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Efekt sformu owania (framing effect):
zaanga!owanie poznawczego wysi ku
a wp yw kontekstualnych informacji o zysku
lub stracie na podejmowanie decyzji
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Efekt sformu owania (framing effect) obserwuje si" w podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Przejawia
si" on zmian# preferencji mi"dzy wyborem opcji pewnej a wyborem opcji niepewnej (ryzykownej) w zale!no$ci od tego, czy decydent dokonuje wyboru w domenie zysku, czy w domenie straty. W domenie zysku
decydenci cz"$ciej wybieraj# opcj" pewnego ni! niepewnego zysku, w domenie straty za$ cz"$ciej preferuj#
opcj" niepewnej ni! pewnej straty. Jedna z kluczowych kontrowersji dotycz#cych natury efektu sformu owania wi#!e si" z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy efekt ten stanowi rezultat bezwysi kowego przetwarzania informacji, czy te! powstaje za spraw# zaanga!owania wysi ku poznawczego w analiz" problemu
decyzyjnego. W artykule przedstawiono przegl#d bada%, których rezultaty wspieraj# obydwa stanowiska.
W pierwszej cz"$ci zaprezentowano badania, w których o zaanga!owaniu wysi ku poznawczego wnioskowano na podstawie indywidualnych w a$ciwo$ci decydenta. W cz"$ci drugiej przedstawiono badania dotycz#ce wp ywu warunków sytuacyjnych na anga!owanie poznawczego wysi ku w dokonywanie wyborów
w domenie zysku lub straty. Cz"$& trzecia zawiera przegl#d wyników bada%, w których o wielko$ci wysi ku
poznawczego wnioskowano na podstawie przebiegu procesu podejmowania decyzji. Podj"to tak!e prób"
syntezy doniesie% na temat roli poznawczego wysi ku jako czynnika nie tylko zapobiegaj#cego wyst"powaniu efektu sformu owania, lecz tak!e w pewnych warunkach wywo uj#cego ten efekt.
S owa kluczowe: efekt sformu owania, decyzje, ryzyko, wysi ek poznawczy

EFEKT SFORMU

OWANIA JAKO ZNIEKSZTA CENIE
W PODEJMOWANIU DECYZJI

Efekt sformu owania polega na tym, !e ludzie ró!nie reaguj# na odmienne opisy tego samego problemu
(np. Frisch, 1993). Tversky i Kahneman (1981, 1986;
por. tak!e: Kahneman, 2003) opisali efekt sformu owania
w podejmowaniu decyzji jako zniekszta cenie poznawcze,
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polegaj#ce na zmianie sk onno$ci do podejmowania ryzyka
w zale!no$ci od tego, czy decydent dokonuje wyboru,
koncentruj#c si" na zysku czy na stracie. W artykule przyj"to zaproponowane przez Tyszk" (2010) t umaczenie
tego terminu (framing effect), ale w literaturze polskiej
spotyka si" te! inne jego odpowiedniki (np. efekt perspektywy; Soko owska, 2005). W demonstruj#cych ten efekt
eksperymentach najcz"$ciej wykorzystuje si" scenariusz
decyzyjny, okre$lany jako problem choroby azjatyckiej
(Asian Disease Problem). Uczestnicy bada% otrzymuj# na
Przygotowanie artyku u by o finansowane z funduszy Wydzia u
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na badania statutowe
BST 161513.
* Kolejno$& nazwisk podano w odwróconym porz#dku alfabetycznym.
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wst"pie informacj", !e Stany Zjednoczone przygotowuj#
si" na wybuch epidemii nieznanej choroby azjatyckiej,
która mo!e doprowadzi& do $mierci 600 mieszka%ców.
Zadaniem osób badanych jest dokonanie wyboru jednego
spo$ród dwóch programów ratunkowych. Pierwszy program
jest przedstawiony jako opcja pewna, drugi za$ jako opcja
niepewna (ryzykowna). Scenariusz problemu choroby
azjatyckiej wyst"puje w dwóch wersjach, które ró!ni# si"
sposobem sformu owania informacji o rezultatach wprowadzenia ka!dego z programów: w jednej wersji rezultaty
s# przedstawione jako zyski, w drugiej jako straty. Innymi
s owy, w jednym warunku eksperymentalnym wyboru
dokonuje si" mi"dzy opcj# pewnego zysku (program A)
a opcj# niepewnego zysku (program B), za$ w drugim
warunku – mi"dzy opcj# pewnej straty (program C) a opcj#
niepewnej straty (program D). Tre$& obydwu wariantów
scenariusza przedstawiono na rysunku 1.
W eksperymentach Tversky’ego i Kahnemana (1981,
1986), a tak!e w wielu pó'niejszych badaniach, u uczestników obserwowano preferencje wyboru opcji pewnej
(tj. A), gdy konsekwencje wprowadzenia programów
ratunkowych zosta y przedstawione jako zyski, oraz opcji
ryzykownej (tj. D), gdy konsekwencje wprowadzenia
programów przedstawiono jako straty (w oryginalnym
badaniu 72% uczestników wybra o opcj" pewnego zysku
w stosunku do 28% wybieraj#cych niepewny zysk oraz
78% badanych wybra o opcj" niepewnej straty w stosunku do 22% wybieraj#cych pewn# strat"). Zjawisko
to wyst"powa o, mimo !e opcje wyboru maj# t" sam#
warto$& oczekiwan#, a ró!nica mi"dzy nimi wyra!a si"
wy #cznie w okre$leniach s ownych, za pomoc# których
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zosta y zaprezentowane. Oznacza to, !e ludzie ami# zasad"
niezmienniczo$ci (invariance principle) pod wp ywem
deskryptorów charakteryzuj#cych ich sytuacj" decyzyjn#.
Zniekszta cenie to zosta o nazwane efektem sformu owania.
Przejawia si" on w zmianie preferencji mi"dzy wyborem
opcji pewnej a wyborem opcji ryzykownej w zale!no$ci od
tego, czy dokonuj#c wyboru, decydent koncentruje si" na
perspektywie zysku (tzw. domena zysku, gain domain), czy
na perspektywie straty (tzw. domena straty, loss domain).
Efekt sformu owania wielokrotnie obserwowano w badaniach nad podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka
(por. przegl#d w: Kühberger, 1998; Kühberger, Schulte-Mecklenbeck, Perner, 1999, 2002). Oprócz bada% z zakresu
psychologii decyzji poj"cie to zyska o niezwyk # popularno$& i w innych dziedzinach. Jak podaj# Maule i Villejoubert
(2007), efekt sformu owania zaobserwowano w ekonomii
(w ramach decyzji mened!erskich), politologii (w zakresie
decyzji politycznych oraz wp ywu mediów na preferencje
i decyzje obywateli) oraz w ramach nauk o zdrowiu (odno$nie do decyzji medycznych oraz komunikacji dotycz#cej
profilaktyki chorób).

G ÓWNE NURTY BADA!
NAD EFEKTEM SFORMU OWANIA
W obliczu znacznej ró!norodno$ci bada% dotycz#cych
efektu sformu owania, Levin, Schneider i Gaeth (1998;
por. tak!e: Tyszka, 2010) zaproponowali nast"puj#c# klasyfikacj" zjawisk okre$lanych tym terminem:
• Efekt sformu owania w wyborach ryzykownych (risky
choice framing effect) wyst"puje w badaniach dotycz#cych
podejmowania decyzji. Przejawia si" on preferowaniem

Rysunek 1. Tre$& scenariusza dotycz#cego epidemii choroby azjatyckiej.
*ród o: opracowanie w asne.
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opcji pewnej, gdy decydent znajduje si" w domenie zysku,
oraz preferowaniem opcji ryzykownej, gdy decydent
znajduje si" w domenie straty. Przyk ad tego rodzaju
efektu stanowi# przedstawione wyniki klasycznego
badania nad problemem choroby azjatyckiej.
• Efekt sformu owania cechy (attribute framing effect)
przejawia si" zró!nicowaniem ocen i preferencji wobec
ró!norodnych obiektów w zale!no$ci od tego, czy ich
atrybuty s# przedstawiane w pozytywny czy w negatywny
sposób. Pozytywny sposób prezentacji wybranego atrybutu prowadzi do wy!szych ocen i wzrostu preferencji
wobec danego obiektu w stosunku do sytuacji, w której
ten sam atrybut jest prezentowany w sposób negatywny.
Klasycznym przyk adem tego rodzaju efektu jest rezultat
badania Levina i Gaetha (1988), w którym uczestników
proszono o ocen" smaku wo owiny, przy czym w warunku
pozytywnego sformu owania cechy mi"so prezentowano
jako w 75% chude, natomiast w warunku negatywnego
sformu owania cechy jako w 25% t uste. Zaobserwowano,
!e w pierwszym przypadku badani ocenili smak próbki
mi"sa jako lepszy ni! w drugim. Przyk ady efektu sformu owania cechy znale'& mo!na w wielu badaniach
konsumenckich (por. np. Braun, Gaeth, Levin, 1997;
Chang, 2007; Donovan, Jalleh, 1999; Meyers-Levy,
Maheswaran, 2004).
• Efekt sformu owania celu (goal framing effect) odnosi
si" do zró!nicowania ocen i/lub intencji podj"cia lub
zaniechania jakiego$ dzia ania w zale!no$ci od sposobu
przedstawienia jego skutków. W przypadku pozytywnego
sformu owania celu akcentuje si" korzy$ci, a w przypadku
sformu owania negatywnego szkody, jakie mo!e przynie$&
okre$lony sposób post"powania. Cz"sto stwierdza si"
silniejszy wp yw tego drugiego sposobu sformu owania
celu na decyzje badanych, cho& otrzymuje si" tak!e
dwumodalne rozk ady wyników (por. Levin, Gaeth,
Schreiber, Lauriola, 2002). Klasycznym przyk adem
tego rodzaju efektu sformu owania jest rezultat badania
Meyerowitz i Chaiken (1987), w którym na dwa sposoby
informowano uczestniczki o dobroczynnych skutkach
samobadania piersi. W warunku pozytywnego sformuowania celu podkre$lano, !e regularnie przeprowadzane
samobadanie zwi"ksza szans" wczesnego wykrycia
raka piersi i wyleczenia choroby, w warunku za$ sformu owania negatywnego wskazywano, !e zaniechanie
regularnego samobadania zmniejsza szans" wczesnego
wykrycia raka i wyleczenia choroby. Stwierdzono wy!sz#
motywacj" badanych kobiet do unikni"cia strat wynikaj#cych z zaniechania samobadania ni! do uzyskania
p yn#cych z niego korzy$ci. Wiele innych przyk adów
efektu sformu owania celu mo!na znale'& w badaniach
nad komunikacj# perswazyjn#, szczególnie odnosz#c# si"

do profilaktyki chorób i promocji zachowa% prozdrowotnych (por. np. Brewer i in., 2007; Ferguson, Gallagher,
2007; Gerend, Shepherd, Monday, 2008; Toll i in., 2008).
Wyniki metaanalizy wykonanej na danych pochodz#cych z 51 bada% przeprowadzonych w latach 1997–2003
pokazuj#, !e najs abszy jest efekt sformu owania cechy,
najsilniejsze za$ efekty wyst"puj# w badaniach nad podejmowaniem decyzji ryzykownych (Piñón, Gambara, 2005).
Temu ostatniemu rodzajowi efektu sformu owania zosta a
po$wi"cona dalsza cz"$& artyku u.

EFEKT SFORMU OWANIA
W "WIETLE TEORII PERSPEKTYWY
Tversky i Kahneman zaproponowali opis efektu sformu owania na gruncie przedstawionej w 1979 roku teorii
perspektywy – deskryptywnej teorii podejmowania decyzji
ryzykownych. Dzi"ki uwzgl"dnieniu odmienno$ci ludzkich
decyzji od zasad racjonalno$ci ekonomicznej sta a si" ona
popularn# w psychologii alternatyw# dla normatywnej teorii
u!yteczno$ci. Wed ug teorii perspektywy, na podejmowanie decyzji sk adaj# si" dwie podstawowe fazy: edycji
i oceny. W fazie edycji wyst"puj# dwa procesy: kodowanie
i segregacja. Kodowaniem nazywa si" akt percepcji wyników decyzji jako zysków albo strat. Kodowanie prowadzi
do okre$lenia domeny, w której dokonywany jest wybór,
jako domeny zysku lub domeny straty. Zachodzi ono nie
w stosunku do absolutnej warto$ci zero, lecz wzgl"dem
pewnego, specyficznego dla danej sytuacji decyzyjnej,
punktu odniesienia. Mo!e zatem si" okaza&, !e dodatnia
obiektywnie warto$& zostanie zakodowana jako strata (na
przyk ad w sytuacji, gdy warto$& ta jest ni!sza ni! spodziewana). Nast"pnie akt segregacji prowadzi do oddzielenia
tego, co pewne, od tego, co niepewne. W nast"puj#cej
potem fazie oceny decydent wybiera opcj" o najwy!szej
subiektywnej warto$ci.
Funkcja warto$ci, opisana w teorii perspektywy, ma
specyficzny przebieg, który pozwala wskaza& psychologiczne podstawy pojawiania si" efektu sformu owania.
Funkcj" t" graficznie wyra!a s-kszta tna krzywa, wypuk a
dla zysków i wkl"s a, bardziej stroma dla strat. Przebieg
zmienno$ci tej funkcji odzwierciedla dwa podstawowe
odst"pstwa ludzi od przewidywa% teorii u!yteczno$ci:
awersj" do ponoszenia strat (loss aversion) i sk onno$&
do unikania ryzyka (risk avoidance) w domenie zysków
oraz poszukiwanie ryzyka (risk seeking) w domenie strat.
Je!eli zatem satysfakcja z kolejnych przyrostów warto$ci
stopniowo maleje (wypuk o$& krzywej), to u!yteczno$&
otrzymania 200 z otych jest wy!sza ni! u!yteczno$& otrzymania 600 z otych z prawdopodobie%stwem równym 1/3.
Kieruj#c si" subiektywn# u!yteczno$ci#, wi"kszo$& ludzi
wybierze zatem raczej pewne 200 z otych ni! loteri". Z kolei
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ujemna u!yteczno$& straty 200 z otych jest wi"ksza ni!
u!yteczno$& straty 600 z otych z prawdopodobie%stwem
1/3 (wkl"s o$& krzywej). W takiej sytuacji wi"kszo$& ludzi
wyka!e preferencj" loterii. Warto zauwa!y&, i! obserwacja
wskazuj#ca na to, !e ludzie wykazuj# silniejsz# reakcj" na
strat" o zadanej warto$ci, w porównaniu do reakcji na zysk
o tej samej warto$ci, jest zgodna z za o!eniami modelu
asymetrii pozytywno-negatywnej (por. Lewicka, Czapinski,
Peeters, 1992; Peeters, Czapinski, 1990).
Teoria perspektywy nie dostarcza odpowiedzi na pytanie,
jakie procesy psychologiczne towarzysz# fenomenowi
przekszta cania naturalnej ludzkiej niech"ci do ponoszenia
strat w zmienno$& preferencji wobec podejmowania ryzyka. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie Kahneman
i Frederick (2007), powo uj#c si" na dane uzyskane metod#
neuroobrazowania przez De Martino, Kumarana, Seymoura
i Dolana (2006)1, poddali interpretacji zwi#zek podatno$ci na efekt sformu owania ze wzorcami aktywno$ci
mózgowej. W badaniu De Martino i wspó pracowników
(2006) uczestnicy otrzymywali okre$lon# sum" pieni"dzy,
a nast"pnie dokonywali wyboru mi"dzy pewn# opcj# zachowania lub utraty cz"$ci tej sumy a loteriami o tej samej
warto$ci oczekiwanej. W wersji sformu owanej jako zysk
by o to np. zachowanie 40% pocz#tkowej sumy lub udzia
w loterii, w której prawdopodobie%stwo wygrania ca ej
sumy wynosi o 0,4. W wersji sformu owanej jako strata
wybierano np. mi"dzy utrat# 40% pocz#tkowej sumy lub
udzia em w loterii, w której prawdopodobie%stwo przegrania ca ej sumy wynosi o 0,4. W badaniu rejestrowano
aktywno$& cia a migda owatego, przedniego zakr"tu obr"czy
oraz kory przedczo owej. Zaobserwowano, !e wyborom
udzia u w loteriach w domenie straty oraz opcji pewnych w domenie zysku towarzyszy a silniejsza aktywno$&
w obr"bie cia a migda owatego. Wskazuje ona, zdaniem
autorów, na zale!no$& takich wyborów od reakcji afektywnych, zwi#zanych z obecno$ci# etykiet s ownych „strata”
i „zysk”. W przypadku decyzji podj"tych niezale!nie od
sposobu sformu owania opcji wyboru, oprócz aktywno$ci
cia a migda owatego, rejestrowano pobudzenie w obr"bie
przedniego zakr"tu obr"czy oraz kory przedczo owej, które
interpretowano jako przejaw poznawczej korekty reakcji
afektywnych. Zdaniem Kahnemana i Fredericka (2007),
wyniki uzyskane przez De Martino i wspó pracowników
(2006) pokazuj#, !e w pocz#tkowej fazie podejmowania decyzji, wybory maj# pochopny i zale!ny od afektu
Mimo !e wyniki cytowanego badania s# przez autorów interpretowane pod k#tem efektu sformu owania, w istocie dotyczy y one
efektu pewno$ci i efektu odbicia. Kahneman i Frederick interpretuj#
te wyniki do$& ostro!nie, wskazuj#c na to, !e by& mo!e ujawni si"
tam wp yw etykiet keep i lose.
1
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charakter. Dopiero na dalszych etapach procesu mo!e
nast#pi& anga!uj#ca wy!sze funkcje poznawcze korekta
wst"pnej decyzji, w trakcie której reakcje afektywne s#
integrowane z innymi informacjami zawartymi w opisie
problemu decyzyjnego.
W $wietle rozwa!a% Kahnemana i Fredericka (2002),
wi"kszo$& zniekszta ce% i b "dów w rozumowaniu i podejmowaniu decyzji ma charakter automatyczny i wynika
z niskiego zaanga!owania zasobów poznawczych w przetwarzanie informacji zawartych w opisie problemu decyzyjnego. Zdaniem tych autorów (Kahneman, Frederick, 2007),
wyniki eksperymentu De Martino i wspó pracowników
(2006) pozwalaj# równie! efekt sformu owania interpretowa& jako skutek inwestowania niewystarczaj#cego
wysi ku poznawczego w proces poprzedzaj#cy dokonanie
wyboru. Hipoteza taka cz"sto jednak nie znajduje poparcia
w doniesieniach empirycznych. Chocia! bowiem pytanie o zwi#zek efektu sformu owania z bezrefleksyjnym
przetwarzaniem informacji stanowi jedno z najcz"$ciej
zadawanych przez badaczy (por. Kahneman, 2003, 2011;
Kühberger i in., 1999), rezultaty dotychczasowych bada%
nie doprowadzi y do rozstrzygaj#cych wniosków. Celem
artyku u jest zaprezentowanie najciekawszych – zdaniem
autorów – bada%, które po$wi"cono zwi#zkom zaanga!owania poznawczego wysi ku w podejmowanie decyzji
z wyst"powaniem efektu sformu owania.

EFEKT SFORMU OWANIA
A ZAANGA#OWANIE POZNAWCZEGO WYSI KU
W PODEJMOWANIE DECYZJI
Pytanie, czy pod o!e efektu sformu owania mo!e tkwi&
w bezrefleksyjnym przetwarzaniu informacji zaowocowa o
licznymi programami badawczymi, w których 'róde zró!nicowania wielko$ci wysi ku poznawczego upatrywano
w wybranych w a$ciwo$ciach dyspozycyjnych decydentów,
w warunkach sytuacyjnych towarzysz#cych dokonywaniu
wyboru oraz w przebiegu procesu podejmowania decyzji.
W wi"kszo$ci bada% spodziewano si", !e wi"kszy wysi ek
powinien skutkowa& zanikaniem efektu sformu owania.
Dyspozycyjne przejawy anga$owania
poznawczego wysi%ku a efekt sformu%owania
W badaniach, w których poszukiwano odpowiedzi na
pytanie o rol", jak# pe ni# czynniki dyspozycyjne w uleganiu wp ywowi sposobu sformu owania problemu na
decyzje, przyjmowano za o!enie, !e pewne indywidualne
w a$ciwo$ci decydenta mog# stanowi& przejaw anga!owania
wysi ku w przetwarzanie informacji. Za takie w a$ciwo$ci
uznano m.in. preferencj" analitycznego stylu przetwarzania
informacji, wy!szy poziom osi#gni"& akademickich, silniejsz# potrzeb" poznania oraz wy!szy poziom indywidualnej
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refleksyjno$ci. Oczekiwano, !e te dyspozycyjne w a$ciwo$ci powinny redukowa& podatno$& decydentów na wp yw
wskazówek kontekstualnych, zawartych w scenariuszach
decyzyjnych.
Preferowany tryb przetwarzania informacji. McElroy
i Seta (2003) poprzedzili prezentacj" problemu choroby
azjatyckiej pomiarem preferowanego przez uczestników
eksperymentu trybu przetwarzania informacji. Autorzy
przyj"li za o!enie o analogii mi"dzy dwoma sytuacyjnie
aktywizowanymi trybami przetwarzania, opisywanymi
w modelach dwutorowych (np. Cacioppo, Petty, 1982;
Chaiken, 1980) a indywidualnymi preferencjami w zakresie
trybu przetwarzania informacji. Do pomiaru preferowanego
trybu przetwarzania informacji autorzy wykorzystali samoopisowy Test preferencji (Preference Test; Zenhausern, 1978,
za: McElroy, Seta, 2003). Na podstawie wyników w tej
technice badacze podzielili uczestników eksperymentu na
dwie grupy, z których jedna preferowa a analityczny, a druga
holistyczny tryb przetwarzania. Efekt sformu owania okaza
si" silniejszy w grupie osób preferuj#cych holistyczny tryb
przetwarzania informacji ni! w grupie osób preferuj#cych
tryb analityczny. Rezultaty tego badania prowadz# zatem
do konkluzji, !e wybory dokonywane przez ludzi preferuj#cych przetwarzanie analityczne, s# mniej podatne na
wp yw sformu owania informacji o konsekwencjach decyzji
w kategoriach zysków lub strat.
Zdolno&ci akademickie. Stanowisko, zgodnie z którym
uleganie takim zniekszta ceniom poznawczym, jak efekt
sformu owania, zale!y przede wszystkim od indywidualnych
zdolno$ci poznawczych oraz umiej"tno$ci poprawnego
wnioskowania, reprezentowali zwolennicy dwusystemowego modelu ludzkiego umys u (Stanovich, West,
2000, 2008). Zgodnie z za o!eniami koncepcji Systemu 1
i Systemu 2, operacje zachodz#ce w Systemie 1 m.in. przebiegaj# szybciej, anga!uj# mniej zasobów poznawczych,
maj# charakter automatyczny, holistyczny, asocjacyjny
i intuicyjny, warunkowany osobistym do$wiadczeniem
jednostki. Natura Systemu 1 prowadzi do automatycznej
kontekstualizacji problemów, czyli ich spontanicznego
interpretowania w kategoriach spo ecznego i/lub osobistego znaczenia. W przeciwie%stwie do Systemu 1, natura
Systemu 2 prowadzi do rozwi#zywania problemów w sposób
niezale!ny od ich spo ecznego i osobistego znaczenia (tj. do
ich dekontekstualizacji). Operacje zachodz#ce w Systemie 2
m.in. przebiegaj# wolniej, maj# kontrolowany i analityczny charakter, wymagaj# zaanga!owania wi"kszych
zasobów poznawczych i stosowania regu poprawnego
wnioskowania, nabywanych w procesie sformalizowanego kszta cenia. Przyjmuje si" tak!e za o!enie, !e osoby

o wy!szym poziomie zdolno$ci poznawczych dysponuj#
lepiej rozwini"tym Systemem 2. Je$li zarazem System 2
pozwala analizowa& problemy decyzyjne w sposób wolny
od ich kontekstu oraz w zgodzie z regu ami poprawnego
wnioskowania, to nale!y oczekiwa&, !e efekt sformu owania
powinien zanika& u osób, które cechuje wy!szy poziom
zdolno$ci poznawczych.
W badaniach Stanovicha i Westa (2000) za uogólnion#
miar" zdolno$ci poznawczych przyj"to poziom zdolno$ci
akademickich uczestników, wyra!on# wska'nikiem SAT
(Scholastic Aptitude Test), stanowi#cy odpowiednik polskich testów maturalnych. Badano wyst"powanie efektu
sformu owania w scenariuszu dotycz#cym epidemii choroby
azjatyckiej, przy czym uczestnicy otrzymywali w losowej
kolejno$ci obydwie wersje scenariusza, sformu owane
zarówno w kategoriach zysku, jak i straty, oddzielone
pytaniami buforowymi. Przebieg badania pozwala zatem
nie tylko na analiz" wyników na podstawie wyborów w tym
scenariuszu, który badani otrzymywali jako pierwszy
(tj. zgodnie z oryginalnym schematem bada% Tversky’ego
i Kahnemana), lecz tak!e na porównanie wyborów dokonanych przez t" sam# osob" w obydwu wersjach scenariusza.
W porównaniach mi"dzygrupowych uzyskano efekt sformu owania. Analiza, w której uwzgl"dniono wybory dokonywane przez te same osoby w domenie zysku i domenie
straty, wykaza a jednak, !e zmiana preferencji wyborów
pod wp ywem innego sposobu sformu owania problemu
wyst#pi a jedynie u oko o 1/3 badanych, przy czym w tej
grupie znajdowa a si" nadreprezentacja osób o niskim
poziomie zdolno$ci akademickich. Zarazem wi"kszo$&
uczestników badania konsekwentnie albo poszukiwa a
ryzyka, albo go unika a, bez wzgl"du na domen", w której
podejmowano decyzje. Warto zauwa!y&, !e analogiczny
rezultat uzyskali LeBoeuf i Shafir (2003) oraz Kühberger
(1995), którzy tak jak Stanovich i West (2000), dwukrotnie eksponowali badanym problem choroby azjatyckiej
w schemacie wewn#trzgrupowym, kontroluj#c dodatkowo
kolejno$& prezentacji obydwu wersji scenariusza. W ich
badaniu uczestnicy tak!e powtarzali wybór opcji pewnej
b#d' ryzykownej, zale!nie od tego, który wariant wybrali
w pierwszej przedstawionej im wersji scenariusza. Innymi
s owy, zakodowanie problemu decyzyjnego w kategoriach
zysków lub strat prowadzi o do spadku wra!liwo$ci decydentów na zmian" domeny.
Kolejne badanie Stanovicha i Westa (2008) mia o na
celu weryfikacj" szerszej hipotezy dotycz#cej zwi#zków
pomi"dzy zdolno$ciami jednostki a sk onno$ci# do ulegania
zniekszta ceniom poznawczym. Uczestnicy otrzymywali
zestaw zada%, w$ród których znajdowa si" problem choroby
azjatyckiej. Jedyn# modyfikacj" oryginalnego scenariusza
stanowi o zast#pienie wyboru jednej z opcji pomiarem

EFEKT SFORMU(OWANIA (FRAMING EFFECT): ZAANGA)OWANIE POZNAWCZEGO WYSI(KU…

intencji podj"cia ryzyka na sze$ciostopniowej skali (wy!sze
warto$ci oznacza y silniejsz# intencj"). Badacze oczekiwali,
!e efekt sformu owania wyst#pi z mniejszym nasileniem
u osób wypadaj#cych lepiej w te$cie zdolno$ci akademickich, jednak wyniki ich eksperymentu nie potwierdzi y
tych przypuszcze%: interakcja mi"dzy poziomem zdolno$ci akademickich a wp ywem sposobu sformu owania
informacji o konsekwencjach decyzji na intencj" podj"cia
ryzyka okaza a si" nieistotna.
Nieistotny wynik badania Stanovicha i Westa (2008) nie
wyklucza jednak zasadno$ci poszukiwania uwarunkowa%
efektu sformu owania w obszarze dwutorowych modeli
przetwarzania informacji. Do kluczowych za o!e% wielu
innych modeli dwutorowych (Chaiken, Trope, 1999) nale!y
bowiem to, !e indywidualnym wyznacznikiem anga!owania
wysi ku w przetwarzanie informacji jest nie tylko poziom
poznawczych zdolno$ci czy zakres wiedzy podmiotu, ale
równie! warunkowana dyspozycyjnie lub sytuacyjnie
motywacja do g "bszego namys u nad problemem.
Potrzeba poznania. Kluczow# w a$ciwo$ci# motywacyjn# decydenta w badaniach nad efektem sformu owania
by a potrzeba poznania (need for cognition). Termin ten,
zaproponowany przez Cacioppo i Petty’ego (1982), odnosi
si" do sk onno$ci jednostki do g "bokiego namys u nad
docieraj#cymi informacjami oraz p yn#cej z tego satysfakcji. Smith i Levin (1996) przeprowadzili replikacj"
eksperymentu Tversky’ego i Kahnemana, u!ywaj#c m.in.
scenariusza dotycz#cego terapii choroby nowotworowej
(por. Tyszka, 1999). Scenariusz ten daje wybór pomi"dzy
dwoma sposobami leczenia nowotworu: zabiegiem chirurgicznym i radioterapi#. Konsekwencje wyboru s# prezentowane w trzech odst"pach czasu od podj"cia leczenia,
ekwiwalentnie jako wska'niki prze!ywalno$ci w domenie
zysku oraz umieralno$ci w domenie straty. W przypadku
zabiegu chirurgicznego jest to 90-procentowa prze!ywalno$& lub 10-procentowa umieralno$& w ostrym okresie
pooperacyjnym, 68-procentowa prze!ywalno$& lub 32-procentowa umieralno$& w ci#gu pierwszego roku po zabiegu
oraz 34-procentowa prze!ywalno$& lub 66-procentowa
umieralno$& w ci#gu pi"ciu lat po zabiegu. W przypadku
radioterapii jest to 100-procentowa prze!ywalno$& lub
0-procentowa umieralno$& podczas trwania terapii, 77-procentowa prze!ywalno$& lub 23-procentowa umieralno$&
w ci#gu pierwszego roku od jej zako%czenia oraz 22-procentowa prze!ywalno$& lub 78-procentowa umieralno$&
w ci#gu pi"ciu lat od zako%czenia terapii.
Stosuj#c Kwestionariusz potrzeby poznania (Need for
Cognition Scale) Cacioppo, Petty’ego i Kao (1984, za:
Smith, Levin, 1996), mierzyli jej nat"!enie u uczestników eksperymentu. Na podstawie wyników uzyskanych
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w kwestionariuszu badanych podzielono wed ug mediany
na osoby o wy!szej i ni!szej potrzebie poznania, a nast"pnie
prezentowano im problem decyzyjny i proszono o dokonanie
wyboru. Rezultatem uzyskiwanym w licznych wcze$niejszych badaniach, w których wykorzystywano scenariusz
dotycz#cy terapii choroby nowotworowej, by a wi"ksza
sk onno$& do wybierania radioterapii, gdy scenariusz by
sformu owany w kategoriach umieralno$ci, ni! wtedy, gdy
by on sformu owany w kategoriach prze!ywalno$ci. Innymi
s owy, zmniejszenie ryzyka gwa townej $mierci z 10 do 0%
by o postrzegane jako atrakcyjniejsze ni! wzrost prze!ywalno$ci z 90 do 100%. Taki te! wzór wyników uzyskali
w swoim badaniu Smith i Levin, przy czym wyst#pi on
jedynie w grupie osób o ni!szej potrzebie poznania. W grupie
o wy!szym poziomie potrzeby poznania, badacze uzyskali
niemal równoliczny rozk ad wyborów w obu warunkach
eksperymentalnych, co wskazuje na niezale!no$& preferencji uczestników od sposobu sformu owania informacji
o wyniku decyzji.
W innym badaniu Simon, Fagley i Halleran (2004)
sformu owali hipotez", !e sama dyspozycyjna tendencja
motywacyjna, jak# jest potrzeba poznania, nie ogranicza
podatno$ci decydentów na efekt sformu owania. Hipoteza
ta by a inspirowana wcze$niejszymi badaniami, w których
autorom nie uda o si" zreplikowa& takiego wzoru rezultatów, jakie uzyskali Smith i Levin (1996). Simon i wspó pracownicy (2004) zatem w kolejnym badaniu, oprócz
nat"!enia potrzeby poznania (mierzonego skrócon# wersj#
Kwestionariusza potrzeby poznania), w #czyli do planu
badania poziom umiej"tno$ci matematycznych (mierzony
jednym pytaniem samoopisowym). Zadania eksperymentalne stanowi y trzy scenariusze zawieraj#ce manipulacj"
sformu owaniem konsekwencji decyzji w kategoriach zysku
lub straty oraz wybór mi"dzy pewn# i ryzykown# opcj#
rozwi#zania problemu decyzyjnego. By y to wcze$niej opisany problem choroby azjatyckiej, problem obrony cywilnej
Fischhoffa (1983; za: Simon i in., 2004), w którym epidemi"
choroby azjatyckiej zast#piono katastrof# kolejow# cysterny
z truj#cym gazem, oraz wykorzystany przez Smitha i Levina
(1996) problem terapii choroby nowotworowej. Uzyskane
wyniki wskazywa y, !e potrzeba poznania chroni przed
b "dami poznawczymi tylko wtedy, gdy wspó wyst"puje
z wy!szym poziomem umiej"tno$ci matematycznych. O ile
bowiem efekt sformu owania zaobserwowano u badanych
o ni!szym poziomie potrzeby poznania bez wzgl"du na
poziom umiej"tno$ci matematycznych, o tyle u osób o wy!szym poziomie potrzeby poznania efekt sformu owania
zanika , ale wy #cznie u badanych, którzy wy!ej ocenili
swoje umiej"tno$ci. W kolejnych badaniach ci sami autorzy zastosowali inne sposoby operacjonalizacji poziomu
umiej"tno$ci matematycznych (ocen" w asnej skuteczno$ci,
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poziom l"ku oraz wyniki egzaminów z matematyki), ale
rezultatów dowodz#cych redukcji efektów sformu owania
u osób z wy!szymi umiej"tno$ciami matematycznymi nie
uda o si" im zreplikowa&.
Refleksyjno&'. Interesuj#ce podej$cie integruj#ce poszukiwania uwarunkowa% efektu sformu owania w obszarze
dyspozycyjnych czynników motywacyjnych oraz umiej"tno$ci matematycznych i zdolno$ci poznawczych zaproponowa Frederick (2005). Badacz przyj# za o!enie,
!e czynnikiem warunkuj#cym sposób funkcjonowania
decydentów s# zdolno$ci poznawcze wraz z motywacj#
do powstrzymywania si" od formu owania intuicyjnych
i pochopnych s#dów w obliczu rozwi#zywania problemów
decyzyjnych, wymagaj#cych pos ugiwania si" regu ami poprawnego wnioskowania. W celu zdiagnozowania
tej w a$ciwo$ci skonstruowa Test poznawczej refleksji
(Cognitive Reflection Test, CRT). Technika ta sk ada si"
z trzech zada%, w których sformu owanie poprawnych
odpowiedzi wymaga od badanych zarówno pewnych umiej"tno$ci logiczno-matematycznych, jak i powstrzymania si"
od zaakceptowania przychodz#cych na my$l jako pierwsze
prostych rozwi#za%. Jedno z przyk adowych zada% w tej
technice brzmi: „Kij bejsbolowy i pi ka kosztuj# razem
1 dolara i 10 centów. Kij kosztuje 1 dolara wi"cej ni! pi ka. Ile kosztuje pi ka?”. Autor za o!y , !e nasuwaj#ca si"
w pierwszej chwili b "dna odpowied' (tj. 10 centów) mo!e
$wiadczy& o braku motywacji do g "bszego zastanowienia
si" nad tre$ci# zadania. Po krótkim namy$le mo!na bowiem
zauwa!y&, !e gdyby pi ka kosztowa a 10 centów, to ró!nica
mi"dzy cen# kija (tj. 1 dolarem) a cen# pi ki (tj. 10 centami)
wynosi aby jedynie 90 centów. Motywacja do zaanga!owania refleksji w przetwarzanie informacji o problemie
powinna zdaniem Fredericka powstrzyma& jednostk" od
zaakceptowania nasuwaj#cej si" prostej, ale b "dnej odpowiedzi i doprowadzi& do znalezienia odpowiedzi poprawnej
(tj. do wskazania ceny pi ki w wysoko$ci pi"ciu centów).
Trafno$& tego za o!enia zosta a potwierdzona w kilku
badaniach. Analizowano w nich proporcj" ró!nych b "dnych odpowiedzi udzielanych w Te#cie poznawczej refleksji, oraz testowano zwi#zki wyników uzyskanych w tym
narz"dziu m.in. z deklarowan# przez badanych kolejno$ci#,
w jakiej b "dne i poprawne odpowiedzi przychodzi y im na
my$l, sk onno$ci# do dyskontowania przysz ych nagród,
a tak!e subiektywn# ocen# atwo$ci zada% i tendencj# do
przeszacowania odsetka osób udzielaj#cych poprawnych
odpowiedzi w zadaniach. Wyniki w Te#cie poznawczej
refleksji okaza y si" tak!e istotnie pozytywnie skorelowane z poziomem potrzeby poznania oraz uogólnionych
zdolno$ci akademickich SAT, co wskazuje, !e test mierzy

nie tylko zdolno$ci poznawcze, lecz tak!e motywacj" do
anga!owania poznawczego wysi ku.
Frederick (2005) przeprowadzi badanie, w którym
porównywa osoby o niskich i wysokich wynikach w Te#cie
poznawczej refleksji pod wzgl"dem preferencji wyboru
pewnych i ryzykownych opcji sformu owanych w kategoriach zysków i strat w serii problemów decyzyjnych2.
Rezultaty tego badania wskazuj#, !e osoby o ni!szych
wynikach w Te#cie poznawczej refleksji wykazuj# tendencj"
do wybierania opcji pewnej w domenie zysku oraz opcji
ryzykownej w domenie straty, podczas gdy u osób o wysokich wynikach nie zaobserwowano takich preferencji. Ci
uczestnicy badania, którzy uzyskali wy!sze wyniki, okazali
si" bardziej sk onni do podejmowania ryzyka w domenie
zysków (szczególnie w przypadku wy!szej oczekiwanej
warto$ci opcji) oraz mniej sk onni do podejmowania ryzyka
w domenie strat (szczególnie w przypadku opcji o ni!szej
warto$ci oczekiwanej).
Podsumowanie. Spo$ród indywidualnych w a$ciwo$ci
decydenta, które badacze uznali za przejawy dyspozycyjnej sk onno$ci do anga!owania poznawczego wysi ku w podejmowanie decyzji, uzyskano istotny spadek
podatno$ci na efekt sformu owania w przypadku osób,
które preferuj# przetwarzanie informacji w sposób analityczny w stosunku do trybu holistycznego. Rezultat ten
wyst#pi jednak wy #cznie w jednym badaniu. Rezultaty
kilku bada%, w których uwarunkowa% podatno$ci na efekt
sformu owania poszukiwano w indywidualnej motywacji decydenta do inwestowania poznawczego wysi ku
w przetwarzanie informacji, okaza y si" niekonsekwentne:
od ograniczenia wp ywu sformu owania problemu na
decyzje u osób o wysokiej potrzebie poznania do braku
zwi#zku tej zmiennej z wyst"powaniem efektu. Badania,
w których analizowano obecno$& efektu sformu owania
u osób ró!ni#cych si" poziomem zdolno$ci akademickich
oraz umiej"tno$ci matematycznych, dostarczy y podobnie
niekonsekwentnych rezultatów. Na podstawie przedstawionych wyników bada% mo!na zatem wnosi&, !e ani
poziom zdolno$ci akademickich i umiej"tno$ci decydenta,
ani dyspozycyjnie warunkowana preferencja anga!owania
wysi ku w przetwarzanie informacji mog# nie by& wystarczaj#cym warunkiem ograniczaj#cym wyst"powanie efektu
sformu owania. U tych osób, które dysponuj# odpowiednim
poziomem zdolno$ci i/lub umiej"tno$ci, niezb"dnymi do
2 Frederick (2005) bada nie efekt sformu owania, lecz efekt
odbicia. Niemniej Kahneman i Frederick (2007) przywo uj# wyniki
tego eksperymentu, analizuj#c wp yw, jaki na zmiany preferencji
w wyborach decydentów mog# wywiera& etykiety s owne „zysk” oraz
„strata” w sytuacji bezwysi kowego i refleksyjnego przetwarzania
informacji.
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wyprowadzenia poprawnych statystycznie wniosków,
o podatno$ci na efekt sformu owania mo!e decydowa&
poziom motywacji do anga!owania poznawczego wysi ku
w analiz" problemu decyzyjnego. Na gruncie rozwa!a%
teoretycznych takie stanowisko reprezentuj# tak!e Frederick
(2005) oraz Stanovich i West (2008).
Niekonsekwentnym rezultatom dotycz#cym zale!no$ci
mi"dzy poziomem zdolno$ci poznawczych i umiej"tno$ci decydentów a wyst"powaniem efektu sformu owania
warto po$wi"ci& wi"cej uwagi. Wydaje si", !e wyniki
te mog# by& do pewnego stopnia myl#ce ze wzgl"du na
specyficzn# charakterystyk" prób badawczych oraz stopie%
trudno$ci scenariuszy decyzyjnych, które wykorzystywali
badacze. W wi"kszo$ci bada% uczestników rekrutowano
bowiem spo$ród studentów wy!szych uczelni i proszono
ich o rozwi#zanie problemów decyzyjnych o zbli!onym
stopniu trudno$ci. Pojawia si" wi"c pytanie, czy zdolno$ci
poznawcze i zakres wiedzy uczestników by y wystarczaj#co
zró!nicowane, aby prowadzi y do istotnych ró!nic w rozwi#zywaniu zada% o podobnym poziomie trudno$ci. Nie
mo!na wykluczy&, !e rola dyspozycyjnych uwarunkowa%
poznawczych podatno$ci decydenta na efekt sformu owania
zmienia si" wraz ze zmian# stopnia z o!ono$ci problemów
decyzyjnych. Wydaje si" wi"c, !e dotychczasowe badania
nie daj# wystarczaj#co rzetelnych podstaw do odrzucenia
hipotezy, i! wy!szy poziom zdolno$ci i/lub lepsza znajomo$& regu wnioskowania w zadaniach matematyczno-statystycznych redukuj# podatno$& wyborów decydenta
na wp yw sformu owania informacji o konsekwencjach
decyzji w kategoriach zysków lub strat.
Sytuacyjne warunki anga$owania wysi%ku
w podejmowanie decyzji a efekt sformu%owania
Za punkt wyj$cia drugiego nurtu bada% nad pod o!em
efektu sformu owania przyj"to za o!enie, !e anga!owanie
wysi ku poznawczego w analiz" problemu decyzyjnego
mo!e zale!e& nie tylko od indywidualnych predyspozycji
i preferencji decydenta, lecz tak!e od w a$ciwo$ci sytuacji,
w której jest dokonywany wybór. Oznacza to, !e nawet
jednostka dysponuj#ca znajomo$ci# zasad wnioskowania
w zadaniach statystycznych i/lub charakteryzuj#ca si"
wysok# motywacj# do g "bszego przetwarzania informacji,
mo!e w pewnym warunkach podejmowa& decyzje bezrefleksyjnie. Oznacza to równie! mo!liwo$& wyst#pienia
pog "bionej analizy problemu decyzyjnego u kogo$, kto nie
przejawia ani wzgl"dnie trwa ej, wysokiej motywacji do
anga!owania wysi ku w przetwarzanie informacji, ani nie
dysponuje zdolno$ciami i/lub umiej"tno$ciami potrzebnymi
do wyprowadzenia poprawnych logicznie i statystycznie
wniosków z dost"pnych przes anek.
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W tych eksperymentach, w których poszukiwano odpowiedzi na pytania o wp yw sytuacyjnych uwarunkowa%
inwestowania poznawczego wysi ku na powstawanie efektu
sformu owania, stosowano wi"c ró!nego rodzaju zabiegi
maj#ce na celu zach"cenie do wielostronnego spojrzenia
na problem oraz podj"cia dobrej jako$ciowo decyzji.
Konieczno&' uzasadnienia decyzji. Wprowadzenie do
procedury eksperymentalnej konieczno$ci uzasadnienia
decyzji (accountability) nale!y do najpowszechniej stosowanych sposobów zapobiegania b "dom poznawczym.
Przyjmuje si", !e manipulacja taka zach"ca do pog "bionego
namys u nad problemem decyzyjnym, przez co utrudnia
formu owanie pochopnych s#dów. Manipulacj" t" zastosowa Takemura (1994), poprzedzaj#c ni# prezentacj"
choroby azjatyckiej. Po ow" uczestników, którym prezentowano konsekwencje zapobiegania skutkom epidemii
sformu owane albo jako zyski, albo jako straty, proszono
o zastanowienie si" nad uzasadnieniem decyzji, wskazuj#c,
!e mog# zosta& poproszeni o napisanie takiego uzasadnienia
po dokonaniu wyboru programu ratunkowego. Pozostali
badani nie otrzymywali !adnej dodatkowej instrukcji.
Wybory osób badanych w grupie, w której nie wprowadzono
pro$by o zastanowienie si" nad uzasadnieniem decyzji,
wskazywa y na wyst#pienie efektu sformu owania. Jednak
w grupie, w której zastosowano tak# pro$b", zaobserwowano
losowy rozk ad wyborów, co implikowa o brak zwi#zku
zmian preferencji opcji pewnej i ryzykownej ze sposobem
sformu owania problemu. Podobne badanie przeprowadzili
Sieck i Yates (1997), którzy, wykorzystuj#c problem choroby azjatyckiej, wprowadzili dwie dodatkowe instrukcje
dotycz#ce konieczno$ci uzasadnienia decyzji. W pierwszej instrukcji badani byli proszeni najpierw o napisanie
uzasadnienia, a nast"pnie o wskazanie wybranej opcji.
W drugiej – uczestnicy otrzymywali jedynie zapowied'
tego, !e po podj"ciu decyzji zostan# poproszeni o napisanie
jej uzasadnienia. W warunku kontrolnym nie stosowano
!adnej dodatkowej instrukcji. Zgodnie z hipotezami autorów,
napisanie uzasadnienia przed wskazaniem wybranej opcji
doprowadzi o do zaniku efektu sformu owania. Jednak
sama zapowied' konieczno$ci napisania uzasadnienia nie
wywar a istotnego wp ywu na wybory uczestników.
Badania z zastosowaniem manipulacji zapowiedzi#
konieczno$ci uzasadnienia decyzji post factum nie przes#dzaj# zatem o jej skuteczno$ci. Pewnego wyja$nienia
mo!liwych przyczyn niesystematyczno$ci rezultatów bada%
testuj#cych konsekwencje tej manipulacji jako sposobu
zapobiegania efektowi sformu owania dostarczaj# wyniki
eksperymentu przeprowadzonego przez Igou i Blessa (2007;
badanie II). W badaniu tym problem choroby azjatyckiej prezentowano na trzy sposoby. Grupa kontrolna nie otrzyma a
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!adnych wst"pnych instrukcji. Badanych w drugiej grupie
poddano standardowej manipulacji zapowiedzi# konieczno$ci uzasadnienia decyzji. W trzeciej grupie uczestnicy
otrzymali t" sam# instrukcj", ale poprzedzono j# informacj#,
!e badanie ma charakter pilota!u materia ów badawczych.
Celem wprowadzenia informacji o pilota!u by o os abienie
wp ywu konieczno$ci uzasadnienia decyzji przez wskazanie na nisk# wa!no$& badania. Skuteczno$& manipulacji
sprawdzano za pomoc# kwestionariusza, w którym pytano
uczestników, jak wa!ne jest dla nich wykonywane zadanie
oraz o ich motywacj" do jego poprawnego wykonania.
Wyniki pomiaru kwestionariuszowego pozwoli y autorom
mówi& o warunku wysokiego vs. niskiego poziomu wp ywu
konieczno$ci uzasadnienia decyzji. Efekt sformu owania
ujawni si" wy #cznie w grupie kontrolnej oraz w grupie
z wysokim poziomem wp ywu manipulacji konieczno$ci# uzasadnienia decyzji. Natomiast os abienie wp ywu
konieczno$ci uzasadnienia decyzji przez wskazanie na nisk#
wa!no$& badania spowodowa o zanik tego efektu. Na tej
podstawie autorzy sformu owali hipotez", !e wysoki poziom
motywacji do udzielenia poprawnych odpowiedzi mo!e
zwi"ksza& zaanga!owanie zasobów poznawczych w przetwarzanie niediagnostycznych, kontekstualnych informacji
o zysku lub stracie, co skutkuje zniekszta ceniem decyzji.
Zach(ta do przeformu%owania problemu. Arkes (1991)
zaproponowa , aby traktowa& zniekszta cenia poznawcze
w podejmowaniu decyzji jako konsekwencj" bardziej
podstawowych procesów psychologicznych. Podej$cie to
pozwoli o autorowi pogrupowa& zniekszta cenia wed ug
tego, czy ich przyczyna tkwi w zjawiskach o charakterze psychofizjologicznym, pojawiaj#cych si" spontanicznie pozytywnych b#d' negatywnych skojarzeniach,
i/lub zastosowaniu niew a$ciwej strategii rozwi#zywania
problemu. Sformu owa on tak!e postulat, aby wybór
metody zapobiegania b "dom poznawczym (debiasing)
odpowiada naturze procesów le!#cych u podstaw danego
zniekszta cenia. Zdaniem Arkesa, pod o!e efektu sformuowania ma charakter psychofizjologiczny, ze wzgl"du na
obecno$& punktu zakotwiczenia, oraz asocjacyjny z powodu
pozytywnych lub negatywnych skojarze% wywo ywanych
przez informacje o zysku lub stracie. Skuteczny sposób
zapobiegania temu zniekszta ceniu powinny zatem stanowi& zach"ty do przeformu owania problemu, prowadz#
one bowiem do ograniczenia wp ywu wywo uj#cych b #d
skojarze%. Almashat, Ayotte, Edelstein i Margrett (2008)
poddali t" hipotez" weryfikacji na przyk adzie problemu
terapii choroby nowotworowej. W grupie eksperymentalnej
badacze poprosili uczestników, aby przed podj"ciem decyzji
wypisali wady i zalety obu terapii, a nast"pnie wskazali
te informacje zawarte w scenariuszu, które powinny mie&

kluczowe znaczenie dla ostatecznej decyzji. W grupie
kontrolnej badani odpowiadali na pytania niezwi#zane
z problemem decyzyjnym. Instrukcja maj#ca na celu zwrócenie uwagi badanych na wady i zalety obydwu sposobów
leczenia doprowadzi a do zaniku efektu sformu owania.
Kontekstualizacja problemu decyzyjnego. Przedmiotem
docieka% eksperymentatorów sta si" tak!e kontekst, w którym analizowany jest problem decyzyjny. Bless, Betsch
i Franzen (1998) przeprowadzili badanie, którego wyniki
zreplikowali Igou i Bless (2007). Ka!d# z wersji scenariusza dotycz#cego epidemii choroby azjatyckiej badacze
prezentowali po owie uczestników z etykiet# problemu
statystycznego, a pozosta ym badanym z etykiet# problemu
medycznego. Eksperyment przeprowadzono w schemacie
mi"dzygrupowym: ka!dy uczestnik rozpatrywa tylko jedn#
wersj" scenariusza, opatrzon# jedn# z etykiet. Zgodnie
z przewidywaniami autorów, wp yw sformu owania informacji o konsekwencjach decyzji zanik w grupie analizuj#cej
problem z perspektywy statystycznej, ale wyst#pi w grupie
uczestników podejmuj#cych decyzje medyczne.
Interpretuj#c wyniki tych bada%, Igou i Bless (2007)
odwo uj# si" do za o!e% modelu infuzji afektu (Affect
Infusion Model, AIM; Forgas, 1995; por. tak!e 2005).
W koncepcji tej postuluje si" m.in., !e ludzie stosuj# ró!ne
strategie przetwarzania informacji w zale!no$ci od rodzaju
sytuacji problemowych. W nowych, z o!onych i nietypowych zadaniach jest wykorzystywane przetwarzanie
tre$ciowe (substantive processing), które ma charakter
twórczy, konstruktywny i anga!uj#cy wysi ek poznawczy.
Ten sposób przetwarzania jest szczególnie podatny na infuzj" afektu, co mo!e prowadzi& do traktowania jako wysoce
diagnostycznych informacji nacechowanych afektywnie.
Zdaniem Igou i Blessa (2007), wyniki ich bada% pozwalaj#
przypuszcza&, !e efekt sformu owania powstaje w wyniku
konstruktywnego przetwarzania informacji, w którego
ramach wp yw na wybory zyskuj# niediagnostyczne, ale
wyraziste afektywnie wskazówki zawarte w scenariuszu
decyzyjnym (np. s owa „umrze” i „prze!yje”). Gdy problem
decyzyjny jest traktowany jako statystyczny, informacje
niezb"dne do podj"cia decyzji s# zawarte w danych liczbowych, co powoduje, !e decydent koncentruje si" na ich
kalkulacjach. Jednak potraktowanie tego samego problemu jako medycznego wprowadza dodatkowy kontekst
podejmowania decyzji, przez co wzbudza w#tpliwo$ci
dotycz#ce etycznych konsekwencji wyborów i prowadzi
do uwzgl"dniania niediagnostycznych, ale wyrazistych
afektywnie wskazówek w poszukiwaniu rozwi#zania.
Podsumowanie. Je$li chodzi o warunki sytuacyjne,
które mog# wywo ywa& wzrost lub spadek zaanga!owania
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poznawczego wysi ku w analiz" problemu decyzyjnego,
rezultaty bada% tak!e nie doprowadzi y do spójnych konkluzji. W jednym badaniu wykazano, !e wskazywanie wad
i zalet ka!dej z rozwa!anych opcji redukuje podatno$&
decydentów na efekt sformu owania. Jednak instrukcje
maj#ce na celu zasygnalizowanie konieczno$ci uzasadnienia
dokonanego wyboru (w tym uzasadnienia post factum) nie
przynosz# konsekwentnych rezultatów. Je$li prawdziwe jest
za o!enie, !e wskazanie wad i zalet ka!dej z opcji skutkuje
wykraczaniem przez decydenta poza skojarzenia narzucone przez sposób sformu owania scenariusza, to uzyskany
rezultat sk ania do konkluzji, !e wy #cznie analiza problemu uwzgl"dniaj#ca zarówno zyski, jak i straty stanowi
skuteczny sposób zapobiegania efektowi sformu owania.
Pozostawienie decydentowi swobody co do koncentracji na
perspektywie zysków lub strat mo!e prowadzi& do pojawienia si" efektu nawet w obliczu konieczno$ci uzasadnienia
dokonanego wyboru. Wyniki jednego z bada% wskazuj#
ponadto, !e w takim przypadku za wyst"powanie efektu
odpowiada wzrost motywacji do udzielenia poprawnej
odpowiedzi, który sprzyja zaanga!owaniu zasobów poznawczych w przetwarzanie niediagnostycznych wskazówek
kontekstualnych. Mo!na zatem przypuszcza&, !e nie tyle
poziom wysi ku anga!owanego w podj"cie decyzji stanowi
o wyst#pieniu efektu sformu owania, ile to, na co wysi ek
ten jest ukierunkowany.
Do podobnego wniosku prowadz# rezultaty wskazuj#ce
na to, !e problemy decyzyjne mog# by& spostrzegane jako
zadania albo o charakterze statystycznym, albo odpowiadaj#cym realnym dylematom. Wydaje si", !e eksperymentalna aktywizacja spostrzegania scenariusza w pierwszy
lub drugi sposób mo!e zmienia& nastawienie decydenta
z poszukiwania poprawnego normatywnie rozwi#zania
na poszukiwanie rozwi#zania akceptowalnego ze wzgl"du
na kryteria zewn"trzne wzgl"dem podanych parametrów
statystycznych (np. standardy etyczne). Wyniki bada%
wskazuj#, !e wprowadzenie informacji o realistycznym
charakterze problemu decyzyjnego intensyfikuje informacyjne znaczenie kontekstualnych wskazówek dotycz#cych
zysku lub straty. Sugeruje to, !e czynnikiem po$rednicz#cym mi"dzy poziomem wysi ku inwestowanego w analiz"
problemu a wyst"powaniem efektu sformu owania mo!e
by& zaktywizowany poznawczo cel, któremu jest podporz#dkowane przetwarzanie informacji.
Do konkluzji o istotnym znaczeniu celu dla wyst#pienia
efektu sformu owania sk aniaj# wyniki bada%, które wydaj#
si" warte krótkiego omówienia, mimo !e zaanga!owanie
wysi ku poznawczego nie by o w nich przedmiotem zainteresowania badaczy. McElroy i Seta (2007) zauwa!yli, !e
efekt sformu owania mo!e stanowi& rezultat specyficznych
celów sformu owanych w kategoriach zysków i narzucanych
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decydentom implicite przez tre$& scenariuszy (np. w przypadku problemu choroby azjatyckiej takim celem mo!e by&
zachowanie przy !yciu jak najwi"kszej liczby osób zagro!onych skutkami epidemii). W dwóch badaniach autorzy
testowali rol", jak# w pojawieniu si" efektu sformu owania
mo!e odgrywa& aktywizacja jednego z trzech celów: spadku, wzrostu lub utrzymania dotychczasowej wagi cia a.
Scenariusz decyzyjny skonstruowano analogicznie do
problemu choroby azjatyckiej, przy czym uczestnicy mieli
sobie wyobrazi&, !e s# sportowcami przygotowuj#cymi
si" do zawodów, a realizacja celu zwi#zanego z ich wag#
umo!liwi im osi#gni"cie najlepszych wyników. Nast"pnie
badanych proszono o wybór jednego z dwóch programów
treningowych. W domenie zysku uczestnicy wybierali mi"dzy programem, dzi"ki któremu mogli na pewno
przyty& 20 funtów oraz programem, dzi"ki któremu mogli
przyty& 60 funtów z prawdopodobie%stwem równym 1/3,
lub wcale nie przybra& na wadze z prawdopodobie%stwem
równym 2/3. W domenie straty wyboru dokonywano mi"dzy
programem, dzi"ki któremu mo!na na pewno schudn#& 20
funtów oraz programem, dzi"ki któremu mo!na schudn#&
60 funtów z prawdopodobie%stwem równym 1/3, lub nie
schudn#& w ogóle z prawdopodobie%stwem równym 2/3.
Zaobserwowano efekty interakcji sposobu sformu owania informacji o konsekwencjach wyboru z rodzajem
celu, którego aktywizacja towarzyszy a podejmowaniu
decyzji. W przypadku celu zwi#zanego ze wzrostem wagi
zaobserwowano klasyczny efekt sformu owania: cz"stsze
preferencje opcji pewnej w domenie zysku oraz opcji
ryzykownej w domenie straty. W przypadku celu zwi#zanego ze spadkiem wagi wyst#pi a odwrotna zale!no$&:
badani cz"$ciej preferowali opcj" ryzykown# w domenie
zysku oraz opcj" pewn# w domenie straty. W przypadku
aktywizacji celu zwi#zanego z utrzymaniem dotychczasowej wagi uzyskano losowy rozk ad wyborów. Rezultaty
te wskazuj#, !e sformu owanie celu w kategoriach strat
lub w sposób neutralny z punktu widzenia zysków i strat
odpowiednio odwraca kierunek zale!no$ci lub ca kowicie
znosi efekt. Wydaje si" wi"c, !e efekty wp ywu kontekstualnych wskazówek dotycz#cych zysku lub straty mog#
stanowi& z jednej strony konsekwencj" spostrzegania
zada% eksperymentalnych jako realistycznych problemów, z drugiej za$ rezultat spontanicznie aktywizowanych
w umys ach decydentów celów wynikaj#cych z szerszego
kontekstu tre$ciowego scenariusza. Innymi s owy, kontekst
tre$ciowy problemu decyzyjnego mo!e wyznacza& punkt
odniesienia w kodowaniu wyników decyzji jako zysków
lub strat. By& mo!e m.in. z tego powodu – jak wskazuj#
rezultaty metaanaliz – najsilniejsze efekty stwierdza si"
w loteriach i problemach skonstruowanych analogicznie
do choroby azjatyckiej (Kühberger, 1998), poniewa! tre$&
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takich scenariuszy pozostawia relatywnie niewiele miejsca
na subiektywizm w akcie kodowania konsekwencji decyzji.
Jednak nawet w odpowiedzi na tego rodzaju scenariusze
mo!na spotka& zró!nicowane reakcje, które w przypadku
problemów odnosz#cych si" do !ycia i $mierci zale!# m.in.
od liczby osób zagro!onych skutkami epidemii, a tak!e od
tego, czy osoby te to cz onkowie rodziny, czy inni, mniej
bliscy decydentowi ludzie (Wang, 1996; Wang, Johnston,
1995). Zatem oprócz wskazówek kontekstualnych w postaci
informacji o zysku i stracie, szerszy kontekst tre$ciowy
problemu decyzyjnego mo!e nie$& istotn# z perspektywy
decydenta informacj" modyfikuj#c# wyst"powanie efektu
(por. tak!e: Schneider, Lopes, 1986). Z punktu widzenia
zaanga!owania wysi ku poznawczego, szerszy kontekst
problemu decyzyjnego wydaje si" mie& znaczenie o tyle,
o ile w zale!no$ci od niego inny poziom wysi ku mo!e
prowadzi& do wyst#pienia lub zaniku efektu, o czym m.in.
wnioskowali autorzy bada% omówionych w kolejnej cz"$ci
artyku u (Bless i in., 1998; Igou, Bless; 2007).
Przebieg procesu podejmowania decyzji
a efekt sformu%owania
W niektórych badaniach o konsekwencjach zaanga!owania wysi ku poznawczego dla ograniczenia wp ywu
kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na wybory
próbowano docieka& za po$rednictwem wybranych charakterystyk przebiegu procesu podejmowania decyzji. O naturze
procesów przetwarzania informacji, le!#cych u podstaw
efektu sformu owania, wnioskowano na podstawie pomiaru
czasu po$wi"canego na dokonanie wyboru mi"dzy opcj#
pewn# i ryzykown#, obserwacji spontanicznych my$li
decydentów oraz rejestracji aktywno$ci o$rodków neuroanatomicznych podczas podejmowania decyzji.
Przeformu%owanie problemu. Maule (1989) prezentowa uczestnikom problem choroby azjatyckiej, prosz#c ich
o formu owanie na g os my$li, które pojawia y si" u nich
przed dokonaniem wyboru jednego z dwóch programów
ratunkowych. Wypowiedzi te by y rejestrowane w tzw.
protoko ach g o$nego my$lenia (think aloud protocols).
Analiza zawarto$ci protoko ów wykaza a, !e my$li tych
osób, które uleg y efektowi sformu owania, koncentrowa y
si" wy #cznie albo na mo!liwo$ci ratowania !ycia, albo na
niebezpiecze%stwie $mierci ludzi zagro!onych wybuchem
epidemii. Innymi s owy, badani ci byli skoncentrowani
jedynie na perspektywie albo zysków, albo strat, zale!nie od
tego, z któr# wersj# scenariusza zostali zapoznani. Z kolei
w protoko ach z badania tych uczestników, którzy nie
ulegli wp ywowi sformu owania problemu, zarejestrowano
wypowiedzi odzwierciedlaj#ce koncentracj" zarówno na
zyskach, jak i stratach. Zjawisko to zosta o zinterpretowane

jako przeformu owanie problemu (re-framing). Rezultat
badania Maule’a zdaje si" wskazywa&, !e zarówno wyst#pienie efektu sformu owania, jak i jego zanik wi#!# si"
z anga!owaniem poznawczego wysi ku w rozwi#zywanie
problemu decyzyjnego, przy czym wysi ek ten mo!e zosta&
skierowany albo na jednostronn#, albo na wielostronn# analiz" informacji zawartych w scenariuszu. Jednak wy #cznie
analiza uwzgl"dniaj#ca zarówno zyski, jak i straty pozwala
uwolni& si" od wp ywu sposobu sformu owania informacji
o wyniku decyzji na preferencj" wyboru jednej z opcji.
Czas dokonywania wyboru. W kilku badaniach analizowano wyst"powanie efektu sformu owania w zale!no$ci od
czasu po$wi"conego na dokonanie wyboru jednej z opcji.
Czas dokonywania wyboru mo!na traktowa& zarówno jako
charakterystyk" procesu podejmowania decyzji, jak i w a$ciwo$& sytuacji decyzyjnej (gdy nale!y on do warunków
eksperymentalnie narzuconych decydentowi). W badaniach
nad efektem sformu owania uwzgl"dniono obydwa sposoby analizowania zwi#zku czasu podejmowania decyzji
z wyst"powaniem efektu sformu owania. Ze wzgl"du na
spójno$& rezultatów tych bada%, przedstawiono je w tej
samej cz"$ci artyku u.
W tych badaniach nad efektem sformu owania, w których interesowano si" czasem podejmowania decyzji,
przyjmowano za o!enie, !e d u!szy czas implikuje zaanga!owanie wi"kszego wysi ku w przetwarzanie informacji.
Pierwszych danych na temat roli czasu podejmowania
decyzji w powstawaniu efektu sformu owania dostarczy
eksperyment przeprowadzony przez Svensona i Bensona
(1993). Jego uczestnicy otrzymywali zmodyfikowany
problem choroby azjatyckiej, w którym zachowano wszystkie oryginalne warto$ci liczbowe, ale zmieniono tre$& na
dotycz#c# !o nierzy, którzy mogli odnie$& rany nóg lub
ich unikn#&. W grupie kontrolnej nie ograniczano czasu dokonywania wyboru, a w grupie eksperymentalnej
wprowadzono taki limit czasu, aby badani musieli podj#&
decyzj" natychmiast po zapoznaniu si" z problemem. Efekt
sformu owania wyst#pi jedynie w tej grupie uczestników,
którzy mieli nieograniczony czas na podj"cie decyzji.
Pó'niejsze dwa badania, które przeprowadzili Igou i Bless
(2007), dostarczy y kolejnych dowodów empirycznych,
potwierdzaj#cych rezultaty uzyskane przez Svensona
i Bensona (1993), a tak!e wyniki badania Blessa i wspó pracowników (1998), wskazuj#ce na znaczenie kontekstu
problemu decyzyjnego. W pierwszym z eksperymentów
(Igou, Bless, 2007, badanie I) autorzy prezentowali uczestnikom obydwie wersje scenariusza dotycz#cego choroby
azjatyckiej albo jako problem medyczny, albo statystyczny. Zamiast ograniczenia czasu podejmowania decyzji
zastosowano pomiar czasu, który decydenci po$wi"cali
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na dokonanie wyboru jednego z programów ratunkowych.
Rezultaty badania pokaza y, !e osoby rozwi#zuj#ce zadanie statystyczne nie ulega y efektowi sformu owania bez
wzgl"du na czas, który inwestowa y w podj"cie decyzji.
W przypadku osób podejmuj#cych decyzj" medyczn# efekt
sformu owania wyst#pi wy #cznie u tych uczestników,
którzy inwestowali wi"cej czasu w dokonanie wyboru.
Autorzy sformu owali konkluzj", !e wp yw sformu owania informacji o wyniku decyzji na zmiany preferencji
wyboru ro$nie wraz z nat"!eniem wysi ku poznawczego
inwestowanego w rozwi#zanie problemu, ale zjawisko
to wyst"puje wy #cznie wtedy, gdy sytuacja decyzyjna
sk ania do uwzgl"dniania niediagnostycznych informacji
zawartych w scenariuszu.
W kolejnym badaniu (Igou, Bless, 2007, badanie III)
autorzy skoncentrowali si" na zró!nicowaniu sytuacji decyzyjnych pod wzgl"dem ogranicze%, jakie dla mo!liwo$ci
anga!owania poznawczego wysi ku wynikaj# z narzuconego limitu czasu. Uczestnikom ograniczono wi"c czas
dokonania wyboru do 95 sekund w warunku stwarzaj#cym
mo!liwo$& zaanga!owania wi"kszego wysi ku oraz do 35
sekund w warunku redukuj#cym mo!liwo$& zaanga!owania
wysi ku w proces decyzyjny. Badanym prezentowano dwa
scenariusze decyzyjne: jeden dotycz#cy choroby azjatyckiej
oraz drugi, sformu owany analogicznie, dotycz#cy katastrofy ekologicznej tankowca na Morzu Pó nocnym. Oprócz
wyboru jednego z programów ratunkowych, uczestników
proszono o wymienienie wszystkich my$li, które pojawi y
si" u nich podczas podejmowania decyzji. Rezultaty eksperymentu pokaza y, !e niezale!nie od tre$ci scenariusza
decyzyjnego efekt sformu owania by silniejszy w warunku,
w którym decydenci mieli do dyspozycji wi"cej czasu na
podj"cie decyzji, ni! w warunku, w którym czas ten by
krótszy. Wykazano tak!e, !e d u!szy czas podejmowania
decyzji prowadzi do wi"kszej sumarycznej liczby wygenerowanych my$li, których pojawienie si" poprzedza o
dokonanie wyboru. Ponadto efekt sformu owania okaza
si" silniejszy w tej grupie uczestników, którzy generowali
wi"cej my$li przed podj"ciem decyzji. Zdaniem autorów, rezultaty eksperymentu wskazuj# na to, !e maj#c
do dyspozycji d u!szy czas, decydenci anga!uj# wi"cej
zasobów poznawczych w poszukiwanie zastosowania dla
wszystkich informacji obecnych w scenariuszach. Zawarte
w nich kontekstualne wskazówki dotycz#ce zysku lub
straty s# odbierane jako elementy o najwi"kszej warto$ci
informacyjnej. Skutkiem tego jest najsilniejszy wp yw
tych wskazówek na przebieg i wynik procesu decyzyjnego. Podsumowuj#c, im wi"cej czasu i my$li decydenci
inwestuj# w przetwarzanie informacji o problemie, tym
wi"cej w ich my$lach elementów zwi#zanych z zyskiem
lub strat#, a tym samym g "biej brn# w pope nianie b "du.
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Reakcje afektywne i minimalizowanie wysi%ku poznawczego. Spo$ród wielu bada% dotycz#cych roli wysi ku
poznawczego w powstawaniu efektu sformu owania wyró!nia si" podej$cie zaproponowane przez Gonzales, Dan",
Kosino i Just" (2005). Autorzy przyj"li za o!enia modelu
adaptatywnego podejmowania decyzji (Adaptive Decision
Maker, ADM; Payne, Bettman, Johnson, 1993), zgodnie
z którym proces ten opiera si" na rozwi#zywaniu konfliktu
mi"dzy motywacj# do dokonania trafnego wyboru a tendencj# do minimalizowania wysi ku poznawczego. W uj"ciu
Gonzales i wspó pracowników (2005) efekt sformu owania
stanowi wynik rozwi#zywania konfliktu mi"dzy minimalizowaniem poznawczego wysi ku a emocjonalnymi kosztami zaakceptowania straty (cognitive affective trade-off).
Autorzy postuluj# zró!nicowanie przebiegu tego procesu
w zale!no$ci od tego, czy decydent dokonuje wyboru
w domenie zysku, czy w domenie straty. Przyjmuj# tak!e
za o!enie, !e przeanalizowanie opcji ryzykownych wymaga
zintegrowania wi"kszej liczby danych i przeprowadzenia
kalkulacji, przez co anga!uje wi"kszy wysi ek ni! analiza
opcji pewnych. Gdy konsekwencje decyzji s# sformu owane
jako zyski, wówczas obie opcje maj# charakter akceptowalny ze wzgl"du na towarzysz#ce im pozytywne reakcje
afektywne. Skutkuje to wyborem opcji pewnego zysku,
co pozwala decydentowi zminimalizowa& zaanga!owanie
zasobów poznawczych w rozwi#zanie problemu. Inaczej
si" dzieje, gdy konsekwencje decyzji s# sformu owane
jako straty. W tym wypadku analiza opcji pewnej wymaga
wprawdzie mniejszego wysi ku, ale pewna strata ma charakter silnie awersyjny, co skutkuje odrzuceniem tej opcji,
oraz zaanga!owaniem zasobów poznawczych w analiz"
opcji ryzykownej. Ryzyko poniesienia straty okazuje si"
mniej afektywnie nieprzyjemne ni! pewna strata, w zwi#zku
z czym decydent dokonuje wyboru tej opcji.
Badacze testowali zaproponowany model w badaniu,
w którym wykorzystali pomiar czasu podejmowania decyzji
oraz metod" neuroobrazowania. Badanie przeprowadzono
w schemacie porówna% wewn#trzgrupowych. Uczestnikom
badania przedstawiano w losowej kolejno$ci seri" 10 problemów decyzyjnych o konstrukcji analogicznej do problemu
choroby azjatyckiej. Ka!dy ze scenariuszy prezentowano
dwukrotnie: raz z opcjami wyboru przedstawianymi jako
zyski i raz z opcjami przedstawianymi jako straty. Rezultaty
badania potwierdzi y oczekiwania wynikaj#ce z modelu
teoretycznego. Czas podejmowania decyzji w przypadku
problemów, w których opcje wyboru przedstawiano jako
straty, by d u!szy ni! w przypadku problemów, w których
opcje te prezentowano jako zyski. Zale!no$& ta wyst"powa a
niezale!nie od tego, czy badani wybierali ostatecznie opcje
pewne, czy ryzykowne. Wyniki uzyskane metod# neuroobrazowania wykaza y ponadto, !e w przypadku decyzji
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podejmowanych w domenie zysku wybór opcji pewnej
wi#za si" ze s absz# aktywno$ci# obszarów odpowiedzialnych za pami"& robocz# i wyobra'ni" ni! wybór opcji
ryzykownej. Gdy decyzje by y podejmowane w domenie
straty, poziom aktywacji by tak samo wysoki przy wyborze
ka!dej z opcji (pami"tajmy jednak, !e proces trwa d u!ej).
Rezultaty badania sugeruj# zatem, !e dokonanie wyboru
w domenie straty anga!uje wi"kszy wysi ek, natomiast
wybór w domenie zysku odbywa si" przy zaanga!owaniu
mniejszego wysi ku.
Podsumowanie. W trzech badaniach wykazano, !e
wyst#pienie efektu sformu owania staje si" tym bardziej
prawdopodobne, im wi"ksz# ilo$ci# czasu dysponuje decydent. Zarazem d u!szy czas podejmowania decyzji sprzyja
wyst#pieniu zniekszta cenia przede wszystkim w przypadku
problemów spostrzeganych jako realistyczne dylematy, nie
za$ abstrakcyjne zadania statystyczne. Autorzy bada% przyjmuj#, !e pojawianie si" efektu w sytuacji wyd u!enia czasu
dokonywania wyboru wskazuje na przetwarzanie wi"kszej
ilo$ci informacji zawartych w scenariuszu decyzyjnym. Za
tak# interpretacj# przemawiaj# tak!e psycholingwistyczne
koncepcje wyja$niaj#ce 'ród a efektu sformu owania (Sher,
McKenzie, 2006), w których podnosi si" argument, !e
mimo i! prezentowane w scenariuszach opcje wyboru s#
ekwiwalentne w sensie logicznym i pod wzgl"dem warto$ci
oczekiwanej, to nie s# one ekwiwalentne pod wzgl"dem
komunikacyjnym. W rezultacie mo!e tu zachodzi& zjawisko
przecieku informacji (information leakage), które polega
na tym, !e odbiorca wnioskuje ze sposobu sformu owania
komunikatu o intencjach nadawcy. Oznacza to, !e jako
odbiorca komunikatu decydent nie kieruje si" wy #cznie
warto$ci# konsekwencji decyzji i prawdopodobie%stw ich
wyst#pienia, ale próbuje równie! uwzgl"dni& te przes anki p yn#ce ze sposobu przedstawienia problemu, które
mog# wskazywa& na intencje nadawcy. Podobnie wi"c jak
w przypadku traktowania eksperymentalnych scenariuszy
jako realistycznych dylematów, podej$cie psycholingwistyczne wskazuje, !e decydent mo!e anga!owa& wysi ek
poznawczy w analiz" przes anek p yn#cych ze spo ecznego
kontekstu decyzji.
Dodatkowych wyja$nie% dotycz#cych udzia u wysi ku
poznawczego w powstawaniu efektu sformu owania dostarczaj# prace, których punktem wyj$cia sta o si" dostrze!enie ró!nic pod wzgl"dem z o!ono$ci opisu opcji pewnej
i ryzykownej oraz znaczenia reakcji afektywnych na zysk
i strat" jako wyznaczników akceptowalno$ci opcji. Prace
badawcze oparte na powy!szych za o!eniach wskazuj#, !e
mo!emy mie& do czynienia z dwoma odr"bnymi sposobami
podejmowania decyzji w domenie zysku i domenie straty.
W zwi#zku z pozytywn# reakcj# emocjonaln# na pewny

zysk, za awersj" wobec ryzyka w domenie zysku mog#
odpowiada& procesy, które w mniejszym stopniu anga!uj#
zasoby poznawcze decydenta. *ród em poszukiwania ryzyka
w domenie straty mo!e by& anga!uj#ca poznawczy wysi ek
analiza opcji ryzykownej, uruchamiana w odpowiedzi na
awersyjn# reakcj" wobec pewnej straty. Po$rednio takie
wyja$nienie efektu sformu owania wspiera opublikowana
niedawno praca Kühbergera i Gradl (2013), w której autorzy
wykazali empirycznie, !e tym, co ró!ni decydentów dokonuj#cych wyborów w domenie zysku oraz straty s# reakcje
pojawiaj#ce si" wobec opcji przedstawianych jako pewne
przy jednoczesnym braku zró!nicowania ustosunkowa%
wobec opcji ryzykownych. Warto przy tym zauwa!y&,
!e w wi"kszo$ci scenariuszy eksperymentalnych opcje
pewne przedstawiaj# konsekwencje decyzji wy #cznie
w kategoriach zysków lub strat, co mo!e sprawia&, !e s#
one bardziej jednoznacznie nacechowane ewaluatywnie
ni! opcje ryzykowne. Te drugie bowiem, niezale!nie od
domeny, zawieraj# zarówno informacje o mo!liwym zysku,
jak i o potencjalnej stracie, co mo!e wywo ywa& ambiwalentne reakcje afektywne decydentów i/lub prowadzi& do
neutralizacji ocen tych opcji. Wydaje si" wi"c, !e testowanie
hipotez dotycz#cych zró!nicowania mechanizmów wyboru
opcji pewnej lub ryzykownej odr"bnie w domenie zysku
oraz straty mo!e okaza& si" obiecuj#cym kierunkiem bada%.

R EFLEKSJE KO!COWE
Wielu autorów reprezentuje stanowisko, zgodnie z którym
inwestowanie wysi ku poznawczego w rozwi#zywanie
problemu powinno ogranicza& wp yw sposobu sformuowania opcji wyboru w kategoriach zysków i strat na
decyzje. Rezultaty prac empirycznych pozostawiaj# jednak
wiele niejasno$ci zarówno co do natury procesów le!#cych
u podstaw efektu sformu owania, jak i sposobów zapobiegania pojawianiu si" tego zniekszta cenia. Podsumowuj#c
omówione rezultaty, warto mie& na uwadze trzy ograniczenia
metodologiczne omówionych bada%.
Po pierwsze, o efekcie sformu owania wnioskowano
w tych badaniach niemal wy #cznie na podstawie wymuszonego wyboru mi"dzy opcj# pewn# a ryzykown#. Chocia!
taki sposób operacjonalizacji trafnie oddaje zachowanie
cz owieka w wi"kszo$ci rzeczywistych sytuacji, w których
trzeba zdecydowa& si" na jeden z wariantów post"powania,
to nie pozwala on na uchwycenie indyferencji decydenta
wobec dost"pnych opcji. Tym bardziej nie umo!liwia on
udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakimi kryteriami kieruje si" decydent, preferuj#c jedn# z opcji. Innymi s owy,
na podstawie rezultatów dotychczasowych bada% nie jest
mo!liwe okre$lenie, co stanowi o ocenie atrakcyjno$ci
ka!dej z opcji. Sporadycznie badacze zadaj# pytania, czy
atrakcyjno$& ta mo!e by& skutkiem reakcji emocjonalnych
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pochodnych od aktywizacji konstruktów zysku lub straty
w umy$le decydenta albo zró!nicowania opisu dost"pnych
alternatyw na wymiarze z o!ono$ci. Hipotezy dotycz#ce
mechanizmów le!#cych u podstaw preferencji opcji pewnej
i ryzykownej w domenie zysku i straty nie zosta y jednak
poddane systematycznej weryfikacji.
Po drugie, wi"kszo$& eksperymentów dotycz#cych efektu sformu owania prowadzono w schemacie porówna%
mi"dzygrupowych. Plan eksperymentu umo!liwia wi"c
uczestnikom zapoznanie si" tylko z jedn# wersj# scenariusza, przedstawiaj#c# skutki decyzji albo jako zyski, albo
jako straty. Efekt sformu owania, obserwowany w takim
planie porówna% jako dominacja wyborów opcji pewnej w domenie zysku oraz opcji ryzykownej w domenie
straty, zdaje si" dotyczy& tylko okre$lonej grupy ludzi.
W nielicznych badaniach przeprowadzonych w schemacie
wewn#trzgrupowym efektowi sformu owania ulegali tylko
niektórzy uczestnicy, podczas gdy pozosta e osoby nie
modyfikowa y swoich wyborów pod wp ywem zmiany
scenariusza decyzyjnego, konsekwentnie unikaj#c lub
poszukuj#c ryzyka. Rezultaty te zdaj# si" wskazywa& na to,
!e wybór opcji pewnej b#d' ryzykownej mo!e zale!e& nie
tylko od sposobu ich przedstawienia w kategoriach zysków
lub strat, ale równie! od dyspozycyjnej sk onno$ci do
podejmowania ryzyka, której nie kontrolowano w !adnym
z przedstawionych bada%. Powtarzanie wyborów, jakich
dokonano wcze$niej, w alternatywnej wersji tego samego
scenariusza decyzyjnego mo!e tak!e wskazywa& na to, !e
podatno$& na efekt sformu owania zale!y od indywidualnej
sztywno$ci poznawczej decydenta. Konkluzj" t" zdaj# si"
wspiera& wyniki bada%, w których zaobserwowano, !e
wy #cznie niektórzy uczestnicy spontanicznie dokonuj#
przeformu owania problemu, podczas gdy pozostali koncentruj# si" wy #cznie na narzuconej przez eksperymentatorów perspektywie zysków lub strat. Nie mo!na jednak
wykluczy&, !e w schemacie porówna% wewn#trzgrupowych
powtarzanie wyboru opcji pewnej lub ryzykownej mimo
zmiany domeny mo!e nie tyle wskazywa& na sta o$&
preferencji, ile stanowi& wynik d#!enia uczestników do
wewn"trznej spójno$ci i/lub ch"ci zaprezentowania si"
jako osoba konsekwentna w decyzjach. W zwi#zku z tym
optymalne wydaje si" zastosowanie mieszanego schematu
eksperymentalnego, który umo!liwia by pomiar sta o$ci
preferencji wobec podejmowania ryzyka przy wykorzystaniu nieto!samych scenariuszy.
Na trzeci rodzaj ogranicze% metodologicznych oraz
ich implikacje teoretyczne wskazali Kühberger i Tanner
(2010). W badaniach weryfikuj#cych trafno$& przewidywa% dotycz#cych wyst#pienia efektu sformu owania,
opartych na teorii perspektywy i teorii rozmytego $ladu (fuzzy-trace theory; Reyna, Brainerd, 1991), autorzy
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podnie$li problem braku ekwiwalentno$ci opcji wyboru.
Nierównowa!no$& opcji przejawia si" w tym, !e opcj"
ryzykown# opisuj# dwa komponenty, podczas gdy opcja
pewna zawiera tylko jeden komponent. W przypadku problemu choroby azjatyckiej komponenty opcji ryzykownej
to informacje zarówno o osobach, które zgin#, jak i tych,
które si" uratuj#. Z kolei w przypadku opcji pewnej jest to
wy #cznie albo informacja o osobach, które prze!yj#, albo
o tych, które zgin#, co pozostawia los pozosta ych osób
domys om uczestników eksperymentów. W serii bada%
autorzy manipulowali sposobem opisu obydwu opcji, przy
czym w przypadku opcji ryzykownych prezentowali oba
komponenty, pozostawiali jedynie komponent pierwszy
lub jedynie drugi. Prezentowane opcje by y nadal ekwiwalentne z perspektywy warto$ci oczekiwanej, jednak
semantycznie i logicznie nie by y one to!same. Wyniki ich
bada% pokazuj#, !e pozostawienie jedynie drugiej cz"$ci
opisu opcji ryzykownej nasila efekt, natomiast pozostawienie tylko pierwszego komponentu powadzi do zaniku
efektu, mimo !e teoria perspektywy przewiduje, i! efekt
powinien wyst#pi& we wszystkich przypadkach. Autorzy
konkluduj#, !e efekt sformu owania mo!e stanowi& rezultat
deliberatywnych procesów umys owych, w ramach których
badani wnioskuj# na temat brakuj#cej cz"$ci opisu danej
opcji. Jednak w pewnych przypadkach to procesy intuicyjne
mog# prowadzi& do zaniku efektu, co trafnie przewiduje
teoria rozmytego $ladu.
Kahneman i Frederick (2007) upatruj# 'róde efektu
sformu owania w pochopnych reakcjach afektywnych na
atwo dost"pn# wskazówk" kontekstualn#, jak# stanowi
informacja o zysku lub stracie. Przyjmuj#, !e reakcje te
mog# nast"pnie podlega& wymagaj#cej znacznych nak adów poznawczych korekcie, która nast"puje w wyniku
analizy innych ni! okre$lenia zysk i strata elementów
scenariusza. Rezultaty bada% wskazuj# jednak na to, !e
anga!owanie poznawczego wysi ku w podejmowanie
decyzji mo!e przyczynia& si" zarówno do zaniku efektu
sformu owania, jak i do jego wyst#pienia. Oznacza to, !e
inwestowanie wysi ku w analiz" problemu decyzyjnego
nie jest warunkiem wystarczaj#cym do redukcji wp ywu
informacji o zysku lub stracie na wybory decydentów.
Bior#c pod uwag" wyniki bada%, nie mo!na wykluczy&,
!e anga!owanie przez decydenta zasobów poznawczych
w rozwi#zanie problemu mo!e by& motywowane celem
innym ni! przeprowadzenie normatywnie poprawnego
wnioskowania z danych statystycznych.
Wyniki metaanaliz (Kühberger, 1998; Kühberger, Schulte-Mecklenbeck, Perner, 1999) wskazuj# na relatywnie s aby
zwi#zek mi"dzy statystycznymi parametrami eksperymentalnych scenariuszy decyzyjnych a wyst"powaniem efektu
sformu owania. Zatem zgodnie z za o!eniami przyj"tymi
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przez Tversky’ego i Kahnemana, to przede wszystkim
domena, nie za$ bezwzgl"dne warto$ci zysku i straty
oraz prawdopodobie%stwo ich wyst#pienia wyja$niaj#
powstawanie tego zniekszta cenia. W zwi#zku z tym mo!na
oczekiwa&, !e za efekt sformu owania odpowiadaj# takie
procesy, których dzia anie nie jest bezpo$rednio zwi#zane
z przetwarzaniem danych statystycznych i zastosowaniem
abstrakcyjnych zasad poprawno$ci wnioskowania, ale jest
podatne na modyfikacj" kontekstualnych aspektów problemu decyzyjnego. Oprócz sformu owania opcji wyboru
w kategoriach zysków lub strat, w badaniach zidentyfikowano tylko jeden element kontekstualny, sprzyjaj#cy
pojawianiu si" efektu sformu owania: wskazówk", !e
eksperymentalny scenariusz decyzyjny nale!y potraktowa& jako realny dylemat. Czynnikiem pozwalaj#cym
zredukowa& ten efekt okaza a si" z kolei wskazówka, !e
scenariusz decyzyjny stanowi abstrakcyjne zadanie statystyczne. Sugeruje to, !e zasadne mog oby okaza& si" nie
tyle pytanie o to, czy zaanga!owanie poznawczego wysi ku
redukuje podatno$& decydenta na efekt sformu owania, ile
pytanie o to, w jakich warunkach inwestowanie wysi ku
sprzyja pojawianiu si" zniekszta cenia, a w jakich prowadzi
do jego zaniku.
Wydaje si", !e zaanga!owanie zasobów poznawczych
sprzyja wyst"powaniu efektu sformu owania przede
wszystkim w sytuacjach, w których wysi ek decydenta
jest motywowany innym celem ni! znalezienie poprawnego rozwi#zania abstrakcyjnego, niewiele znacz#cego dla
decydenta problemu. W sytuacjach, w których scenariusz
decyzyjny jest traktowany jako realny dylemat, zaanga!owanie poznawczego wysi ku w jego rozwi#zanie mo!e
zosta& podporz#dkowane celom wynikaj#cym ze spo ecznej
kontekstualizacji problemu, prowadz#c do intensyfikacji zniekszta ce% w podejmowaniu decyzji w zwi#zku
z uwzgl"dnieniem innych elementów scenariusza ni!
zawarte w nim dane statystyczne. W takim przypadku efekt
sformu owania mo!e powstawa& w wyniku zaanga!owania
wysi ku ukierunkowanego na znalezienie takiego rozwi#zania problemu, które jest optymalne z punktu widzenia
adaptacji psychologicznej decydenta do subiektywnie
spostrzeganych wymaga% sytuacji decyzyjnej. Z kolei
w przypadku, w którym problem decyzyjny jest traktowany
jako abstrakcyjne zadanie statystyczne, zaanga!owanie
wysi ku poznawczego mo!e prowadzi& do zaniku efektu
sformu owania. Redukcja wp ywu wskazówek dotycz#cych
zysku lub straty na wybory w zadaniach spostrzeganych
jako abstrakcyjne problemy mo!e zachodzi& z jednej strony na skutek motywacji do analitycznego przetwarzania
danych statystycznych, z drugiej za$ ze wzgl"du na poziom
poznawczych zdolno$ci decydenta, wystarczaj#cy do przeprowadzenia poprawnego wnioskowania. Wielu badaczy

procesów rozumowania i podejmowania decyzji przyjmuje
bowiem za o!enie, !e cho& ka!dy cz owiek jest zdolny do
przetwarzania informacji w analityczny sposób, to ci, którzy
dysponuj# wy!szym potencja em, maj# wi"ksze szanse na
znalezienie normatywnie poprawnych rozwi#za% (np. De
Neys, 2006; Klaczynski, 2009). Jednak w przypadku nieznajomo$ci odpowiednich regu wnioskowania (mindware
gap) nawet osoby o wysokich zdolno$ciach poznawczych
b"d# pope nia y b "dy i dopiero wyja$nienie istoty b "du
mo!e spowodowa&, !e wysi ek poznawczy doprowadzi do
zaniku zniekszta cenia (Stanovich, West, 2008).
Nale!y jednak zauwa!y&, !e ani poszukiwanie rozwi#za% poprawnych w sensie formalnym, ani optymalnych
z punktu widzenia adaptacji psychologicznej decydenta
nie implikuje jednoznacznie, !e uwzgl"dnienie wi"kszej
liczby informacji zawartych w scenariuszu anga!uje wi"kszy
wysi ek poznawczy. Wspó czesne dane eksperymentalne
pokazuj#, !e przetwarzanie nieanga!uj#ce zasobów pami"ci
roboczej pozwala na integracj" tylu informacji, ilu nie
pozwoli oby zintegrowa& przetwarzanie systematyczne
i analityczne (np. Dijksterhuis, Bos, Nordgren, van Baren,
2006; Glöckner, Betsch, 2008). Modele teoretyczne przeciwstawiaj#ce procesy bezwysi kowego i anga!uj#cego
wysi ek przetwarzania informacji s# poddawane coraz
cz"stszej krytyce, a wyniki bada% wskazuj#, !e intuicyjne
i refleksyjne procesy przetwarzania informacji przebiegaj#
paralelnie i wzajemnie na sobie wp ywaj# (np. Keren,
Schul, 2009; Kruglanski, Gigerenzer, 2011). Wydaje si"
wi"c, !e w $wietle wspó czesnej wiedzy pytanie o rol"
zaanga!owania poznawczego wysi ku w redukcji podatno$ci
decydenta na efekt sformu owania traci na znaczeniu na
rzecz pyta% o to, jakie procesy towarzysz# podejmowaniu
decyzji w domenie zysku i domenie straty.
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ABSTRACT
Framing effect is observed in decisions under risk. It manifests itself in change of preferences about choice
between certain and uncertain (risky) options and occurs due to the influence of the gain or loss domain
in which the choice takes place. In the gain domain the decision makers tend to prefer a sure gain over the
risky gain while in the loss domain they prefer the risky loss over the sure loss. The key controversy about
the nature of the framing effect pertains to the question whether the effect is caused by effortless information
processing or whether it is produced by investment of cognitive effort into analysis of the decision problem.
The article presents the review of empirical studies which support both views. In the first part we discuss
research in which the amount of cognitive effort involved in making choices was inferred from individual
qualities of the decision makers. In the second part we present studies that demonstrate the influence of
situational conditions on involvement of cognitive effort in decision making in gain or loss domains. The
third part contains the review of studies which examine the relationship between properties of the process of
decision making and the amount of cognitive effort invested by a decision maker. Finally, we seek to integrate
these findings that suggest that cognitive effort is not only the factor that prevents the framing effect, but
also, under certain circumstances, it may be directly responsible for its occurrence.
Keywords: framing effect, decisions, risk, cognitive effort
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