilnych reprezentacji stereotypowych lub nawet uprzedze#? Decyzje leksykalne zwi"zane z rozpoznawaniem
s ów mog" dostarczy' informacji o tym, jakie elementy
naszego s ownika zosta y wyselekcjonowane i mog" by'
u%yte do opisu rzeczywisto&ci spo ecznej. Jednak%e wnioskowanie o istnieniu trwa ych przekona# lub negatywnego ustosunkowania do przedstawicieli innych grup na
bazie takiej informacji, mo%e by' pewnym nadu%yciem
tej metodologii. Pomimo %e walencja s ów ma znaczenie tak%e przy podejmowaniu decyzji leksykalnych, to
trudno wnioskowa' na podstawie szybszych reakcji na
s owa negatywne i zgodne ze stereotypem o trwa ym negatywnym ustosunkowaniu osoby badanej do okre&lonej
grupy spo ecznej. Czas ten odzwierciedla jedynie to, %e
w danym momencie posiadamy w umy&le aktywn" repre-
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zentacj! przedstawicieli danej grupy, zgodn" z negatywnym stereotypem kulturowym. Trudno natomiast oceni',
czy efekt ten wynikn" z precyzyjnie skonstruowanej
sytuacji eksperymentalnej, która uruchomi a okre&lony
sposób my&lenia, czy z g !boko zakorzenionych przekona#. Argument ten mo%e dzia a' równie% w drug" stron!,
a mianowicie brak aktywizacji stereotypowych skojarze#
w danym momencie nie oznacza, %e dana osoba rzeczywi&cie w pe ni podziela stereotyp dotycz"cy okre&lonej
kategorii spo ecznej. LDT nie wydaje si! by' równie%
miar", która pozwoli aby oceni', czy stereotyp b!dzie
zastosowany w rozumowaniu lub zachowaniu. Warto
przypomnie', %e pocz"tki stosowania tej metody wi"za y
si! z poszukiwaniem mechanizmów odpowiedzialnych
za facylitacj! znacze# podczas czytania tekstów, a zatem
mo%na jedynie stwierdzi', %e zadanie to dostarcza informacji o tym, jaki zakres poj!ciowy uleg aktywizacji.
Wydaje si! jednak, %e problemy z wykorzystywaniem
paradygmatu decyzji leksykalnych pojawiaj" si! raczej
na poziomie wniosków wyci"ganych z wyników uzyskanych przy u%yciu LDT ni% samych obszarów lub sposobów jego zastosowa#.
Powszechno&' stosowania decyzji leksykalnych jako
wska$nika aktywizacji stereotypu zmusza do my&lenia
o stereotypach w kategoriach cech lub atrybutów przypisywanych danej grupie. Pojawia si! zatem kwestia sposobu reprezentacji stereotypów, szerzej za& – integracji sieci
skojarze# w spójn" reprezentacj!, która umo%liwia rozumienie otoczenia i zachowa# innych ludzi. Nie jest jednak
przes"dzone, %e odwo ywanie si! do cech i nadrz!dnych
kategorii to wystarczaj"cy poziom opisu zjawiska aktywizacji stereotypu; by' mo%e konieczne jest rozwa%anie
ju% na tym etapie przetwarzania informacji stereotypowej
odgórnego wp ywu naiwnych teorii lub kauzalnych sposobów rozumienia rzeczywisto&ci spo ecznej przez jednostk! (Wittenbrink, Gist i Hilton, 1997).
Na podstawie wyników uzyskanych za pomoc" paradygmatu decyzji leksykalnych mo%na sporo powiedzie'
o strukturze reprezentacji pami!ciowej kategorii spoecznych. Inspiruj"cym zadaniem badawczym jest próba
okre&lenia, w jaki sposób te wyselekcjonowane elementy
reprezentacji wspó tworz" wiedz! sformu owan" w postaci propozycjonalnej (s"dów, przekona#). Poznawcze
badania nad rozumieniem tekstów zach!ci y badaczy
z nurtu spo ecznego poznania do korzystania z LDT jako
narz!dzia do badania reprezentacji rzeczywisto&ci spoecznej. Jednak%e aby nada' znaczenie tekstowi jako cao&ci, konieczne jest zintegrowanie poszczególnych elementów i po "czenie ich w sie' zale%no&ci przyczynowo-skutkowych. D"%enie do koherencji w obr!bie systemu
poj!ciowego jest istotnym elementem nadawania sensu
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i rozumienia otoczenia (Thagard, 2000). Trudno wyja&ni', jak dana osoba kategoryzuje rzeczywisto&' spo eczn", bez odwo ywania si! do regulacyjnych funkcji systemu motywacyjno-emocjonalnego, które nadaj" spójno&'
i sens posiadanej wiedzy. Badanie struktury skojarze# za
pomoc" decyzji leksykalnych – cho' nie ujmuje tych z o%onych procesów – wydaje si! jednak ujawnia', na bardziej podstawowym poziomie, w jaki sposób budowane
s" reprezentacje &wiata spo ecznego.
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Lexical decision task applications to study stereotype activation
Marcin Bukowski
Institute of Psychology, Jagiellonian University

Abstract
This paper attempts to systemize the knowledge about some effects obtained with the lexical decision task
and to provide a critical analysis of some applications of this method in the domain of social cognition. The
sources of this procedure residing in cognitive psychology and psycholinguistics research on word recognition and lexical access are emphasized. The possible variations of the lexical decision procedure (as part of
the semantic priming paradigm and as a separate procedure) are presented, together with an analysis of its
adaptations in research on the accessibility of stereotypes and multiple categories. Results obtained with this
procedure indicating a conditional automaticity of stereotype activation processes are presented. Finally,
possible limitations of the method are drawn and areas of research on stereotyping that demand the use of
methods which go beyond the study of associations between concepts are indicated.
Key words: lexical decision task, semantic priming, stereotype activation
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