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Poznawczy paradygmat rozumienia tekstu
jako potencjalna metoda do bada!
nad stereotypowym wnioskowaniem
Kinga Piber-D"browska
Wydzia Psychologii, Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Artyku dotyczy stereotypowego wnioskowania dokonywanego spontanicznie na podstawie zbioru informacji, powi"zanych ze sob" tematycznie, ale w sposób nieformalny (czyli nie na zasadach logiki). Na
wst#pie przedstawiono typowe podej$cie eksperymentalnej psychologii spo ecznej, czyli takie, w którym
stereotyp jest jedn" z przes anek, umo%liwiaj"cych wyci"gni#cie prawomocnego, cho& niekoniecznie prawdziwego wniosku. Zasadnicz" cz#$& artyku u zajmuje prezentacja poznawczego paradygmatu rozumienia
tekstu (text comprehension), który pozwala mierzy& umiej#tno$& nieformalnego wnioskowania, a konkretnie – budowanie modelu sytuacyjnego poprzez integracj# otrzymanych informacji i uprzednio nabytej wiedzy (np. w postaci stereotypu czy innej heurystyki). Metodyka ta wydaje si# w a$ciwa do badania takiego
stereotypowego rozumowania, w którym stereotyp jest nie przes ank" konieczn" do wyciagni#cia wniosku, lecz dodatkowym czynnikiem, mog"cym zaburzy& umiej#tno$& rozumowania z uzyskanych przes anek (zw aszcza u osób posiadaj"cych stereotyp). Adekwatno$& zastosowania metodyki rozumienia tekstu
w zakresie tak ujmowanego stereotypowego wnioskowania omówiono na przyk adzie badania przeprowadzonego przez autork# artyku u.
S owa kluczowe: rozumienie tekstu, stereotyp, wnioskowanie

Wnioskowanie jest procesem umys owym, polegaj"cym na uzyskiwaniu informacji drog" po$redni", czyli
na podstawie integracji dost#pnych danych (Lewicka,
2000; Maruszewski, 2003; Sternberg, 2001). Wyci"ganie
wniosku mo%e przebiega& $wiadomie albo „niemal ca kowicie nie$wiadomie” (Johnson-Laird, 2007, s. 212).
Szczególnym mentalnym warunkiem jest wnioskowanie
w sytuacji wzbudzonego stereotypu. Je$li wnioskowanie – jego czasowy przebieg (np. spowolnienie) b"d'
ko!cowy rezultat (np. poprawno$& wniosku) – jest zniekszta cone przez zaktywizowany stereotyp, to mo%emy
mówi& o stereotypowym wnioskowaniu. Tak wi#c to nie
relewantno$& informacji wzgl#dem stereotypizowanej

kategorii wyznacza stereotypowo$& wnioskowania, lecz
wp yw stereotypu na proces wnioskowania.
Rola stereotypu przy wnioskowaniu jest rozwa%ana,
a przynajmniej wzmiankowana, w zdecydowanej wi#kszo$ci prac dotycz"cych stereotypowego przetwarzania
informacji. Jedno, co z pewno$ci" "czy te prace, to zamienne u%ywanie poj#& wnioskowanie (inference) i rozumowanie (reasoning). Jest to zgodne z przyj#t" konwencj" (por. Johnson-Laird, 2007; Maruszewski, 2003;
Radvansky i Copeland, 2004; Sternberg, 2001) i dlatego
w dalszej cz#$ci artyku u b#dzie równie% stosowane.
Z kolei druga wspólna cecha mo%e budzi& pewne w"tpliwo$ci. Otó% w minimalnym stopniu jest wykorzystywana, czy cho&by przywo ywana, poznawcza metodologia
bada! nad wnioskowaniem, cho& czerpanie z dorobku
psychologii poznawczej wydaje si# post#powaniem
zarówno trafnym metodologicznie, jak i optymalnym
z punktu widzenia ekonomii dzia ania. Przecie% eksploracja procesu rozumowania nale%y do domeny psychologii
poznawczej, w której wypracowano wiele „sprawdzo-
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nych” paradygmatów badawczych. Tak%e analizy wnioskowania dokonuje si# w niej w wysublimowany sposób
– rozbudowano mianowicie aparatur# poj#ciow", s u%"c"
do precyzyjnego ró%nicowania odmiennych typów rozumowania. Poza tym wnioskowanie z regu y bada si# jako
jeden z elementów z o%onego procesu przetwarzania informacji. W psychologii spo ecznej natomiast, zw aszcza
w podej$ciu poznania spo ecznego (social cognition),
zajmuj"cym si# rol" stereotypu w procesach przetwarzania informacji, widoczna jest koncentracja na Þnalnym
etapie procesu rozumowania.
Charakterystycznym rysem psychologii spo ecznej wydaje si# dominacja bada! nad spontanicznym wnioskowaniem. Poza bowiem nielicznymi wyj"tkami (np. Kunda
i Sherman-Williams, 1993), w których proces wnioskowania by wywo ywany instrukcj", zdecydowana wi#kszo$& empirycznych docieka! dotyczy rozumowania,
którego cz owiek podejmuje si# samodzielnie, nie b#d"c
ukierunkowywanym. I w a$nie ten rodzaj rozumowania,
szczególnie bliski potocznemu my$leniu, jest przedmiotem niniejszego artyku u.
SpecyÞk" bada! psychologii spo ecznej jest tak%e koncentracja na takim wnioskowaniu, w którym stereotyp stanowi jedn" z przes anek, umo%liwiaj"cych wyci"gni#cie
prawomocnego, cho& niekoniecznie prawdziwego wniosku (por. Bukowski i Drogosz, 2005). Nieporównywalnie
rzadziej psychologowie spo eczni zajmuj" si# innymi rodzajami rozumowania, spo ecznie bardzo istotnymi, a przy
tym cz#sto stosowanymi. Najogólniej, chodzi o nurt bada!
nad rozumowaniem, w którym prawomocny wniosek mo%na, a wr#cz nale%y wyci"gn"& na podstawie dostarczonych
przes anek (innych ni% stereotyp). Proces ten mo%e ulec
zniekszta ceniu przez zaktywizowany stereotyp; zw aszcza u osób, które go posiadaj". W zasadzie jedynym obszarem bada!, w których rozpatruje si# stereotyp jako potencjalny czynnik zaburzaj"cy wnioskowanie, s" badania
nad logicznym rozumowaniem (Piber-D"browska, 2007;
szerzej o badaniach nad zwi"zkiem stereotypu z rozumowaniem sylogistycznym: Piber-D"browska, w druku).
Celem artyku u jest prezentacja poznawczej metodyki
rozumienia tekstu (text comprehension), która s u%y do
badania w a$nie takiego wnioskowania. Adekwatno$& zastosowania tego poznawczego paradygmatu w zakresie
stereotypowego wnioskowania omówiono na przyk adzie
konkretnych bada!. Najpierw jednak przedstawi# pokrótce klasyczne ujmowanie stereotypowego wnioskowania
w psychologii spo ecznej.

Stereotypowe wnioskowanie w uj ciu typowych
paradygmatów psychologii spo!ecznej
Informacja: Hans i Helga s" starszym
ma !e#stwem z Niemiec.
Wniosek: On jest pracowitym nacjonalist",
ona pruderyjn" kur" domow".
Poj#cie wnioskowania pojawia si# w spo ecznej psychologii ju% przy deÞniowaniu podstawowej roli stereotypu w procesie spostrzegania nieznanej osoby. Otó%
zawarto$& stereotypu danej kategorii ludzi, czyli przypisywana jej charakterystyka (cechy, emocje, zachowania
itp.), s u%y& ma do antycypowania w a$ciwo$ci osoby zaliczonej przez obserwatora do tej kategorii (Bodenhausen,
Macrae i Sherman, 1999; Hamilton i Sherman, 1994). Jak
wprost to uj#li Blair, Judd i Fallman (2004, s. 763; wyró%nienie moje), „cz owiek po zaklasyÞkowaniu jakiej$
osoby do okre$lonej kategorii wnioskuje o tym, jaka ona
jest, na podstawie stereotypu kojarzonego z t" kategori"”. Rozpatruj"c ten sposób przetwarzania informacji
z perspektywy poznawczej, mo%na doj$& do uzasadnionej konkluzji, %e stereotypizacja jest po prostu jednym
z rodzajów dedukcyjnego wnioskowania – warunkowym
rozumowaniem (Diehl i Jonas, 1991). Proces ten przebiega bowiem od ogó u, czyli od kategorialnej informacji
o osobie, do szczegó u, czyli wniosku o jej atrybutach
(por. top-down processes, Brewer, 1988; Fiske i Neuberg,
1990). Stereotypowe wnioskowanie z przyk adu powy%ej
mo%na zatem zapisa& jako dedukcj# typu „je$li ) to” („if
– then”): „Je$li X jest Niemcem, to charakteryzuje si# nast#puj"cymi cechami…”.
Wniosek wyci"gni#ty drog" dedukcyjnego rozumowania nie niesie nowej informacji (Lewicka, 2000). Jego
tre$& zawiera ju% ogólna przes anka („je$li…”), a wyprowadzone twierdzenie („to…”) jest wy "cznie specyÞcznym zastosowaniem tej ogólnej przes anki (Sternberg,
2001). Wniosek dedukcyjny jest wi#c aplikacj" wiedzy
ogólnej do konkretnego przyk adu. I w takim w a$nie
sensie mówimy o aplikacji stereotypu (stereotype application). Niektórzy badacze okre$laj" wnioskowaniem
znacznie wi#ksz" pul# procesów stereotypowego przetwarzania informacji. Mam na my$li przede wszystkim
Kund# i Sinclair (1999), które poj#ciem „motywowane
rozumowanie” obejmuj" tak%e wzbudzenie oraz hamowanie stereotypu. Tak szerokie uj#cie „rozumowania”
zdecydowanie odbiega od innych podej$&, dlatego pomin# je w dalszych analizach.
Oczywi$cie, aby dosz o do stereotypowej warunkowej
dedukcji, cz owiek musi w swoim repertuarze skojarze!
dysponowa& okre$lon" kategori" oraz charakteryzuj"c"
j" reprezentacj" (van Knippenberg i Dijksterhuis, 2000).

POZNAWCZY PARADYGMAT ROZUMIENIA TEKSTU JAKO POTENCJALNA METODA DO BADA* …

Innymi s owy, nie nast"pi uruchomienie stereotypowej
dedukcji, je$li nie ma si# wiedzy o atrybutach kategorii
(np. hotelarz ) ?). Najbardziej komfortow" poznawczo
sytuacj" przy w "czaniu nieznanej osoby do konkretnej
kategorii spo ecznej jest odebranie bezpo$redniej kategorialnej informacji (czyli „etykietki”, na przyk ad:
Murzyn) (Zárate i Smith, 1990). Je$li przyj"& za Fiske
(1998) metafor#, %e stereotypizacja jest poznawaniem na
skróty (cognitive shortcuts), to wnioskowanie nast#puj"ce
po (wzrokowej lub s uchowej) percepcji etykietki kategorii jest z pewno$ci" dobitnym przyk adem zmierzania do
poznania nieznanej osoby drog" „na prze aj”, i to „w biegu”. Ale dla apologety stereotypowego przetwarzania informacji konkluzja wynikaj"ca z powy%szych rozwa%a!
wydaje si# by& wsparciem dla jego prostereotypowych
przekona! – jak by nie patrze&, pos ugiwanie si# stereotypem to po prostu… przejaw rozumowania.
Tyle tylko, %e wniosek dedukcyjnie wyprowadzony mo%e by& nietrafny, nawet je$li jest prawomocny.
Prawomocno$& oznacza, %e konkluzja wynika z przyj#tej przes anki (Lewicka, 2000; Sternberg, 2001). Je$li
jednak przes anka jest fa szywa (np. przyj#cie, %e X jest
Niemcem), to pomimo prawid owego wnioskowania uzyska si# b #dn" wiedz# (np. przypisanie X cech Niemca).
Czy tak jest w przypadku stereotypowej dedukcji? I tak,
i nie. T# niejasno$& wyja$ni#, przywo uj"c jedn" z koncepcji stereotypu – jako schematu poznawczego (Fiske
i Taylor, 1991).
Otó% budow# schematu opisuj" dwie regu y: hierarchiczno$ci oraz prototypowo$ci. Dla obecnych rozwa%a! istotna jest zasada prototypowo$ci, zgodnie z któr"
na schemat sk adaj" si# (Wojciszke, 1986): (1) jego typowe elementy, (2) typowe relacje mi#dzy elementami
oraz (3) prototyp, czyli zbiór najbardziej typowych warto$ci (typical attribute values), jakie mog" przybiera&
owe elementy (Cantor i Mischel, 1993; Wejland, 1991).
Powtarzalno$& okre$lenia „typowe” jest symptomatyczna. Otó% podstawow" form" schematu jest twierdzenie,
%e A (reprezentant danej kategorii) jest B (cecha, rola spoeczna itp.), na przyk ad „Niemiec jest pracowity”. Ale
wbrew opiniom demonizuj"cym znaczenie stereotypowego stwierdzenia (nie tu skrywa si# demon), a zgodnie
cho&by z obserwacjami potocznego j#zyka, tego zdania
nie poprzedza „w domy$le” wielki kwantyÞkator, generalizuj"cy, i% ka%dy – „co do jednego” – Niemiec jest pracowity. Twierdzenie to zawiera przekonanie, %e „ka%dy
typowy Niemiec jest pracowity”. Dlatego w a$nie mówi
si# o prototypowej strukturze stereotypu, %e jego tre$&
odnosi si# do par excellence typowego (modelowego) reprezentanta kategorii. Oznacza to zatem, z jednej strony,
oczekiwanie, %e pewni – „stuprocentowi” – przedstawi-
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ciele danej kategorii b#d" tacy w a$nie, ale jednocze$nie
i dopuszczenie, i% istniej" te% mniej typowi reprezentanci
(por. Lambert, 1995; Stroessner i Mackie, 1993). A wi#c,
powracaj"c do przyk adu, stereotypowa warunkowa dedukcja ma w rzeczywisto$ci nast#puj"c" posta&: „Je$li
X jest typowym Niemcem, to charakteryzuje si# nast#puj"cymi cechami…”.
Gdyby stereotyp by s"dem kategorycznym („Wszyscy
bez wyj"tku s"…”, „Ka%dy jest…”), atwe by oby wykazywanie jego fa szywo$ci, a tym samym bezsensowno$ci traktowania go jako przes anki wnioskowania
o w a$ciwo$ciach ludzi ze stereotypizowanej kategorii.
Wystarczy oby wskazanie przyk adu zaprzeczaj"cego takiemu ogólnemu s"dowi: „Ten A nie jest be, lecz wr#cz
cacy”. Jednak%e w a$nie to prototypowe „zaw#%enie” stereotypu jest jedn" z przyczyn trudno$ci z jego redukcj".
Osoby niepotwierdzaj"ce stereotypu lub zaprzeczaj"ce
mu mog" by& postrzegane jako cz onkowie podkategorii/
podgrupy (subgrouping) (Maurer, Park i Rothbart, 1995)
lub podtypu stereotypizowanej kategorii (subtyping)
(Kunda i Oleson, 1995, 1997) b"d' zosta& „zaksi#gowane” (bookkeeping), czyli bezpo$rednio w "czone do
kategorii (Weber i Crocker, 1983). Ka%dy z tych procesów w (odpowiednio) ma ym, wi#kszym lub najwi#kszym stopniu wr#cz podtrzymuje stereotyp (przegl"d w:
Hewstone, 1994). W efekcie ogólne, zawarte w stereotypie twierdzenie nadal jest dobr" przes ank" do dedukcyjnego wnioskowania o w a$ciwo$ciach reprezentanta
stereotypizowanej kategorii.
Stereotypowa warunkowa dedukcja jest przedmiotem
bada! praktycznie od momentu sformu owania poj#cia
stereotypu. Stereotypowa przes anka, czyli etykietka kategorii, przekazywana jest albo „nadprogowo” (jako jedna z informacji o osobie), albo podprogowo. Generalnie
mo%na wyró%ni& dwa typy badawczych paradygmatów
do pomiaru aplikacji stereotypu (przegl"d w: Schneider,
2004). W pierwszym mierzy si# s"d wydawany o nieznanej osobie. Ten s"d z regu y ma posta& oceny stopnia
posiadania danych w a$ciwo$ci, w$ród których s" spójne
vs. sprzeczne (czasem te% irrelewantne) ze stereotypem.
Zbie%no$& s"du ze stereotypem jest wska'nikiem aplikacji stereotypu, czyli – stereotypowego wnioskowania.
Drugi paradygmat odwo uje si# do podstawowych procesów pami#ciowych (przegl"d bada! w: Piber-D"browska,
2005). Najpierw prezentuje si# okre$lone w a$ciwo$ci
osoby (spójne vs. sprzeczne, czasem irrelewantne), a nast#pnie mierzy zakodowanie/odtworzenie w a$ciwo$ci.
Wska'nikiem bywa zarówno czas przetwarzania cech,
jak i ich konÞguracja (a wi#c proporcja cech spójnych do
innych). Jednym z wa%nych wska'ników s" tzw. fa szywe
alarmy, czyli b #dne potraktowanie nowej (czyli niepre-
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zentowanej wcze$niej) cechy jako wyst#puj"cej w opisie. Stereotypowe wnioskowanie jest widoczne wówczas,
gdy kierunek zniekszta ce! pami#ci jest zgodny ze stereotypem.
Informacja: M$!czyzna bieg korytarzem sejmu,
w jednej r$ce %ciskaj"c mikrofon, a drug"
przytrzymuj"c podskakuj"c" na ramieniu torb$.
Wniosek: M$!czyzna jest dziennikarzem.
Bardzo cz#sto stereotypow" warunkow" dedukcj# (osoba przynale%y do okre$lonej stereotypizowanej kategorii
) posiada okre$lon" cech#) poprzedza stereotypowa indukcja. Polega ona na wnioskowaniu od szczegó owej
jednoznacznej przes anki do ogólnej kategorialnej konkluzji (Diehl i Jonas, 1991). Na podstawie, na przyk ad,
typu sylwetki, ubrania, mimiki, gestykulacji, zachowania
czy informacji o charakterze osoby nast#puje przypisanie jej do konkretnej kategorii spo ecznej (por. bottom-up processes w: Brewer, 1988; Fiske i Neuberg, 1990).
Przes anek, które wprost umo%liwiaj" skategoryzowanie
danej osoby, jest niewiele, dotycz" one rasy, wieku, p ci,
sprawno$ci Þzycznej (przegl"d w: Kwiatkowska, 1999).
W zdecydowanie wi#kszym stopniu dost#pne s" po$rednie dane o nieznanej osobie, które mog" naprowadzi& na
trop stereotypizowanej kategorii. I dopiero w nast#pstwie
tego indukcyjnego wniosku o przynale%no$ci kategorialnej mo%liwe b#dzie wydedukowanie nieobserwowalnych
cech osoby rozpoznanej jako reprezentant kategorii. Tak
wi#c indukcja z przyk adu powy%ej mo%e zaowocowa&
dedukcyjnym wnioskiem, %e m#%czyzna biegn"cy korytarzem sejmu z mikrofonem jest asertywny. Bowiem je$li
m#%czyzna biegnie korytarzem sejmu z mikrofonem, to
jest dziennikarzem, a je$li jest dziennikarzem, to jest asertywny. Oczywi$cie, warunkiem takiego efektu rozumowania jest przypisywanie dziennikarzowi asertywno$ci.
Kwestia zaistnienia powy%szej sekwencji rozumowania
bardzo cz#sto bywa przedmiotem bada! nad stereotypizacj". Chodzi w nich o to, by dedukowanie o kategorii
nie by o narzucone, by uchwyci& ewentualne spontaniczne, a nie sprowokowane, stereotypowe wnioskowanie.
W tego typu badaniach nie podaje si# nazwy kategorii, co
od razu mog oby prowadzi& do dedukcji, poniewa% etykietki kategorii „zawieraj" w sobie ukryt" kategoryzacj#,
wymuszaj"c wr#cz okre$lon" pul# skojarze! z obiektem”
(Gilbert i Hixon, 1991, s. 516). Jako stereotypowa przes anka przekazywane s" (pod- lub nadprogowo) informacje, które mog" wywo a& indukcyjne skojarzenie z kategori" (np. twarz typowych przedstawicieli kategorii czy
stereotypowe cechy charakteru).
Wed ug eufemistycznego uj#cia Fiedlera i Walther
(2004) przetwarzanie informacji poprzez stereotyp jest de

facto indukcyjnym testowaniem hipotez. Najkrócej rzecz
ujmuj"c, zdaniem autorów proces spostrzegania nieznanej
osoby polega na dopasowywaniu jej w a$ciwo$ci do znanych sobie kategorii. Oczywi$cie, jak wskazuj" Fiedler
i Walther, takie rozumowanie jest obarczone wieloma
b #dami (np. dostrzeganiem pozornych korelacji, tendencj" do szukania przes anek potwierdzaj"cych hipotez#).
Zreszt" zasadnicz" wad", a przy tym wr#cz istot" indukcyjnego rozumowania jest jego zawodno$& (Lewicka,
2000; Maruszewski, 2003; N#cka, Orzechowski i Szymura, 2006), i to dwojakiego rodzaju. Podstawowa s abo$&
indukcji to przyjmowanie za przes ank# do wnioskowania o kategorii osoby jakiego$ jej pojedynczego atrybutu (cho&by jednostkowego czynu), który mo%e wcale nie
by& charakterystyczny dla tej osoby, a jedynie, na przyk ad, sytuacyjnie wykreowany. Krótko mówi"c, chodzi
o wybór fa szywej przes anki. Dopiero wiele – a wed ug
Sternberga (2001, s. 330) „niesko!czenie wiele” – obserwacji tej samej aktywno$ci przyk adowego m#%czyzny
z sejmu stanie si# mocn" przes ank" do prawdziwego
wniosku o jego dziennikarskiej profesji. Ale i tak powtarzalno$& faktu nie jest wystarczaj"c" przes ank", gdy% nawet jeden przyk ad zaprzeczaj"cy mu („spokojnie przemierza sejmowy korytarz z teczk" w r#ku” lub „biega
z mikrofonem w zoo mi#dzy klatkami z orangutanami”)
mo%e podwa%y& konkluzj#. Wa%na jest niejednorodno$&
sytuacji, w jakiej odnotowywano fakt b#d"cy podstaw"
indukcji (Maruszewski, 2003).
Z drugiej strony, indukcyjne rozumowanie mo%e by&
zawodne pomimo przyj#cia prawdziwej przes anki (m#%czyzna biega z mikrofonem wy "cznie po sejmie), bowiem „wnioskowanie jest niezawodne tylko wtedy, gdy
nie ma takiej sytuacji, w której przes anki mog yby by&
prawdziwe, a konkluzja fa szywa” (Johnson-Laird i Byrne, 1991, za: Mackiewicz, 2000, s. 211). Ta s abo$& indukcji, negatywnie odró%niaj"ca j" od dedukcji, jest efektem
zdania si# na dane, które wcale nie s" reprezentatywne dla
jednej kategorii (po sejmie z mikrofonem mo%e te% biega&
technik obs uguj"cy sale konferencyjne). I dlatego wyci"ganie dalekosi#%nego – stereotypowego – wniosku z jednostkowej przes anki cz#sto wiedzie na manowce (np.
uznanie kogo$ mówi"cego po niemiecku za Niemca).
Poznawczy paradygmat rozumienia tekstu
W literaturze dotycz"cej stereotypowego spostrzegania cz#sto przywo uje si# s owa Brunera (1978) o „wychodzeniu poza dostarczone informacje”. Z regu y s"
one odnoszone do do$& w"sko ujmowanego, opisanego
powy%ej, stereotypowego rozumowania – przeprowadzanego na postawie stereotypowej przes anki, która uzyskiwan" ubog" wiedz# o nieznanym obiekcie pozwala
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uzupe ni& posiadan" wiedz" o „jego” kategorii. Jednak%e
Brunerowskie stwierdzenie, u%ytecznie wieloznaczne,
mo%na interpretowa& znacznie szerzej, abstrahuj"c od stereotypu. Po prostu, %e cz owiek dzi#ki integracji konkretnych, jednoznacznych danych uzyskuje nowe informacje.
Stereotyp za$ nie jest przes ank" konieczn" do wyci"gni#cia wniosku, mo%e natomiast by& czynnikiem zmieniaj"cym ten proces. Przedstawi# wi#c teraz poznawczy paradygmat rozumienia tekstu, który warto, moim zdaniem,
zaadaptowa& do bada! nad tak ujmowanym stereotypowym wnioskowaniem.
Wydaje si#, %e ide# t# mo%na dobrze, a przy tym krótko
przedstawi&, odwo uj"c si# do uk adania puzzli. Ka%dy
z puzzli zawiera pewn" informacj#, która z jednej strony
sama w sobie jest komunikatem, a z drugiej – zawiera
elementy, które pozwalaj" po "czy& j" z inn" informacj" (puzzlem). Dostrze%enie tych wzajemnych powi"za!
mo%liwe jest dopiero dzi#ki uruchomieniu posiadanej
wiedzy w zakresie informacji, do których odnosz" si#
puzzle (np. przedstawiaj"ce obraz Gustava Klimta). Po
u o%eniu wszystkich puzzli mo%na nadal pozosta& na poziomie konstatacji konkretnych puzzli lub „wyj$& poza
dostarczone” elementy: dostrzec sens w poszczególnych
fragmentach uk adanki, a nawet wi#cej – zrozumie& ca "
sytuacj# czy wydarzenie poprzez integracj# wszystkich
puzzli (cz"stkowych informacji).
Paradygmat rozumienia tekstu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, nie pojedynczej informacji, lecz zwerbalizowanego komunikatu (w postaci tekstu zapisanego,
ewentualnie wypowiedzianego). Tak wi#c cho&by i z tego
wzgl#du warto przyjrze& si# tej metodyce, gdy% dotyczy
ona znacznie cz#stszej spo ecznie sytuacji – uzyskiwania
z o%onej tre$ciowo informacji (N#cka i in., 2006). Tym
bardziej, %e w psychologii spo ecznej – paradoksalnie
– dociekania dotycz"ce roli stereotypu w funkcjonowaniu
poznawczym zaw#%one s" do przetwarzania jednostkowej, nierozbudowanej informacji (wyj"tkiem s" badania nad logicznym rozumowaniem, przegl"d w: Piber-D"browska, w druku).
Pe ne zrozumienie narracji oznacza zrozumienie nie tylko poszczególnych informacji, które si# na ni" sk adaj",
lecz tak%e sensu, jakie w ca o$ci one tworz" (Dobrowolski,
1992; Kurcz, 1987). W tym celu musi nast"pi& dostrze%enie powi"za! mi#dzy konkretnymi sk adowymi narracji,
czyli tzw. wnioskowanie "cz"ce (Kli$, 2000). Z regu y
te pojedyncze elementy nie wi"%" si# wprost ze sob" ani
te% nie stanowi" wyczerpuj"cego 'ród a wszystkich informacji. +eby zrozumie& ca y tekst, najpierw nale%y te
informacyjne niedomówienia wywnioskowa& (zinterpretowa&) (Kurcz, 1987), a nast#pnie zintegrowa& je z bezpo$rednio uzyskanymi danymi. Do uzupe nienia luk w in-
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formacjach, jak te% do ich zintegrowania, konieczne jest
wykorzystanie posiadanych ju% zasobów wiedzy. Dzi#ki
integracji mo%liwe staje si# wywnioskowanie znaczenia
ca ego rozbudowanego komunikatu.
Innymi s owy, zrozumienie tekstu wymaga stworzenia
jego umys owej reprezentacji (N#cka i in., 2006). Jednym
z najcz#$ciej przywo ywanych modeli reprezentacji tekstu jest trójpoziomowy model, sformu owany przez van
Dijka i Kintscha (1983, za: Kli$, 2000). W koncepcji tej
zak ada si#, %e tekst mo%e by& reprezentowany poprzez
trzy formy (poziomy): struktur# powierzchniow", podstaw# tekstow" i model sytuacyjny.
Pierwszy poziom, powierzchniowy (surface form),
stanowi" oryginalne s owa i frazy zawarte w tek$cie.
Informacja na tym poziomie nie podlega w %aden sposób
przetworzeniu w umy$le, jest reprezentowana dos ownie
(„M#%czyzna sta na podwórku, gdy nagle zacz" pada&
deszcz. Po chwili ruszy w kierunku domu. Gdyby d u%ej
pozosta , to by przemók do suchej nitki”, na podstawie:
Radvansky, Zwaan, Curiel i Copeland, 2001). Poziom
drugi – podstawa tekstowa (textbase) – opisywany jest
jako „semantyczna struktura tekstu” (Kli$, 2000). Chodzi
tu o zapami#tanie nie tyle wiernego brzmienia informacji, ile jej sensu. Zatem informacja funkcjonuje w umy$le
cz owieka nie w takiej formie, w jakiej zosta a przekazana, lecz w postaci parafrazy, synonimu czy przeredagowanego wyra%enia („M#%czyzna by by do cna przemoczony, gdyby d u%ej pozosta na podwórku”). Najwy%szy
poziom, czyli model sytuacyjny (situation model), odnosi si#, jak sugeruje nazwa, do opisywanej sytuacji lub
zdarzenia. Model sytuacyjny jest zintegrowan" i spójn"
reprezentacj" informacji trojakiego rodzaju (Radvansky,
Copeland i Zwaan, 2003): bezpo$rednio otrzymanych,
uzyskanych na podstawie tych nap ywaj"cych informacji
oraz wcze$niej posiadanych (a odnosz"cych si# do opisywanej sytuacji). Wszystkie te elementy s" aktywnie przetwarzane przez umys (Kurcz, 1987) – "czone ze sob".
W ten sposób tworzy si# z informacji wniosek, który abstrahuje od formy komunikatu („Lun# o jak z cebra”).
Jak wykazali Schmalhofer i Glavanov (1986), informacje zawarte w rozbudowanym komunikacie mog" by&
pó'niej wykorzystane tylko wtedy, gdy na ich podstawie
powsta model sytuacyjny. Bez skonstruowania odpowiedniej umys owej reprezentacji nie jest mo%liwe czerpanie z zasobów wiedzy, jak" przynosi dany zbiór informacji. Nie wystarczy uchwyci& znaczenie poszczególnych
danych. Zapami#tanie ca ej narracji jest mo%liwe dopiero
dzi#ki skonstruowaniu modelu sytuacyjnego, czyli zrozumieniu jej „g #bszego” – zintegrowanego – sensu.
W badaniach nad rozumieniem tekstu zazwyczaj stosuje si# procedur#, któr" opracowali Schmalhofer i Gla-
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vanov (1986), a upowszechnili Radvansky i jego wspó pracownicy (2001, 2003; Radvansky i Copeland, 2004).
Uczestnicy badania wype niaj" test rozpoznawania oryginalnych zda! z tekstu, który im wcze$niej przedstawiono
do uwa%nego przeczytania. W$ród zda! testowych znajduj" si# zarówno dos ownie przytoczone zdania, jak i parafrazy oryginalnych zda! oraz zdania b#d"ce wnioskiem
(interpretacj") ca ego tekstu. Istot" tego paradygmatu
jest porównywanie dwóch rodzajów odpowiedzi „tak”:
„prawid owych” (tzw. hitów, czyli trafnych rozpozna!)
i „nieprawid owych” (tzw. fa szywych alarmów, czyli
b #dnych rozpozna!). Z uzyskanych proporcji traÞe! do
fa szywych alarmów wylicza si# wska'nik ró%nicowania
A’ (discrimination index), pochodz"cy z teorii detekcji
sygna ów (Snodgrass i Corwin, 1988).
G ówn" zalet" wspó czynnika ró%nicowania A’ jest
integracja traÞe! oraz fa szywych alarmów w jeden precyzyjny wska'nik (unika si# dzi#ki temu niedok adno$ci,
poniewa% dokonywana jest radykalna poprawka poziomu
trafnego ró%nicowania ze wzgl#du na liczb# fa szywych
alarmów). W paradygmacie rozumienia tekstu dla ka%dego poziomu reprezentacji (powierzchniowego, podstawy
tekstowej i modelu sytuacyjnego) nale%y policzy& oddzielne wska'niki A’. W zale%no$ci od rozpatrywanego
poziomu przetwarzania informacji inne odpowiedzi bierze si# pod uwag#. Co wi#cej, te same odpowiedzi uznaje
si# raz za prawid owe, a raz za pomy ki (w zale%no$ci od
poziomu reprezentacji). I tak, w przypadku pomiaru poziomu poprawno$ci w formu owaniu powierzchniowej
formy reprezentacji porównuje si# odpowiedzi dotycz"ce
zda! dos ownych (trafne rozpoznania) i parafraz (b #dne rozpoznania). Z kolei mierz"c poziom reprezentacji
tekstowej, porównuje si# odpowiedzi odnosz"ce si# do
parafraz (teraz s" trafnymi rozpoznaniami) i wniosków
prawdziwych, czyli zda! b#d"cych trafn" interpretacj"
informacji (b #dne rozpoznania). Przy modelu sytuacyjnym analizowa& nale%y odpowiedzi dotycz"ce wniosków
prawdziwych (teraz s" trafnymi rozpoznaniami) i nieprawdziwych, czyli wyra%onych w zdaniach tematycznie
nawi"zuj"cych do informacji zawartych w tek$cie, ale
niewynikaj"cych z nich (b #dne rozpoznania).
Zastosowanie poznawczego paradygmatu rozumienia
tekstu do analizy stereotypowego wnioskowania
Na gruncie psychologicznych eksploracji stereotypu
pewnym nawi"zaniem do paradygmatu bada! nad rozumieniem tekstu s" eksperymenty Dunninga i Shermana (1997) nad stereotypowym wnioskowaniem. U ich
podstawy le%y oczywista dla wszystkich konstatacja, %e
w codziennym %yciu cz#sto mamy do czynienia z informacjami, które s" niejednoznaczne, a które próbujemy

zrozumie&. Z danych, które same w sobie nie s" wystarczaj"c" przes ank" do wnioskowania, mo%na wyci"ga&
konkluzje, o ile uzyska si# dodatkow" – „dookre$laj"c"”
– informacj#. Tak" przes ank" potencjalnie umo%liwiaj"c" wnioskowanie mo%e by&, oczywi$cie, stereotyp (b"d'
inna dost#pna heurystyka).
Zauwa%my, %e to uj#cie stereotypowego wnioskowania
jest nieco odmienne od opisanego wcze$niej tradycyjnego
podej$cia, w którym stereotyp odgrywa rol# zasadniczej
i wystarczaj"cej przes anki do prawomocnego rozumowania. Zarówno w przypadku dedukowania w a$ciwo$ci
o nieznanej osobie, jak i indukcyjnego wnioskowania
o jej przynale%no$ci kategorialnej, przes anki zawieraj"
bezpo$rednie i jednoznaczne odwo anie do stereotypu
(odpowiednio poprzez: kategorialn" informacj# vs. pojedynczy kategorialny atrybut). Natomiast u Dunninga
i Shermana (1997) stereotyp ma status wcze$niej posiadanej wiedzy utajonej (tacit knowledge), która pozwala
zintegrowa& uzyskan" wieloznaczn" informacj#.
Informacja: Student nie móg zrozumie& s ów
dwóch dyskutuj"cych m$!czyzn: profesora
neurobiologii i chorego psychicznie
Wniosek: M$!czyzna, który by profesorem
neurobiologii mówi !argonem naukowym,
a ten, który by chory psychicznie mówi niezbornie.
Z serii pi#ciu eksperymentów, które opisali Dunning
i Sherman (1997), szczególnie interesuj"ce z punktu
widzenia celu tego artyku u s" Eksperymenty 3, 4 i 5,
w których instrukcja nie sk ania a do wnioskowania. Otó%
polecenie ukierunkowywa o uczestników badania nie na
budowanie sobie wizerunku danej osoby (co mo%e naprowadza& na „wychodzenie poza dostarczone informacje”),
lecz na ocenienie, w jakim stopniu informacja jest klarowna (readable). Tak wi#c mo%na przyj"&, %e mierzono
umiej#tno$& spontanicznego wyci"gania wniosku ze stereotypowych informacji.
Ka%dorazowo zasadnicze elementy procedury by y
identyczne. Najpierw uczestnikom badania prezentowano
pojedyncze zdania, z których ka%de odnosi o si# do innej osoby. Kategorialn" przynale%no$& konkretnej osoby
(wst#pnie okre$lmy j" X) podawano wprost, na przyk ad:
profesor neurobiologii. Natomiast informacja o osobie
by a wieloznaczna, na przyk ad: student nie móg zrozumie& s ów X. Jak wida&, odmiennie ni% w klasycznej metodyce rozumienia tekstu, informacja nie tylko by a sama
w sobie ma o oczywista, ale do tego zawarta w jednym
zdaniu (zamiast rozbudowanej narracji).
W celu kontroli trafno$ci doboru stereotypowych zachowa! stworzono dwie wersje zda! dla wszystkich zachowa! (przyk ady relewantnych zda! z fazy testowej za-
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wiera Tabela 1). Ka%de zachowanie po owie uczestników
badania prezentowano z innym bohaterem (np. chory
psychicznie vs. profesor neurobiologii), tak %e raz tworzy o informacj# spójn" ze stereotypem, a raz sprzeczn"
(np. „Student nie móg zrozumie& niezbornej wypowiedzi
profesora neurobiologii” vs. „Student nie móg zrozumie&
%argonu profesora neurobiologii”). Nast#pnie mierzono
ukryte wnioskowanie (tacit inference), czyli dopowiadanie sobie niejednoznacznej informacji tak, by jej tre$&
sta a si# jednoznaczna. Za wska'nik przyj#to liczb# b #dnie, czyli zgodnie ze stereotypem, rozpoznanych zda!.
W te$cie rozpoznawania nale%a o wskaza&, które z podanych zda! s" dok adnie takie same, jak wcze$niej prezentowane. W$ród nich znajdowa y si# zarówno zdania
oryginalne, jak i zmienione. W cz#$ci zda! zmiana by a
neutralna (czyli niejednoznaczne zachowanie zast"piono
informacj" neutraln" wzgl#dem stereotypu), na przyk ad:
dwóch m#%czyzn zapyta o X o jego rodzin#. Krytyczne
zdania zmienione by y stosownie do stereotypu, czyli tak,
by zawiera y wniosek spójny ze stereotypem (np. „Student
nie móg zrozumie& %argonu profesora neurobiologii”)
b"d' sprzeczny z nim (np. „Student nie móg zrozumie&
niezbornej wypowiedzi profesora neurobiologii”).
Uczestnicy badania zdecydowanie najwi#cej b #dnych
rozpozna! dokonali przy zdaniach, które zawiera y s owa
wskazuj"ce, %e niejednoznaczna informacja przekazywana w fazie prezentacji zosta a dopowiedziana zgodnie ze
stereotypem „bohatera” informacji. Ten typ wnioskowania mo%emy równie% rozpatrywa& jako warunkow" dedukcj#, maj"c" nast#puj"cy przebieg:
Student nie mo%e zrozumie& s ów X (niejednoznaczna
informacja o s owach).
Skoro X to profesor (stereotypowa kategoria osoby
– jednoznaczna przes anka),
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to s owa s" naukowym %argonem (stereotypowy wniosek z niejednoznacznej informacji).
Badania Dunninga i Shermana (1997) dobitnie wykazay rol# stereotypu jako potencjalnej wiedzy, która pozwala
zintegrowa& niejednoznaczn" informacj#, a nast#pnie wyci"gn"& z niej wniosek. Ale eksperymenty te, cho& z jednej
strony odwo uj" si# do poznawczego paradygmatu rozumienia tekstu, z drugiej s" jednak nadal mocno osadzone
w tradycyjnym ujmowaniu stereotypowego wnioskowania, czyli w przypisywaniu stereotypowi funkcji przes anki. W gruncie rzeczy, dostarczaj" zatem wgl"du w tendencj# do stosowania (b"d' nie) stereotypu w procesie przetwarzania informacji o reprezentancie stereotypizowanej
kategorii. Niepodwa%aln" zalet" tych eksperymentów jest
zastosowanie metodyki pochodnej poznawczemu paradygmatowi rozumienia tekstu – znacznie bardziej wyraÞnowanej od klasycznie stosowanej w psychologii spo ecznej. Ale trudno na podstawie ich wyników budowa& tez#
o wp ywie stereotypu na umiej#tno$& rozumowania sensu
stricto, a wi#c niezale%n" od stereotypu.
Poza tym, w badaniach Dunninga i Shermana (1997)
nie kontrolowano tego, czy dana porcja informacji do
wnioskowania aktywizuje stereotyp u ka%dego cz owieka
(uczestnika badania). Mog" przecie% wyst#powa& istotne ró%nice indywidualne w tym zakresie (Bodenhausen,
Mussweiler, Gabriel i Moreno, 2001). Co wi#cej, nawet
je$li u wszystkich wzbudza si# stereotyp (jako rodzaj
spo ecznej wiedzy), to mo%e by& on w ró%nym stopniu
podzielany, a wi#c i stosowany vs. hamowany (dyskusja
i przegl"d bada! w: Piber-D"browska, 2001). W efekcie
uzyskane wyniki mog" by& artefaktami: odzwierciedla&
ró%nice nie tyle w (stereotypowym) rozumowaniu, ile
w dost#pno$ci i aplikowaniu (stereotypowej) wiedzy.
Wydaje si# wi#c, %e pomiar indywidualnego stopnia po-

Tabela 1.
Przyk adowe zdania z bada! Dunninga i Shermana (1997, Eksperyment 5)
Prezentowane zdania
wersja 1/wersja 2

Diagnostyczne zdania testowe – wskazuj"ce na stereotypowe wnioskowanie
(s owa kluczowe zaznaczone pogrubion" czcionk")
wersja 1

Student nie móg zrozumie& s ów chorego
psychicznie/profesora neurobiologii.

Zakonnica/rockmanka by a niezadowolona
z ilo$ci alkoholu serwowanego na przyj#ciu.

wersja 2
przyk ad spójno$ci

Student nie móg zrozumie& niezbornej
wypowiedzi chorego psychicznie.

Student nie móg zrozumie& naukowego
"argonu profesora neurobiologii.

przyk ad sprzeczno$ci
Zakonnica by a niezadowolona z ma!ej ilo$ci
alkoholu serwowanego na przyj#ciu.

Rockmanka by a niezadowolona z du"ej ilo$ci
alkoholu serwowanego na przyj#ciu.

Uwaga: W oryginalnej wersji kategori" sprzeczn" z kategori" „zakonnica” by „rockman”. W t umaczeniu zmieniono p e& muzyka, aby ujednolici&
gramatyczn" form# opisu zachowania obu osób.
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dzielania stereotypu nale%y przeprowadza& we wszystkich badaniach nad stereotypem jako przes ank" wnioskowania.
Informacja: Modelka uzale!niona od narkotyków
przyst"pi a do kuracji odwykowej, ale j" przerwa a.
Powróci a do swojej rodzinnej FiladelÞi, porzucaj"c
zawód modelki. 'y a z zarobionych dot"d pieni$dzy,
które szybko zacz$ a przepuszcza&.
Wniosek: Pieni"dze przepuszcza a na narkotyki.
Frapuj"ce wydaje si# zagadnienie, jak integrowane s"
informacje, z których mo%na wyci"gn"& wniosek bez
posi kowania si# posiadanym (i zaktywizowanym) stereotypem. Chodzi o wnioskowanie, które wprawdzie dotyczy reprezentanta stereotypizowanej kategorii (a wi#c
rozumowanie przebiegaj"ce w warunku wzbudzonego
stereotypu), ale odnosi si# do informacji konkretnych
i jednoznacznych, czyli wystarczaj"cych do wyci"gni#cia
wniosku. W takim uj#ciu stereotypowi przypisywana jest
inna rola – czynnika potencjalnie zniekszta caj"cego rozumowanie. Stereotyp mianowicie mo%e by& dodatkowo
(„nadprogramowo” i zb#dnie) w "czany do wyci"gni#cia
wniosku. Analogicznie do bada! nad stereotypem jako
przes ank" wnioskowania, tak%e i przy takiej kontroli
stereotypu konieczne wydaje si# sprawdzanie indywidualnego zró%nicowania w stopniu podzielania stereotypu.
Podsumowuj"c, je$li zbiór informacji wzbudzaj"cych stereotyp obejmie powi"zane ze sob" dane, z których mo%na
wnioskowa& bez korzystania ze stereotypu (ani jako przes anki, ani jako ukrytej wiedzy), wówczas mo%liwa b#dzie obserwacja poziomu poprawno$ci, z jak" wyci"gany
jest z nich wniosek oraz ewentualnej roli stereotypu.
Przeprowadzono badanie w asne z zastosowaniem metodyki rozumienia tekstu i uwzgl#dnieniem wi#kszo$ci
z powy%szych metodologicznych postulatów. Bod'cow"
postaci", o czym na wst#pie badania informowano, by a
Gia Maria Carangi – top modelka na prze omie lat 70.
i 80. ubieg ego wieku. Pierwszym zastosowanym narz#dziem by kwestionariusz typu dyferencja u Osgooda,
przyj#ty do pomiaru uprzedzenia wobec typowej modelki. Uczestnik badania mia za zadanie ustosunkowa& si#
na sze$ciostopniowej skali do 18 wymiarów cech, których
bieguny stanowi y przeciwstawne okre$lenie (np. skromna
– zarozumia a, arogancka – uprzejma), przez postawienie
znaku X tym bli%ej danego okre$lenia, im lepiej – wed ug
niego – wydaje si# ono opisywa& typow" modelk#.
Nast#pnie uczestnik badania otrzymywa do przeczytania jednostronicowy tekst (40 zda!), w którym opisano
Gi#, a konkretnie kluczowe fakty z jej krótkiego %ycia –
od dzieci!stwa do $mierci z powodu narkotyków i AIDS.
Z jednej strony %yciorys przypomina o tym, %e Gia od-

nosi a wielkie sukcesy zawodowe, z drugiej za$ przywoywa jej zmagania z uzale%nieniem od narkotyków. Tekst
zawiera wy "cznie fakty, niemal ca kowicie pozbawiony
by ich warto$ciowania. Wyj"tek stanowi o kilka bardzo
pozytywnych ocen modelki (np. wspania a kariera, ikona
pi#kna), cho& relatywnie bowiem ma o zda! bezpo$rednio
dotyczy o ciemnej strony jej %ycia (1/5 tekstu), to jednak
mo%na by o si# spodziewa& efektu asymetrii negatywno-pozytywnej (Czapi!ski, 1988). Kontrolowano znajomo$& historii o Gii (by wykluczy& uczestników maj"cych
o niej „utajon" wiedz#”). Sprawdzano tak%e postrzeganie
jej jako typowej modelki. W tym celu uczestnik badania
ocenia na skali od 1 do 5, w jakim stopniu „%yciorys Gii
jest %yciorysem typowej modelki”.
Po zapoznaniu si# z %yciorysem uczestnik badania ogl"da komputerow" prezentacj# 20 zdj#&, na których widniaa Gia w ró%nych momentach swojego %ycia. Sze$& spo$ród zdj#& mog o nasuwa& przypuszczenie, %e zrobiono je
w okresie brania narkotyków. Na pozosta ych zdj#ciach
Gia wygl"da a jak zwyczajna (bardzo adna) dziewczyna
b"d' pozuj"ca w a$nie modelka. Prezentacja zdj#& mia a
na celu odwrócenie my$li od przedstawionego %yciorysu
oraz odroczenie w czasie kolejnego etapu badania, jakim
by o wype nianie testu rozpoznawania oryginalnych zda!
z %yciorysu.
Test ten s u%y do pomiaru dos ownego zapami#tywania poszczególnych informacji vs. wnioskowania ze zbioru informacji. Sk ada si# z 16 zda!, w tym o$miu prawdziwych, czyli zaczerpni#tych z %yciorysu w dos ownym
brzmieniu, spo$ród których cztery zawiera y informacj#
neutraln", a cztery – negatywn" (nawi"zuj"c" do narkomanii). Pozosta e osiem stanowi y zmodyÞkowane zdania oryginalne, do których dopisano informacje b#d"ce
prawdziwymi b"d' fa szywym wnioskami. Wniosek
„prawdziwy” by konkluzj", jak" mo%na wysun"& na podstawie czytania nie tyle tego zdania, do którego zosta do"czony, ile wcze$niejszego tekstu. Wniosek „fa szywy”
by nieuprawnion", czyli bezpodstawn" konkluzj". Co
istotne, wszystkie zdania, które wybrano do przekszta cenia, same w sobie nios y neutraln" informacj#. Ró%ni
je natomiast kontekst sytuacyjny, w jakim si# znalaz y:
neutralny vs. negatywny (odnosz"cy si# do narkomanii).
ModyÞkacja by a zgodna ze znaczeniem kontekstu, tak
wi#c po owa wniosków nadal utrzymywa a neutralno$&
zdania, a po owa zmienia a jego wyd'wi#k na negatywny. Zadanie uczestników badania polega o na wskazaniu,
„czy dok adnie to zdanie wyst#powa o w tek$cie”. By y
tylko dwie mo%liwe odpowiedzi: „tak” lub „nie”.
Uzyskano bardzo interesuj"cy wzór wyników dotycz"cych wnioskowania z rozbudowanego komunikatu, czyli
budowania modelu sytuacyjnego. Uczestnicy nieuprze-
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dzeni oraz z pozytywnym uprzedzeniem1 nie ró%nili si#
w zakresie rozumienia informacji neutralnych, a przy tym
dobrze je ró%nicowali (A’ > 0,7). Wyst"pi y natomiast
istotne rozbie%no$ci w zakresie wyci"gania wniosków
z informacji negatywnych (czyli odnosz"cych si# do narkomanii modelki).
Otó%, ogólnie bior"c, uczestnicy nieuprzedzeni okazali
si# istotnie lepsi we wnioskowaniu od uczestników z pozytywnym uprzedzeniem: ze znacznie wi#kszej liczby
informacji negatywnych wyci"gn#li prawdziwe wnioski,
do tego zachowuj"c dobry poziom ró%nicowania pomi#dzy nimi a wnioskami fa szywymi (A’ > 0,7). Z kolei
w przypadku uczestników z pozytywnym uprzedzeniem
$rednia warto$& A’ dla wniosków negatywnych (A’ < 0,5)
wskazuje na nieprawid owe wr#cz ró%nicowanie: przewag# mia y nieprawomocne wnioski („tak” przy fa szywych wnioskach) nad trafnych rozpoznaniami („tak” przy
prawomocnych wnioskach). O ile wi#c uczestnicy bez
uprzedzenia z bardzo zbli%on" trafno$ci" wnioskowali
z informacji neutralnych vs. negatywnych, o tyle uczestnicy pozytywnie uprzedzeni istotnie mniej trafnie wnioskowali z informacji negatywnych ni% neutralnych.
Wyniki sugeruj", %e dla uczestników bez uprzedzenia
wszystkie informacje o modelce (i neutralne, i negatywne) mia y podobny, a przy tym nieafektywny, status.
Dlatego te% z równie du%" poprawno$ci" wyci"gali z nich
prawomocne wnioski, nie wykazuj"c tendencji do doszukiwania si# g #bszego sensu w zbiorze niekonkluzywnych informacji. Wnioskowanie uczestników pozytywnie
uprzedzonych wydaje si# natomiast specyÞczne – afektywne (Piber-D"browska, 2006). Otó% informacje negatywne mia y dla nich inne znaczenie ni% informacje neutralne. Prawdopodobnie negatywne wnioski, jako sprzeczne z ich ustosunkowaniem do modelki, by y hamowane.
Analogiczne rezultaty, ale przy zastosowaniu innego paradygmatu, uzyskali Wigboldus i jego wspó pracownicy
(Wigboldus, Semin i Spears, 2003; Wigboldus, Sherman,
Franzese i van Knippenberg, 2004). Przeprowadzone
przez nich liczne badania dotyczy y roli stereotypu w jednym z podstawowych procesów budowania sobie wizerunku nieznanej osoby – spontanicznym interpretowaniu
jej pojedynczego zachowania jako wyrazu sta ej w a$ciwo$ci (np. osoba, która wygra a w te$cie z wiedzy ) inteligentna).
Przypisywanie sprawcy cechy na podstawie jednostkowego czynu (spontaneous traits inference – STI) jest
procesem spontanicznie przebiegaj"cym, czyli samorzutnie si# uruchamiaj"cym, bez intencji cz owieka przetwarzaj"cego informacj# (Uleman, 1999; Uleman, Newman
i Moskowitz, 1996). Wyniki bada! wykazuj", %e z regu y
ca y proces dokonuje si# poza $wiadomo$ci", wr#cz au-
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tomatycznie (Todorov i Uleman, 2003). Ale nie zawsze.
Jak wykazali Wigboldus i jego wspó pracownicy (2003,
2004), je$li zachowanie jest sprzeczne ze stereotypem
sprawcy (np. kloszard wygrywa w te$cie z wiedzy), interpretacja ulega zahamowaniu2.
Najprawdopodobniej taka w a$nie sytuacja mentalna
mia a miejsce w opisanym badaniu w asnym: uczestnicy pozytywnie uprzedzeni do typowej modelki powstrzymywali si# od wyci"gania „niewygodnych” dla
siebie wniosków z informacji negatywnych. Oczywi$cie,
mo%na si# zastanawia&, czy rzeczywi$cie przyczyn" jest
sprzeczno$& konkluzji z ustosunkowaniem, a nie – na
przyk ad – deÞcyty pami#ciowe. Brak parafraz w te$cie
wykluczy rozwa%anie dwóch najmniej generatywnych
poziomów rozumienia tekstu: struktury powierzchniowej oraz podstawy tekstowej. Przeanalizowano jednak
poprawno$& rozpoznawania oryginalnych – neutralnych
i negatywnych – zda! z tekstu. I tym razem u osób bez
uprzedzenia nie stwierdzono ró%nicy w rozpoznawaniu
obu typów zda!. Zdania negatywne, czyli wprost nawi"zuj"ce do narkomanii, osoby nieuprzedzone i pozytywnie
uprzedzone rozpoznawa y z podobn", a przy tym wysok" trafno$ci" ($rednio 78% trafnie rozpoznanych zda!).
Odmienny efekt wyst"pi przy zdaniach neutralnych.
Otó% osoby z pozytywnym uprzedzeniem rozpoznaway je… gorzej od osób nieuprzedzonych, a tym samym
– znacznie gorzej ni% zdania neutralne. Mo%liwe, %e informacje negatywne – jako sprzeczne z ustosunkowaniem
osób pozytywnie uprzedzonych – w wi#kszym stopniu
ni% informacje neutralne zaanga%owa y je poznawczo.
Zgodnie z koncepcj" elastyczno$ci kodowania informacji
(Sherman i Frost, 2000; Sherman, Macrae i Bodenhausen, 2000) cz owiek, przetwarzaj"c informacje, stara si#
by& jak najbardziej efektywny: zamiast koncentrowa& si#
na informacjach oczywistych, znanych (np. spójnych ze
stereotypem), przekierunkowuje i inwestuje swoje moce
poznawcze w informacje nieoczywiste, a zw aszcza
sprzeczne z posiadan" wiedz".
I przypuszczalnie taki tryb funkcjonowania poznawczego w "czy si# u osób pozytywnie uprzedzonych do modelki. Dos owne brzmienie informacji negatywnych zapami#ta y one znacznie lepiej ni% neutralnych (a przy tym
równie dobrze jak osoby nieuprzedzone). Rekapituluj"c:
w odtwórczym przetwarzaniu informacji negatywnych
nie wyst"pi u nich %aden deÞcyt, dosz o natomiast do zahamowania wnioskowania ze zda! negatywnych. Mo%na
dopatrywa& si# w tym pewnego wewn#trznego oporu
przed wyci"ganiem konkluzji niewygodnych, bo sprzecznych z posiadanymi przekonaniami. Dodatkowym argumentem przemawiaj"cym za tym przepuszczeniem wydaje si# wynik dotycz"cy oceny %yciorysu Gii jako typowe-
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go dla modelek. Otó% zgodno$& ta by a istotnie mniejsza
wed ug oszacowania osób z pozytywnym uprzedzeniem
ni% osób bez uprzedzenia.
Konkluzje
Celem artyku u by o zaprezentowanie poznawczego
paradygmatu rozumienia tekstu. Metodyka ta umo%liwia
pomiar spontanicznego wnioskowania na podstawie zbioru informacji, które s" ze sob" powi"zane tematycznie, ale
w sposób nieformalny (czyli nie na zasadach logiki). Aby
zintegrowa& otrzymywane informacje i wyci"gn"& z nich
wniosek, trzeba odwo a& si# do wcze$niej zgromadzonej
potocznej wiedzy. Oczywi$cie, stereotyp mo%e by& takim
u%ytecznym zasobem wiedzy. W przypadku rozwa%ania
stereotypu jako „utajonej wiedzy” mamy do czynienia
z do$& tradycyjnym ujmowaniem kwestii stereotypowego
wnioskowania. Stereotypowo$& polega na tym, %e stereotyp jest konieczn", a czasem wystarczaj"c" przes ank" do
wyci"gni#cia wniosku (badania Dunninga i Shermana,
1997). Generalnie takie podej$cie dominuje w spo ecznej
psychologii w badaniach nad rol" stereotypu.
W artykule poddano pod rozwag# alternatywne deÞniowanie stereotypowego wnioskowania – jako rozumowania, w którym stereotyp nie jest przes ank", lecz stanowi
dodatkowy czynnik potencjalnie zmieniaj"cy przebieg
integracji i wnioskowania z uzyskiwanych informacji (innych ni% stereotyp). Zaktywizowany stereotyp mo%e by&
czynnikiem sprzyjaj"cym lub hamuj"cym wnioskowanie (w zale%no$ci od sensu nasuwaj"cego si# wniosku).
Paradygmat rozumienia tekstu wydaje si# adekwatnym
narz#dziem do badania umiej#tno$ci rozumowania jako
takiej oraz ewentualnej roli stereotypu w tym procesie.
Co wi#cej, dzi#ki zastosowaniu tej metodyki mo%na analizowa& nie tylko Þnalny rezultat przetwarzania rozbudowanego komunikatu, ale tak%e wcze$niejsze elementy,
takie jak dos owne zapami#tanie poszczególnych informacji oraz zrozumienie ich sensu.
W psychologii spo ecznej równie% funkcjonuje rozró%nienie mi#dzy zapami#taniem „wygl"du” a „sensu”
informacji. Mianowicie w literaturze przedmiotu (np.
von Hippel, Sekaquaptewa i Vargas, 1995) wskazuje si#,
najogólniej ujmuj"c, i% kodowane mog" by& dwa parametry wizualnie przekazywanej informacji. Pierwszym s"
Þzyczne szczegó y wyra%aj"cego dan" informacj# s owa,
drugim za$ – sporadycznie uwzgl#dnianym w badaniach
– znaczenie tej informacji. Niewiele bada! przeprowadzono w tym zakresie (przegl"d w: Piber-D"browska,
2005), a ich cech" charakterystyczn" jest pomiar obu
parametrów za pomoc" odr#bnych narz#dzi, co podwa%a sensowno$& zastosowania ich w odniesieniu do tego
samego cz owieka. Tak wi#c w przeciwie!stwie do para-

dygmatu rozumienia tekstu niemo%liwe staje si# analizowanie indywidualnych ró%nic w zakresie poszczególnych
poziomów przetwarzania informacji.
Jak ju% wspomniano, rodzaj wnioskowania mierzony
z wykorzystaniem metodyki rozumienia tekstu okre$la
si# jako nieformalny (por. empiryczne kontrargumenty
Radvansky’ego i Copelanda, 2004). Rozumowanie przebiega bowiem na podstawie informacji nie tylko wprost
uzyskiwanych, ale i posiadanych ju% wcze$niej (N#cka
i in., 2006). Ten sposób rozumowania jest bliski temu, który stosujemy na co dzie!, zatem i z tego wzgl#du warto go
eksplorowa&. Potoczne wnioskowanie o innych ludziach
cz#sto przebiega w warunkach wzbudzonego stereotypu,
dlatego trudno przeceni& wag# bada! nad stereotypowym
wnioskowaniem jako wnioskowaniem ze stereotypowej
przes anki. Lecz równie wa%nym nurtem badawczym wydaj" si# dociekania, jak posiadany stereotyp zniekszta ca
wnioski wyci"gane z otrzymywanych informacji. By&
mo%e brak tego typu bada! spowodowany jest niedostatkiem stosownych paradygmatów badawczych. Jednak%e
nie postuluj# ich opracowania. Znacznie trafniejszym
i ekonomiczniejszym post#powaniem wydaje si# korzystanie z dorobku psychologii poznawczej w tym zakresie,
cho&by z przedstawionego w artykule paradygmatu rozumienia tekstu.
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PRZYPISY
1. Ze wzgl#du na niewielk" liczb# osób z negatywnym uprzedzeniem ich wyników nie uwzgl#dniono w analizach.
2. W przypadku zachowania spójnego ze stereotypem (profesor wygrywa w te$cie z wiedzy) stereotyp nie intensyÞkuje
STI. Proces ten przebiega w ten sam sposób, jak przy sprawcy
kategorialnie anonimowym (czyli nieb#d"cym reprezentantem
okre$lonej kategorii spo ecznej). Zachowanie spójne ze stereotypem jest bowiem tylko dobr" egzempliÞkacj" dla indukcyjnego wniosku.

POZNAWCZY PARADYGMAT ROZUMIENIA TEKSTU JAKO POTENCJALNA METODA DO BADA* …

The cognitive paradigm of text comprehension
as a potential method for studying stereotypical reasoning
Kinga Piber-D"browska
Warsaw School of Social Psychology

Abstract
This article looks at spontaneously-performed stereotypical reasoning based on a set of information that is
linked thematically but informally (i.e. not under logical principles). First the typical experimental approach
of social psychology is presented, meaning the approach in which a stereotype is one of the premises allowing a valid, albeit not necessarily true, conclusion to be drawn. The main body of the article presents the
cognitive paradigm of text comprehension, which enables the skill of informal reasoning to be tested – or
more speciÞcally, the building of a situational model via the integration of information obtained with previously possessed knowledge (in the form of a stereotype, for example, or another heuristic). This method
seems to be appropriate for testing the kind of stereotypical reasoning in which the stereotype is not a necessary premise for drawing conclusions, but rather an additional factor that may disrupt the ability to reason
based on the premises given (especially in individuals who possess a stereotype). The appropriateness of
using the text comprehension method for studying this sort of stereotypical reasoning is then discussed,
based on the example of the author’s research.
Key words: reasoning, stereotype, text comprehension
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